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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

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma balsuoja spalio 10 d. Seimo 
rinkimuose. ELTA

BE PREMJERO KĖDĖS 
KOALICIJA NEĮMANOMA

UŽSIENIO ŽINIASKLAIDA IŠSAMIAI KOMENTUOJA RINKIMUS

Seimo rinkimams užsie
nio žiniasklaida skyrė didelį 
dėmesį ir akcentavo, kad 
juose dominavo turtingiau
sias Lietuvos politikas, gi
męs už šios šalies ribų, ir jo 
sudaryta partija.

Šveicarijos laikraštis “Le 
Temps” rinkimams Lietu
voje paskyrė kom entarą, 
pavadintą “Rusas Viktor 
Uspaskich - Lietuvos Vy
riausybės vadovas”.

“Le Temps” rašo: “Šalies 
- Europos Sąjungos narės - 
Vyriausybės vadovu gali 
tapti rusas. Tokia versija iš 
pirmo žvilgsnio gali pasiro
dyti neįtikėtina, bet ji - ne 
be pagrindo. Gavusi dau
giausiai balsų Seimo rinki
muose, Darbo partija dar 
turi galimybių viena sudary
ti Vyriausybę. Po balsavimo 
šios partijos vadovas V.Us- 
paskich Vilniuje tapo galin
gu žmogumi. Ar Vyriausy
bei jis pats vadovaus, ar jai 
nurodinės iš užkulisių, bet 
didelė dalis Seimo narių jo 
įsakymų turės klausyti”.

“Le Temps ” ypač išskiria 
V.Uspaskich ryšius su di
džiausiomis Rusijos valsty
binėm is m onopolijom is, 
pirmiausiai su “Gazprom”: 
“Šio milijonieriaus sėkmė 
versle nulėmė tai, kad dalis 
Lietuvos elito į jį tebežvel
gia įtariai. V.Uspaskich - 
žmogus, turtus sukaupęs per 
pažintis su “Gazprom o”, 
kom panijos, kaip  m ano 
daugelis analitikų, g lau

džiai susijusios su Krem
liumi, vadovais. Yra dėl ko 
kasytis pakaušį tiems, kurie 
už jį balsavo: ar jis netaps 
Maskvos išlaikomu Trojos 
arkliu?”

Britų BBC savo komen
tare, pavadintame “Nugalė
jo išeivio iš Rusijos partija”, 
nurodo, kad ši partija rinki
muose dalyvavo su populis
tiniais kovos su korupcija ir 
pragyvenimo lygio kėlimo 
šūkiais.

ĮSTATYMAI
NEDRAUDŽIA

Rinkimus Lietuvoje išsa
miai komentuoja Rusijos 
žiniasklaida, įskaitant inter
neto svetaines. Tinklalapis 
“Gazeta. Ru” teigia, kad 
V.Uspaskich turi šansų tap
ti Lietuvos premjeru, nes 
šioje šalyje, skirtingai nuo 
kitų kaimynių, nėra įstaty
mo, draudžiančio aukščiau
sius postus užim ti k ita 
taučiams.

“Gazeta. R u” nurodo, 
kad V.Uspaskich dar nėra 
galutinai apsisprendęs, ar jis 
imsis vadovauti Lietuvos 
Vyriausybei, ar šį postą per
leis kitam savo partijos na
riui.

“Visiškai neatmetu va
rianto, kad tapsiu premjeru, 
bet to nesiek iu” , - sakė 
V.Uspaskich Prancūzijos 
žinių agentūrai AFP, pano
rusiai sužinoti m ilijonie
riaus artimiausios ateities 
planus.

Tinklalapis “Rbc. Ru” 
savo komentarą pavadino 
“Lietuva pasirinko milijo
nierių  rusą” . Kom entare 
nurodoma, kad “Lietuvoje 
jis kai kurių jėgų vadinamas 
Maskvos žmogumi, tačiau 
V.Uspaskich teigia, kad jis 
pasisako už sąžiningą poli
tiką ir neleis, kad kiltų skan
dalas, po kurio buvo pri
verstas atsistatydinti prezi
dentas Rolandas Paksas, ap
kaltintas ryšiais su Maskva 
ir neteisėtais sandėriais su 
kitu milijonieriumi rusu Ju- 
rij Borisov”.

PASITARNAVO
ŽINIASKLAIDA

Lenkijos dienraštis “Ga- 
zeta Wyborcza” nurodo, kad 
V.Uspaskich partijos pasiro
dymas politinėje scenoje 
nebuvo netikėtas. Mat dau
gelis politologų manė, jog 
ambicingam  verslininkui 
nepakanka turtuolio vaid
mens. Jis jau seniai mėgino 
patekti į politikos salonus, 
bet politikai nenorėjo jo  
įsileisti. Todėl jis nusprendė 
pats paimti valdžią - įkūrė 
ir finansuoja Darbo partiją, 
pažymi laikraščio korespon
dentas Jacek J.Komar.

Vis dėlto didžiulė naujos 
partijos sėkmė turi stebinti. 
V.Uspaskich remia rinkėjai, 
įsitikinę, kad šalį valdo ko- 
rumpuota politiškai ir eko
nomiškai susijusių žmonių 
klika. Šie rinkėjai anksčiau 
parodė pasitikėjimą Rolan-

Premjeras Algirdas Bra
zauskas Lietuvos radijui sakė, 
kad jeigu sudarant koaliciją su 
Darbo partija socdemų ir soc- 
libų koalicijos “Už darbą Lie
tuvai” atstovams nebus pasiū
lytas Vyriausybės vadovo pos
tas arba galimybė form uoti 
Vyriausybę, koalicija su Dar
bo partija bus neįmanoma. 
Jeigu tokia galimybė nebūtų 
suteikta, A.Brazauskas teigė, 
kad darytų tai, ką daro visi 
pensininkai. Paklaustas, su kuo 
apskritai nesiderėtų, premjeras 
įvardino nušalintojo preziden
to Rolando Pakso šalininkus.

Į klausimą, kaip vertina Dar
bo partijos vadovą milijonierių 
Viktor Uspaskich, A.Brazaus- 
kas atsakė, kad “jis kaip poli-

"Wall Street Journal": TIK RIEJI V.PUTIN TIKSLAI

Nors JAV pripažino, kad 
Rusija juda autoritarizmo link, 
o Europos Sąjunga (ES) kri
tikuoja Maskvą dėl Čečėnijos, 
nei Briuselis, nei Vašingtonas 
nesuvokia, jog Vladimir Putin 
valdoma Rusija kelia pavojų 
amerikiečių ir europiečių il
galaikiams interesams, "The 
Wall Street Journal" rašo Ja- 
nusz Bugajski, Vašingtono 
strateginių ir tarptautinių stu
dijų centro Rytų Europos pro
jekto vadovas.

"Prezidentas V. Putin keti
na atkurti globalinį Rusijos 
dominavimą regioninio stabi
lumo kaina. Jo politika sudaro 
trys esminiai elementai: vals
tybės dominavimas ekonomi
niam e gyvenim e, saugumo 
tarnybų dominavimas ir Mask
vos hegemonijos Eurazijoje

du Paksu, kuris per Lietuvos 
Prezidento rinkimų kam 
paniją žadėjo įveikti val
džios korupciją. Bet par
lamentas pašalino R.Paksą 
iš posto dėl piktnaudžiavi
mo pareigomis ir labai pai
nių ryšių su Rusijos specia
liosiomis tarnybomis, rašo 
žurnalistas.

Atsakomybė už didėjantį 
jo  populiarumą tenka ir ži- 
niasklaidai, kuri noriai rodė 
blogai ir su juokingu akcen
tu lietuviškai kalbantį, bet 
užtat paprastai besielgiantį 
ir charizmatišką V.Uspas
kich. Jis taip pat tapo hu
moristinių laidų personažu 
- tai tik dar labiau padidino 
jo populiarumą, pažymi žur
nalistas.

Leonas Žalys, "Kauno 
diena"

tikas tik pradeda reikštis” , 
tačiau pripažino, kad jis su
manus verslininkas, bet pabrė
žė: “Sumanus verslininkas ir 
politikas -  negalime visko su
plakti į vieną vietą”.

Kalbėdamas apie galimy
bes sudaryti plačią vadina
mąją “vaivorykštės” koaliciją 
iš įvairių partijų A.Brazauskas 
teigė neatm etąs galim ybės 
bendradarbiauti ne tik su kon
servatoriais, bet ir su liber al- 
centristais. Tačiau premjeras 
pabrėžė, kad atskiroms parti
joms reikės peržengti per savo 
ambicijas ir pakoreguoti kai 
kuriuos programinius princi
pus. A .B razauskas neįvar
dino, kokios tai būtų parti
jos.

atkūrim as" , - rašo  Janusz 
Bugajski.

Pamatus V. Putino valdžiai 
padėjo Boris Jelcin, sumenki
nęs parlamento vaidmenį vals
tybės gyvenime. O "valdomą 
demokratiją" baigė kurti pats 
dabartinis Rusijos prezidentas, 
sunaikinęs nepriklausomą ži- 
niasklaidą, nepriklausom as 
partijas ir politinių ambicijų 
turėjusius verslininkus. Liko 
tik valstybinis kapitalizmas su 
valdžiai ištikimais oligarchais.

"Tikras paradoksas, jog ak
tyviai už Irako demokratizaciją 
kovojanti George W. Bush ad
ministracija nieko nedaro, kad 
sustabdytų tos pačios demok
ratijos nykim ą Rusijoje", - 
rašoma straipsnyje.

T ransatlantinė bendruo
menės ir Maskvos ilgalaikiai 
tikslai skiriasi, nors trum 
palaikiai gali ir sutapti, pa
vyzdžiui, Afganistane. J. Bu- 
gajski išskiria tris pagrindinius 
skirtumus.

Pirma, Amerika ir Europa 
yra tikros demokratijos, skati
nančios politinį pliuralizmą ir 
pagarbą žmogaus teisėms. V. 
Putin valdoma Rusija vargu ar 
stengsis su ja  besiribojančiose 
valstybėse kurti demokratines 
institucijas. "Priešingai, Krem
lius rems kiekvieną diktatorių, 
jei tai atitiks jo  interesus".

Antra, transatlantinė bend
ruomenė kovoja su pačiu tero
rizm o fenom enu. Krem lius 
naudojasi šiuo lozungu savo 
kasdienėms reikmėms, "steng
damasis sukurti diktatūrą Rusi
joje, sutriuškinti Čečėnų kovo
tojus už nepriklausomybę ir 
apriboti kaimyninių Rytų Eu- 

(Nukelta į 4 psl.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Seimo rinkimai išskyrė Pavilionių ir Žiemelių šeimas - 
viena sutuoktinių pusė darbuosis Europos Parlamente Briuselyje 
ir Strasbūre, kitas - Lietuvos parlamente. Birželį vykusiuose 
rinkimuose į Europos Parlamentą buvo išrinktas Rolandas 
Pavilionis, o jo  žmona Aušrinė Marija Pavilionienė į naująjį 
Seimą pateks pagal Rolando Pakso koalicijos "Už tvarką ir 
teisingumą" sąrašą. Pagal tą patį sąrašą į Seimą išrinktas ir 
aktyvus Liberalų demokratų partijos narys R.Pavilionis, tačiau 
BNS sakė, jog ketina likti europarlamentaru.

Europos Parlam ento narės Laimos A ndrikienės vyras 
Vidmantas Žiemelis galimybę dirbti Seime gavo įvertinus 
rezultatus - Tėvynės sąjungos sąraše 15-uoju buvęs V.Žiemelis 
pakilo į dešimtą vietą. Daugiamandatėje apygardoje Tėvynės 
sąjunga iškovojo 11 mandatų.

LNK  šaltinių teigimu, Turniškėse buvo susitikę prezidentas 
Valdas Adamkus ir premjeras Algirdas Brazauskas. Pasak LNK 
šaltinių, sutarta, kad realiausias pretendentas į premjero postą 
po rinkimų yra Algirdas Brazauskas.

Lietuvos teisės universitetas (LTU) ketina pakeisti 
pavadinimą ir pasivadinti Mykolo Romerio universitetu. Tokį 
nutarimo projektą, atsižvelgdamas į LTU Senato šių metų 
spalio 7 d. sprendimą, Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Seimas taip pat ketina 
patvirtinti M. Romerio universiteto statutą.

M. Romeris gimė 1880 metais Bagdoniškyje (Rokiškio 
raj.). 1901 m. jis baigė Paryžiaus politinių mokslų mokyklą. 
M. Romeris buvo Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius, rektorius. Lietuvos konstitucinės 
teisės tėvu laikomas jis mirė 1945 m. Vilniuje. Kaip teigia 
prof. Mindaugas Maksimaitis, M. Romeris nebuvo siauras 
specialistas, o dom ėjosi ir tyrė įvairias adm inistracinės, 
baudžiamosios, tarptautinės ir kitų teisės šakų, taip pat istorijos 
mokslų problemas. Tačiau pagrindinė jo  mokslinio darbo sritis 
- konstitucinė teisė, kurioje visuotinai pripažintu autoritetu 
laikomas iki šiol.

Darbo partijos pirm ininkas Viktor U spaskich kate
goriškai atsisakė komentuoti A. Brazausko iškeltas sąlygas dėl 
Premjero posto. Pasak V. Uspaskich, jo  partijoje šiuo metu 
nesvarstoma A. Brazausko galimybė ir ateityje vadovauti šalies 
Vyriausybei.

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) suskaičiavus už 
kandidatų sąrašus balsavusių rinkėjų atiduotus pirmumo 
balsus, gauti rinkimų rezultatai gerokai pakoregavo būsimųjų 
parlam entarų gretas. Anksčiau viltis patekti į parlamentą 
palaidojusi Seimo kovotoja su korupcija Nijolė Steiblienė teigė 
nustebusi, kai rinkėjai pagal atiduotus pirmumo balsus ją iš 
48-os v ietos bendram e sąraše  pastūm ėjo  į 15-ą, taip  
“padovanoję” politikei bilietą į Seimą.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas sąraše aplenkė 
p irm uoju  num eriu  įrašy tą  parlam ento  vadovo p irm ąjį 
pavaduotoją socialdemokratą Česlovą Juršėną.

Kėdainių vienmandatėje apygardoje Darbo partijos vadui 
Viktor Uspaskich triuškinamai pralaimėjęs ir tik 35-oje vietoje 
sąraše buvęs Seimo etikos sargas Algimantas Salamakinas 
teigė j au buvo paradęs v iltis  ke tv irtą  kadenciją  d irb ti 
parlamente. “Tačiau rinkėjai mane pakylėjo į 8-ą vietą! Tikrai 
tokio rezultato nesitikėjau. Malonus siurprizas”, - džiaugėsi 
A. Salamakinas. Jis teigė kitą kadenciją vėl norįs vadovauti 
parlamento Etikos ir procedūrų komisijai.

Pirmuosius nedarbo mėnesius neperrinkti Seimo nariai 
neturėtų skursti: jiem s ketinama išmokėti kompensacijas, 
kurios svyruos maždaug nuo 10 iki 40 tūkst. litų. Pasak Seimo 
Finansų departam ento direktorės Danutės Petrauskienės, 
Seimo biudžete išeitinėms kompensacijoms numatyta daugiau 
nei 4 mln. litų.

Vilniaus meras Artūras Zuokas nebus Seimo nariu. Jis 
sako nieku gyvu mero posto nekeisiantis į parlam entaro 
mandatą, praneša LNK "Žinios". Atsisakydamas mandato, kurį 
iškovojo pagal sąrašą, A.Zuokas atsisakys ir Seimo nario 
neliečiamybės - jis bus teisiamas vadinamoje Vilniaus mero 
rinkimų byloje.

0 Europos Parlam entą nuo Darbo partijos išrinktas 
verslin inkas A rūnas D egutis Seim o rink im ų, kuriuose 
triumfavo jo  atstovaujama partija, “Respublikai" atskleidė, 
kokios technologijos padeda laimėti. “Užtenka rinkėjui tik 
paplekšnoti per petį, o jei dar duosi kokią dovanėlę -  nė žodžių 
nereikės. Viską valdo dėmesys ir tai nėra našta” , - teigė 
A.Degutis. Jo teigimu, rinkimų rezultatus lemia gera vadyba, 
o Darbo partija teisingai pasirinko politinę rinkodarą ir įvertino 
esamą konjunktūrą. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Irake toliau vyksta tero
ristų veiksmai. Bagdade au
tom obilių  bom bos nužudė 
per vieną naktį mažiausiai 24 
žmones. Sunitų genties ira
kiečiai bando nužudyti kiek 
galima daugiau šiitų ir žydų. 
Svenčių proga daug žydų tu
ristų apsistojo kurortiniame 
mieste, kur sueina Jordano ir 
Egipto sienos ir susirenka 
tu ris ta i iš v iso  Izrae lio  ir 
svečiai iš Amerikos. Siame 
kurorte sprogo kelios galin
gos bombos, sakoma, pales
tiniečių susprogdintos. Da
bartinis Palestinos Laisvini
mo premjeras Ahmed Qureia 
pasiskundė, kad Gazos pa
kraščio apsaugos siena tapo 
kovos lauku. Izraelio tankai 
ir raketos per penkių dienų 
ofenzyvą nužudė 68 palesti
niečius. Prem jeras priminė 
savo žodyje Jungtinėse Tau
tose, kad pasauliui tapo ne
svarb ios arabų kančios ir 
Izraelio skerdynės. Jis ragi
no Europos Sąjungą ir koa
liciją, kovojančią Irake, įsi
kišti į Izraelio ataką ir su
drausti Izraelį.

