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AŠTUONIASDEŠIMT DEVINTIEJI METAI

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

Į LIETUVĄ ATVYKSTA VOKIETIJOS
PREZIDENTAS

Lietuvos karius prisim enant. A ukštieji karininkai su Valstybės prezidentu A ntanu Sm etona Vytauto
D idžiojo m etais K aune (1930 m.).
A. Šulco nuotr.

TĖVYNĖS SĄJUNGA PRAŠO PREZIDENTĄ APSAUGOTI LIETUVĄ
Tėvynės sąjunga (TS) ra
gina prezidentą Valdą Adamkų
"principingai išnaudoti Konsti
tucijos suteiktas galias, kad
Lietuva būtų apsaugota nuo
Viktoro Uspaskicho, Viktoro
M untiano ir panašių politikų
tapimo ministrais".
Anot konservatorių prane
šimo spaudai, TS prezidiumas
teigiamai vertina žinias, kad
prezidentas kritiškai žiūri į
Darbo partijos atstovus Antaną
Bosą, Gintautą Bužinską, Vik
torą Muntianą, socialdemok
ratą Rimantą Vaitkų, kitus kan
didatus į ministrus, dėl kurių
geros reputacijos kyla pagrįstų
abejonių.
TS ypač tikisi, kad "prezi
dentas principingai pasielgs ir
dėl V. U spaskicho k an d id a
tūros". Darbo partijos vadas
V .U spaskichas pretenduoja
tapti ūkio ministru, ligšiolinis
Kėdainių meras V.Muntianas -

vidaus reik alų , teisin in k as
G .B u žin sk as - teisin g u m o
ministru.
TS tvirtinimu, dėl sąsajų su
R usijos energetikos verslu,
nustatytų privačių ir viešųjų
in teresų k o n flik tų , šališko
veikimo kai kurių verslo sub
jektų atžvilgiu, V.Uspaskichui
praėjusios kadencijos Seime
būnant Ekonomikos komiteto
pirmininku, šio politiko kandi
datūra yra ypač netinkam a
užimti su pinigų skirstymu ver
slui ar poveikiu verslo aplin
kai susijusias ūkio m inistro
pareigas.
TS teigimu, Darbo partijos
į ministrų kabinetą deleguo
jam ų m inistrų kandidatūros
kelia abejonių ir Vakarų valsty
bėms.
A not k o n se rv a to rių , jei
m inistrais taps abejonių ke
liantys asmenys, "Lietuva gali
tap ti nep atik im u p artn eriu

NATO ir ES, stebinčioje, kad
skaidriai būtų panaudoti ES
pinigai".
Į TS "juodąjį sąrašą" pate
ko ir pretendentas į mokslo ir
šv ietim o m in istru s s o c ia l
demokratas R.Vaitkus.
Šiuo metu prokurorai aiš
kinasi, ar dabartinis švietimo
ir m okslo vicem inistras R.
Vaitkus prisidėjo prie pažymų
klastojim o šiemet legalizuo
jant Latvijoje registruoto Bal
tijos rusų instituto absolventų
diplomus.
TS P rezidium as taipogi
įpareigojo TS frakciją Seime
pareikalauti, kad Seime svars
tant Vyriausybės program ą,
Lietuvos specialiųjų tarnybų
turima medžiaga apie kandi
datus į m inistrus nustatyta
tvarka būtų pateikta ne tik
prezidentui ir Seimo pirm i
ninkui, bet ir Seimo nariams.

tas Landsbergis.
"Mes neraginame jų (valsty
bių vadovų - BNS) nevykti, mes
raginame juos suprasti. Tai yra
jų sąžinės reikalas, ar jie ten
vyks", - sakė V.Landsbergis.
Laiške primenama, jog dėl So
vietų Sąjungos ir nacistinės Vo
kietijos susitarimų buvo įvykdy
ta Baltijos šalių okupacija.
Jame taip pat pažymima, jog
Rusijos Federacija yra Sovietų
Sąjungos teisių perėmėja, bet iki
šiol vengia prisiimti atsakomybę
už Sovietų Sąjungos vykdytus
nusikaltimus prieš žmogiškumą
ir kaimynines valstybes.
Kvietimą į kitų metų gegu
žės 9-osios renginius Maskvoje
yra gavęs ir Lietuvos preziden
tas Valdas Adam kus, tačiau

Vokietijos prezidentu Lietuvos
vadovai akcentuos ir elektros
tilto į Vakarus projekto svarbą.
Nuo kitų metų liepos pir
mosios iki rugsėjo pabaigos
Vokietija turėtų perimti NATO
oro erdvės patruliavimą. Taigi
su H. Koeler bus kalbama ir
šiuo klausimu. Kaip žinoma,
Baltijos šalių oro erdvės ap
saugą NATO lėktuvai vykdo iš
Zoknių oro uosto.
Taip pat ketinam a aptarti
kai kuriuos užsienio politikos
klausimus - santykius su Rusi
ja, Ukraina, Baltarusija, taip
pat ir kai kuriuos Europos Są
jungos klausimus.
Be to, tikimasi sulaukti ir
H. Koeler patarimų, pavyzdži
ui, kaip Lietuva galėtų efek
tyviau veikti tapusi Ekono
minės ir socialinės tarybos prie
Jungtinių Tautų nare. Jis prieš
tapdamas Vokietijos preziden
tu buvo Tarptautinio valiutos
fondo vykdantysis direktorius.

IŠRINKTAS LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS
Vilnius, lapkričio mėn. 15 d.
(ELTA). Pirmadienio vakarą
naujojo Seimo pirmininku iš
rinktas socialliberalas Artūras
Paulauskas. Už jo kandidatūrą
balsavo 76 parlamentarai. 42
parlamentarai balsavo už liberalcentristą Raimondą Šukį, 17
balsavimo biuletenių pripažinti
negaliojančiais.
Paskelbus rinkimų rezulta
tus Seimo nariams, naujasis
Seimo vadovas dėkojo par
lamentarams už jam išreikštą
pasitikėjim ą. Po neilgos iš
rinkto Seimo vadovo kalbos jį
netruko pasveikinti ir Seimo
opozicija.

Tėvynės sąjungos pirm i
ninkas Andrius Kubilius iš
reiškė viltį, kad A.Paulauskas
sugebės išlikti objektyviu ir
teisingu visų parlam entinių
frakcijų atžvilgiu. Konserva
torius A.Paulauskui taip pat
palinkėjo naujame poste išsi
laikyti iki “artimiausių šviežių
b u lv ių ” . A .P aulauskas, re 
aguodamas į konservatoriaus
sveikinimą, teigė iš opozici
jos lauksiąs tolerancijos.
Naujasis Seimo pirminin
kas A. Paulauskas kalbėjo, kad
vienas pastebimų Seimo dar
bo trūkumų - per dažnas įsta
tymų taisymas.

V. PUTIN NESĄS
M askva, lapkričio 19 d.
(BNS). Rusijos prezidentas
V ladim ir Putin teigia nesąs
diktatorius. "Sakyčiau, kad tai
visiška nesąmonė", - pareiškė
jis penktadienį interviu Čilės
žurnalistam s. "Žinoma, visi
veiksm ai, kuriais siekiam a,
kad efektyviau veiktų valsty
bė, sutinkami labai atsargiai.
Tai suprantama. Mes turime
posakį: "Kas nudegė karštu,
tas ir šaltą pučia", - sakė Rusi
jo s p re z id e n ta s o fic ia la u s
vizito į Čilę išvakarėse.
Tuo tarpu Rusijos politikai
ne kartą nuogąstavo, kad Rusi
ja atsitraukia nuo demokratijos
ir kad šios šalies valdymo sti
lius darosi vis labiau autoritari
nis. Ypač daug priekaištų susi
laukė V.Putin siūlymas pakeisti

DIKTATORIUS
gubernatorių rinkimų sistemą.
K arališkojo tarptautinių
santykių instituto Londone
Rusijos program os vadovas
Jam es N ixey pareiškė žur
nalistams, kad daugumos anal
itikų nuomone, "Putin žingsni
ai, sprendžiant iš visko, yra
autoritarinio pobūdžio ir kelia
didelį nerimą". Savo ruožtu
opozicija paskelbė, kad V. Pu
tin, prisidengdamas kovos su
terorizmu šūkiais, ketina įvyk
dyti konstitucinį perversmą.
Kaip buvo pažymėta Ko
m iteto "2008: L aisvas p a 
sirinkimas" pareiškime 2004
metų birželį, V.Putinas siūlo
sunaikinti pamatinius demok
ratijos institutus Rusijoje ir
formaliai įtvirtinti autoritarinį
režimą.