Gynybos sekretorius Do
nald Rumsfeld pasakė New 
Y orke, kad  j is  n e s itik ė jo  
Irake civilinio karo, kuriam 
nuo B agdado nam ų stogų 
skamba šūviai ir vyksta ga
lingi sprogimai. Įvairios re
lig in ės  g rupės re ik a la u ja  
sustabdyti ofenzyvą, tačiau, 
pačios gerai apsig inklavu
sios, šaudo savo religinius

Afganistano gyventojai Kabule eina pirmą kartą prie balsavimo dėžių pareikšti savo nuomonę 
prezidento rinkimuose. AP

DEMOKRATAI KABULE
priešus. Samarra mieste suni
tai naudojo baltas vėliavas, 
ragindami leisti palaidoti žu
vusius bičiulius. Vienas ame
rikiečių dalinys su šarvuo
čiais netyčia sustabdė žuvu
sių laidotuves. Laikinoji Ira
ko vyriausybė bando persi
grupuoti kovos lauke, tačiau 
vienai kovos grupei iširus, 
jos vieton stoja kiti funda
mentalistai ir fanatikai.

Prezidento G. W. Bush 
patarėja saugumo reikalams 
C. Rice pareiškė televizijos 
program oje, kad, jos vado
vaujami žvalgybos valdinin
kai jau seniai įtarė, kad Ira
kas jau seniai planuoja strate
g inių  b randuo lin ių  g inklų  
gamybą. Saddam Hussein tuo 
ir buvo pavojingas priešas, 
kad jo  masinio žudymo pla
nuose laba i svarb ią  v ie tą  
užėmė atominių ginklų pro
grama pasakė C. Rice, pridė
jusi, kad Amerikos energijos 
departamentas nemanė, kad 
Irakas gamina atominę bom 
bą, o tik bando pasigaminti 
n ed id e les  rak e tas , ku rio s 
pasiektų Izraelį ir kitus Ira
ko priešus.

Spalio 9 d. Afganistane
vyko demokratiniai balsavi
mai, į kuriuos bandė įsikišti 
Taliban kariuom enė, n au 
dodama smurtą. Afganistanas 
n iekad  netu rė jo  dem okra
tiškai rinkto prezidento. Lai
kinasis prezidentas Ham id 
Karzai pasakė prieš rinkimus, 
kad jis  m ieliau pralaim ėtų 
balsavimą ir perleistų prezi
dento vietą kitam, negu gy
ventų be rink im ų nuo la ti
n iu o se  k a ro  v e ik sm u o se . 
Tarp 18 kandidatų buvo roja
listų, karo vadeivų, genčių 
atstovų ir net garsus afganų 
poetas. Tarp balsuotojų buvo 
750,000 afganų, gyvenančių 
pabėgėlių stovyklose Pakis
tane. Kiti apie 400,000 iki 
600,000 turi balsavimo teisę,

nors gyvena Irano terito ri
jo je . B alsavim o rezu lta ta i 
paaiškės už kelių savaičių, 
nes Taliban organizacija vis 
gali bandyti sutrukdyti ramų 
balsavimą. Užsienio spauda 
net yra pareiškusi, kad Seimo 
rink im ai L ietuvoj e galėjo  
suteikti pamoką Afganistanui 
ir Irakui, kaip pravesti tvar
kingą balsavimą, kaip Lietu
voje.

Kandahar mieste rinkimų 
v a ld in in k a i su tre n iru o tu  
šunim surado sunkvežimį su 
paslėptom minom. Tas sunk
vežimis buvo pilnas 10,000 
galionų benzino. Buvo pasi
rengta degalus uždegti m ies
to centre. Tai buvo pavesta 
atlikti trim  pakistaniečiam , 
kurie buvo suimti. Pakistano 
k a riu o m en ės  p u lk in in k as  
Ishaq Paiman pareiškė spau
dai, kad  sp ro g im as buvo  
planuotas prie JAV ambasa
dos. S p rog im ai ir g a isra i 
buvo planuoti prie JAV am
basados Jalalabado mieste, 
nors vis stovėjo kariuomenės 
sargybos. N edidelė raketa 
sužeidė vieną seną balsuotoją 
ir su juo buvusią jauną mer
gaitę. Kabule vienas afganis- 
tietis pareiškė užsienio kore
spondentui, kad per 25 me
tus Afganistane sprogo daug 
daug raketų. Balsavimo die
na liks svarbi Afganistano is
to rijo je . K abulo  m ečetėje 
dvasiškis Obeid-ul Rahman 
ragino susirinkusius apie 400 
tikinčiųjų neužmiršti balsuo
ti, nes islamas ir demokratija 
turėtų žygiuoti kartu į laimin
gą Afganistano ateitį. Irako 
atstovai tikrai stebėjo Lietu
vos Seimo rinkimus. Lietu
vos užsienio reikalų m iniste
rija skyrė irakiečių mokymui 
50,000 litų. Buvo paskelbta, 
kad dem okratijos įvedim ui 
Irake L ie tuva  p ris idė jo  ir 
padėdam a u ž tik r in ti  toj e 
šalyje saugumą ir pastovumą.
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NEPAVYDĖTINA LIETUVOS 
PADĖTIS

Užsienio spauda pažymi, kad spalio 10 d., sekmadienį, 
lietuviai rinko parlamentą. Rinkimus laimėjo populistinė 
Darbo partija pirmojo rato balsavimuose, rašo Reuters žinių 
agentūra pasaulio tarptautinėse žiniose. Tą partiją įsteigė 
pernai rusų verslininkas Viktor Uspaskich, kuriam nepakanka 
turtuolio vaidmens. Jis jau anksčiau mėgino patekti į politikos 
salonus, bet politikai jo  neįsileido. Todėl jis nusprendė pats 
paimti valdžią, įsteigęs minėtą partiją ir milijonus susikrovęs 
pardavinėdamas Rusijos dujas Lietuvoje. Anot žiniasklaidos 
pranešimo, jis susijęs su koncernu “Gazprom” ir laikomas 
prorusiškai nusiteikusiu politiku. Dešinieji politikai tiesiai 
sako, kad jis Kremliaus žmogus, o jam  skirtas uždavinys -  
pajungti Lietuvą Rusijai. Bet jis pats šiuo metu sako, kad 
užsienio politika jo nedomina, jam  įdomus Lietuvos ūkis. 
Tačiau kai kurie politologai mano, jog valdžia jam  reikalinga 
tik tam, kad dabar įsigalėtų pagrindinėse Lietuvos šakose ir 
viską palenktų Rusijos pusėn.

Lietuvos kaimynų lenkų spauda parodė didelį susirūpinimą 
Lietuvos rinkimais. Dienraštis “Rzeczpospolita” po rinkimų, 
pirmadienį, spausdino pasikalbėjimą su Lietuvos politologu 
Vytautu Radžvila apie ruso partijos padarinius Lietuvos 
politikai. Dienraščio paprašytas pakomentuoti vadinamą 
Kėdainių fenomeną, V. Radžvilas pareiškė: “Kėdainių rajonas 
yra miniatiūrinis Vladimir Putin Rusijos modelis pačiame 
Lietuvos viduryje. Kėdainių savivaldybės darbe dalyvauja 
kelios partijos, bet puikiai žinoma, kad šiame mieste visos jos 
yra priklausomos nuo vieno žmogaus valios. Šioje Lietuvos 
dalyje taip pat seniai pamiršta apie laisvą spaudą. Beveik visą 
ją  kontroliuoja tas pats žmogus. Jokia didesnė ar mažesnė 
problema šiame mieste negali būti išspręsta be šio žmogaus. 
Visa tai leidžia tvirtinti, kad, nugalėjus Darbo partijai, bus 
mėginama realizuoti šį modelį ir visos Lietuvos mastu.”

Lenkijos spauda klausia, kas atsitiko su lietuviais? Ji 
stebisi, kad Lietuvoje trium fuoja prorusiški populistai. 
Dienraštis “Rzeczpospolita” įspėja, kad populistų triumfas 
Lietuvoje -  tai rimtas signalas Lenkijai, nes rinkimai Lietuvoje 
nekartą parodė, ko galima tikėtis iš rinkimų Lenkijoje. “Kas 
atsitiko lietuvių tautiniam orumui? Kas juos privertė remti 
šim taprocentinį rusą, m ilijonierių, susijusį su Rusijos 
energetikos milžinu?” Tačiau dienraštis pastebi, jog Lietuva 
yra NATO ir Europos Sąjungos narė, jei būtų norima vykdyti 
prorusišką politiką ir antidemokratinę politiką -  kelią turėtų 
užkirsti demokratinės institucijos. Lietuva susitvarkė su į 
valdžią patekusiu vienu populistu, turinčiu ryšius su Maskva, 
tikėkime, kad susitvarkys ir šį kartą” -  rašo dienraštis.

“Nematau jokios tragedijos dėl to, kad V. Uspaskich partija 
įsileis į valdančiąją koaliciją. Netiesa, kad jis yra nusiteikęs 
antivakarietiškai ir prorusiškai. Nesu labai patenkintas rinkimais, 
bet palaukime antrojo turo”, - sakė premjeras. O mes klausiame, 
kodėl lietuviai remia milijonierių, kuris turi nuolatinį leidimą 
įeiti į “Gazprom” centrinę būstinę Maskvoje? Spalio 24 d. bus 
antriniai rinkimai. Varžysis 48 Darbo partijos, 20 Tėvynės 
sąjungos, 17 Liberalų ir centro sąjungos ir 15 socialdemokratų 
kandidatų. Mes labai raginame balsuoti visus čia esančius 
lietuvius ne už Darbo partijos ir ne už Prunskienės kandidatus.

S. Tūbėnas

VOS IŠRINKTAS DARBIETIS,
JAU KALBA APIE TAI, KO JIS NESUPRANTA

Pavojingas signalas, neiš
manymas arba politinis žvairu
mas - taip Vilniuje komentuo
jam i būsimo Darbo partijos 
parlamentaro pasisakymai apie 
draugystę su B altarusija ir 
tarptautinės bendruom enės 
sankcijų prieš Minsko režimą 
kritika.

Darbo partijos kandidatas į 
Seimo narius Gintautas Bužins- 
kas, pralošęs rinkimus vien
mandatėje apygardoje, bet jau 
užsitikrinęs vietą parlamente 
pagal partijos sąrašą, sukritika
vo Europos Sąjungos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų taiko
mas sankcijas autoritarinio 
prezidento Aleksandr Luka- 
šenko režimui.

Daugiausiai vietų Seime 
pirmajame rinkimų ture iško
vo jusios partijo s atstovas 
G .B užinskas in terv iu  B al
tarusijos naujienų agentūrai 
"BelaPAN" taip pat pareiškė, 
kad ginčai turėtų būti spren
džiami per dialogą, o ne vie
našališkais veiksmais.

Lietuvos diplomatams su
kėlė nuostabą tai, kad Darbo 
partijos atstovai abejoja dėl 
Lietuvos užsienio politikos 
tęstinumo praėjus vos kelioms 
dienom s, kai svarb iausios 
šalies politinės partijos, tarp jų 
- ir Darbo, pasirašė jį užtikri
nantį susitarimą.

Spalio 5 dieną partijų pasi
rašytame susitarime pažymi
ma, kad pagrindiniai šalies 
užsienio politikos tikslai yra 
Lietuvos ir ES, transatlantinių

—  Keliais sakiniais-----
• Spalio 8 d. vėl įvyko 

dviejų kandidatų į JAV prezi
dento vietą debatai. Senatorius 
John Kerry vėl kritikavo dabar
tinį prezidentą G.W. Bush dėl 
bedarbių skaičiaus padidėjimo, 
dėl sveikatos priežiūros menku
mo. Jis tvirtino, kad šiuo metu 
200 tūkstančių amerikiečių 
neteko darbo. Prezidentas tvir
tino, kad jis perėmė adminis
traciją tuo metu, kai ekonomi
niai reikalai ėmė smukti žemyn 
kai, demokratų partija atvedė 
šalį į recesiją.

• B ritanijos prem jeras 
Tony Blair turėjo ligoninėje šir
dies ritmo operaciją paskelbta, 
kad Londono ligoninė sutvar
kė jo  širdį ir jis toliau eina savo 
pareigas.

• Italijos užsienio reikalų 
ministras Franco Frattini pro
testavo Jungtinėse Tautose dėl 
Vokietijos siūlym o išplėsti 
saugumo Tarybą, ko reikalau
ja  Japonija, Vokietija, Indija ir 
Brazilija.

• Rusijos prezidentas Vla
dim ir Putin  paskelbė, kad 
Rusija toliau eis demokratijos 
ir rinkos ekonomikos keliu ir 
toliau stiprins centrinę valdžią.

ryšių, ypač su JAV, stiprinimas, 
regioninio bendradarbiavimo 
plėtra, remiant demokratinius 
procesus regione, taip pat ir 
Baltarusijoje.

Užsienio reikalų ministeri
jos aukštas pareigūnas interviu 
BNS pažymėjo, kad Lietuvos 
narystė Europos Sąjungoje ir 
NATO reiškia, jog Lietuva ne 
tik įtakoja šių organizacijų 
užsienio politiką, bet ir turi 
laikytis nuostatų, kai dėl jų jau 
yra sutarta.

Kaip žinoma, ES ir NATO 
šalys taiko sankcijas dabarti
niam Baltarusijos režimui, kurį 
kaltina žmogaus teisių ir kitų 
pamatinių demokratijos normų 
pažeidinėjimu.

"Lietuva neatsisakė ir neat
sisakys dialogo su Baltarusija, 
bet reikia žinoti, su kuo ir kada 
kalbėti, kad šis dialogas paremtų 
demokratinius procesus Bal
tarusijoje, o ne taptų priedanga 
žmogaus teisių pažeidimams", - 
sakė Lietuvos diplomatas.

Lietuvos Seimo ryšių su 
Baltarusijos 13-ojo šaukimo 
Aukščiausiąja Taryba ir de
mokratinėmis jėgomis grupės 
pirmininkė Rasa Juknevičienė 
perspėja, kad deklaracijos apie 
draugiškus ryšius su dabartine 
B altarusijos adm inistracija 
reikštų tiesioginę paramą au
toritariniam prezidentui Ale
ksandr Lukašenko prieš savait
galį vyksiantį referendumą dėl 
jo  prezidentavimo kadencijų 
pratęsimo bei "visų tos šalies 
demokratinių jėgų išdavystę".

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

• JAV Senatas patvirtino 
nauju Centrinės Žvalgybos 
Valdybos pirmininku kongres
meną Porter Gose. Jis pakeis 
buvusį direktorių George Tenet.

• Šveicarijos balsuotojai 
atmetė pasiūlymą palengvinti 
Šveicarijos pilietybės suteiki
mo tvarką. Referendume pilie
čiai nutarė, kad gauti Šveica
rijos pilietybę ir pasą svetim
šalis privalo išgyventi šalyje ne 
mažiau kaip 12 metų.

• N orvegijoje trum pą  
streiką buvo paskelbę oro eis
mo kontrolieriai, sustabdę visą 
lėktuvų judėjimą. Darbuotojai 
visi atsinešė gydytojų pažy
mėjimus. Jie protestavo dėl 
civilinės aviacijos sprendimo 
uždaryti kai kuriuos oro uostų 
kontrolės bokštus.

• JAV atstovų Rūm ai 
priėmė aktą, kuriame yra eko
nominių sankcijų pareiškimas 
dėl dem okratin io  valdym o 
Minske, kur paskelbtas refe
rendumas dėl Baltgudijos ban
dymo keisti Konstituciją, kad 
Lukašenko galėtų likti prezi
dentu trečiąją kadenciją.

• JAV ir Irako jėgos sur
engė plataus masto puolimą 
vadinamame “sunitų trikam-

Anot R.Juknevičienės, Dar
bo partijos atstovo kritiški pa
sisakym ai apie ES ir JAV 
sankcijas B altarusijai rodo 
"politinį žvairumą ir dvivei
diškumą", turint galvoje šios 
partijos vadovo skelbiam ą 
norą sustiprinti Lietuvos ryšius 
su euroatlantinėmis organiza
cijomis. "Nežinau, ar tos kal
bos iš neišm anym o, ar jos 
atskleidžia tikrąją Darbo parti
jos poziciją  užsienio  po li
tikoje", - sako Seimo narė, ku
rios vertinimu antrasis varian
tas būtų "pavojingas signalas".

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktorius 
Raimundas Lopata tuo tarpu 
retoriškai klausia, "ar tai tik 
atsitiktinumas, kad vos patekę 
į Seimą, Darbo partijos atsto
vai jau pradeda komentuoti 
tokius dalykus, kurių prasmės 
gal net nesuvokia".

Politologas atkreipė dėme
sį, kad lygiai prieš ketverius 
metus dabartinis Darbo parti
jos vadas V.Uspaskich, tuo
met patekęs į Seimą pagal so
cialliberalų sąrašą, buvo tarp 
tų, kurie steigė draugystės su 
Baltarusijos režimu parlamen
tinę grupę. Tokia iniciatyva 
sukėlė didelį tuometinės val
dančiosios daugumos ir deši
niosios opozicijos susirūpi
nimą. Grupę steigė kairuoliš
kai nusiteikę Seimo opozicijos 
atstovai, ir V.Uspaskich buvo 
vienas iš dviejų valdančiosios 
daugumos atstovų joje. BNS

pyje”, kur okupavo vieną Euf
rato upės tiltą bei sukilėlių 
stovyklą, kur prasidėjo puoli
mai prieš šiitus.

• Japonijoje nemaža nuos
tolių padarė uraganas “Meari”. 
Žuvo devyni, dingo potvy
niuose ir žemės nuošliaužose 
dar 15 žmonių. Nukentėjo To
kijo miestas. Vėjo greitis siekė 
108 kilometrų per valandą. Per 
vėtrą Japonijoje ir Šiaurės Ko
rėjoje žuvo apie 50 žmonių.

• Irako laikinasis prem
jeras Iyad A llaw i pareiškė 
televizijos ABC televizijai, 
kad ypatingasis tribunolas teis 
buvusį d ik ta to rių  Saddam  
Hussein už nusikaltimus žmo
nijai spalio mėnesį. Kartu su 
diktatorium bus teisiami ir sėb
rai.

• Kinijos valdžia nuteisė 
m irties bausm e “sam dom ą 
žudiką” Tu Guiwu, kuris už 
nedidelę sumą, kitų prašomas 
nužudydavo žmones. Jis bau
džiamas už devynių žmonių 
nužudymą. Kinai paprastai 
m irti nubaustą kaltinam ąjį 
sušaudo. Guiwu papasakojo 
tardytojui, kad vieną vyrą jis 
nužudė, supjaustė jo  kūną, 
galvą ir rankas išvirė.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS VISUOMENĖ RADIKALĖJA

Socialdemokratų ir socialliberalų partijų vadovai - Algirdas Brazauskas (k) ir Arturas Paulauskas - 
spalio 10 d. rinkimų naktį leido sostinės viešbutyje "Crowne Plaza". ELTA

PAKARTOTINIS BALSAVIMAS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

Vokietijos politologų nuo
mone, ruso Viktor Uspaskich 
vadovaujamos Darbo partijos 
pergalė vykusiuose Seimo 
rinkimuose yra jau  senokai 
prasidėjusio Lietuvos visuo
menės radikalėjimo, budingo 
ir kitoms Vidurio bei Rytų Eu
ropos šalims, padarinys.

"Šioms šalim s pasiekus 
svarbiausius užsienio politikos 
tikslus - tapus ES ir NATO 
narėmis - atsirado tuštuma, 
kurią šiuo metu užpildė vidi
nės, ekonominės ir socialinės 
problemos", - pareiškė Bertels
mann fondo Vidurio ir Rytų 
Europos departamento direk
torius Cornelius Ochmann.

"Rinkimų rezultatai nėra 
netikėti", - sakė C. Ochmann. 
Jo manymu, pavojaus signalas 
buvo L ietuvos P reziden to  
rinkim ai. Valdas Adam kus 
"vos vos" laimėjo antrajame 
ture, o kairiosios Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos vadovė K azim ira 
Prunskienė V. Uspaskich pa
ramos dėka "buvo per žingsnį 
nuo pergalės".

Panašios nuom onės yra 
Kai-Olaf Lang iš Mokslo ir

(Atkelta iš 1 psl.)
TIKRIEJI...
ropos, Kaukazo ir Vidurio Azi
jos valstybių suverenitetą".

Trecia, Amerika ir Europa 
bendradarbiauja su kitom is 
valstybėmis, siekdamos regio
ninio pastovumo, Rusija - tik 
siekdama pasinaudoti juo kaip 
priemone savo įtakai didinti.

"Butu naivu manyti, kad 
Vakarų ir Rusijos interesai 
bendri. Maskva tiesiog nau
dojasi Vašingtonu ir Briuseliu 
s a vo a t g y j a n č i o ms imp e r- 
inėms ambicijoms įgyvendin
ti". V. Putin Eurazijoje siekia 
sukurti atsvarą Amerikai ir kar
tu neutralizuoti ES įtaką.

O "aktyvus JAV ir Europos 
bendradarbiavim as gali tik 
paspartinti šių tikslų įgyven
dinimą", - reziumuoja Janusz 
Bugajski. ELTA

politikos fondo Berlyne. Anot 
jo, Lietuvos parlamento rinki
mų rezultatai pakartojo birželį 
vykusių Europos Parlamento 
rinkimų rezultatus.

"Nusivylę rinkėjai, kurie 
per ankstesnius rinkimus rėmė 
premjero Algirdo Brazausko 
postkomunistus, dabar atsi
gręžė į populistus", - aiškina K. 
O. Lang. Rinkimų rezultatai 
reiškia 15 metų funkcionavu
sios sistemos pabaigą. Šios si
stemos pagrindą sudarė post
komunistinės kairiosios jėgos 
ir antikomunistinės dešiniosios 
jėgos, kurios keitė vienos ki
tas valdžioje, tęsdamos socia
lines ir ekonomines reformas. 
"Šis modelis, budingas "nau
josios Europos" šalims, at
gyvena. Rinkėjai renkasi tre
čiąjį kelią - balsuoja už tuos, 
kurie dar nevaldė, už "naujus 
veidus", t.y. už populistus", - 
teigė politologas.

Jo nuomone, populistai yra 
visų Europos šalių politinio 
kraštovaizdžio dalis. "Situaci
ja  darosi kritiška, kai be jų 
neįmanoma sudaryti vyriau
sybės, kaip, pavyzdžiui, Slova
kijoje dešim tajam e dešim t
metyje", - pridūrė K. O. Lang.

C. Ochm ann mano, kad 
antrajam e L ietuvos Seimo 
rinkimų ture susivienys jėgos, 
nusite ikusios p rieš D arbo 
partiją. Todėl parama V. Us
paskich, dabar siekianti beveik 
30 procentų, po antrojo turo 
gali sumažėti iki 20 procentų. 
"Darbo partija savo gretose 
neturi jokių žinomų asmeny
bių", - tvirtino jis.

Bet Lietuvos likimui lemia
mą reikšmę turės ne tai, kiek 
procentų balsų surinks Darbo 
partija, o tai, kas bus jos part
neriai koalicinėje Vyriausy
bėje. C. Ochmann nuomone, 
labiausiai tikėtina jos koalici
ja su A. Brazausko postkomu- 
nistais.

O pasak K. O. Lang, blo
g iausias scenariju s, kurio  
negalima visiškai atmesti, butų

trijų populistinių grupuočių - 
Darbo partijos, Rolando Pak- 
so judėjimo ir K. Prunskienės 
sąjungos - koalicija.

Kaip pažymėjo C. Ochma- 
nan, valdant Darbo partijai, 
tikriausiai sustiprės Lietuvos ir 
Rusijos ekonominiai ryšiai. 
"Bet tai neturėtų buti nenau
dinga", - sakė jis. Briuselis tam 
pritars, kadangi ES jau seniai 
ragina Baltijos šalis gerinti 
santykius su Maskva.

Anot K. O. Lang, kol kas 
neaišku, ar V. Uspaskich turi 
kokių nors ambicijų užsienio 
politikos srityje. "Tai partija be 
programos ir be jokios orien
tacijos", - teigė jis.

Savo ruožtu C. Ochmann 
pažymėjo, jog esmine proble
ma yra specialiųjų tarnybų 
kontrole. Jeigu Lietuvos val
džia jos neišspręs, tai labai gali 
buti, kad NATO nustos pasi
tikėti Vilniumi ir apribos slap
tos informacijos perdavimą, 
pareiškė Bertelsmann fondo 
atstovas. ELTA

RUSIJA IR VĖL PRIEŠ LIETUVĄ
Rusijos gynybos ministras 

Sergej Ivanov apkaltino Lie
tuvą ir Latviją po įstojimo į 
NATO darant kliutis Rusijos 
karinių krovinių tranzitui per 
savo teritoriją. Tai Rusijos 
gynybos m inistras pareiškė 
Rumunijos Pojana Brašovo 
m ieste  p e r  su s itik im ą  su 
NATO gynybos m inistrais. 
"Rusija suprato Vokietjos ir 
Prancuzijos prašymus leisti 
vykti kariams ir gabenti kari
nius krovinius į Afganistaną 
savo teritorija ir oro, ir gele
žinkelių transportu", - sakė 
S.Ivanov. "Tuo pat metu L ie
tuva užėmė priešingą pozi
ciją ir visaip trukdo Rusijos 
karinį tranzitą, be to, iš Rusi
jos į R usijos te rito riją" , - 
pareiškė ministras.

"Taip, kaip kaimynė, vei
kia ir Latvija", - pridūrė S.Iva- 
nov. "Latvijos vyriausybės at
sisakymas leisti skristi jos oro

Š. m. spalio 24 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimuose 
vyks pakartotinis balsavimas 
Naujamiesčio vienmandatėje 
rinkimų apygardoje, Nr. 1. Lie
tuvos Respublikos piliečiai, 
įrašyti į Generalinio konsulato 
Čikagoje rinkėjų sąrašą ne
trukus paštu gaus rinkimų do
kumentus. Rinkėjų veiksmai 
balsuojant paštu:

1. Pažymėkite pavardę to 
asmens, už kurį balsuojate, 
padarydam i rinkim ų b iu le
tenyje atitinkamą žymą.

2. Užpildę rinkim ų b iu
letenį, įdėkite jį į vidinį voką 
ir voką užklijuokite.

3. Vidinį voką ir rinkėjo 
pažymėjimą įdėkite į išorinį 
voką ir jį užklijuokite.

4. Išorinį voką su jame esan
čiais rinkimų dokumentais įdė
kite į trečią voką, ant kurio 
užrašytas Lietuvos Respublikos 
Generalinio konsulato Čika
goje adresas. Voką užklijuokite, 
užrašykite savo adresą ir iš
siųskite.

Balsuojant paštu rinkėjo 
balsas bus įskaitytas, jeigu ant 
voko esanti išsiuntimo data 
bus ne vėlesnė negu spalio 24 
d. ir LR Generalinis konsula
tas Čikagoje dokumentus gaus 
iki 2004 m. spalio 28 d.

KARALIAUČIAUS SRITIES KLAUSIM AI

Rusijos prezidento specia
lusis atstovas santykių su Eu
ropos Sąjunga k lausim ais 
Sergej Jastržembski paskirtas 
vadovauti darbo grupei Kara
liaučiaus srities raidos klausi
mais. Rusijos prezidento ad
ministracijos vadovas pasirašė 
potvarkį įsteigti tarpžinybinę 
darbo grupę tos srities raidos 
klausimais.

Pranešime spaudai pažy
mėta, kad į grupę įeina prezi-

erdve Rusijos kariniams trans
portiniams lėktuvams su ka
riais, remiantis tuo, kad Latvi
ja  tapo NATO nare, skamba 
jau visiškai nerimtai", - pareiš
kė Gynybos ministerijos vado
vas.

L ie tu v o s  URM  aukšto  
rango pareigUnas BNS teigė, 
jog Rusijos gynybos ministro 
p r ie k a iš ta i L ie tu v a i neva 
trukdant karinį tranzitą "yra 
nepagrįsti ir melagingi".

"Tai yra visiškas melas. 
D višaliuose susitik im uose 
aukšti Rusijos pareigunai ne 
kartą  teigė esą p a tenk in ti 
karin io  tranzito  tvarka", - 
sakė diplomatas.

Tai ne pirmas atvejis, kai 
Rusija kaltina Lietuvą truk
dant karinį tranzitą į Kara
liaučiaus sritį ir iš jos. Birželį 
Lietuva neleido jos oro erdvę 
vienu metu kirsti devyniems 
R usijo s tran sp o rto  lėk tu -

LR piliečiai taip pat galės 
balsuoti atvykę asmeniškai 
žemiau nurodytu laiku šiuose 
balsavimo punktuose:

Generaliniame konsulate
(211 E. Ontario St., Suite 1500, 
Chicago, IL 60611):

2004 m. spalio 12-15 d.
nuo 13.00 iki 17.00 val.

2004 m. spalio 18-22 d. 
nuo 11.00 iki 15.00 val. arba

Pasaulio Lietuvių Centre
(14911 W. 127 th St., Lemont, 
IL 60439):

2004 m. spalio 24 d. nuo
7.00 iki 20.00 val.

Lietuvos Respublikos pi
liečiai, neįtraukti į generalinio 
konsulato Čikagoje rinkėjų 
sąrašą, taip pat turės galimybę 
balsuoti nurodytu laiku asme
niškai atvykę į aukščiau nuro
dytus balsavimo punktus. At
kreipiame JUsų dėmesį, kad bal
savimo teisę turi tik ne jaunesni 
kaip 18 metų Lietuvos Respub
likos piliečiai. Balsuojant būtina 
pateikti LR pilietybę patvirti
nantį dokumentą (LR pasą arba 
asmens tapatybės kortelę).

Informaciją apie rinkimus, 
juose dalyvaujančius kandida
tus, balsavimo organizavimą 
galite rasti LR Vyriausiosios 
rinkimų komisijos tinklapyje 
www.vrk.lt.

dento administracijos, įvairių 
ministerijų, žinybų ir jėgos 
strukturų atstovai.

Karaliaučiaus sričiai joje 
atstovauja anklavo gubernato
rius Vladimir Jegorov. Ši gru
pė turės parengti rekomenda
cijas Rusijos vyriausybei dėl 
ypatingojo Rusijos regiono rai
dos perspektyvų naujom is 
geopolitinėmis sąlygomis, su
sidariusiomis po ES plėtros. 
Vienas svarbiausių klausimų 
bus priimti naują įstatymą dėl 
ypatingosios ekonominės zo
nos Karaliaučiaus srityje.

BNS

vams, kuriuo į tarptautines 
pratybas Karaliaučiaus skri
do N epaprastų jų  s ituacijų  
ministerijos daliniai.

Pagal L ietuvos V yriau
sybės patvirtintas oro erdvės 
organizavimo taisykles Lie
tuvos padangėje vienu metu 
negali buti dviejų  Rusijos 
karin ių  o rla iv ių . Leidim ai 
Rusijos orlaiviams buvo su
teikti tik Rusijos pusei pa
pildžius arba pakoregavus 
skrydžių planus.

Užsienio valstybių karinį 
tranzitą per Lietuvos terito
riją reglamentuoja Lietuvos 
Vyriausybės patvirtintos tai
syklės. Rusija siulo įteisinti 
Karaliaučiaus karinį tranzitą 
atskiru susitarimu, tačiau ofi
cialusis Vilnius teigia, kad šie 
siulymai nepriimtini ir tenki
na dabartinė tvarka. BNS

http://www.vrk.lt
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P R E S ID E N T

“In the midst o f iv ar, my opponent has called America's allies, a 
‘coalition o f the coerced and the bribed. ’ Our allies deserve the 

respect o f all Americans, not the scorn o f a politician. America is 
grateful, and America will not forget their contributions. ”

— George W. Bush

Countries with forces in Iraq
Albania, Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, 

Georgia, Hungary, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, 
Mongolia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, Tonga,

Ukraine, United Kingdom.
U.S. Department o f State as o f September 16, 2004

Paid for by Bush-Cheney ‘04, Inc.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

(1988 - 1990 M.)
LXX

D abartin iam e L ietuvos 
v a ls ty b ės  a tkū rim o  etape 
būtina: siekti lietuvių tautos 
apsisprendimo teisės realiza
vimo atstatant istorin į te i
singum ą; įtv ir tin ti  dem o
kratiją, daugiapartiškumą ir 
atsk irti įstatym ų leidybos, 
v y k d o m o sio s  v a ld ž io s  ir 
teism o funkcijas, depoliti- 
zuoti teisėsaugą; išsp ręsti 
L ietuvos jaunuolių  karinės 
tarnybos problem ą, organi
zuojant nacionalinius kari
nius junginius; užm egzti ir 
p lėto ti ryšius su tarp tau ti
nėmis organizacijomis, siekti 
Lietuvos valstybės tarptau
tin io  p ripaž in im o , ke istis  
d iplom atinėm is a tstovybė
mis; įtvirtinti Lietuvos vals
tybės vientisumą sutarčių su 
kitomis valstybėmis keliu."

Pagal šį dokum entą iki 
"nepriklausomybės" galima 
taip ir niekada "nepriaugti". 
Be to, neįvertinta dar viena 
sąlyga - SSRS bet kuriuo

momentu galėjo ir nutraukti 
v isų  tų  sv a jo n ių  įg y v e n 
dinim ą, galėjo  vėl pradėti 
kurti "vieningą tarybinę liau
dį", kurti "humanistinį" so
c ia liz m ą  ar kom un izm ą. 
"Zingsneliais" į N epriklau
somybę svajojo ateiti ir pats 
A.Brazauskas. Likus savaitei 
iki LSSR AT rink im ų, j is  
"T ieso je"  ir k ituose  la ik 
raščiuose paskelbė straipsnį 
"Kokią aš matau Lietuva", 
kuriame teigė: "Aš už tvir
tą, bet laipsnišką žengimą į 
ateitį. Už šaltą protą ir tikslų 
būsim ų sprendim ų apskai
čiavimą. Už politinio stabi
lum o išlaikym ą. [...] Zen- 
kime tik vieningu frontu koja 
kojon, jausdam i vienas kito 
širdies dūžius. Vienybė ne
priklausom os Lietuvos var
dan! - toks tebūnie visų mūsų 
šūkis."

Beje, tuo metu ir Sąjūdžio 
vadovai dar nevisiškai žinojo, 
kaip pasiekti N epriklauso

mybę. Pavyzdžiui, V.Lands- 
bergis 1990 m. vasario 14 d. 
"Atgimimo" laikraštyje pa
skelbtam e savo straipsnyje 
"Lietuvos kelias" rašė:

" [. .. ] čia gali bū ti b rė 
žiam os k ryp tys, dvi g a li
m ybės. A biejų pradžia, be 
abejo, - rinkimai į Aukščiau
s ią ją  ta ry b ą  ir sp ec ia lio s  
įgaliotos delegacijos dery
bom s su SSRS vadovybe 
sudarymas. [...]

Vienas tų kelių būtų toks, 
kurį galima pavadinti deko
lonizacijos modeliu. Tai susi
tarimas su SSRS dėl etapų, 
k a ip  a ts ta ty ti  ly g ia te is ių  
valstybių santykius be stai
gaus sukrėtimo abiejose pu
sėse, parengiant ir įgyven
dinant ekonomines, karines, 
tranzitų ir panašias sutartis, 
sudarius ir g a lu tin į v isos 
valdžios perdavim ą teisėtai 
Lietuvos vyriausybei, ir sve
timos kariuomenės išvedimą. 
[...] Visa tai būtų darom a

pagal aną modelį, žinant iš 
anksto ir tarptautine sutartimi 
ja i nustačius N eprik lauso
mybės datą.