BNS

EUROPARLAMENTARAI ĮSPĖJA NEPATEKTI Į MASKVOS PINKLES
Beveik šimtas europarlamentarų pasirašė Baltijos šalių
ir Didžiosios Britanijos atstovų
inicijuotą laišką, kuriame pa
saulio valstybių vadovai ragi
nami įvertinti tikruosius Rusijos
prezidento Vladimir Putin kvie
timo kitų metų gegužės 9-ąją
M askvoje pam inėti pergalės
prieš nacistinę Vokietiją 60-metį
"politinius tikslus".
"Istorijos kontekste 2005
metų gegužės 9-ąją siūlomas
aukščiausio lygio renginys
pažymės ne Antrojo pasaulinio
karo pabaigą, bet reikš pritarimą
sovietų okupacijai ir totalita
rinio kom unizm o nusikalti
mams", - rašoma laiške, tarp
kurio iniciatorių yra Lietuvos
atstovas konservatorius Vytau-

V iln iu s, lapkričio 19 d.
(ELTA). Pirmadienį į Lietuvą
oficialaus vizito atvyksta Vo
kietijos prezidentas Horst Koeler. Vokietijos prezidentas susi
tiks su prezidentu Valdu Adam
kum, Seimo pirmininku Artūru
Paulausku, laikinuoju premje
ru Algirdu Brazausku.
Susitikimų metu su Vokie
tijos vadovu ketinama aptarti
energetikos klausimus, bus kal
bama apie šiuo metu planuoja
mus tiesti naujus dujotiekio
maršrutus iš Šiaurės Rusijos į
Vokietiją. Lietuva siekia, kad
m inėti dujotiekio m aršrutai
apimtų ir Lietuvos teritoriją. Su
Prezidentu H. Kioleriu bus kal
bama apie tai, kad Vokietija,
kaip didžiausia šio dujotiekio
vartotoja, priimdama konkre
čius sprendimus atsižvelgtų ir į
Lietuvos interesus.
Kadangi Lenkijos elektros
rinka yra glaudžiai susijusi su
V okietijos, pokalbiuose su

Prezidentūra dar nėra paskelbu
si, ar Lietuvos vadovas vyks į
pergalės kare prieš fašistinę
Vokietiją 60-mečio minėjimą.
Europarlamentarų laišką taip
pat inicijavo britas Christopher
Beazley, estas Tunne Kelam ir
latvis Aldis Kuškis.
Teises projektų ir tyrimų
centro specialistams užkliuvo
V iktoro U spaskicho Seim o
nario priesaika, praneša LNK
Žinios. Jie sako, kad teisiškai
jis prisiekė ne Lietuvai, o Rusi
jai. T eisininkai siūlo keisti
p riesaik o s tekstą, nes p a r
lamentarai prisiekia sąžiningai
tarnauti Tėvynei, o V.Uspaskicho Tėvynė - ne Lietuva.
www.DELFI.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Premjerui teks atsakomybe už ministrų darbus. Kairiųjų
ir Darbo partijos vadovų raginimai prezidentui Valdui Adamkui
neprieštarauti koalicijos teikiamoms ministrų kandidatūroms
turėtų reikšti, kad prem jeras Algirdas Brazauskas prisiims
atsakom ybę už kai kurių prieštaringai vertinam ų būsim ų
ministrų veiksmus, teigia opozicinės Liberalų ir centro frakcijos
Seime seniūnas Algis Čaplikas. "Jei prezidentui yra teikiamos
prieštaringai vertinam ų asm enų pavardes, vadinasi, jos
tinka prem jerui A .B razau sk u i, ir jis tu rėtų prisiim ti
atsakom ybę už šiuos žm ones", - išplatintam e pranešim e
spaudai teigia A.Čaplikas.
Anot jo, Liberalų ir centro frakcija įsitikinusi, kad į įvairius
skandalus įvelti asmenys negali vadovauti ministerijoms. Tos
pačios sąlygos turi galioti ir asmenims, kurių užimamos pareigos
gali sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą. "Mums
nepatinka, kad kai kurie būsimi ministrai iš užimamų pareigų
gali bandyti pelnytis asm eninę naudą", - teigia frakcijos
seniūnas. Anot A.Čapliko, neskaidriai suformuota Vyriausybė
neturės ne tik Lietuvos žmonių pasitikėjimo. Su įtarimu į ją bus
žiūrima ir užsienyje. Jo teigimu, liberalcentristai linki šalies
vadovui V.Adamkui formuojant naująją Vyriausybę principingai
įvertinti teikiam ų m inistrų kandidatūras, "kad šalį valdytų
žmonių, o ne verslo grupių bei siauriems partiniams interesams
atstovaujanti Vyriausybė".
Naujosios sąjungos vadovas ir Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas Lietuvos radijui sakė, kad už kiekvieno ministro
kandidatūrą atsako ją teikusi dauguma. "Svarbiausia, kad
dauguma žinotų visus niuansus, kas rašoma išvadoje ir galėtų
įvertinti - teikti tam tikro ministro kandidatūrą ar ne", - sakė
A.Paulauskas. Anot jo, pagal įstatymą kiekvieną kandidatą, kuris
pretenduoja į ministro postą, turi patikrinti Specialiųjų tyrimų
tarnyba, kuri gautų ir iš kitų tarnybų tam tikrą informaciją ir
teiktų savo išvadą, ir šią įstatym ų normą, reikia vykdyti.
Ziniasklaidos teigimu, prezidentas kritiškai žiūri į Darbo partijos
į Vyriausybę siūlomus Antaną Bosą, Gintautą Bužinską, Viktorą
Muntianą ir socialdemokratą Rimantą Vaitkų.
Kyšininkavimu ir bendradarbiavimu su užsienio valstybių
specialiosiomis tarnybomis apkaltinti buvę diplomatai laimėjo
pirm ąją bylą, nes Užsienio reikalų m inisterija ir Valstybės
saugumo departamentas nesugebėjo pateikti jų kaltės įrodymų,
rašo dienraštis "Respublika". Generalinė prokuratūra nepradėjo
diplomatų veiklos tyrimo, nes saugumo pateikta medžiaga buvo
niekinė. Lapkričio 12 d. įsiteisėjo Vilniaus m iesto antrojo
apylinkės teismo sprendimai civilinėse garbės ir orumo bylose,
kuriose Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pripažino, jog
paskleidė tikrovės neatitinkančias žinias apie buvusių diplomatų
- Užsienio reikalų ministerijos (URM) Konsulinio departamento
direktoriaus Gedimino Siaudvyčio, generalinio konsulo Sankt
Peterburge Gintaro Ronkaičio ir vicekonsulo Dariaus Ryliškio
- tariam ą kyšininkavim ą ir bendradarbiavim ą su užsienio
valstybių specialiosiomis tarnybomis. Vienas konsulų skandalo
dalyvių D.Ryliškis buvusį saugumo vadovą Mečį Laurinkų
kaltina faktų klastojimu ir reikalaus jog prokurorai pradėtų jo
baudžiamąjį persekiojimą, rašo "Respublika".
“Jei būsiu patvirtintas ir paskirtas, aš pasistengsiu kiek
galima greičiau pristatyti Vyriausybės sudėtį”,- žadėjo laikinasis
premjeras Algirdas Brazauskas.
Neoficialiomis žiniomis, tarp ministrų jau neturėtų būti
socialdem okratų kandidato į švietim o ir m okslo ministrus
Rim anto Vaitkaus, taip pat Darbo partijos atstovo Viktoro
M untiano, kuris taikosi į vidaus reikalų m inistro portfelį.
“Lietuvos ryto” žiniomis, abejojama, ar patikėti žemės ūkio
ministro postą K.Prunskienei, tačiau ji pati vakar aiškino, esą
A.Brazauskas jai tai žadėjo asmeniškai.
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas įteikė prezidentui
Valdui Adamkui socialdemokratų, socialliberalų, Darbo partijos
bei Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos vadovų
pasirašytą siūlymą į ministro pirmininko pareigas teikti Algirdo
Brazausko kandidatūrą. Po pietų į Prezidentūrą atvykę Seimo
valdančiosios daugumos vadovai tikino su prezidentu neaptarinėję
kandidatų į ministrus. Tačiau, “Lietuvos žinių” šaltinių teigimu,
būtent šiame susitikime partijų vadai turėjo prisiimti asmeninę
atsakomybę už jų siūlomus kandidatus - tik su tokia sąlyga šalies
vadovas esą sutinka teikti naująjį ministrų kabinetą.
Valdančioji koalicija paprašė V.Adamkaus negriauti pasiektų
susitarimų dėl valdžios dalybų, nes tai gali grėsti politine krize.
Prezidento V.Adamkus ir keturių valdančiųjų partijų vadovų
susitikime sutarta, kad specialiųjų tarnybų bus atsiklausta, ar jos
neturi kandidatus į ministrus kompromituojančios informacijos.
Tai turės įtakos formuojant Vyriausybę.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