Kitas modelis, kitas kelias 
būtų suvereniteto atsiėmimas 
vienos pusės, t.y. mūsų, va
lios aktu, reikalavimas, kuris 
b ū tų  iš re ik š ta s  p o lit in iu  
veiksm u. Tai būtų darom a 
n ep a isan t galim os aštrios 
konfrontacijos, nepasiekus 
derybų lygmens, nes galime 
bū ti verste  verčiam i g in ti 
savo piliečius. [...] Tuo pačiu 
verstum e ir k itą  pusę ap 
sispręsti, rinktis prievartos 
arba teisės kryptį pradėti - 
tikėkim ės - derybas. Toks 
būtų, kaip mes įsivaizduo
jam e, skelbiam as form alus 
N eprik lausom ybės a tk ū ri
mas, neturint jos savo ran
kose, - Lietuvos Respublikos 
teisinis tęstinumas. Galėtų ji 
bū ti ske lb iam a n epavald i 
SSRS jurisdikcijai, vėlgi su 
vienokiomis ar kitokiom is 
pasekm ėm is. E idam i į ne
priklausom ybę šiuo atveju 
patek tum e ir į d idelę p r i
klausomybę nuo aplinkybių 
ir nuo m ūsų pačių  v isu o 
menės atsparumo, kuris tiek 
dar nėra  išb a n d y ta s , nuo

v ienybės, kuri a trodo  čia 
reali, čia nereali, nuo pilie
tinės sąm onės, p rieš  akis 
regint, žinoma, ir tam tikro 
chaoso  r iz ik ą  ir n ež in an t 
galutinio užsienio požiūrio, 
jo  sim bolinės arba realios 
paramos, kuri būtų vienaip ar 
kitaip lemtinga."

Nebuvo tikras dėl kelio 
nepriklausom ybėn ir la is
vėn net buvęs L ietu vos  
R espublikos užsienio rei
kalų  m in istras J.U rbšys. 
1990 m. vasario 23 d. in 
terviu "Tiesai" jis sakė, kad 
naujai išrinktoji A ukščiau
sioji Taryba "pirmiausia tu
rėtų pasirūpinti ekonominiu 
savaran k išk u m u  [...]"  Jis  
tikino, kad nereikia skubėti 
paskelbti nepriklausomybę. 
Tą pačią mintį jis pareiškė ir 
savo laiške Sąjūdžio Seimui 
kovo 10 d.: "Naujos nepri
klausomybės paskelbimas ne 
tik nereikalingas, bet būtų 
žalingas." Taip rašydamas jis 
m anė, kad je i  kartą nep ri
klausomybė buvo paskelbta 
1918 m ., tai nėra  re ika lo  
pakartoti. O reikia tik ieškoti 
būdų, kaip  p ag erin ti san 
tykius su rusais.

(Bus daugiau)
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Viceprezidentas Dick Cheney po spalio 5 d. debetų su sen. John 
Edwards, įvykusių Case Western Reseerve Universitete, Cleveland, 
OH, sako kalbą respublikonų partijos šalininkams Grays Armory, 
Clevelando miesto centre, šalia stovi žmona Lynn Cheney. Po 
kalbos viceprezidentas Cheney lietuvius asmeniškai kvietė remti 
Lietuvos darbą NATO. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

KUR RASTI TEISYBĘ? 
Aleksas Vitkus

I.

Visai neseniai paminėjome 
9/11 įvykius nuo kurių jau 
praėjo treji metai, per kuriuos 
Amerikoje išvengėme naujų 
teroro veiksmų. Kadangi artė
ja  Am erikos prezidentiniai 
rinkimai, šįmet ir abu kandi
datai į Baltuosius Rūmus pa
sistengė kuo daugiau pasirody
ti, kaip jie  tame beveik tris 
tūkstančius gyvybių pareikala
vusiame teroro veiksme at
jaučia žuvusiųjų šeimas, prisi
mena pačias aukas.

Dem okratas John Kerry 
tvirtina, jog prezidentas Bush 
veda savo rinkim inę kam 
paniją nuolat gąsdindam as 
amerikiečius galimais būsimo 
teroro veiksmais ir tuo pačiu 
sakydamas, kad šiandien mes 
nesame nei kiek saugesni nuo 
teroro, negu buvome tą a t
m in tiną rugsėj o 11 dieną. 
Iškilm ių išvakarėse A llen
town, PA, Kerry susitiko su 
grupe našlių, kurios tada prara
do savo vyrus. Po to jis pager
bė žuvusiuosius Bostono Op
eros rūmuose, vis pabrėžda
mas, kad tie trys tūkstančiai 
žm onių žuvo ne dėl Irako

kaltės, bet dėka Al Qaeda ir 
Osama bin Laden teroristų, ir 
vis prezidentui prikišdamas 
bereikalingą Amerikos įtrau
kimą į Irako karą, kuris, Ker
ry nuomone, neturi jokios įta
kos į kovą prieš terorizmą.

Bush, savo ruožtu, vis sten
giasi mums priminti, kad pa
saulis šiandien yra saugesnis 
nuo visokio plauko teroristų, 
nes “vienas iš jų, Saddam Hus
sein, jau yra nuverstas nuo sos
to” , ir tai atsitiko todėl, kad 
Amerika Irake padarė ryžtingą 
žingsnį, nors už j į  ir teko 
apmokėti jaunų amerikiečių 
karių gyvybėmis. Viceprezi
dentas Dick Cheney dar pri
dūrė perspėdamas, kad “kiek
vienas balsas už Kerry tik dar 
labiau paskatins naujus teroro 
veiksmus.

Net ir demokratas, Georgia 
valstijos senatorius Zell Mi
ller aiškino, kad tik Bush turi 
pakankamai pasiryžimo vesti 
karą, kuris prasidėjo 2001.9.11 
ir kurį jis dabar tęsia Irake. 
Pristatydamas prezidentą su
sirinkusiai publikai, M iller 
taip kalbėjo: “Aš žinau tik vie

ną vyrą, kuriam galėčiau pa
tikėti savo šeimos saugumą 
nuo teroristų, kurie rengiasi 
paklupdyti Ameriką” . Toliau 
jis dar taip tęsė: “Tai vyras, 
kuris apsisprendžia, ir po to 
visuomet pasilieka prie savo 
sprendim o, niekada neabe
jodamas, niekada nesvyruo
dam as...”

Tai kuo tikėti? Pagal nau
jausią ABC News apklausi
nėjimą, 57% balsuotojų pasi
tiki Bush sugebėjimu ir toliau 
vesti kovą prieš terorą, tuo tar
pu kai Gallup instituto praves
tas apklausinėjimai rodo, kad 
amerikiečiai vis labiau prade
da bijoti dėl savo ir savo šeimų 
saugumo nuo teroristinių už
puolių. Metų pradžioje 28% 
amerikiečių buvo dėlto susi
rūpinę, o rugsėjo pradžioje -  
jau net 34%.

KONGRESO FONDAS

Po tokios palyginant ilgos 
įžangos noriu prieiti prie pa
grindinės šio straipsnio temos. 
Šį kartą ne apie tame baisiame 
keturiais lėktuvais atliktame 
daugialypiame teroristiniame 
veiksme žuvusius, bet apie 
likusias šeimas, ir kaip Ameri
kos vyriausybė nutarė spręsti 
jų klausimą. Kaip žinome, ne
trukus po to antpuolio, Kon
gresas nubalsavo įsteigti žu
vusiųjų šeimoms pagelbėti 
fondą. Skubėdami Kongreso 
nariai pravedė nutarimą su la
bai mažai taisyklių ir su neri
bota pinigų suma, ir pavedė tai 
visa tvarkyti advokatui Ken
neth Feinberg, kuris už savo 
darbą atsisakė imti bet kokį 
atlyginimą.

Kongreso nariai pirmiau
siai teigė norį kompensuoti ar 
kaip nors atlyginti žuvusiųjų 
šeimoms už jų tokį netikėtą ir 
žiaurų praradimą, o taip pat ir 
išgelbėti Amerikos aviacijos 
bendroves nuo galimai triuški
nančių bylų ir ieškinių, kurie 
galėtų jas nuvesti iki visiško 
bankroto, kas stipriai atsiliep
tų į visą bendrą krašto eko

nomiją.
Sis fondas turėjo kompen

suoti šeimas, jei jos atsisakytų 
savo teisių kelti bylas. Buvo 
manoma, kad tai išvengtų by
linėjimosi, kuris dažnai užsi
tęsia ilgus metus, ir taip pasku
b in tų  nukentėjusiom s še i
moms gauti pirmuosius pagal
bos čekius. Tik maža dalis 
šeimų iškėlė bylas, ieškoda
mos surasti, kas buvo kaltas 
dėl to teroristinio užpuolimo. 
Aišku, niekas nelaukė, kad te
roristai prisipažintų kalti, bet 
aviacijos bendrovės, o gal net 
ir pati Amerikos valdžia? Kaip 
žinome, šių laikų Amerikoje 
yra įprasta, jog jei kas atsitin
ka, pirmiausiai yra ieškoma, 
kas yra už tai atsakingas. Ir kuo 
turtingesnis atsakovas, tuo 
geriau.

N elengvas tai buvo už
davinys advokatui Feinberg 
nuspręsti kiek kuriai šeimai 
reikės paskirti kompensacijos. 
Kokias jis nebandė įvesti tai
sykles, kaip bus apskaičiuoja
ma kompensacijos suma, jis 
v isuom et turėjo  su tik ti su 
dažnu nepasitenkinimu. Kaip 
žmogaus prarastą gyvybę įver
tinti šalta dolerių suma? Ar 
turėjo šeimą, ir je i taip, tai 
kokia buvo tos šeimos finan
sinė padėtis, kiek vaikų, ko
kios socialinės ir finansinės 
lygmens šeima, ar turėjo gyvy
bės draudimą ir t.t.?

Kai apie pusmetį po 9/11 
atakos spaudoje pasirodė kai 
kurių  nuken tė jusių  šeim ų 
skundai, kad valdžios siūloma 
kompensacija yra per maža, 
visuomenė atsisuko nuo sim
patijos ir užuojautos toms šei
moms, dažnai jas pavadin
dam a nedėkingom is ir net 
gobšiomis. Buvo nustatyta, 
kad šeimos turėjo galutinai 
apsispręsti praėjusį gruodį. 
D augum a šeim ų laukė iki 
paskutinių dienų, kol apsi
sprendė. Kad Feinberg atliktas 
darbas buvo atliktas neblogai, 
galima spręsti iš to, kad prieš 
av iac ijo s bendroves buvo

iškelta tik 70 bylų. Tik trejos 
dešimtys šeimų ne tik neiškėlė 
bylų, bet ir atsisakė prašyti iš 
fondo kompensacijos. Matyt 
didžiadvasiškai suprato, kad 
galima kaltinti ne ką kitą, o tik 
teroristus, o jų  juk niekas dar 
nesugavo.

M ILIJARDAI DO LERIŲ

Feinberg susitikinėjo su 
likusiomis šeimomis, ir bandė 
būti bešališkas, taktiškas ir tei
singas, bet labai dažnai susi
laukdavo didelių priekaištų iš 
šeimų, kad jis esąs per skūpus. 
Juk tai tik valdžios pinigai! 
Feinberg įstengė pateisin ti 
kom pensaciją net ir tokiais 
atvejais, kad žuvę buvo nele
galūs imigrantai, ar net tuo me
tu ir visoje Amerikoje nepri
pažįstamos vienos lyties “šei
mos”. Nereikia stebėti, kad tas 
darbas užtruko net beveik  
trejus metus, ir tik šių metų 
birželio 15 d. Feinberg pateikė 
savo galutinį sprendimą pre
zidentui Bush. Fondas turės 
išmokėti apie 7 milijardus do
lerių 5,600 šeimų. Taigi, žuvu
siųjų šeimos jau gavo ar grei
tai gaus vidutiniškai apie 2 
milijonus dolerių.

Nem ažai žmonių vis tik 
liko nepatenk in ti visu tuo 
kompensacijos procesu, kuris 
davė Feinberg laisvę nustatyti 
tos kompensacijos dydį. Net 
pats Feinberg prisipažįsta, kad 
jam gal ir perdaug laisvės buvo 
duota. Yra, žinoma, galvojan
čių, kad toks naujas nebandy
tas kompensacijos procesas 
gali būti labai pavojingas pre
cedentas ateityje, ypač jai atei
tyje pasitaikys daugiau pana
šaus teroro puolimų ir su jais 
susiejusių aukų.

Kaip ten bebūtų, “Chicago 
Tribune” savo liepos 5 veda
majame taip rašo: “Mes ne
abejojame, kad kai kongresas 
nutarė padėti 9/11 teroro aukų 
šeimoms, tai buvo teisingas 
sprendimas, nors ir jo įvykdy
mas buvo gana painus ir kar
tais net nepateisinam ai ne
tvarkingas. (Bus daugiau)

Prof. Mečislovas Treinys

GEOPOLITINIAI IŠŠŪKIAI LIETUVIŠKUMUI: 
RAIDA, PASEKMĖS, PERSPEKTYVOS 

VI.

• Ieškant būdų etnokultūros 
atsparumui išsaugoti, būtina 
lietuvių etnokultūrologam s 
glaudžiau bendradarbiauti su 
Europos negausių tautų, ypač 
Eurazijos ašies paribio kultūrų 
atstovais ir bendrom is p a 
stangomis įgyvendinti negau
sių tautų kultūrų plėtros mo
delį, taip pat remti baltiškojo 
substrato ieškotojus ir gai
vintojus Gudijoje bei Kara
liaučiaus krašte;

• Lietuvių tautines kul
tūros forumą paversti insti

tucine priemone, pajėgiančia 
form uoti patrauklų lietuvių 
etnokultūros ir apskritai lietu
vių kultūros įvaizdį bei akty
vaus tautos ugdymo globaliza
cijos apsuptyje modelį;

• Įkurti sisteminių tautoty
ros tyrimų instituciją -  Lietu
vos tautotyros institutą.

Apibendrindami pasakytą, 
teigiame, kad ne izoliavima
sis nuo dominuojančių pro
cesų Europoje ir pasaulyje 
išsaugos Lietuvos ir lietuvių 
tautos veidą, politinę ir ūkinę

nepriklausomybę, bet tau
tines savimonės pradų ugdy
mas -  “tautinio skliauto” 
stiprinimas savo narių tarpe.

Būtina surast ir išgryninti 
tautą jungiančias pozityvias 
vertybes ir j as įsk iepy ti į 
kiekvieno tautiečio savimonę. 
Sių vertybių  paieška ir jų  
ugdymo bei degimo visuome
nėje sistema turėtų būti vals
tybės finansuojamų mokslinių 
studijų objektas. Tik m oks
liškai pagrįstos ir visuomenės 
sąm oningai suvoktos šios 
vertybės taps tautą integruo
janč ių  veiksniu , kuris bus 
pajėgus atlaikyti tautų kultūras 
n iveliuo janč ias kosm opo
litines jėgas. Būtina progno
zuoti civilizacijų raidos ten

dencijas bei jų pasekmes ne
gausioms tautoms ir pasiruošti 
įveikti jų  iššūkius. Pasyvus 
plaukimas stichiškai susiklos
tančių situacijų sraute, būdin
gas mūsų dabarčiai, tiek pat 
pragaištingas, kiek ir bandy
mas tautai izoliuotis nuo pa
saulio įtakų, kurios galų gale 
negatyviai paveikia šiai san
kirtai nepasiruošusius tautie
čius, ką jau  ne kartą įrodė 
istorija.

Naudota literatūra:
1 .Girnius J. Tauta ir tautinė 

ištikimybė. Chicago, 1961.
2. Grigas R. Tautos savigy

na. Vilnius: Academia, 1993.
3. L ietuvos geopolitika . 

Sudarytojas S. Vaitiekūnas. 
Vilnius: Mintis, 1991.

4. Lopata R., Žalys V., “Lie
tuvos geopolitinis kodas” // 
Politologija, 1995, Nr. 1(6), 
p.13-21.

5. Maceina A. Tautinis auk
lėjimas. Kaunas: Šviesa, 1991.

6. Pakštas K. Baltijos Res
publikų politinė geografija. 
Kaunas, 1929.

7. Parker G. Geopolitics. 
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don and Washington, 1998.

8.Smith A. D. Nacionaliz
mas XX amžiuje. Vilnius: Pra
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9. Šalkauskis S. Lietuvių 
tauta ir jos ugdymas. Kaunas: 
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(Pabaiga)
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C H I C A G O , IL

DR. D. SILIŪNAS APIE  
JAUNIM O RŪM Ų  

PROJEKTĄ

Dr. Donatas Siliūnas yra 
vienas iš tų jau Amerikoje gi
musių mūsų tautiečių, kuriems 
labai rūpi, kad lietuvių veikla 
šiame krašte klestėtų ne de
šimtmečius, o šimtmečius. O 
tai pasiekti lengviausiai yra per 
sportą, kuris traukia didžiau
sius jaunimo būrius.