MIRĖ PALESTINOS VADAS

Algirdas Pužauskas

Lapkričio 11 d. Prancūzijos
karo ligoninėje mirė Palesti
niečių vadovas Yasser Arafat,
kuris buvo gydomas nuo inks
tų ligos. Apie A rafato mirtį
paskelbė Palestinos vadavimo
veikėjai Saeb Erekat ir Tayeb
A bdel Rahim , abu P a lesti
niečių vadovybės nariai. Ara
fat buvo gydomas prie Pary
žiaus esančioje ligoninėje. Jo
mirtis ištiko Amerikos vetera
nų dieną 3 val. trisdešim ts
m inučių ryto. Jo gydym as
prasidėjo spalio 29 d. Visą tą
la ik ą A ra fa ta s buvo “prie
m irties” kritiškoje padėtyje.
Palestinos vadavimo vadai su
sirinko Ramallah mieste. At
vyko ir Arafato 41 metų am
žiaus žmona Suha, kuri kalti
no palestiniečius m inistrus,
kad jie skubėjo perimti Arafato
įtaką ir lėšas. Per visą savo
gyvenimą Arafat siekė įsteigti
laisvą palestiniečių arabų vals
tybę, kuri gyventų taikingai ša
lia Izraelio, bet sulaukęs 75
metų jis tokios šalies nepamatė.
A rafatas praleido savo
gyvenimą kovodamas už ne
priklausomą Palestiną. Pradė
jęs tą kovą jis buvo laikomas
partizanu ir teroristu, tačiau
pagaliau tapo Nobelio Taikos
prem ijos laureatu, kai JAV
prezidentui Bill Clinton pavy
ko suvesti Palestinos vadovą
Arafat su tuometiniu Izraelio
premjeru Yitzak Rabin. Jiedu
1993 m etais pasirašė taikos
sutartį. Nežiūrint jo susitarimo
su Rabin, daugelis šalių laikė
Arafatą slaptai veikusiu tero
ristu, kuris vadovavo ir viešai
kalbėjo apie taiką. Jo vadovy
bėje veikė 3.6 milijonai arabų,
kurie veikė Jordane ir pačiame
Izraelyje. Prem jeras Rabin
žuvo atentate, o Arafat veikė
perimdamas vis platesnę galią.
Arafatui grėsė daugybė aten
tatu, bet jis vis liko gyvas.
Paskutinis jo apsupim as tik
pabrėžė jo galvos papuošalą
“keffiyeh” simbolizavo žmo
nių teises ir nepriklausomybę.
Palestinos istorikas Ghassan
K hatib pasakė, kad A rafat
mokėjo surišti įvairias situaci
jas su savo asmenybe. Jis ra
gino palestiniečius svajoti apie
demokratišką Palestinos vals
tybę Vakarų krante ir visur, kur
gyvena didžiausia pasaulyje
pabėgėlių grupė, įskaitant ir

tu o s, k u rie g y v en a G azos
pakraštyje. Kalbėdamas Jung
tinėse Tautose 1974 m etais
Arafat pasakė, kad jis atėjo
kalbėti į pasaulio tautas su aly
vos šakele vienoje rankoje ir
ginklu - kitoje. Jis prašė klau
sytojų neleisti jo alyvmedžio
šakelei iškristi iš jo rankos.
Arafat turėjo trumpą, bet
kruviną susikirtimą su Jordano
karaliumi Husseinu 1970 me
tais. Pabėgo iš Izraelio apsu
pimo Lebane 1980 metais, kai
jis dingo apsirengęs moterimi.
Jis stipriausiai pasirodė tarp
tautinėje scenoje 1993 m., kai
jis pasirašė vadinamą Oslo su
tartį, kur jis, pripažino Izraelį
kaip nepriklausomą valstybę ir
form aliai sustabdė bandymą
stumti Izraelį jūrą. Jis kartu su
Izraelio užsienio reikalų m i
nistru Shimon Peres gavo No
belio taikos premiją, kuri rodo
sugyvenimą ir ateities gene
racijų taiką. Si sutartis ir Izrae
lio pripažinimas leido Arafa
tui grįžti į palestiniečių stovyk
las Gazos pakraštyje ir Vakarų
krante. Po šios sutarties pusiau
autonomiška Palestinos lais
vinimo organizacija turėjo bal
savimus, Arafat laimėjo PLO
prezidento vietą. Vietoj pasto
vios taikos, Izraelis pradėjo
steigti arabų užimtose žemėse
naujakurių sionistų gyvenvie
tę, konkuruoti su vietiniais pa
lestiniečiais dėl derlingesnių
žemių, vietoj taikos gimė Ha
mas ir kitų savižudžių gru
puočių. Daugelis arabų ėmė
puldinėti žydų gyvenvietes.
Tikrasis Arafato vardas ir
pavardė buvo “M oham m ed
Abdel - Raoul Al Qudwa” . Jis
gimė 1929 rugpjūčio 24 dieną,
nors istorikai mini rugpjūčio 4
dieną. Jis pats pasirinko kitas
p av ard es k aip “Y asser” ir

“Abu Amar” (Amar tėvas). Jis
skelbė, kad gimė Gazoje ir kar
tais gyrėsi, kad jis gimė Jeruza
lėje. Kai kurie istorikai tvirti
no, kad Arafat negimė Palesti
noje. Sakoma, kad Arafat gimė
Kaire, Egipto žemėje. Jo tėvas
buvęs tekstilės pirklys, ap
sigyvenęs Gazoje. Jo motina
buvo kilusi iš plačiai žinomos
Jeruzalės pirklių šeimos. Vai
kystėje Arafat gyveno seno
sios Jeruzalės ribose, netoli žy
dams šventos Raudų sienos,
A rafatas gyveno pas savo
dėdę. Zydai vėliau sugriovė
daug pastatų, kai buvo nutarta
Jungtinių Tautų įsteigti naują
Izraelio valstybę. Britų kontro
liuojama Palestinos žemė buvo
nesaugi ir pilna smurto. Arafat
grižo į Egiptą, kur mokėsi vi
durinėje m okykloje. Jis įsi
jungė į Jerzal veikiančią Jah
Amin al Husseini arabų orga
nizaciją, kuri bandė kovoti su
čia vis daugiau veikiančias
prieš žydus kovojančias gru
puotes. Tuo metu ten karštai
veikė ir 19 metų Arafatas. Jis
studijavo Egipto universitete
inžinerijos fakultete, turėjo
pamėgimą taisyti automobilius
ir radijo aparatus. Kai Egipto
prezidentu tapo Gamel Abdel
Nasser paskelbė arabų funda
mentalistams kovą, pakliuvo į
kalėjimą ir Arafat. Buvo pa
gunda važiuoti Amerikon tęsti
studiją Texas, bet Arafat pabė
go į K uveitą, kur veikė ir
kukliai pragyveno iš automo
bilių taisymo, 1959 jis įsteigė
Al Fatah judėjim ą ir tapo jo
vadu. Po metų kitų Arafat su
sigrupavo su savo partizanais
į Jordaną, bet karalius Hussein
1970 m etais puolė p a le sti
niečius ir kovose paklojo apie
2,000. Arafat pabėgo į Siriją ir
iš ten į Lebaną.

Prancūzijos prez. Jacques Chirac pasikalbėjim e su B B C žurnalistu
pareiškė, jo g A m erikos invazija į Iraką išplėtė terorizm ą ir pasaulis
pasidarė pavojingesnis.
AFP

— Keliais sakiniais----. L apkričio 12 d. Washingtone viešėjo Didžiosios
B rita n ijo s prem jeras Tony
Blair, kartu su prezidentu Bush
pasirodęs televizijos progra
moje.
• Irake, fanatikai musul
monai pagrobė tris Irako prem
jero Ayad Allawi giminaičius
F allu jah m ieste. A m erikos
jūros pėstininkai puolė rake-

tom is islam o k o v o to ju s ir
baigia išvalyti sunitų maišti
ninkus iš to miesto. Preziden
tas Bush pareiškė spaudai, kad
60 dienų po Arafato mirties
bus renkamas naujas Palesti
nos vadovybes prezidentas ir
atsiras naujų vilčių taikos rei
kalams.
• Sun itu grupes Irako
gyventojai sudaro apie 20%
(Nukelta į 3 psl.)
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PAGARBA LIETUVOS KARIAMS!
Šiandien, lapkričio 23-čiąją, minime Lietuvos kariuomenės
dieną, nes 1918 m. tą dieną buvo paskelbtas pirmasis Lietuvos
kariuomenės steigimo įsakymas. Pirmieji kariuomenės orga
nizatoriai buvo lietuviai karininkai, sugrįžę iš Rusijos. Vilniu
je vasario 16-ąją paskelbus Lietuvos nepriklausomybės aktą,
kariuomenės organizavimas buvo būtinas. Sugrįžę kariai tą or
ganizacijos darbą pradėjo slaptai, nes vokiečių okupacinė
valdžia griežtai draudė. Prie Valstybės Tarybos Vilniuje veikė
apsaugos komisija, kuri rinko žinias ir registravo karius. 1918
m. spalio 11 d. į Vilnių atvyko pirmieji vienuolika kareivių
savanorių. Pirmasis iš karininkų įsiregistravo K. Škirpa, o iš
kareivių - St. Butkus. Vokiečiai Šnipiškėse perleido medines
kareivines, kuriose buvo apgyvendinti pirmieji savanoriai. At
liktas pirmasis patikrinimas ir sugiedotas Lietuvos himnas.
Tačiau viešai veikti dar buvo vengiama.
Vilniuje buvo pradėtas organizuoti pėstininkų pulkas. Atvyk
davo vis daugiau savanorių, kartais net du šimtai per dieną.
Tautinė dvasia stiprėjo ir vyrai buvo pasiryžę kovoti. Kovos už
Lietuvos laisvę prasidėjo 1918 m. pabaigoje ir truko iki 1920
m. pabaigos. Kariauti teko su rusų bolševikais, bermontinin
kais ir lenkais. 1919 m. sausio 1 d. kareiviai Gedimino pilies
bokšte iškėlė tautinę vėliavą. Kariuomenėje jau buvo maždaug
200 savanorių karininkų ir kareivių. Lietuvos Vyriausybė
paskelbė pirmą atsišaukimą “Lietuvos piliečiams” stoti į Lie
tuvos krašto apsaugą ir visoje šalyje pradėjo organizuoti sava
norių dalinius. Pirmasis žuvęs kareivis kautynėse su priešu buvo
Povilas Lukšys, o A. Juozapavičius - pirmasis karininkas žuvęs
vasario 13 d Alytuje.
Nepriklausomybės metais Lietuvos kariuomenė buvo dau
giau pritaikyta taikos meto sąlygoms. Visų Respublikos gink
luotų pajėgų vadas buvo Respublikos prezidentas. Mūsų vals
tybę okupavus rusams, Lietuvos kariuomenė tuoj buvo pava
dinta liaudies kariuomene. Uždraustas bet koks judėjimas, nu
ginkluota ir likviduota Šaulių sąjunga, atleista daug karininkų,
kurių daugumą areštavo ir iš Maskvos atsiųstas dar likusiems
kariams vadovauti Sovietų kariuomenės gen. Mjr. F. BaltušisZemaitis. Kariuomenėje pradėjo veikti politinių vadovų sky
rius, komunistinimas vyko pilnu tempu. Kai 1941 m. biržely
vyko lietuvių masiniai išvežimai, vyko ir lietuvių karių areštai
ir trėmimai. Bet birželio 22 d. vokiečių pradėtas karas prieš
Sovietų Sąjungą, sutrukdė lietuvių deportacijas. Lietuviai ka
riai sukilo, ir kai vokiečiai įžygiavo į Vilnių, rado miestą laisvą
nuo rusų. Tuo metu buvo visa lietuvių tauta sukilusi prieš rusus.
Buvo tikima, kad bus atstatyta nepriklausoma Lietuvos valsty
bė, tačiau Lietuvos laikinajai vyriausybei tebuvo leista veikti
tik šešias savaites. Vėliau buvo sudaryta Lietuvos vietinė rink
tinė gyventojų saugumui, kuriai vadovavo gen. P. Plechavičius,
bet vokiečių okupacinė valdžia stengėsi perimti rinktinę savo
žinion. Gen. P. Plechavičius dar suspėjo savo vyrams pranešti,
kad išsisklaidytų. Išsikvietę gen. P. Plechavičių ir pulk. O. Ur
boną posėdžiui, naciai juos suėmė, daugelį vyrų sušaudė, o
kitus išvežė į koncentracijos stovyklas. Sovietų Sąjungai vėl
okupavus Lietuvą, prasidėjo dar žiauresnis tautos genocidas ir
Lietuvos partizanų kova už savo krašto laisvę.
Vilniuje jau 10 metų, kai Lukiškių aikštės pakraštyje yra
granito plokštė su įrašu: “Šioje aikštėje bus įamžintas nežino
mojo partizano ir kovotojo dėl Lietuvos laisvės atminimas. 1995
m. gegužės 20 d.”. Dar vis laukiame...
S. Tūbėnas
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Dviejų trečdalių europarlamentarų pritarimas pakeis
to sio s E uropos K om isijos
sudėčiai - gera darbo pradžia,
pareiškė būsimoji biudžeto ir
finansinių programų viršininkė
Dalia Grybauskaitė.
“Tai, kad gavome 449 bal
sus, rodo, jog du trečdaliai
Europos Parlamento palaiko
K om isiją, nori, kad ji būtų
tvirta ir pradėtų darbą, o krizės
daugiau nebūtų. Tai labai gera
pradžia”, - po balsavimo dėl
EK sudėties pažymėjo ji.
T ačiau esą tik laikas ir
pirmieji Komisijos sprendimai
parodys, ar pirm ininko Jose
M anuel Barroso sprendimas
pakeisti kelias kandidatūras ir
perskirstyti dalį portfelių su
stiprino šią instituciją.
“Noriu tikėti, kad apsiva
lymas įvyko visur - ir pakeitus
Komisijos narių kandidatūras,
ir EP pademonstravus demok
ratinę teisę išsakyti savo nuo
monę” , - žurnalistams sakė D.
Grybauskaitė.
Lapkričio 25 dieną, nau
jajai EK teks apsispręsti dėl
2005 metų Europos Sąjungos
biudžeto, vėliau - dėl tolesnės
finansinės perspektyvos. Po
balsavim o E uroparlam ente
2004-2009 m etų kadencijos
K om isijos sudėtį raštu p a 
tvirtins ES Taryba. Iš karto po
to naujieji komisarai formaliai

pradės eiti pareigas.
D. Grybauskaitė dalyvaus
Bendrųjų reikalų taryboje ir
Finansų kontrolės kom itete
vadinamuosiuose sutrumpin
tuose klausymuose. Lietuvos
atstovė p rip a ž in o , kad jo s
darbotvarkė taps kur kas labiau
įtempta. “Šoku tiesiai į vande
nį pirm ąją oficialaus darbo
dieną” , - juokėsi ji.
Ekonomistė ir diplomatė,
buvusi Lietuvos finansų m i
nistrė, kadenciją baigiančioje
ES v y k d o m o sio s v ald žio s
struktūroje kartu su komisare
Viviane Reding kuruoja kultū
ros ir švietimo klausimus.
D. Grybauskaitė patikino
nesijaudinusi dėl savo gali
mybių likti biudžeto ir finan
sinių programų viršininke, mat
jo s p a sire n g im a s e iti šias
pareigas EP nebuvo kvestio
nuojamas.
“N ie k a d a n e re ik ia b ū ti
įsitikinusiam šimtu procentų.
Virė aštrios diskusijos, girdė
jome kritiškų, personalizuotų
pasisakymų. Bet matėme, kad
derybos su politinėm is par
lamento grupėmis vyko sėk
mingai, todėl pritarim o tiki
mybė buvo didelė” , - kalbėjo
Lietuvos atstovė.
Pasak jos, ES narės į Ko
misiją delegavo nemažai stip
rių, gabių pareigūnų. Tačiau
sprendimų priėmimo procedū-

rą gali apsunkinti tai, kad joje
dalyvauja ne tik EK, bet ir Eu
roparlamentas bei ES Taryba.
ELTA p rim e n a, kad EP
didele balsų persvara pritarė
pakeistosios EK sudėčiai. Už
portugalo J. M. Barroso ko
m andą balsavo 449, prieš 149, susilaikė 82 europarlamentarai.
EK tenka svarbiausias vaid
muo iš visų bloko institucijų.
Priešingai nei ES sudarančių
valstybių vyriausybės, ji atsto
vauja ir vykdomajai, ir teisės
aktų leidžiamajai valdžiai. Ši
institucija turi vadinamąją ini
ciatyvos teisę - būtent čia paren
giam i visi dokum entai, ku
riuos priim a EP ir M inistrų
Taryba.
Komisija yra atsakinga už
organizacijos politikos įgyven
dinimą. Kitaip tariant, ji rūpi
nasi program ų finansavim o
valdymu ir bloko biudžetu, taip
pat turi lemiamą balsą svarbio
se sferose, pavyzdžiui, konku
rencijos politikoje arba pagal
bos valstybėms klausimu. Jei
kuri nors narė nesilaiko Stoji
mo sutartyje numatytų įsipa
reigojim ų ar ES teisės aktų,
Komisija gali kreiptis į Teisin
gumo teismą. Be to, EK yra
savotiška organizacijos atstovė
tarptautinėje arenoje, pavyz
džiui, derantis su blokui ne
priklausančiomis šalimis.

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A
(Atkelta iš 2 psl.)

visų gyventojų. Irakui besi
ruošiant balsavimams, skelbia
ma, kad sunitai turi Fallujah
mieste net 3000 maldos namų.
• Perrinkus JAV prezi
dentą Bush, iš pareigų pasi
traukė teisingumo sekretorius
John Ashcroft, žinomas kon
servatorius, atsiuntęs preziden
tui ranka rašytą pasitraukimo
raštą. Pasitraukė ir senas pre
z id en to b ič iu lis, prekybos
sekretorius Don Evans. Prezi
dentas sakė reporteriams, kad
jo kabineto uždavinys bus “su
jungti kabineto narius, ne juos
skaldyti”.
• Prezidentas Bush pareiš
kė per radiją, kad jis darys
viską kas galima, kad vyriau
sybė sukurtų Ameriką geresnę
ir stip resn ę . Jo u žd av in y s
būsiąs siekti visų partijų para
mos ir pasitikėjimo.
• Japonijos pilietis Shosey
K oda, pagrobtas B agdade,
buvo rastas nukirsta galva.
Galva buvo rasta suvyniota į
Amerikos vėliavą. Japonijos
vyriausybė paskelbė, kad ji
neišveš iš Irako ten dirbančių
savo piliečių.
• Afganistane demokratiš
kai buvo išrinktas prezidentu
Hamid Karzai, gavęs 55.4%
balsų penkerių metų kadenci
ja i.