Tą jis gerai patyrė pats nuo 
jaunų dienų sportuodamas lie
tuvių tarpe. Tą jis mato dabar, 
kai treniruoja savo atžalas ir 
kitų tautiečių vaikus. Jau prieš 
keletą metų dr. D. Siliūnas su 
savo draugais nusprendė, kad 
labai praverstų naujas pastatas 
prie PL Centro, Lemonte. Nes 
buvo įsitikinta, jog net ir pra
plėsta Lietuvių fondo salė PL 
Centre toli gražu negali paten
kinti šių dienų reikalavimų. 
Tas pasidarė labai akivaizdu, 
kai į šį kraštą vis atvyksta 
būriai taip vadinamų “trečia- 
bangininkų”, kuriems sportas 
tėvynėje buvo viena iš svar
besnių gyvenimo dalių. Todėl 
nenuostabu, kad šiandien PL 
Centre esančioje salėje tre
niruojasi šimtai jaunimo, ku
rie ten jau nesutelpa. Jau nekal
bant apie vyresniuosius krepši
ninkus, kurie įsikūrusiai Čika
gos Lietuvių krepšinio lygai 
turi samdyti amerikiečių sales.

Susitikus su dr. D. Siliūnu, 
šis mums nušvietė dabartinį 
Jaunimo rūmų projektą. Jeigu 
anksčiau buvo planuojamas 
atskiras pastatas toje vietoje, 
kur šiuo metu žaidžiamas fut
bolas, tai dabar, taupant pini
gus, tokios minties atsisakyta.

Naujosios patalpos bus pri
jungtos prie esamo pastato 
vakarų pusės sienos ir prie 
mažos dalies “condo” sparno. 
Kadangi nereikės statyti vie
nos sienos, tai jau automatiškai 
bus sutaupyta nemaža dolerių. 
Taip pat sumažėja ir santech
nikos prijungim o ir lietaus 
vandens nutekėjim o kaina. 
M ašinų pastatym ui jau  nu
matyta vieta kitur, visai nepa
žeidžiant “condo” gyventojų 
sodelių.

Šio projekto pirmininkas dr. 
D. Siliūnas teigia, kad naujas 
planas sutaupys m ažiausiai 
400,000 dolerių. Dabartinis 
projektas kainuos 1,6 mil. dole
rių ir tai apskaičiavo “Land
mark Constructiuon, Inc.” Si 
statybos firma konkurso keliu 
buvo parinkta, įvertinus trijų 
kompanijų pasiūlymus.
Jau turima apie 1,000,000 

dolerių
Dr. D. Siliūnas pažymėjo, 

jog  iki šios dienos jau  yra 
surinkta beveik vienas milijo
nas dolerių iš beveik 200 auko
tojų, kuriu dalis pristatė su vien
kartines aukas, kiti pasižadėji
mais m okėti 5 metų laiko
tarpyje. Trūkstamą sumą rei

kės imti paskolos forma iš ban
ko. Tačiau iš šio pastato kasmet 
žadama turėti 30-40 tūkst. dol
erių pelno ir tokiu būdu bus 
garantuotas paskolos gražini
mas.

Pastate bus bendra sporto 
salė su 40 pėdų scena. Reikalui 
esant ji bus naudojama ir dide
liems renginiams, nes sutal
pins apie 1,000 žmonių. Be to 
bus sandėliavim o patalpos, 
persirengimo kambariai, prau
syklos ir kt. 0 kainą yra įtrauk
ta ir nauja, 80 automobilių tal
pinanti aikštelė.
Viskas daroma PL Centro 

vadovybes vardu
Dr. D. Siliūnas pažymėjo, 

jog vienintelis būdas vykdyti 
šį projektą yra ne atskirai, kaip 
kad kai kas siūlo, bet kartu su 
PL Centro vadovybe ir žino
ma, PL Centro narių pritarimu.

PL Centro tarybos nariai 
2004 m. liepos mėnesį įvyku
siame posėdyje vienbalsiai 
pasisakė už tokį projektą kaip 
šio Centro padidinimą. Spalio 
mėn. 23 d. PL Centro didž. 
salėje šaukiam am e visuoti
niame narių susirinkime bal
savimo keliu savo nuomonę 
galės pareikšti PL Centro na
riai. Neseniai PL Centro na
riai gavo dr. D. Siliūno pasira
šytą laišką, kuriame sakoma:

“Mes raginame visus PLC 
narius rimtai pasistengti atvykti 
į šį susirinkimą ir asmeniškai 
išklausyti projekto pristatymą, 
pareikšti savo nuomonę, prita
rimą, k r it ik ą . Mes prašome, 
kad jūs suprastumėt, kad mes 
kurie dirbame su lietuviais vai
kais, o jie yra mūsų visuome
nės ateitis, tvirtai tikime, jog šis 
projektas yra esminiai svarbus 
mūsų visuomenės ateičiai...”

Beje, apie šį projektą labai 
teigiamai pasisakė ir neseniai 
Čikagoje viešėjęs Lietuvos 
prez.Valdas Adamkus, kuris 
kartu su žmona Alma šiam 
reikalui yra paaukojęs 10 tūkst. 
dolerių.

Kalbantis su Lietuvos pre-

P A L M  B E A C H ,FL

Si vasara Palm Beach apy
linkės lietuviams praėjo ryškios 
gyvenimo realybės ženkle. Ten
ka nugirsti, kad apylinkės 
gyventojų amžiaus vidurkis 
pasiekė -  gal net pralenkė -  80! 
Įvairios negalės taip pat sulėti
no jų judrumą ir apribojo ga
limybes būti lietuviškos veik
los dalininkais. Be to, šiemet, 
gal daugiau nei kada, buvo 
išvykusių vasaroti kur vėsiau ar 
pabūti su artimaisiais. Dėl to 
dalyvių LB apyl. rengiamose 
popietėse nebuvo daug, o vie
toj kultūrinių programų buvo 
diskutuojami įvairūs reikalai.

Liepos 13 popietėje daly
vavo tik 9 asmenys, tarp jų ir 
trečios bangos “jaunimo” at
stovė. Ji pateikė pageidavimą, 
kad LB apyl. valdyba surengtų 
ir finansuotų ateivių “jaunimo”

zidentu šių Jaunimo rūmų prie 
PL Centro klausimu, gerbia
mas svečias pažymėjo, jog jo 
kiu būdu nesupranta tų žmo
nių, kurie šiam sumanymui 
nori pakenkti.

O grįžtant prie dr.D. Siliūno 
sumanymo ir jo didžiulio dar
bo jo įgyvendinimui (jis kartu 
su žmona Daina padarė ir 100 
tūkst. dolerių įnašą). Reikia 
pasakyti jog jo ir kitų šio pro
jekto rėmėjų vardus, be abejo, 
geru žodžiu minės dar ne vie
na Cikagos ir apylinkių lietu
vių karta.

LIETUVIŲ FONDO
POKYLIS LEM ONTE

Visi kviečiami į tradicinį 
Lietuvių fondo rudens pokylį, 
kuris šiemet yra rengiamas 
lapkrič io  6 d., šeštad ien į, 
vakare PL Centro didžiojoje 
salėje Lemonte.

Jo program a bus įvairi. 
Kaip paprastai, čekiais bus 
apdovanoti LF stipendininkai, 
aukštojo mokslo siekiantieji 
studentai. Taip pat vyks LF 
vieno iš steigėjų -  dr. Antano 
Razmos vardo visuomeninės 
premijos įteikimas žymiajam 
Lietuvos valstybininkui, buvu
siam Seimo, o dabar Europos 
parlamento nariui prof. Vytau
tui Landsbergiui.

Svečiai bus vaišinami va
kariene, bus šokiai bei kiti 
įvairumai. Buvusieji LF poky
liuose žino, kad jie  visada 
pasižymėdavo gera nuotaika ir 
būdavo gausiai lankomi.

Nepraleiskime progos su
sitikti su prof. V. Landsbergiu, 
kuris lapkričio pradžioje lan
kysis Čikagoje. Jis specialiai 
atvyksta dalyvauti LF rudens 
pokylyje, ruošiam am e lap
kričio 6 d. PL Centre, Lemon
te. Žymusis svečias čia gaus dr. 
Antano Razmos vardo visuo
meninę prem iją -  25 tūkst. 
dolerių. Rezervacijas į šį ren
ginį priima LF administratorė 
Laim a P e tro liūn ienė , Tel. 
(630) 257-1616. E. Šulaitis

susibūrimą -  kur nors atšvęsti 
Jonines ar Žolinę. Pirm. K. 
M iklas atsakė, kad tokiems 
renginiams yra reikalingas lei
dimas. Jį gauti neorganizuotai 
grupei būtų neįmanoma. Rei
kėtų, kad ta jaunų žmonių 
grupė susiorganizuotų ir nuro
dytų tokio renginio tikslą bei 
apim tį. Tai grupei turi a t
stovauti už renginį atsakinga 
vadovybė. Tik tada LB apyl. 
valdyba mėgintų tokiam ren
giniui tarpininkauti.

Rugp. 14 LB popietėje da
lyvavo 12. Pradžioje pirm. K. 
Miklas pasidžiaugė, kad esa
me gyvi ir ne per daug nuken
tėję  nuo uragano F rances  
siautulio. Kai kurie dalyviai 
patyrė žalos namams ir ne
patogumų būnant be elektros. 
Toliau pirm ininkas paprašė 
dalyvius siūlyti idėjas, kurias

Stasė Stasienė rado grybų -  pakelėj į Druskininkus (1983 m.).
Algimanto Kezio nuotr.

ANTROJI KULINARIJOS KNYGA

Antroji Stasės Stasienės kulinarijos knyga išleista Lietuvoje 
šią vasarą. Jinai susilaukė spaudos ir televizijos dėmesio ir 

Lietuvoje platinama visuose knygy
nuose. “K ulinarija  ir p a p ro č ia i” 
knygoje galime rasti valgių receptų, 
susijusių su metinėm šventėm ir metų 
laikais. Taip pat knygoje rasite tais 
laikotarpiais žinomus papročius.

Šią knygą galėsite įsigyti lap 
kričio 6, 2004 Dievo Motinos apa
tinėje salėje 6:00 v.v. Korp! Giedra 
k v ieč ia  v isus dalyvau ti ir p a s i
svečiuoti.

C L E V E L A N D , O H

VILNIAUS STYGINIS  
KVARTETAS

Clevelando Meno muzie
jaus muzikos meno skyrius, 
2004 m. rudens program ų 
sąraše skelbia, kad Vilniaus 
styginis kvartetas muziejuje 
koncertuos lapkričio 13 d., 
šeštadienį, 2:30 v.p.p. ir atliks 
šių kompozitorių programą: O. 
Balakausko (Quartet No. 2), 
Beethoven (Quartet No. 15 in 
A minor, Op. 132) ir Prokofiev 
(Quartet No.2 in F. major, Op. 
92). Koncertą pristato ir remia 
“The Lithuanian Cultural Arts

šios apylinkės delegatai (K. 
Miklas ir D. Augūnienė) galėtų 
iškelti LB XVII Tarybos su
važiavime rugs. 24-26. Kalbė
ta apie naujų ateivių įsijungi
mo į LB galimybes, kliūtis ir 
jų vangumą dalyvauti LB veik
loje, nors k itur jau  m atyti 
padrąsinančių ženklų. Iškilo ir 
kitokių minčių bei suvažia
vimui tinkamų siūlymų.

Pirm. Miklas pasidžiaugė, 
kad po kelių bandymų jam  
pavyko surasti apyl. iždininkę 
Ramutę Žibienę, kuri 9/18 v- 
bos posėdyje perims apyl. iždo 
atskaitomybės vedimą.

Tik ką iš Lietuvos grįžę A. 
ir D. Augūnai sutiko pasidaly
ti savo kelionės įspūdžiais. 
Algis Augūnas nupasakojo 
vargus kelionėje: tikrinimą,

Society”. Patiksliname, kad 
“Dirva” šias žinias gavo tie
siai iš muziejaus, ne iš koncer
to pristatytojų ar rėmėjų.

Tie, kurie negalės dalyvau
ti lapkričio 13 d. koncerte, turės 
progą šiuo kvartetu pasidžiaug
ti lapkričio 14 d. 8 v.v., The 
University of Akron School of 
Music Guzzetta Recital Hall. 
Dėl informacijos skambinkite: 
The Cleveland Museum of Art 
-  Department of Musical Arts 
1 (216) 707-2282, arba The 
University of Akron School of 
Music 1 (330) 972-7591.

Dirvos inf.

lėktuvo pavėlavimą atvykti į 
Amsterdamą, lagaminų nukly
dimą. Dėl uragano reikėjo at
sidurti Tampoje ir nuomotu au
tomobiliu grįžti namo, kur ke
lias dienas nebuvo elektros!

Dalia Augūnienė papildė 
vyrą savo pastebėjimais Lietu
voje. Daug kas keičiasi, taiso
ma, gerinama. Trūksta kunigų, 
tai išeivija negali svajoti jų iš 
ten gauti. Vilnius klesti, o Kau
nas atsilieka. Labai moder
niškai įrengta Čiurlionio pa
veikslų galerija Kaune. Žmonės 
susirūpinę dėl Seimo rinkimų. 
Inteligentija (dėl nedidelių at
lyginimų) vargsta, o pensinin
kai (mažos pensijos, brangus 
pragyvenimas) skursta.

Floridos “Lietuvių biulete
nis” Nr. 232.
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LIETUVA IR PASAULIS
Tiltu tarp Rytų ir Vakarų atsidūrusi Lietuva patektų į 

Rusijos glėbį, įspėja V. Landsbergis. Darbo partijos siekis 
paversti Lietuvą tiltu tarp Rytų ir Vakarų pakeistų ligšiolinį 
valstybės apsisprendimą ir pastumtų mūsų šalį į Rusijos glėbį, 
įsitikinęs vienas iš Tėvynės sąjungos vadų, europarlamentaras 
Vytautas Landsbergis. “Rusijos politiniai analitikai, skiriantys 
mums vis daugiau propagandinio dėmesio, sveikina naujosios 
Darbo partijos programinį tikslą - paversti Lietuvą “tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų” . Tai ne naujos formulės, ir kairiojoje lietuviško 
spektro pusėje jų  nuolat pasigirsdavo, Rusijai pritariant” , - 
teigiama išplatintame konservatoriaus pareiškime.

Anot jo, taip yra todėl, kad “tiltas” - nei Rytai, nei Vakarai, 
nors Lietuvos tikslas buvo vėl tapti integralia Vakarų dalimi. 
Tokiu atveju Baltarusija esą galėtų ieškoti savo istorinės progos 
taip pat tapti kokia nors jungtimi, “gal net tiltu tarp Europos 
Sąjungos ir Rusijos”. “Jei Lietuvos politikai priimtų atnaujintas 
“lietuviško tilto” viliones, jie pakeistų ligšiolinę valstybės 
apsisprendimo sampratą, stumtų ją  ne į kokį tariamai svarbų 
vaidmenį, o tiesiog į Rytus. Kondominiumas - bendras su 
Vakarais valdymas - tokia yra Rusijos geopolitinė alternatyva 
Lietuvai, jei nepavyktų mūsų valstybės visiškai satelizuoti” , - 
įspėjo V. Landsbergis ir ironiškai pridūrė, jog patiltė yra tradicinė 
plėšikų rinkimosi vieta.

Kaip teigiama Darbo partijos Seimo rinkimų programoje, ši 
politinė jėga Lietuvos ateičiai ir jos saugumui, be kitų tikslų, 
numato “užtikrinti gerus santykius su visomis valstybėmis, 
didinti Lietuvos valstybės kaip tilto tarp Rytų ir Vakarų 
vaidmenį”.

ES vertina Lietuvos vaidmenį Kaukazo regione. Lietuvos 
patirtis atkuriant šalies nepriklausomybę, vykdant reformas, 
kuriant įstatymų pagrindą gali būti geru pavyzdžiu Pietų 
Kaukazo valstybėms. Tai susitikime su prezidentu Valdu 
Adamkum sakė Europos Sąjungos (ES) atstovas Pietų Kaukazui 
Heikki Talvitie. Pasak H.Talvitie, Lietuva aktyviai veikia Pietų 
Kaukazo regione, viena svarbesnių Lietuvos iniciatyvų - padėti 
sukurti įstatymų pagrindą šio regiono valstybėms. H.Talvitie 
teigimu, Gruzijos prezidento Michail Saakašvili vizitas į Lietuvą 
taip pat rodo, jog Gruzija yra suinteresuota tokia pagalba. 
"Lietuva nėra Gruzija, negalima visko tiesiogiai perkelti į 
skirtingas šalis. Tačiau yra svarbu, kad Lietuva taptų kelrodžiu, 
kaip sėkmingai galima pasiekti tokios ekonominės pažangos, 
taip pat atkuriant šalies suverenumą, vykdant kai kurias 
reformas", - sakė H.Talvitie.

Lietuva savo teises aktuose galės vadinti eurą lietuviškai.
Europos Sąjungos šalių ambasadoriai sutarė, kad ES vieninga 
valiuta euras banknotuose, monetose, ES Konstitucijos sutartyje 
bei kituose ES teisės aktuose bus vadinamas bendruoju terminu 
vardininko linksniu “euro”. Savo ruožtu nacionaliniuose teisės 
aktuose Lietuva bei kitos šalys ES valiutos pavadinimą galės 
rašyti lietuviškai “euras” . Tai pranešė su prezidentu Valdu 
Adamkumi susitikęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. 
“Tai yra protingas kompromisas, kurį pavyko pasiekti premjero 
Algirdo Brazausko laiško dėka ir mūsų veiklos dėka, taip pat 
prisijungus mūsų kaimynams latviams. Manau, kad atitinkamas 
politinis įvertinimas dar bus duotas, bet aš manau, kad tikrai 
turime neblogą kompromisą”, - po susitikimo su V. Adamkumi 
žurnalistams sakė A. Valionis.