• Washingtone susidūrė du
traukiniai, vienas tuščias nu
lėkė nuo bėgių, kitame buvo
sužeista 20 žmonių, jų tarpe 13
vaikų, važiavusių į mokyklą.
• Du Rusijos piliečiai buvo
suimti Olimpijoj, Washingtono
valstijos sostinėje, kur jie vogė
drabužius ir telefono dalis.
Sergey Boyev, 33 metų ir Al
exey Melnikov, 25 metų, ap
kaltinti vagystėmis. Sustojus
jų laivui “Ivan Makarin”, išėjo
į miestą “apsipirkti”. Laivas at
plukdė alium inio plokštes,
jūreiviam s teks pasėdėti iki
teismo.
• Amerikos teisingumo de
partamentas paskelbė statistiką,
kuri rodo, kad kalėjime gyven
tojų skaičius padidėjo, ypač dau
giau kalinamų moterų skaičiu
mi. Jų pernai buvo 101.179, net
3.6 proc. daugiau negu 2002
metais. Vyrų skaičius tiek daug
nepasikeitė, jų kalėjim uose
buvo pernai 1,368,866. Moterų
kalėjimuose sėdi 48 procentų
daugiau negu 1995 metais. Ma
noma, kad tas augimas surištas
su narkotikų naudojimu. Dau
giau kalėjimuose laikomų skai
čius paaugo Texas ir Californijoje. M ažiausias paaugim as
buvo šiaurinėje Dakotoje. Nu
teistų kalinių tarpe 44 % yra juo
di ir jauni.
• Spalio 24 d. Japonijos

salas ištik o stip ru s žem ės
drebėjimas, žuvo 23 žmonės,
sužeistų buvo daugiau 2,000.
Visa serija drebėjimų šiaurės
vakarų Japonijoje, privertusi
žmones gyventi slėptuvėse be
elektros. Penki asmenys yra
dingę be žinios.
• Latvijos karių skaičius
Irake bus sumažintas. Dabar jų
yra Irake 133 karius, o ateityje
liks 110. Vienintelė Latvijos
karo Irake auka buvo išminuo
tojas, žuvęs birželio 8 dieną.
• Aukščiausiojo Teismo
pirm. William Rehnquist, 80
metų, paskelbė, kad turi vėžį,
reikia gydytis. Buvusio teismo
narius teks keisti, tas darbas
teks perrinktam prezidentui.
• Ahabi Jungtiniam Arabų
Emiratui teks keisti vyriausią
septynių šalių šeiką, nes mirė
vyriausias emiras. Jį pakeis
šeiko Zayed sūnus.
• Pietinėje Indijoje polici
ja nušovė pagarsėjusį banditą
Beerappan. Jis kaltinamas 100
žmonių nužudymu. Paskutinė
auka buvo Indijos filmų akto
rius, kurį banditas pagrobė ir lai
kė įkaitu 108 dienas, reikalau
damas didelės išpirkimo aukos.
• Indonezijoje buvo įnauguruotas šeštasis istorijoje šalies
prezidentas Susilo Bangang
Yudhoyono. Tai jau penktasis
prezidentas per šešerius metus.
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AR AMERIKA LIKS “UNITED”?
Aleksas Vitkus
Tik ką praėjusiuose prezi
dentiniuose rinkimuose George
W. Bush ne tik nugalėjo de
m okratą M assachusetts sen.
John Kerry, bet ir padėjo dar
labiau išryškinti respublikonų
daugumą Kongrese ir Atstovų
rūmuose. Jam dabar bus gero
kai lengviau skiriant federalinius teisėjus, ir, dar svarbiau,
kai ateis laikas nominuoti nau
ju s teisėjus į A ukščiausiąjį
Teismą. Prezidentas Bush da
bar, bent iki tarpinių Kongreso
rinkimų 2006 metais, laikys
savo rankose tokią stiprią kon
centruotą politinę galią, kokios
joks kitas prezidentas neturėjo
nuo prezidento Lyndon John
son laikų, kuris tuo laiku rekor
dine 22.6 % persvara buvo
laimėjęs 1964 metų rinkimus.
Bush norėtų manyti, kad tai
jam duos progą pravesti savo
politiką, ir kaip nors suvienyti
prieš ir per rinkimus labai su
siskaldžiusią visuomenę. Prisi
minkime, kad nors Bush laimė
jo rinkimus 3% persvara, net
virš 55 milijonų amerikiečių
balsavo prieš jį, kas yra net 4
milijonais daugiau balsų, negu
jų 2000 metais gavo Al Gore.
Nors dabar kai kurie poli
tologai ir įvairūs analitikai
aišk in a, k ad B ush perg alę
atnešė jo “m oralinės verty
bės” , reikia vis dėlto pripažin
ti, kad su tuo nesutiko nei mili
jonai tų, kurie balsavo už Bush
vien dėl to, jog Bush įstengė
juos įtikinti, kad jis būsiąs
geresnis negu Kerry šalies va
dovas, ir kad jis mus geriau
apsaugos nuo terorizmo, kurio
amerikiečiai šiandien taip bijo.
Jei ne terorizmas, jie būtų bal
savę už demokratus.
Panašiai aiškina ir Andrew
Kohut, bepartinio Pew R e
search c e n te r d ire k to riu s,
sakydamas: “Aš jokiu būdu
negaliu sutikti, kad rinkimų
rezultatai rodo aiškų balsuo
tojų pritarimą Bush vedamai
politikai socialinio aprūpinimo
reikaluose. Ir aš esu taip pat
skeptiškas dėl Bush moralinių
vertybių”, diplomatiškai nepri
mindamas Bush lėbavimo jau
nystėje ir vėliau, kol jis paga
liau susitvarkė.
Taip išgarsintos Bush poli
tikos “m oralinės v ertybės”
neatranda reikiam o atgarsio
Europoje. Kai Amerikoje tik
prieš kelias savaites daug kur
buvo nubalsuota uždrausti tos
pačios lyties santuokas, Eu
ropoje tai ne naujiena. Bush
dar tikisi, kad Aukščiausiasis
Teismas atšauks Roe vs Wade
sprendim ą dėl aborto, E u 
ropoje tuo tarpu jau beveik vi
sos valstybės, su retomis išim
timis, kaip pvz. Lenkija, Ispa
nija, Portugalija ir Airija, tai
leidžia. Amerikoje dar vykdo

ma mirties bausmė, tuo tarpu
kai Europos Sąjunga iš naujų
narių reik alau ja panaikinti
mirties bausmę, jei norima tap
ti ES nare.
Europiečiams mes atrodom
per daug dideli moralistai ir
konservatoriai, kuriems trūksta
liberalios dvasios. Europoje
moralė yra suprantama kiek ki
taip. Kai buvęs Prancūzijos
prezidentas Francois Mitterand
mirė, jo laidotuvėse viešai da
lyvavo ir jo žmona, ir meilužė,
ir prancūzai nepasipiktino. Ita
lijos premjeras Silvio Berlusco
ni po ilgametės santuokos pa
metė savo žmoną ir vedė ne
aiškios rep u tacijo s aktorę.
Vokietijos kancleris Gerhard
Schroeder, ir jo užsienio reikalų
ministras Joschka Fisher, abu,
jau “perėjo” net keturias žmo
nas, nepakenkę savo politinėms
karjeroms. Yra panašių pavyz
džių ir Lietuvoje.
Kad Europa yra nusivylusi
A m erikos prezidento rin k i
m ais, iliustruoja, gal ir per
aštriai, Londono laikraščio
“Daily M irror” pirmojo pus
lapio straipsnio porinkiminė
antraštė: “Kaip 59,054,087
žmonės gali būti tokie kvaili?”
Ne paslaptis, kad daugum a
europiečių Bush nelaiko kaž
kokiu intelektualiniu milžinu,
bet dabar atrodo, kad jie abe
joja ir dėl mūsų visų proto,
ypač tų, kurie balsavo už Bush.
Bush p errin k im as E u 
ropoje sukėlė nusivylim ą ir
net nusiminimą. Po 2000 metų
rinkim ų europiečiai galėjo
bent pasiguosti, kad Ameriką
laikinai valdo mažumos pre
zidentas, išrinktas ne piliečių,
bet Aukščiausiojo Teismo, ir
tai tik 5:4 santykiu. D abar
prezidentą išrinko jau daugu
ma, ir Europa nieko negali
padaryti. Prancūzija ir Vokieti
ja betgi supranta, kad kalbas
prieš Bush reikia baigti, nes su
Amerika vis tiek reikės ben
dradarbiauti. Anglijos premje
ras Tony Blair parlamente pa
reiškė, kad jis spaus Bush pa
galiau reikiamai išspręsti Izraelio-palestiniečių konfliktą.
Amerikos studijų Baghdado universiteto profesorius
Yassin al Dhari perspėjo, kad
Bush perrinkimas garantuoja,
kad tero riz m a s, rem iam as
kaim yninių arabų valstybių,
vyks ir toliau. Rusijos, Kinijos,
Indijos, Meksikos, Argentinos,
bei kitų valstybių spaudoje
nesimatė jokios stiprios reakci
jos. Vien tik Izraelio premjeras
Ariel Sharon dėl Bush laimėji
mo tuojau išreiškė didelį pa
sitenkinimą, ir žadėjo netrukus
jį pasveikinti. Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus tai jau
atliko.
Amerika yra labai susiskal-

V iviane R eding, dešinėje, buvusi trum pai jo s viršininke, sveikina Dalią Grybauskaitę, kai ji buvo
patvirtinta Europos Sąjungos finansų viršininke.
ES nuotr.

džiusi dėl karo Irake, panašiai
kaip ji buvo ir Vietnamo karo
laikais. Demokratai ir nemaža
dalis respublikonų, nem aty
dami galimybės jį pergalingai
užbaigti, norėtų kaip nors iš ten
pasitraukti. Tuo džiaugtųsi ir
Europa, kurios didžiosios vals
tybės niekada tam Bush pradė
tam k aru i nep ritarė. Žym i
W ashingtono apžvalgininkė
Georgie Anne Geyer prisipa
žįsta, kad Bush ir jo veiksmai
Irake ją gąsdina. “Kaip mes ten
galime laim ėti, tuose pam i
šėlių nam uose?” , - klausia
Geyer.
Ironizuoja G eyer ir apie
tuos išgarsintus rinkimus tu
rinčius įvykti sausio mėnesį,
po ko irakiečiai perimtų val
džią, o am erikiečiai galėtų
grįžti namo. “Kas ten balsuos,
ir už ką? Žmonės ir šiandien
bijo išeiti iš namų, ir jie eis bal
suoti, grasinami sukilėlių (in
surgents)?” Puola Geyer prezi
dentą Bush ir dėl jo tariamų
moralinių vertybių: “Dar tik
prieš pat rinkimus grupė tarp
ta u tin ių m o k slin in k ų a p s
kaičiavo, kad Irake nuo Ameri
kos ginklų yra žuvę 100 tūks
tančių irakiečių, daugelis iš jų
moterų ir vaikų. Daugiausiai
žuvo nuo mūsų taip vadinamo
precizinio bombardavimo, ku
riuo mes didžiuojam ės, nes
būk tai stengiamės vengti žmo
nių aukų. Kodėl amerikiečiai
apie tai nenori skaityti?”
L iberalų anglų laikraš
tyje “Guardian” garsus istori
kas Simon Schama taip rašo:
“Yra dvi Amerikos. Viena jų
esanti tarp dviejų vandenynų
ir Didžiųjų ežerų, sudaranti lyg
ir skylėtą krašto perimetrą, at
stovaujanti liberalias pažiūras.
Kita Amerika yra likęs vidaus
žemyno kontinentas, laikąsis
senų užsispyrusių idėjų. Ir la
bai reikia, kad tos dvi Ameri
kos surastų bendrą k a lb ą ” .
Įdėmiau pasižiūrėję į pastarųjų
rinkim ų rezultatų Am erikos
žemėlapį, galėtume atpažinti
istoriko nurodytas dvi Amerikas.

VALDŽIOS PADORUMO
PRINCIPUS GINA ADAMKUS

LANDSBERGIS:

Susirūpinęs dėl Lietuvoje
besiklostančios "savitos politi
nės padėties", Europos Parla
mento narys Vytautas Landsber
gis perspėja dėl galimo korumpuotų ir įtariamų kriminaliniais
ryšiais veikėjų įsigalėjimo ša
lyje. Jo nuomone, tam dar gali
priešintis nebent Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus.
"Išrinkus labai naujos su
dėties dešimtąjį Lietuvos Seimą,
formuojantis jame partijų frakci
joms ir Algirdui Mykolui Bra
zauskui su artimaisiais ben
dražygiais nutarus eiti į populis
tinę kairę, Seime ir Lietuvoje
klostosi savita politinė padėtis",
- pažymi europarlamentaras V.
Landsbergis. Pagal tolesnį pro
cesą bei lauktinus rezultatus ją
galima, anot jo, apibūdinti kaip
dvi alternatyvas.
Viena, V. Landsbergio nuo
mone, tai skubus valstybės, ypač
vadinamų jėgos, taip pat teisėt
varkos ir finansinių struktūrų
užvaldymas, prisileidžiant arti ir
kriminalinį pasaulį. "Taigi godi
veikla, labiau rūpinantis Euro
pos Sąjungos lėšų Lietuvai pat
varkym u (kartu ribojant šių
veiksmų kritiką) negu šiuolai
kinės valstybės ateities projek
tu. Ta pareiga teks opozicijai", prognozuoja politikas.
Kaip antrą galimą variantą V.
Landsbergis nurodo maždaug tą

patį vyksmą, bet "lėčiau, ne taip
įžūliai, galbūt šiek tiek pavaidi
nant arba sutinkant šiokį tokį
pasipriešinimą".
Europarlamentaro, Kovo 11osios Akto signataro V. Lands
bergio nuomone, korumpuotų ir
įtariamų kriminaliniais ryšiais
veikėjų įsigalėjimui gali dar
priešintis nebent prezidentas
Valdas Adamkus. "Pirmosios
alternatyvos atveju jį mėgins iš
karto palaužti, kad prezidento
"ne" pavirstų desperatišku "kaip
sau norit". Šmeižtą ir spaudimą
papildys šantažas, ir Lietuva ste
bės, kaip vienas žmogus, turin
tis didžiausią pasitikėjimą, gina
valdžios padorumo principus.
Lietuva stebės, tikėkimės, nea
bejinga", - dėsto galimą scenari
jų Europos Parlamento narys V.
Landsbergis.
Tėvynės sąjungos prezidiu
mas kreipėsi į valstybės vadovą
V. Adamkų ir paragino jį princi
pingai išnaudoti jam Konstituci
jos suteiktas galias, kad Lietuva
būtų apsaugota nuo Viktoro Uspaskicho, Viktoro Muntiano ir
panašių politikų tapimo Lietu
vos Respublikos ministrais. TS
siūlo, kad Lietuvos specialiųjų
tarnybų turima medžiaga apie
kandidatus į ministrus nustatyta
tvarka turi būti pateikta ne tik
prezidentui ir Seimo pirminin
kui, bet ir Seimo nariams. ELTA

Po rinkimų Kerry pareiškė,
kad A m erikai desperatiškai
reikia vienybės. “Tikiu, kad
netrukus pradėsime susitaiky
mą” , - kalbėjo jis. Gražūs žo
džiai, taip kaip ir prezidento
Bush: “Naujoji kadencija yra
nauja proga suvienyti tautą.
Juk turime vieną valstybę, vie
ną konstituciją, ir mus rišančią
bendrą ateitį”. Tačiau nesima
to, kad tai būtų lengva. Kaip
Bush supras savo laimėjimą,
taip jis ir valdys. Greičiausiai
jis eis ir toliau su savo vidaus
“moralinių vertybių” politika,
bet kartu agresyviai eis ir to-

liau Irake,net jei ir nepavyktų
praplėsti koalicijos.
Kokios mes norime Ameri
kos? Ar konservatyvios prezi
dento Bush vidaus politikos, ir
toliau tęsiant agresyvią užsie
nio politiką? Arba, ar įstengs
Kerry ir demokratų partija at
statyti palankias galim ybes
p asitikėjim ui viduje ir tuo
pačiu laimėti geresnio bendra
darbiavimo su likusiu pasau
liu? Rinkimai mums į tai at
sakymo nedavė, nors po rin
kimų bent pamatėme, jog atei
na labai prieštaringi ketveri
metai.
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RAGINIMAS PADĖTI GRUZIJAI
Lietuvos Respublikos am
b a sa d o riu s JAV V ygaudas
Ušackas lapkričio mėn. 17 d.,
Vašingtone surengtoje konfe
rencijoje “Padedant Gruzijai
integruotis į Transatlantinę
bendruomenę: kuo gali padėti
Vakarai?” ragino Gruziją tęsti
svarbias reformas, o Vakarus dar energingiau padėti Gruzi
jai nelengvame transatlantinės
integracijos kelyje.
Ambasadorius V.Ušackas
bei G ruzijos am basadorius
JAV Levan M ikeladze JAV
A tlanto Tarybos surengtoje
konferencijoje perskaitė pa
grindinius pranešimus. Konfe
rencijoje apie Gruziją taip pat
dalyvavo JAV N acionalinio
saugumo tarybos, Valstybės
departamento pareigūnai, ve
dąs santykius su Pietų Kauka
zo šalimis, JAV politinių tyri
mų institutų atstovai, užsienio
šalių am basadų Vašingtone
diplomatai.
Savo pranešime Lietuvos
ambasadorius teigė, kad dabar
tinė situacija Gruzijoje bei jos
demokratiškai bei provakarietiškai nusiteikusi ir pasiryžusi
dirbti nauja vadovybė, tvirtai
rem iam a gyventojų, sudaro
unikalią galimybę Gruzijoje ir
visame Kaukazo regione pa
spartinti demokratinės trans
formacijos procesus. “Kad ši
unikali galimybė atneštų rea
lių vaisių reikia, kad Vakarai
teiktų daugiau tiesioginės pa
ramos Gruzijai tose srityse, ku
rios ypatingai aktualios politi
nių ir ekonom inių reform ų
sėkmei. Tai turi deramai at-

sispindėti tiek būsimajame ES
“Europos kaimynystės politi
kos” veiksmų plane Gruzijai,
tiek ir NATO-Gruzijos Indi
vidualiame partnerystės veiks
mų plane.”
Ambasadorius V.Ušackas
pabrėžė, kad Gruzijos sėkmės
formulė slypi trylypėje plotmė
je. Pirma, tai Gruzijos teritori
nio vientisumo užtikrinimas.
A ntra, sėkm ingai tęsiam os
vidaus politinės ir ekonominės
reformos, ir trečia - saugumo ir
pastovum o įsigalėjim as re 
gione. “Šie trys ‘ramsčiai’ yra
svarbūs tiek Gruzijai, tiek ir
kaimyninėms šalims”, kalbėjo
Lietuvos ambasadorius, pažy
mėjęs, jog Gruzijos sėkmė atei
tyje galėtų peržengti sienas ir
sustiprinti saugum ą visam e
Pietų Kaukazo regione.
“Toks scenarijus turėtų tei
giamos, tiesioginės įtakos ir
Rusijai, kuri taip pat yra suin
teresuota ramiu Pietų Kauka
zo re g io n u ,” p ažy m ėjo V.
U šackas pabrėždam as, kad
Gruzijos demokratinė plėtra
bus geras pavyzdys ir paska
tinimas kitoms regiono valsty
bėms.
Savo pranešime jis taip pat
kalbėjo apie paramą, kurią Lie
tuva jau kelerius metus dvi
šaliu pagrindu ir per ES teikia
Gruzijai demokratinių institu
cijų kūrimo bei karinio moky
mo srityse. V.Ušackas pabrėžė
Lietuvos pasiryžimą ir toliau
dalytis su Gruzija savo sėk
minga demokratinės transfor
macijos patirtimi.
LR ambasados inf.