Lietuvoje -  pirmasis Gruzijos ambasadorius. Prezidentas 
Valdas Adam kus ketvirtadienį priėm ė pirm ojo Gruzijos 
ambasadoriaus Lietuvoje David Aptsiauri skiriamuosius raštus. 
“Lietuvą ir Gruziją sieja graži ir turtinga bendradarbiavimo 
istorija, palikusi pėdsaką ir mūsų tarpusavio kultūroje. Daugumai 
Lietuvos vaikų pirmąja pažintimi su Gruzija tapo lietuvių 
literatūros klasiko Antano Žukausko-Vienuolio legendos apie 
“Užkeiktuosius vienuolius”, - sakė V. Adamkus. Prezidentas 
pabrėžė, kad Lietuva aktyviai remia Gruzijos vadovo Michail 
Saakašvili politiką atstatant valstybės teritorinį vientisumą, 
kovojant su korupcija, vykdant politines ir ekonomines reformas. 
“Esu įsitikinęs, kad demokratinei Gruzijai turi būti sudaryta 
galimybė integruotis į transatlantinę erdvę ir tapti lygiateise 
Europos Sąjungos ir NATO nare. Tai yra principinė Lietuvos 
nuostata, ir mūsų valstybė aktyviai remia ir rems Gruzijos 
eurointegracinius siekius”, - sakė Prezidentas.

Žydų atstovas tikisi partijų palankumo. Lietuvoje viešintis 
JAV žydų komiteto tarptautinių ryšių departamento direktorius 
Andrew Baker tikisi, kad visos Lietuvos didžiosios partijos pri
pažins būtinybę grąžinti žydų bendruomenės turtą ir priims 
atitinkamus įstatymus. “Turto grąžinimo klausimas yra labai svar
bus dabartinei Lietuvos žydų bendruomenei, taip pat reikėtų at
naujinti senas sinagogas, rūpintis kapinėmis”, - pažymėjo svečias.

EUROPARLAMENTARAI GIRIA 
D. GRYBAUSKAITĖS PASIRENGIMĄ VADOVAUTI

Briuselis/Vilnius, spalio 13 
d. (ELTA). Paskirtoji Europos 
Komisijos (EK) narė Dalia Gry
bauskaitė po klausymų Europos 
Parlamente (EP) sulaukė vieno 
palankiausių įvertinimų.

“Paskirtoji komisarė įtikina
mai pademonstravo savo asme
ninius ir profesinius sugebėji
mus bei pasirengimą imtis jai 
pasiūlytų pareigų”, - teigiama 
klausymus rengusio Biudžeto 
komiteto pirmininko Janusz Le
wandowski laiške EP vadovui 
Josep Fontelles Borrell. Anot J. 
Lewandowski, komiteto nariai 
palankiai įvertino rugsėjo pa
baigoje vykusį Lietuvos atsto
vės, kuri naujos kadencijos EK 
turėtų kuruoti finansines progra
mas ir biudžetą, prisistatymą eu- 
roparlamentarams bei jos at
sakymus į klausimus. “D. Gry
bauskaitė aiškiai pademonstra
vo savo tvirtus derybinius suge
bėjimus ir technines žinias, rei
kalingas vadovaujant sudėtin
gam sektoriui” , - pažymima 
laiške. Komiteto nariai teigiamai 
įvertino jos sugebėjimus įveikti 
pagrindinius iššūkius, su kuriais 
šiandien susiduria Europos Są
junga (ES). Tačiau jiems užkliu
vo nepakankamai tvirtas ketini
mas sustiprinti EK bendradar
biavimą su EP, ypač teikiant in
formaciją. Klausymuose daly
vavusių EP politinių grupių at
stovų manymu, D. Grybauskaitė 
turi “šiam darbui tinkamą po
litinį jausmą”.

Pagal galiojančią tvarką nau
jos kadencijos Komisijos sudė
čiai turi pritarti EP. Siekdami 
patikrinti paskirtojo komisaro 
asmeninę kvalifikaciją ir pasi
rengimą kuruoti jam  patikėtą 
sritį, atitinkami EP komitetai 
surengė klausymus.

D. Grybauskaitę rugsėjo pa
baigoje egzaminavo Biudžeto ir

“WELT”: LIETUVOS PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO 
“AGURKŲ KARALIUS”

V iln iu s , spalio  13 d. 
(ELTA). Galutiniai Lietuvos 
parlamento rinkimų rezultatai 
paaiškės tik antrajame rinkimų 
rate, tačiau didysis jų nugalė
tojas aiškus jau dabar. Tai - 
Viktor Uspaskich. Praėjusių 
metų rudenį parlamento depu
tato ir m ilijonieriaus įkurta 
Darbo partija pirmajame rate 
tapo stipriausia, rašo Vokieti
jos laikraštis “Welt”.

Nors Lietuvos politikos 
padangėje staiga sušvitusi 
žvaigždė iki šiol kategoriškai 
neigė savo norą tapti ministru 
pirm ininku, tačiau rinkim ų 
naktį pareiškė: “Aš nebūčiau 
blogiausias Vyriausybės vado
vas” . Tai nėra neįmanoma, 
mano dienraštis, kuris lygina 
V. U spask ich  su k ita , jau  
nušalinta, politikos žvaigžde 
Rolandu Paksu. 2003-ių jų

Dalia Grybauskaitė Europos Parlamente. Reuters

Biudžeto kontrolės komitetų 
nariai bei įvairių EP politinių 
grupių atstovai.

Po klausymų visų komitetų 
vadovai EP pirmininkui perdavė 
laiškus su paskirtųjų komisarų 
įvertinimais, kuriais remdamie
si europarlamentarai apsispręs, 
ar patvirtinti EK sudėtį. Daugu
ma paskirtųjų komisarų sulaukė 
teigiamų europarlamentarų įver
tinimų, tačiau kai kurie kandi
datai neišvengė kritikos.

Ekonomikos ir pinigų reika
lų komiteto narių nuomone, pa
skirtoji konkurencijos komisarė 
olandė Neelie Kroes nepakan
kamai išmano specifinius veik
los aspektus. Be to, europarla- 
mentarai pareikalavo, kad EK 
Teisės tarnyba paskelbtų turėtų 
verslo interesų įvertinimą.

Pilietinių laisvių komiteto 
nariams abejonių sukėlė paskir
tojo teisingumo ir saugumo poli
tikos komisaro italo Rocco But- 
tiglione konservatyvus požiūris 
į homoseksualus bei moterų 
vaidmenį visuomenėje. Teisės 
reikalų komitete Socialistų ir Ža
liųjų frakcijų atstovai dvejojo 
dėl R. Buttiglione “gebėjimo at
likti pozityvius politinius veiks
mus piliečių teisių, o ypač ko-

sausį buvęs Vilniaus meras 
netikėtai tapo valstybės va
dovu, tačiau šių metų pradžioje 
neteko posto, nes dėl savo kon
taktų su abejotinos reputacijos 
rusų verslininku pakenkė vals
tybės interesams.

Ir per V. Uspaskich rinkimų 
kampaniją nuolat kilo klausi
mas, iš ko antrąja žmona lietu
vaitę pasirinkęs verslininkas 
susikrovė savo milijonus, rašo 
“Welt”, primindamas, kad tur
tingiausias parlamento narys, 
būdamas įtakingo Seimo Eko
nomikos komiteto pirmininku, 
ne kartą  buvo apkaltin tas 
supainiojęs viešus ir privačius 
interesus.

Savo brangiai kainavusioje 
rinkiminėje kovoje “agurkų 
karalius” , kaip j į  pavadino 
dienraštis, buvo dosnus pa
žadų. Jis pirmiausia kreipėsi į

vos prieš diskriminaciją srityje”.
Pramonės komiteto narių 

neįtikino paskirtojo energetikos 
komisaro vengro Laszlo Kovacs 
“bendroji kompetencija”.

Išklausę mokesčių politiką 
turėsiančios kuruoti latvės Ing
rida Udre atsakymus, dėl parti
jos, kuriai priklauso kandidatė, 
finansavimo nesklandumų euro- 
parlamentarai negalėjo padary
ti išvados. Jie pasiūlė paskirta
jam Komisijos pirmininkui Jose 
Manuel Barroso nuodugniai 
ištirti situaciją ir pateikti išvadas 
EP bei gauti kandidatės pasi
žadėjimą atsistatydinti, jei bus 
įrodyti neteisėtos veiklos atve
jai. Deputatai paragino paskir
tąją komisarę atsisakyti politinių 
įsipareigojimų Latvijai.

Formalus balsavimas dėl 
Komisijos sudėties numatytas 
spalį Strasbūre vyksiančioje EP 
sesijoje. Po to naujosios EK 
sudėtį patvirtins ES Taryba.

Portugalo J. M. Barroso va
dovaujama 2004-2009 metų ka
dencijos EK darbą pradės lap
kričio 1 dieną. 48-erių ekono
mistei ir diplomatei D. Grybaus
kaitei patikėtas finansinių pro
gramų ir biudžeto komisarės 
postas.

tuos, kurių Lietuvos ekonomi
nis stebuklas beveik nepalietė. 
V. Uspaskich žadėjo ne tik ko
voti su korupcija, bet ir didinti 
pensijas bei minimalią algą, 
suteikti geresnes socialines 
garantijas ir skirti daugiau lėšų 
sveikatai bei švietimui. Dauge
lio užsienio stebėtojų nuomo
ne, tokia politika būtų “tiesus 
kelias į bankrotą”.

T ačiau  rin k ė jas , anot 
“Welt”, V. Uspaskich lengvai 
išgirdo, nes nėra patenkintas 
dabartiniais politikais. Nors 
Lietuva išgyvena staigų eko
nomikos augimą, tačiau šalį 
nuolat sukrečia m ažesni ar 
didesni korupcijos skandalai, 
rašo laikraštis ir cituoja pre
zidentą Valdą Adamkų, kuris 
iš naujojo Seimo tikisi “dides
nio dėm esio vidaus re ik a 
lams”.
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KIEMELIS RIEŠUTO 
KEVALE

Vieno didelio viršininko 
vairuotojas, jaunas vyrukas, 
kalba tik taip: “einam į ka
vinukę”, “rinksim grybukus”, 
“išsiv irsim  kavu tės” , “gal 
stalelį padengti laukelyje?” , 
“einu vandenėlio parnešti” , 
“kur rankšluostėlis” , “sriu- 
bytės būtų neblogai” ir t.t. Ir 
taip glitu, netikra, seilėta.

O tas kiemas... Koks ten 
kiemas -  kiemelis. Ir tas na
melio kampelis -  taip žavu, 
taip spinduliuoja harmonija, 
jog atrodo, čia viskas pašven
tinta, pakylėta.

“Kiemelis riešuto kevale” -  
Taip pavadinau tą vietą, kiek
vienais metais vaikščiodama ir 
stebėdama. Rojaus sodelis.

Namas pasidalijęs: viena 
pusė -  alkoholikų landynė, kita 
-  Rojaus kampelis. Žiemą vis
kas apkasta, apšluota, stalelis 
ir suolelis sunešti vidun, lieka 
tik kelmas katytei patupėti. 
Langeliai su baltom užuolai
dom. Vazonėliuose žydi gėlės. 
Priemenė ir ta namelio pusė 
nudažyti pilkšvai žydra spal
va. Vakarais, kai žiba žiemos 
žvaigždės, spaudžia speigas -  
langeliai jaukiai šviečia.

Nuostabiausia čia pavasarį 
ir vasarą. Kiemelis užtvertas ir 
kažkur parsitempta metalinių

Keturiasdešimt antrasis “Dirvos” 
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. Šis 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.

grotelių tvorelė. Tvorelė irgi 
m elsvai padažyta. Varteliai 
mediniai. M ažučiukai, kaip 
vaikų darželių pasakų name
liuose. Kiemelio plotas -  gal 
4 kvadratiniai metrai. Palei 
tvorelę -  darželis: penkios 
neužmirštuolės, trys tulpelės, 
trys ledinukių kupsteliai, nar
cizų puokštelė. Vasarą įsodina
ma viena geltona begonija. 
Prie kito šono -  gal metro il
gio lysvelė: eilutė svogūnų, 
eilutė salotų, eilutė ridikėlių, 
keli krapai. Prie piemenėlės 
durų dailus medinis suolelis. 
Gal du liesi žmonės tilptų. Ir 
stalelis -  gal penki puodeliai 
išsitektų.

Kartą pavasarį (gal prieš 
šešerius metus), gegužės vi
dury, ėjau pro šalį. Nepapras
tai gražus rytas. Šilta. Viskas 
žaliuoja, žydi, kvepia. Kieme
lis nušvitęs: žydi tos penkios 
neužmirštuolės, tos trys tulpės, 
narcizai, ledinukės -  viskas 
kartu. Priemenės durys atida
ry tos, už durų p levėsuo ja  
vėjyje balta užuolaida. Ir. 
girdžiu muziką. Keista, lyg 
indiška, aiškiai -  religinė. 
Ram inanti. Kažkas čirška, 
kepa keptuvėje (kaip paaiškėjo 
vėliau, sojos mėsos gabaliu
kai). Ir nuostabiausia: ant 
saulės nutv ieksto  suolelio  
padėta maža juodo atlaso pa
galvėlė, spalvingais šilkiniais 
siūlais išsiuvinėta, o ant jos 
miega katė, ne -  katytė. Suau
gusi, bet nedidukė. Saldžiai

ištiesusi kojeles, drybso sau 
ant šono, o kepsnys čirška, ir 
ta muzika, ta balta užuolaida, 
daržovės, sudygusios ly s
velėje, perdažyti balti lange
l i a i .  Tokia laimė, jaukumu 
padvelkė kiemelis -  mažytis 
harmonijos riešutėlis.

Vis dėlto sužinojau, kas ten 
gyvena. Ne močiutė, ne “da
vatkėlė”, ne kokia “kvanktelė
jusi” moterėlė.

Gyveno ten Ūka. Toks var
das. Nežinia iš kur. Ūka -  bai
gusi prieš 20 metų Dailės ins
titutą. Jau daug metų tapo tik 
paveikslus -  vizijas, palaiko 
ryšius su Indija, visiškai neda
lyvauja miesto gyvenime, tau
po pinigus kelionei į Indiją. 
Kelionei be sugrįžimo. Nori 
ten pasilikti.

Ūka aukštoka, tokia liesa, 
net baisu. Bet veido oda skais
ti, gyvybe šviečia mėlynos 
akys, visada švarūs, blizgantys 
į kuodelį surišti šviesūs plau
kai. Ilgas, platus, indiškos or
namentikos sijonas. Žinoma, ji 
vegetarė. Niekada nepavargs
ta (dirbo dar kol kas ligoni
nėje), nieko nebijo , nieko 
netrokšta -  tik iškeliauti į In
diją.

- Ten mano vieta, - pasakė, 
ir daugiau nieko neaiškino.

Nieko daugiau ir nesužino
jau : ar turi tėvus, ar buvo 
ištekėjusi, ar yra kokie gimi
n ė s .  Nesileido į kalbas. Rodė 
mažame kambarėlyje sukrau
tus paveikslus, aiškino jų pras
mę. Visada skambėdavo mu
zika.

Supratau -  šitam žmogui 
negalima pirštis į draugystę. Ji 
savyje turi tiek daug, jog gali 
gyventi celėje, dykumoje, me
dyje, špokinyčioj, kalėjime, 
riešuto k e v a le . Visur ji turės 
savo turtą -  dvasios harmoniją.

Iš kur tai ateina? Kodėl ji 
tokia turtinga, o kitas tuščias 
kaip oro balionas?

Šį pavasarį einu i r .  ne
tikiu savo akimis: kiemelio 
nebėra. Jis yra, bet kitas. Ano 
nebėra. Tvorelė nugriauta, kie
melis cementuotas. Nauji laip
tai. Priemenė perstatyta -  pra
plėsta. Nam elis perdažytas 
tamsiai žalia spalva. Durys ir 
langų rėmai juodi. Jauna mo
teris dulkina lauke paklodę. 
Klausiu, kur dingo Ūka.

- Išvažiavo kažkur. R o
d o s .  toli kažkur.

- Gal į Indiją?
- Taip, į Ind iją . V isam  

laikui, sakė.
- Jūs jos giminaitė?
- Ne, mes pagal skelbimą 

nusipirkom. Ji kažkokia keis
ta. Gal tik penkis sakinius te
pasakė. Bet čia gyventi gerai. 
Kažkaip ramu. Labai gerai 
miegoti pradėjau.

Šyptelėjau. Tai Ūkos dova
na tau, m ieloji m oterie. Ji 
apdovanojo šią vietą, palikusi 
dalelę savęs. Niekada to nesu
žinosi.

“O, neklausk, berneli, / Ar aš moku darbo, /  Tiktai pasiklausk, / Ar 
eisiu už tavęs”. “Lietuvaitė”. Viktoras Liaukus

B. MARCINKEVIČIŪTĖS “ANTIGONĖ” -  
VIENO AKTORIAUS FESTIVALYJE MASKVOJE

Spalio 8-12 dienomis Mas
kvoje vykusio tarptautin io  
vieno aktoriaus spektaklių 
festivalio konkursinėje progra
moje buvo pristatytas ir Lie
tuvos nacionalinio dram os 
teatro aktorės Birutės Marcin
kevičiū tės m onospektaklis 
“Antigonė”.

Vieno aktoriaus spektaklių 
festivalį rengia tarptautinio 
teatro instituto Rusijos nacio
nalinis centras.

Pernai pastatyta “Antigo- 
nė” buvo vaidinama festivalio 
a tidarym o d ieną M askvos 
teatro centro “Na Strastnom” 
scenoje.

Garsiąją Sofoklio tragediją 
B. M arcinkevičiūtė vaidina 
viena. Aktorė įkūnija daugelį 
tragedijos personažų - Antigo- 
nę, Ismenę, Kreontą, Haimo- 
ną, sargybinį, Teiresijų.

Režisierės ir aktorės ben
draautoriai - kostiumų daili
ninkė Jolanta Rimkutė ir vaiz
do projekcijų autorius Andrius 
Jakučionis.