SVEIKINIMAI BUVUSIAM
PREZIDENTUI
Š.m. lapkričio mėn. 18 d.,
ketvirtadienį, Lietuvos R es
publikos am basadorius JAV
Vygaudas Ušackas perdavė
prezidento Valdo Adamkaus
sv e ik in im u s 4 2 -aja m JAV
prezidentui William Jefferson
Clinton jo vardo centro Little
Rock, AR atidarymo proga.
“Naudodamasis proga, vi
sos Lietuvos žm onių vardu
nariu Jums padėkoti už Jūsų
ša lie s p a sta n g a s a tv e ria n t
NATO duris Lietuvai. Noriu
Jus patikinti, kad Lietuva, kaip
Europos Sąjungos ir NATO
narė, sieks visokeriopai stip
rinti ir gilinti transatlantinį
ryšį. Šiandien Amerika ir Eu
ropa išpažįsta tas pačias ver
tybes. Mūsų kontinentus sieja
stiprūs politiniai, ekonominiai,
saugumo ir kultūros saitai. Esu
tik ra s, k ad E u ro p ai reik ia
Amerikos, o Amerikai- Euro
pos,”.
Lietuvos prezidentas išreiš
kė viltį, kad dvišaliai santy
kiai ir toliau klostysis ypatin
go draugiškumo, partneriškumo ir savitarpio supratim o
dvasia. LR ambasados inf.

Lenkijos dienraštis “Gazeta Wyborcza” spausdina Ber
lyne gyvenančio rusų rašytojo
V ladim ir Voinovič straipsnį
“Caras Putin”, kuriame gvilde
namos autoritarizmo stiprėji
mo Rusijoje problemos.
Rusijos parlamento aukš
tųjų rūmų - Federacijos Tary
bos - pirmininkas Sergej Miro-

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXXV
Tarybos pirmininko figūra. [...]
Iš anksto galiu atsakyti tik tai,
kas žinoma visiems: ne Sąjūdis
ir ne pirmininkas atvedė Lietu
vą p rie N epriklausom ybės
slenksčio. Ir ne jie vieni, o mes
visi tą slenkstį peržengėme.
Valdžia tik lydi mus."
Panašią nuomonę kėlė "At
gim im o" laikraščio 1990 m.
kovo 5 d. num eryje (Nr.11)
buvęs Lietuvos Respublikos
u ž sie n io reik a lų m in istras
J.Urbšys. Jis rašė:
"[...] Sudarant Vyriausybę
geriausia sudaryti koalicinę Sąjūdžio su komunistų parti
ja. Nesistengti išvaikyti žmo
nes, kurie išmano savo darbą,
ypač ekonomikos srityje, ne
skubėti jų atsisakyti.
Per rinkimų kampaniją tek
davo išgirsti iš kandidatų - pir
mas veiksmas neva turįs būti
nepriklausom ybės paskelbi
mas. M an atrodo, kad toks
paskelbimas gali likti trečias,

L ie tu v o s R e sp u b lik o s a m b a sa d o riu s Ju n g tin ė m s A m e rik o s
V alstijom s ir M eksikos R espublikai V ygaudas U šackas k alba
Lietuvių fondo pokylio m etu įteikiant prof. Vytautui Landsbergiui
Dr. A ntano Razm os vardo prem iją.
Sigitos Balzekienes nuotr.

AR RUSIJOS PREZIDENTAS TAPS CARU?

Dr. Algimantas LIEKIS

A ukščiausiosios Tarybos
pirm ininko figūra. Jau prieš
rin k im u s buvo aišk u , kad
V.Landsbergis teturi galbūt tik
pusę to populiarumo tarp Lie
tuvos gyventojų, kokio yra
susilaukęs A.Brazauskas. [...]
Tačiau V.Landsbergis turėjo
S ą jū d žio ly d erio v ard ą, o
Sąjūdis - nepalyginamai aukš
tesnis autoritetas mūsų žmo
nėms negu LKP. Tačiau noro
spręsti šias problemas iš Są
jūdžio pusės nesimatė: buvo
p a site n k in a m a p lik ia u s ia
"kontrpropaganda" ir atsainu
mu - esą A.Brazauskas nenu
sipelnė tos garbės, kurią jam
reiškia tautos dauguma, kad
žmonės suklaidinti ir kad visa
tai galų gale yra kom unistų
pinklės. [...] Tačiau esama ne
nuneigiam o dėsnio: žmonių
valios nesufabrikuosi. Jeigu
žmonės kažką pamėgo, tai jie
netylės. [...] Nerimo objektas
akivaizdus - Aukščiausiosios
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be pasekm ių, nes paskelbus
reikia žinoti, kaip paskelbtą
dalyką vykdysi. 1918 m. pa
skelbta nepriklausomybė ga
lioja ir iki šios dienos. Reikia
susirūpinti, kaip grąžinti to
paskelbimo praktiškąjį vykdy
mą. [...] Priimtas nutarimas,
kuriuo pasmerktas Ribentro
po-Molotovo paktas, buvę ul
timatumai. Pasmerkti Tarybų
Sąjungos veiksmai, priešingi
buvusioms sutartims su kito
mis valstybėm is. [...] M ano
išm anym u, Tarybų Sąjunga
anuliavo 1940 m. birželio mėn.
įvykių pasekmes ir dabar, atro
do, galėtų ir turėtų būti pradė
tos kalbos tarp Lietuvos ir Ta
rybų Sąjungos dėl 1939 m. su
tarties galiojimo atgaivinimo,
pritaikant ją prie naujų realijų
abiejų pusių santykiuose.
Naujas nepriklausomybės
paskelbimas ne tik nereikalin
gas, bet ir būtų žalingas. Būtų
n orim a p rad ė ti šokį iš tos

nov vos ne kitą dieną po jo
išrinkimo į šį postą 2001 metais
pasiūlė pratęsti prezidento ka
denciją nuo ketverių iki septynerių metų. Jo argumentai
buvo tokie: prezidento rinkimai
pernelyg brangiai kainuoja
mokesčių mokėtojams, o ketveri metai - per mažai, kad vals
tybės vadovas spėtų įgyvendin-

ti numatytas reformas. Dviejų
ketverių metų kadencijų irgi
nepakanka. O apskritai Rusijos
prezidentas yra jaunas, pasibai
gus antrajai kadencijai, jam bus
tik 50 metų - ką gi jis tada
veiks?
V. Putin kiek palaukęs pa
reiškė esąs kategoriškai prieš.
Bet projektas nedingo. Pasirodė
įvairūs jo variantai.

kertės, iš kurios šokis buvo
pradėtas seniai. [...] Nors eg
zistuoja SSRS, bet rusų tauta
yra lemiamoji jėga, ji sukir
šinta prieš Lietuvą. Pravartu
stengtis atverti duris į tų san
tykių pagerėjimą ir išplėtimą.
[...] Jeigu mums pavyks iško
voti nepriklausom ybę, bus
svarbu visą laiką turėti gerus
santykius su Rusija, su rusų
tauta. [...] Mes neturime gėry
bių, kurios būtų reikalingos
Vakarams."
Kovo 17 d. Aukščiausioji
Taryba patv irtin o M inistrų
Tarybos Pirmininke prof. K.
Prunskienę (iki tol ėjusią tas
p a re ig as), p a v a d u o to jais A.Brazauską ir R.Ozolą.
Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininko išrinkimas buvo
viena priežasčių, skatinti ne
santaiką tarp respublikos
žmonių, tarp "buvusiųjų" ir
"esamųjų". Prof. V.Lands
bergis kitą dieną po išrin
kimo, kovo 12 d., paskelbė
Kreipimąsi į Lietuvos žmo
nes, kviesdam as santaikai.
Jame sakoma: "Išsipildė Lietu
vos žm onių lūkesčiai! [...]
Kaip niekada mums reikalin-