Ir prisiminiau: kartą, jau po 
mūsų pažinties, ėjau pro šalį ir 
pamačiau Ūką, sėdinčią ant 
savo suolelio: rankų pirštai 
susikabinę guli ant kelių, akys 
užmerktos, pro duris sklido 
muzika. Gal Ūka keliavo po 
savo mylimą Indiją?

Ji buvo toli. “Nepavysiu 
niekada” , - pagalvojau ir nu
ėjau tolyn.

Taigi mažame riešuto keva
lo kiemelyje Ūka keliavo po 
Indiją, o ten dabar gal re t
karčiais aplanko savo mažą 
kiem elį ir palaisto  penkias 
neužm irštuo les, kurių  jau  
nebėra.

Likite sveiki, brangieji su 
neužmirštuolių akimis.

Poetė, aktorė ir režisierė B. 
M arcinkevičiūtė su mono- 
spektakliais “Žodžiai sm ė
lyje”, “Meilužis”, “Antigonė” 
bei kitomis aktorinėmis pro
gramomis dalyvavo daugelyje 
teatro festivalių pačiose įvai
riausiose pasaulio  šalyse - 
Armėnijoje, Slovakijoje, Vo
kietijoje, Kolumbijoje, Balta
rusijoje, Taivane, JAV ir kitur, 
ne kartą  buvo apdovanota 
pagrindiniais festivalių prizais.

Vieno aktoriaus festivalyje 
Maskvoje taip pat dalyvaus 
aktoriai iš Rusijos, Ukrainos, 
Slovėnijos, Estijos, Latvijos, 
Armėnijos, Vokietijos, Len
kijos.

VILNIUJE KONCERTAVO
GARSŪS KLASIKINĖS
M UZIKOS ATLIKĖJAI

Vilniaus Kongresų rūmuose 
koncertavo du pasaulinio garso 
klasikinės muzikos atlikėjai - 
smuikininkė ir dirigentė Liana 
Isakadzė bei vengrų kilmės di
rigentas Peter Csaba, dirigavęs 
Lietuvos valstybiniam simfo
niniam orkestrui. Koncerte ska
mbėjo F. Mendelssohn, L. Bern
stein ir R. Strauss muzika.

Garsių muzikų simfoninio 
koncerto Vilniuje programa 
sudaryta iš skirtingų, tačiau ži
nomų ir klausytojų mėgstamų 
kūrinių. Tai garsusis F. Men
delssohn koncertas smuikui, 
parašytas prieš 160 metų. Taip 
pat - lygiai prieš 50 metų pirmą 
kartą atlikta L. Bernstein sere
nada smuikui, styginių orkestrui, 
arfai ir perkusijai. Koncerte 
skambėjo ir įspūdinga šešių da
lių R. Strauss simfoninė poema 
“Didvyrio gyvenimas”, kurią 
kompozitorius sukūrė kaip au
tobiografinį savo kovos su kri
tikais paveikslą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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IŠSIPILDĘ LŪKESČIAI 

Vytautas Matulionis

Mariaus Narbutaičio metalo meno darbų paroda, 2004. 10. 
9-10., Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos auditori
joje, Cleveland, OH. Rengėjai: vyr. skaučių “Židinys”. Į  paro
dos atidarymą atsilankė apie šimtas meno mėgėjų.

Priežasčių šia paroda gėrė
tis buvo daug. Keturiasdešimt 
devyni rodiniai įdomiai iš
dėstyti auditorijoje, nors ne 
visur tinkamai apšviesti, tuoj 
pat išsklaidė bauginančias 
mintis, kad tai gali būti Kaziu
ko mugės lygmens “parodėlė”. 
Žiūrovą masino stilių, formų, 
technikos, prasmių, spalvų ir 
nuotaikų įvairovė.

Marius Narbutaitis, mecha
nikos inžinierius, savo “šalto
kai” skambančioje profesijoje 
įsigijęs tvirtus metalo savybių 
pagrindus, šioje parodoje at
siskleidžia kaip šiltas, jausmin
gas ir kūrybingas asmuo. Jis 
neatlaidžią, užsispyrusią, ir 
sunkiai įveikiamą medžiagą ne 
tik sutramdo, bet ir išlaisvina 
joje slypinčias jėgas, palenk
damas jas savo, menininko, 
valiai. O ta valia yra geležinė, 
bet ir švelni kaip jo  rankos, 
kurios įkūnij a vaizduotėj e 
užsim ezgusį kūrinio pradą. 
Stebėtina, kad savam okslis 
menininkas sugeba taip lanks
čiai, vaizdžiai, net lengvai, iš 
šalto metalo išvilioti šilumą ir, 
dar svarbiau, judesį. Judesio 
šioje parodoje nemaža ir jis 
nesustingęs. Galbūt geriausias 
judesio pavyzdys yra įpras
mintas rodinyje “Skrydis į pie
tus” -  ant aukštų lenktų stiebų 
sk rie jan tys paukščia i. Šią 
skulptūrą tik palietus, (o ji to 
prašyte prašosi) geležiniai, 
juodasparniai paukščiai (ger
vės?) staiga atgyja, suplasno
ja  ir pradeda skrosti erdvę, pri
rakindami žiūrovo dėmesį.

Sprendžiant iš rodinių pa
vadinimų, Narbutaičio meni
nis akiratis yra labai platus: 
visata, evoliucija, šeima, gyve
nimo pusiausvyra, amžinoji 
liepsna, įtampa, pasitikėjimas, 
skausmo vyras, šventė, simfo
nija ir t.t. Gamta Mariui Nar- 
butaičiui taip pat prie širdies: 
saulėlydis, jūros vėjelis, žve
jys, rodeo, laukiniai arkliai, 
atspindys, iškeltos burės, šven
drės vėjuje, darželio fantazija 
ir .. .gėlės, gėlės, gėlės! Gėlių, 
besiskleidžiančių ant granito 
plokščių, šioje parodoje yra 
gana daug, bet jos dideliu savi
tumu neišsiskiria. Tačiau jūros 
vėjelis plazdena lengvučiais 
vingiais, galima tiesiog jausti 
ištemptų burių kovą su vėju, 
girdėti šuoliuojančių laukinių 
arklių žvengimą, stebėti ant 
labai natūraliai palinkusios 
meškerės pakibusios žuvies 
spurdėjimą, ar plieno liepsnos 
skverbimasį į d a n g ų .

Savo lietuviškai prigim 
čiai m enininkas nusilenkia 
pateikdamas keturių lietuviškų

kryžių (geležis, bronza, varis?) 
kom pozicijas papuoštas iš 
pagonybės laikų užsilikusia 
saule ir mėnuliu. Tas nusilen
kimas dar gilesnis ir senoviš- 
kesnis “Gintaro žvakidėse” , 
kurių skaidraus kristalo delne 
besiblaškančią liepsną gaubia 
ir nuo vėjo gūsių saugo ant 
nuogų ją  supančių žilvičio (?) 
šakų besiskleidžiantys rupūs 
gintaro pumpurai. Paprasta, 
jautru, prasminga, išradinga ir 
meniška.

Mariaus Narbutaičio pa
saulėžiūra pilnai atsiveria ne 
tik jo  tikroviškose skulptūrose, 
bet ypač jo abstraktuose įkūni
jančiuose ne daiktą, bet mintį. 
Atrodo, kad juose menininkas 
išsilaisvina iš vaizduotę var
žančių žemiškų varžtų ir žen
gia į kitokių įstatymų valdomą 
dvasios pasaulį. Šis žingsnis 
yra ir drąsus ir sėkmingas. 
Menininko abstraktai priverčia 
žiūrovą susimąstyti, pagalvo
ti, atsisakyti įprastų vertinimo 
ribų ar jas peržengti, nusikraty
ti vergiškų vaizduotės pančių 
ir į meno kūrinį pažvelgti tik
rai atviromis, menkniekių ne
aptemdytomis, akimis. Į kas
dienybes liūną įklimpusiam 
žmogui tai nėra lengva, bet 
įmanoma. Menininkas dar yra 
augim o ir brendim o laiko
tarpyje, bet jo  pasirinktų temų 
gausa džiugina, nors išraiškos 
panašumų ir nemaža. Bet tai 
tik laiko klausimas.

Pastebėtina, kad Narbutai- 
čio pažintis su metalais (gaila, 
kad jie parodos leidinyje nepa
žymėti) yra labai artima. Ne
svarbu, ar jis naudoja geležį ar 
plieną, ar juos vykusiai derina 
su kitais metalais, jo  žinoviš- 
kumas yra akivaizdus. Metalą 
jis kala, lanksto, dažo, glūdina, 
glamonėja, glosto, šiurkština, 
degina ir dar kitaip “vargina”. 
Metalas, stiklas, akmuo, spal
va, gintaras yra darniai, net 
išradingai, sugretinami, apdo
rojami, jų svarbiausios savybės 
išryškinamos, medžiagos, for
mos ir erdvės santykis rūpes
tingai apskaičiuojamas. Dirb
damas su plokštumomis, me
nininkas sugeba išgauti gilu
mos įspūdį, net veido išraišką 
ir nuotaiką ar šešėlių žaismą, 
čia skirtingus metalus suartin
damas, čia juos išskirdamas ar 
sluoksniuodamas, kitur juos 
tam tikru kampu glūdindamas 
siekiant atspindžių raiškumo. 
Tai jau pažengusios, tobulėjan
čios technikos pažymys.

Kad šiai meno sričiai Ma
rius Narbutaitis turi Dievo do
vaną abejoti netenka. Taip pat 
aišku, kad jis šią dovaną nau-

Dr. Jolita Kavaliūnaitė skambina Claude Debussy “Paskendusią katedrą”. Priekyje Sv. Liudviko 
katedros Fort-de-France, Martinikoje vaizdas. D. Bennett - foto montažas

ITALAS, RADĘS GERĄ ŽMONĄ IR TURTUS LIETUVOJE
Kai šimtai tūkstančių mūsų 

tautiečių ieško geresnio gyve
nimo ir laimės užsienyje, ita
las Salvatore Antonio Meschi- 
no visa tai rado tik Lietuvoje. 
Šis Australijos, Italijos ir Lie
tuvos pilietybes turintis vyras 
šiandien yra itališkų restoranų 
tinklo - “Da Antonio Group” 
savininkas (šiai bendrovei 
priklauso 17 objektų, du iš jų 
neseniai atidaryti Kaune).

Australijoje gimęs ir 13 
savo vaikystės metų ten pra
leidęs italas, vėliau su tėvais 
sugrįžęs į Italiją, pirmą kartą 
Lietuvą pamatė 1991-siais. 
Tais metais jis čia lankėsi du 
kartus. Ir tuojau nusprendė, 
kad čia yra idealios sąlygos 
verslui, nes, jo nuomone, tada 
Lietuvoje dar nieko nebuvo ir 
buvo galima pradėti bet kokį 
verslą.

Pradžioje italas tapo “Mar
tinio” distributoriumi Lietu
voje, nes Italijos alkoholio ga
mykloje “Martini Rossi” dir
bo jo  pusbrolis, kuris padėjo 
jam. Toliau sekė saldumynų 
biznis. Jis buvo pirmasis “Ra-

doja ir plėtoja atsargiai, rūpes
tingai ir protingai. Džiugu, kad 
savo talentu jis dalinasi su ki
tais, o dar džiugiau, kad šį 
kartą šiam tikslui jis pasirinko 
Clevelandą, net sukurdamas 
šia proga kūrin į pavadintą 
“Clevelando vaizdas” . Viltin
gi rengėjų ir atsilankiusiųjų 
lūkesčiai daugiau nei pilnai 
pasiteisino, o Clevelando lietu
viai turėjo puikią progą būti ne 
tik pakilios meno šventės liu
dininkais, bet ir jos dalininkais.

Baigiant, negalima nepami
nėti vyr. skaučių židiniečių sko
ningai paruoštų šios parodos 
atidarymo vaišių. Po vyno stik
lo ir lėkštelės skanėstų, atsilan
kiusiųjų nuotaika regimai ir 
girdimai apšilo ir salę pripildė 
šventišku, vis garsėjančiu šur
muliu besikeičiant nuomonėmis 
vertinant parodos rodinius, ar tik 
besišnekučiuojant. Prie meno 
parodos šios meniškos vaišės 
labai tiko.

faello” , “Kinder Surprize” , 
“Tic Tac” importuotojas į Lie
tuvą.

1991-siais italas pradėjo 
restoranų verslą naujame kraš
te. Jis sako, kad tai atsitiko 
“netyčia” , nes jis pats Lietu
voje negalėjo priprasti prie 
“sunkaus” maisto -  cepelinų ir 
kitų tautinių patiekalų.

Tas ita liškas restoranas 
nebuvo bandymas itališka vir
tuve užkariauti Lietuvos. Jis 
turėjo tarnauti kaip klubinio 
tipo restoranas jo bičiuliams, 
pasiilgusiems kitokio meniu 
negu Lietuvoje įprasta. Bet šis 
kuklus bandymas pranoko vi
sas viltis: tuoj po pirm ojo 
restorano Vilniuje atidarymo 
nusidriekdavo ilga žmonių 
eilė. Tai vis norintieji paragauti 
itališkų valgių. Tuom et A. 
Meschino suprato, kad tai bus 
naujo verslo, kuris dabar išsi
plėtė į kitus miestus bei sritis, 
pradžia.

Jį vadina
picų ambasadoriumi

Nežiūrint, kad savininkas 
yra Australijos garbės konsu
las Lietuvoje, jį vadina ir picų 
ambasadoriumi. Šiam vyrui 
dabar priklauso ne vien itališki 
restoranai bet ir picerijos bei 
ledainės. “Kauno d ieno je” 
paskelbtame straipsnyje apie šį 
verslininką yra nemaža pri
rašyta. “Šiandien Lietuvoje 
nepažįstu nė vieno žmogaus, 
kuriam nepatiktų pica. Žino
ma, galim a rinktis įvairius

Atsisveikindamos su savo sese 
skautininke

ALDONA MIŠKINIENE,

jos vyrą VYTENĮ, dukras DALIĄ, DANUTĘ su 
žentu REMIGIJUM ir anūkais VĖJU ir LAIMIU ir 
sūnų ALGIRDĄ su marčia DIANA ir anūkais 
ELENA ir AISČIU dėl didžios netekties nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Clevelando skautininkės

variantus, pavyzdžiui, ameri
kietišką picą, ant kurios kai kas 
mėgsta abiem rankom pilti po
midorų padažą. Tačiau mes 
siūlome sveikesnį itališką va
riantą -  daug lietuvių jį pamė
go. Kai Vilniuje mes atidarėme 
savo piceriją, Lietuvoje bu
vome pirmieji. Po pusmečio 
buvo atidaryta “Čili” picerija. 
O prieš metus suskaičiavome, 
kad vien tik Vilniuje jau veikia 
50 picerijų.”

Verslo partneris -  
lietuve žmona

Šiandien A. Meschino sa
ko, kad jis yra šio verslo gal
va, o jo  žmona, Asta -  kaklas. 
Su Asta italas susipažino 1992 
-  siais per vieną kviestinę va
karienę, kuomet ji buvo 20- 
ties, o jis 33 metų amžiaus. Tai 
buvusi meilė iš pirmo žvilg
snio ir tada suprato, kad suti
ko savo gyvenim o m oterį. 
“Asta tapo mano sėkmės ga
rantu. Sutikęs ją, susipažinęs, 
jau žinojau: iš Lietuvos niekur 
nebeišvyksiu” sakė Antonio ir 
dar pridėjo: “Ji turi įgim tą 
verslininkės gyslelę. Verslo 
ėmėmės abu kartu. Iš pradžių 
ji talkino man kaip vertėja, 
beje, žaibiškai perprantanti 
komercinę esmę,” -kalbėjo A. 
Meschino.

Asta tapo Gedimino pros
pekte Vilniuje įsikūrusios par
duotuvės “United Colors of 
Beneton” akcininke. Taip pat 
ji turi ir daugiau verslo ob
jektų. Edvardas Sulaitis
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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). Program oje Beethoven ir lietuvių kom pozitorių 
kūriniai.

LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 

parapijos rudens šventė.

"ŠVYTURYS" ĮSITVIRTINO JAV

ĮVAIRENYBĖS

AUSTRALAMS LIETUVIAI - KEISTUOLIAI

Lietuvos alaus rinkoje pir
m aujanti "Svyturio-U tenos 
alaus" bendrovė pradėjo ben
dradarbiauti su JAV mažmen
inės prekybos tinklu "Trader 
Joe's". Daugiau kaip 200 preky
bos centrų aš-tuoniolikoje JAV 
valstijų turintis tinklas pradėjo 
prekiauti Lietuvos įmonės alu
mi "Švyturys Ekstra", rašo 
"Lietuvos ryto” priedas "Var
tai".

"Pirmiausia, tai leis mums 
gerokai padidinti "Švyturio" 
apyvartą Jungtinėse Valstijose, 
antra, įvykdytas uždavinys 
platinant alų peržengti tradi
cines lietuviškų produktų par
davimo rinkas - vietos lietuvių 
bendruomenes", - sakė "Švy- 
turio-Utenos alaus" generalinis 
direktorius Rolandas Viršilas.

“ŽALIŲJŲ” KONRTELIŲ  
LOTERIJA

Šįmet surengtoje JAV vizų 
loterijoje daugiausia "žaliųjų 
kortų" laimėjo pretendentai iš 
Bangladešo, Nigerijos, Lenki
jos ir Etiopijos.

Šiais metais loterijoje da
lyvavo 9,5 milijono žmonių iš 
viso pasaulio. Pirmiausia iš jų 
bu rta is  buvo a trink ta  1 00 
tūkstančių kandidatų. Ameri
kos pareigūnų nuomone, pusė 
jų  po dar vieno JAV saugumo 
tarnybų  p a tik rin im o  gaus 
"žaliąsias kortas", t. y. teisę 
nuo lat gyven ti Jung tinėse 
Valstijose.

Daugiausia vizų numatoma 
Bangladešo gyventojam s -

Per šiuos metus bendrovė į 
JAV ketino išvežti apie 0,5 mln. 
litrų alaus, tačiau prognozuoja
ma, jog planas bus viršytas.

"Švyturio-Utenos alaus" 
produkciją JAV platinančios 
bendrovės "B & I Overseas 
Trading" vadovas Donatas 
Inda sakė, kad įmonės alaus 
JAV tikimasi parduoti keliskart 
daugiau nei dabar".

Pasak jo, vienas pagrindi
nių kozirių yra tai, kad "Švy
turio Ekstra" alus parduoda
mas amerikiečiams neįprastoje 
pakuotėje - keturi 0,5 litro tal
pos buteliai.

"Tokia pakuotė kainuoja 
4,99 dolerio. Aišku, yra vieti
nio pigesnio alaus, bet kaina 
labai konkurencinga", - sakė 
D.lnda. BNS

7404. Nigeriečiai turėtų gauti 
6725 vizas, lenkai - 6211, etio
pai - 6060, ukrainiečiai - 5361, 
marokiečiai - 5298.

Procedūra, vadinama "įvai
rovės loterija", siekiama toly
giai paskirstyti "žaliąsias kor
tas" pagal geografines zonas. 
Todėl pirm enybė teik iam a 
toms šalims, iš kurių į JAV 
atvyksta mažiausiai emigran
tų. Valstybėms, iš kurių emi
gruoja daug gyventojų, lo
terijoje neleidžiam a daly
vauti. Tai - Meksika, Kanada, 
Haitis ir Didžioji Britanija. 
Prancūzai šįmet gaus tik 384 
vizas, italai - 202, o štai alba
nai - net 3380.

ELTA

Po apsilankymo Lietuvoje 
laikraščio "The West Australian" 
reporteris Simon Collins mūsų 
šalies viešai nekeikė ir lietuvių 
nevadino sulysusiais automo
bilių neturinčiais ubagais, pa
siryžusiais užplūsti visą pasaulį, 
beieškant geresnio duonos kąs
nio. Vietoj to jis savo tautiečiams 
pateikė informacijos apie tai, 
kokie keisti yra lietuvaičiai.

S.Collins rašo: "Lietuviai yra 
ekscentriški -  jie prietaringi 
medžių mylėtojai, taip pat mėg
stantys ir Franką Zappą. Jie 
nespaudžia vienas kitam rankų 
tarpduryje, nes tai gali pritrauk
ti nelaimę. Be to, jie mano, kad 
vaišinant vietinę gražuolę res
torane nedera dovanoti jai tuzi
no ilgakočių rožių.

Jei penktadienį pro debesis 
išlenda saulė, vietiniai žmonės 
skuba į kaim us kad galėtų 
padūkti lediniuose ežeruose ir 
apkabinti pušį.

Per vidurvasario  šventę 
(Jonines) birželio pabaigoje jie 
prisimena savo pagoniškas šak
nis -  lietuviai buvo paskutiniai 
pakrikštyti europiečiai (ir tai 
vien dėl to, kad 1251 metais 
Karalius Mindaugas sumanė 
tapti karaliumi). Per šią šventę 
lietuviai ant galvų dedasi vaini
kus, daug geria ir šoka aplink 
laužus.

F.Zappa išsiskyrė savo pata
rim ais apie geltono sniego 
vartojimą. Tuo tarpu lietuviai 
dar labiau išsiskyrė, pastatydami 
šio amerikiečio psichodelinės 
muzikos grando statulą Vilniuje 
-  tai yra vienintelė šiam muzi
kantui skirta statula visame pa
saulyje. Didžiulis bronzinis 
biustas ant stulpo vadinamas 
"Franku ant pagaliuko".

Taip, lietuviai tikrai eks
centriški. Taip pat jie draugiški, 
mėgsta bendrauti ir turi savo 
nuomonę. Jie nuolat kuo nors 
žavi -  lygiai kaip ir jų sostinė 
Vilnius.

Tai ne tik vienas iš Europos 
didžiųjų neatrastųjų miestų. Tai 
vienas iš tikrai didingų Europos 
miestų. XV ir XVI amžių baro
ko stiliaus Senamiestis įrašytas 
į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą dėl savo akmenimis grįstų 
gatvių, gausybės bažnyčių (tarp 
jų -  ir daugybė turistų pritrau
kiantys Aušros vartai), nuos
tabaus universiteto (įkurto 1579 
metais) ir ties kiekvienu kampu
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laukiančių staigmenų.
Daugelis turistų mėgsta pa

klajoti Pilies gatve, sustoti prie 
lino ir gintaro pardavėjų ar 
pagurkšnoti putojančio "Švytu
rio" alaus vienoje iš daugelio 
kavinių.

Maistas Lietuvoje yra toks 
pats, kaip ir kitose Rytų Euro
pos šalyse: jo daug, jis sotus ir 
prėskas. Tačiau nebūtina rinktis 
lietuviškos virtuvės -  valgyti 
galima daug kur, o vietiniai nere
tai renkasi picerijas.

Maistas ir alus yra pigūs -  
maždaug perpus pigesni nei 
Perte. Vilniuje taip pat yra dau
giau barų bei klubų. Kiekvieną 
vakarą šie barai būna pilni žmo
nių.

Prieš pradedant laikytis už 
pakelės stulpų verta apsilankyti 
bare "Tores", kuris įsikūręs 
meniškame Vilniaus rajone, 
Užupyje. Čia galima užsisakyti 
alaus ir prie bokalo su stalo 
kaim ynais sužaisti žaidimą 
"Suskaičiuok kryžius".

Netrukus po to, kai Lietuva 
paskelbė nepriklausom ybę, 
Užupis taip pat paskelbė savo 
nepriklausomybę. Buvo sukur
ta netgi Užupio konstitucija. 
Nenuostabu, kad ši mažoji res
publika savo nepriklausomybę 
švenčia balandžio 1 dieną. Tai 
yra beprotiškas rajonas bepro
tiškame mieste.

Tačiau "Švyturio" alus ir juo
kai nėra vieninteliai dėmesio 
verti dalykai Vilniuje. Buvu
siame KGB štabe dabar įkurtas 
G enocido m uziejus. Šiame 
štabe veltiniu išmuštose ka
merose dar visai neseniai -  kai 
MC Hammer dėvėjo dideles 
apsmukusias kelnes -  buvo 
kankinami nekalti lietuviai.

Lietuviai susirūpinę dėl savo 
gimtosios kalbos. Jie bijo, kad 
ją išstums rusų ir anglų kalbos. 
O pati kalba -  ne mažiau keista 
nei patys lietuviai.

Viena iš kalbos keistenybių 
yra pavardžių keitimas tuokian
tis, kuomet žmonos pavardė 
skiriasi nuo vyro pavardės. 
Pavyzdžiui, pono Kiaušinio 
žmona yra ponia Kiaušinienė".

www.DELFI.lt

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

DIRVAI
AUKOJO

Birutės Draugija, Los Angeles
skyrius, Oak Park, CA ....200 
M.Vilutis,
St. Petersburg, F L ...........175
J.Balbotas,
Cleveland, O H ................ 50
R.Veitas,
Milton, M A ......................... 35
A.Mažeika,
Marina Del R. C A .............. 30
D.Gutauskas, Canada.........20
I.Ivaška, Monroe, C T .........16
K.Bendoraitis, Germ any... 16 
J.Kijauskas, Mentor, OH .. 12 
P.Masalaitis, Wayne, PA ... 10
F.Baldauskas,
Cuy. Falls, O H .....................5
V.Matonis, Phila., PA ......... 2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

2004 M. URAGANAI

Į šį kraštą kasmet nuo bir
želio 1 d. iki lapkričio 30 d. 
Atlanto vandenynu atkeliauja 
iš Afrikos pakrančių tropinės 
audros, kurios keliaudamos 
šiltais vandenyno plotais daž
nai pavirsta uraganais, su vė
jais per 75 mylių greičiu. JAV 
vadybos iš anksto parenka var
dus m etiniam s uraganam s. 
2004 metų Atlanto uraganai -  
Alex, Bonnie, Charley, Da
nielle, Earl, Frances, Gaston, 
Hermine, Ivan, Jeanne, Karl, 
Lisa, Matthew, Nicole, Otto, 
Paula, Richard, Shary, Tomas, 
Virginie ir Walter.

Ramiojo vandenyno ryti
nio pakraščio uraganai -  Aga- 
the, Blas, Celia, Darby, Estelle, 
Frank, Georgette, Howard, 
Isis, Javier, Kay, Lester, Made
line, Newton, Orlene, Paine, 
Roslyn, Seymour, Tina, Virgil, 
Winifred, Xavier, Yolanda ir 
Zeke. Vieni šių uraganų jau 
buvo m inėti žiniose su pa
darytais nuostoliais bei žmo
nių aukomis, kitų gal netrukus 
dar sulauksime.

Gerardas Juškėnas

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

mailto:rsirvinskas@peoplepc.com
http://www.DELFI.lt
mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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Lietuvos futbolo rinktinė trečiadienį Vilniaus "Žalgirio" stadione 
po labai atkaklios kovos su Ispanijos rinktine sužaidė lygiosiomis 
0:0. Nuotraukoje - ispanų vartus atakuojantis Andrius Skerla. ELTA

SPORTAS

Ispanų futbolo žvaigždžių 
Vilniuje laukė netikėtumai. Is
panų rinktinei atvykus į Lietu
vą žaisti pasaulio čempionato 
atrankos rungtynių, sostinės 
oro uoste prieš juos klūpojo 
lie tuv is gerbėjas, v ilkėjęs 
marškinėliais su Raulio vardu. 
Kita staigmena ispanų laukė 
apsilankius “Ž alg irio” tre 
niruočių bazėje. Pašiurpę dėl 
prastos aikštės, ją  ispanai gra
sino nufilmuosią bei medžiagą 
paskelbsią viešai. Be to, ispa
nams Vilniuje pasirodė per 
šalta. Lietuvos ir Ispanijos ko
mandų varžybos vyko spalio 
13 d. Vilniaus “Žalgirio” sta
dione. Rungtynės pasibaigė ly
giosiomis 0:0.

Prasidėjo 2004-2005 metų 
Lietuvos krepšinio A lygos 
(LKAL) vyrų komandų čem
pionatas. Pirmame etape ko
mandoms keturiais ratais teks 
sužaisti net po 52 rungtynes. 
Tokio krūvio LKAL koman
dos anksčiau nėra turėjusios. 
Taigi jų naująjį sezoną laukia 
tikras krepšinio m aratonas.

Balandžio 22 d. prasidės at
krintamosios LKAL varžybos, 
o finalinį keturių geriausių ko
mandų turnyrą planuojam a 
surengti gegužės 6-7 dieno
mis.

Kauno rankinio komanda 
“Lūšis-Akademikas” peržengė 
Europos Iššūkio taurės turny
ro atrankos barjerą. Kaunie
čiai užėmė antrąją vietą A 
grupės turnyre, vykusiam e 
Portugalijoje, ir užsitikrino 
teisę kautis atkrintamosiose 
varžybose. “Lūšis-Akademi- 
kas” 46:8 sutrypė Škotijos 
“Tryst” ekipą ir 46:17 - “Tbili
si” (Gruzija) klubą.

Lietuvos smulkiųjų vers
lininkų ir prekybininkų asocia
cija bei bendrovė “Jurgena” 
pirmą kartą sostinėje surengė 
beveik visa parą - 20 valandų 
trukusį tarptautinį Gariūnų 
šachmatų maratoną. Renginys 
sudom ino 28 žaidėjus iš 6 
šalies miestų ir rajonų, tarp jų 
- du tarptautinius didmeistrius 
bei keturis tarptautinius meis
trus. Maratoną laimėjo tarptau

tinis meistras Virginijus Grab- 
liauskas.

Lietuvos krepšinio lygoje 
(LKL) sužaistos ketverios 
rungtynės. Lygos favoritai - 
Kauno “Žalgirio” ir Vilniaus 
“Lietuvos ryto” krepšininkai 
iškovojo antrąsias pergales, o 
tarp lyderių įsiveržė ir Pane
vėžio “Panevėžys”, laimėjęs 
antrą kartą per ketverias rung
tynes. Pirmąją pergalę čempi
onate šventė Klaipėdos “Nep
tūno” k repšin inkai, nam ie 
100:76 su triušk inę Kauno 
“Hidruvą-Atletą”.

Klaipėdos miesto savival
dybėje buvo pagerbtos nese
niai iš parolimpinių žaidynių 
A tėnuose grįžusios sporti
ninkės klaipėdietės - rutulio 
stūm im o varžybose aukso 
m edalį iškovo jusi A ldona 
Grigaliūnienė ir šįkart be ap
dovano jim ų  lik u s i M alda 
Baumgartė. Miesto vadovas 
sakė, kad jis neapsiribos vien 
“popieriukų” įteikimu ir paža
dėjo pasirūp in ti finansine  
neįgaliųjų sporto klubo “Žu
vėdra” param a. Šiuo metu 
Klaipėdos neįgaliųjų klube 
treniruojasi apie 20 įvairią 
negalią turinčių klaipėdiečių.

Lietuvos aukščiausiosios 
valdžios vyrai nusilenkė Atėnų 
parolimpinėse žaidynėse star
tavusiems mūsų šalies sporti
ninkams. Lietuvos Vyriausybė 
žaidynių medalininkams bei jų 
treneriams skyrė beveik 200 
tūkstančių litų.

Parolimpiečiai buvo pri
imti ir Vyriausybėje, premjeras 
Algirdas Brazauskas, pasi
džiaugęs rezultatais, žaidynių 
prizininkams įteikė premijas. 
Jie gavo ir premjero dovanas - 
vardinius laikrodžius. Kiti irgi 
nepam iršti, jiem s įte ik tos 
mažesnės premijos ir vardinės 
dovanos. Prie vaišių stalo ne
buvo išskirtų - vaišinosi visi.

Atėnų parolimpinių žaidy
nių čempionei klaipėdietei Al
donai Grigaliūnienei atėjo tikrų 
sveikinimų metas. Aukso me
dalio laim ėtoją ordino “Už 
nuopelnus Lietuvai” Koman
doro didžiuoju kryžiumi apdo
vanojo Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus, o 
Ministras pirmininkas uosta
m iesčio atstovei įte ikė 40 
tūkstančių litų premiją.

Smiltynėje vyko jau ket
virtosios bėgimo varžybos - 
Gintarinė jūrmylė-2004", ku
riose dalyvavo Atėnų olimpi
nių žaidynių vicečempionas 
Andrejus Zadneprovskis. Prie 
starto linijos stojo ir daugiau 
olimpiečių - Inga Juodeškienė, 
Mindaugas Norbutas (praėju
sių m etų vienos jū rm ylės 
varžybų nugalėtojas).

Sporto ir sveikatingumo 
projekto “Gintarinės jūrm y
lės” tikslas - formuoti pozi
tyvų uostamiesčio ir Lietuvos, 
kaip jūrinės valstybės, įvaizdį 
Baltijos jūros regione ir Eu
ropoje, formuoti naujas sporto 
tradicijas ir pasiekti, kad kuo 
daugiau mūsų miesto ir krašto

Fixler Realty Group, Inc.
For first time home buyers, 

investors, or for those who wish 
to sell their homes, contact

LINAS MULIOLIS
2 1 6 -3 8 7 -3 2 0 4

linas@fixlerrealty. com
______________  or visit our home

on the web at

z z =

Z z z z

www. fixlerrealty. com.

Fixler Realty 
Group, Inc.

Lyndhurst, Ohio

©

gyventojų įveiktų jūrm ylės 
nuotolį, nes tik šiuo mato vie
netu matuojami atstumai jū 
rose ir vandenynuose. Spalio 
9 dieną, vyko jau ketvirtasis 
bėgimas.

Bulgarijos Burgo mieste 
vyko Europos jaunimo sun
kiosios atletikos čempionatas. 
Šiose pirmenybėse dalyvavo ir 
trys mūsų šalies atstovai - 
k laipėdiečiai K onstantinas 
Gerasimovas, Robertas Rudys 
ir sostinės atstovas Vygintas 
Padlipskas. “Sportininkų pa
sirodymais esu patenkintas. 
Aišku, gaila, kad dėl lėšų sty
giaus negalėjo  į B u lgariją  
išvykti daugiau pajėgių sport
ininkų”, - “Vakarų ekspresui” 
sakė rinktinės treneris Bronius 
Vyšniauskas.

20-ajame pasaulio senjorų 
sunkiosios atletikos čempio
nate Austrijoje Lietuvos at
stovai iškovojo keturis meda
lius - du aukso bei po vieną si
dabro ir bronzos. Klaipėdietis 
A lbinas N ausėda (am žiaus 
grupė - 65-70 metų; svorio - iki 
56 kg) dvikovėje surinko 120 
kg ir tapo pasaulio čempionu.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

-

JAKOBS AND SON
Laidojiipo Įstaiga
William J. Jakubs Sr.
William J. Jakubs Jr.
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt

Lkenzijuon direktoriai Ir balzamuotojai
936 East 185$ Street Oevelapd, Ohio 44119
3 6 0 0 0  Lakeshore Blvd. Eastlake, Ohio 44095

TMefones: ( 2 1 6 )  5 3 1 -7 7 7 0

Laidotuvių koplyčia erdvt vėsinama.
telkianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje.
Didelė aikštė automobiliams pastatyti

mailto:TAUPA@AOL.COM