gas ryžtas ir tikėjim as savo
jėgomis, trokštant matyti civi
lizuotą ir didžiai kultūringą
Lietuvą garbingoje Europos
tautų bendrijoje. Trumparegiš
ki tarpusavio vaidai, pavydas,
savųjų skirstymas į "blogus" ir
"gerus" pagal anketinius duo
menis, partiškumą ar tautybę,
pamiršus darbą ir sugebėjimus,
gali būti pragaištingi. [...] Ne
priklausomybė - tai ne rūstus
Paskutinis teismas, ne aklas
atpildo siekimas, ne laimėtojų
triumfas, o mūsų istorinio susi
taikymo, mūsų garbės, meilės
ir atgimim o nenutrūkstantis
kelias."
Tačiau apie jokią santarvę
nenorėjo nė girdėti "vieningos"
SSKP, SSRS šalininkai. Štai jau
kovo 13 d. A ukščiausiosios
Tarybos Pirmininkas V.Landsbergis informavo sesijoje depu
tatus: "[...] In fo rm a c ija iš
Sniečkaus liudija, kad Lietu
voje ne tik ne mažėja, bet ir
didėja pastangos destabilizuoti
politinę padėtį. Sniečkuje [...]
vietin ė SSK P o rg an izacija
veikia kaip vietinė valdžia, ima
si įsakinėti civilinės gynybos
padaliniams.
(Bus daugiau)
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EUROPOS KONSTITUCIJA
Antanas Dundzila
JAV spauda skelbia, kad
š.m. spalio 29 Romoje, Euro
pos Sąjungoje (trumpinsime
“ES” , angliškai - European
Union, “EU”) dalyvaujančių
25 kraštų vadovai pasirašė
Europos Konstituciją. Kai ku
rie laikraščiai įdėjo net daly
vių n u otrauką. A s so c ia te d
P ress n u o tra u k o s p irm o je
eilėje, šalia Latvijos p rez i
dentės stovi aiškiai pasitempęs
Valdas Adam kus, o antroje
eilėje, šiek tiek nuleidęs į
dešinę akis - Algirdas B ra
zauskas. Salia Brazausko sto
vintis, nežinia kurios valstybės
delegatas, trina kaktą; gi antros
eilės dešinėje vienas visiškai
nusisukęs... Lapkričio 5 Vil
niuje jau pradėti Seime svars
tymai šį dokumentą ratifikuo
ti. Tai istorinis įvykis pasau
liui, Europai, Lietuvai. Šia pro
ga pravartu bent suglaustai su
s ip a ž in ti su K o n stitu c ijo s
turiniu bei pobūdžiu.
Pradėkime su terminologi
ja. Angliškai šis dokumentas
vadinasi “The European Con
stitu tio n ” . L ietuvos Seim o
raštuose (pvz., Seimo internete
matome tokią antraštę: “Sei
m as p rad ė jo S u ta rtie s dėl
K onstitucijos E uropai ra ti
fikavimo procedūrą”) yra nau
dojamas “Konstitucija Euro
pai” terminas. Iki nusistovės
lie tu v išk o ji term in o lo g ija ,
šiame straipsnyje naudosime
“Europos Konstitucija” - EK.
Konstitucija išsirutuliavo
palaipsniui, 15 metų bėgyje.
Per tą laikotarpį reikalai buvo
sprendžiami tarpvalstybinėmis
sutartimis. Pradėtas redaguoti
esminius tvarkymosi bruožus
apim antis dokum entas. Po
maždaug metus laiko trukusio
svarstymo, šią vasarą Konsti
tucijos projektas buvo užbaig
tas ir spalio 29 iškilm ingai
pasirašytas. Konstitucija įsi
galios, ją ratifikavus ES sudė
tyje esantiems kraštams.
Konstitucija susideda iš
keturių pagrindinių dalių. Pir
mojoje dalyje apibrėžta ES, jos
tikslai, teisės, sprendimų pro
cedūros bei įstaigos. Antrąją
dalį sudaro Pagrindinių Teisių
Charta, Nicoje Europos Tary
bos priimta 2000 m. Trečiojoje
telpa esminiais ES valdymo
dėsniai bei veikla, daugumoje
paim ta iš ankstyvesnių su 
tarčių . P ag aliau k e tv irto je
nurodyti K onstitucijos įs i
galiojimo bei keitimo dėsniai.
Pirmoje dalyje skelbiamas
ES steigimas (angliškai “estab
lishes”), žmonių bei valstybių
sąjunga. Sąjunga yra atvira
visiem s Europos kraštam s,
gerbiantiems ES vertybes. To
liau pabrėžiam as žm ogaus
orumas, laisvė, demokratija,
lygybė, teisin iai pagrindai

valdyme. Nustatyta ES vėlia
va (12 žvaigždžių mėlyname
fo n e), E u ro p o s h im nas
(Džiaugsmo odė iš Bethoveno
9-tos simfonijos), motto (“Vie
nybė įvairume”), valiutos pa
vadinimas (Euro) ir Europos
dienos šventė (gegužės 9).
Konstitucija garantuoja judėji
mo, prekių, patarnavim o ir
k ap italo laisvę ir draudžia
tautiškum u grindžiam ą dis
kriminaciją. ES siekia puoselė
ti taiką ir žmonių gerovę, vi
sokiausią lygybę, ugdyti soli
darumą. Šalia čia išvardintų
dėsnių, pabrėžiam a ES su 
darančių kraštų lygybė, tautinė
tapatybė bei valstybinės funk
cijos - kaip teritorinis inte
gralumas, apsauga, teisėtvar
ka. Konstitucijai teikiama tei
sinė pirmenybė prieš atskirų
kraštų įstatymus. Konstitucija
apibrėžia Europos pilietybę,
kuri papildo (“complements”),
tačiau nekeičia ir neneigia da
lyvaujančių kraštų pilietybės.
Numatytos sritys, skiria
mos vien ES kom petencijai
(pvz.,muitai, valiutos politika,
jūros turtų taupymas ir kt.) ir
kitos, kuriose kom petencija
dalinamasi su dalyvaujančiais
kraštais (pvz., gam tosauga,
transportas, energija, kai kurie
sveikatos reikalai, hum ani
tarinė pagalba ir t.t.). Vien tal
kinimo srityje, paliekant kraš
tui teisę sav aip tv a rk y tis,
Konstitucijoje suminėtas žmo
nių sveikatingumas, pramonė,
kultūra bei tradicijos, turizmas,
švietimas ir kt.
Konstitucija numato būdus
kaip kraštui gali būti suspen
duotos narystės teisės, taip pat
kraštas turi teisę iš ES išstoti.
ES valdžią sudaro (1) Eu
ropos parlamentas, (2) Euro
pos taryba, (3) Ministrų tary
ba, (4) Europos komisija ir (5)
Teisingumo teismas. Šalia šių,
dar veiks Europos centrinis
bankas, R evizorių teism as,
patariamuoju balsu - Regionų
komitetas, Europos Ekonomi
jos ir socialinių reikalų komite
tas.
Parlam entą sudarys 750
delegatų, kiekvienas kraštas jo
sudėtyje turės ne mažiau kaip
6 ir ne daugiau kaip 96 atsto
vus. Tiksliai kiekvienam kraš
tui skirtų atstovų skaičius bus
nustatytas prieš 2009 Europos
rinkim us. Parlam entas - tai
dalyvaujančių kraštų piliečių
(skirkime: piliečių ne kraštų!)
atstovybė.
Taryba puoselės Sąjungos
politinę kryptį, ją sudarys da
lyvaujančių valstybių vyriau
si vadovai. Taryba posėdžiaus
keturis kartus metuose.
Europos Ministrų Taryboje
bus atstovaujamos kraštų vy
riausybės, po vieną iš kiek-

L a p k rič io 18 d. E uro p o s P a rla m e n ta s p rita rė p a k o re g u o ta i p o rtu g a lo Jo se M anuel B arro so
vadovaujam os Europos K om isijos sudėčiai. K om isijai pritarta didele balsų persvara - už balsavo
449, prieš 149, susilaikė 82 europarlam entarai. Visi plenariniam e posėdyje dalyvavę L ietuvos
europarlam entarai balsavo už Europos K om isijos sudėtį.
EP nuotr.

vieno krašto. Ši taryba veiks
a tsk ira is p o sk y ria is. P vz.,
svarstant žemės ūkio klausimą,
p o skyryje dalyvaus kraštų
deleguoti žemės ūkio minist
rai.
Europos Komisija rūpinsis
bendrais ES reikalais, ji ruoš
įstatymų projektus Parlamen
to bei tarybos svarstym ui.
Kolektyviai ši Komisija bus
atsakom inga Europos Parla
mentui ir ves tarptautinio ly
gio derybas.
Įdom u, kad EK num ato
Užsienio reikalų ministrą, kurį
skirs Europos taryba. Taip pat
veiks viršuje išvardintos kitos
institucijos.
Savaime suprantama, ES
susidurs su tarp tau tin iam e
lygyje apčiuopiamomis išlai
domis bei finansine politika.
Pajam ų šaltiniai susidės iš
pridėtinės vertės m okesčių
(PVM), išrenkamų atskiruose
kraštuose ir dalyvių kraštuose
Bendro Nacionalinio Produk
to, BNP, (analogija JAV GNP)
įnašų.
Čia buvo sum inėti patys
esminiai Konstitucijos bruo
žai.
ES šaknys konkretizuotos
1950 m. iš taip vadinamo R.
Schum ano (Prancūzijos UR
Ministras) plano. Lietuva tapo
ES nare 2004 gegužės 1 d. Šiai
narystei reikėjo daug pastangų
nugalėti didelį skaičių politi
nių abejonių ar net priešini
mosi. Lietuvos piliečiai šalies
stojim ui į ES p ritarė 2003
gegužės 10-11 d.d. vykusiame
referendum e net 91% balsų
dauguma.
Savaime aišku, ES dunkso
su savąja biurokratija bei da
lyvaujančių kraštų įsiparei
gojimais. Dar 2003 m. bevykstant derybom s dėl įstojim o,
Lietuvos atstovams buvo siū
loma arti 100 darbo vietų įvai
riose ES institucijose; “Lietu
vos rytas” 2003 birželio mėn.
skelbė, kad “B riuselis taps

šimtų lietuvių nam ais” . Iš
kitos pusės žada konkrečių
galim ybių krašto plėtojim o
to kiose srity se, kaip lėšos
žemės ūkiui ar Ignalinos AE
uždarymas.
ES valdymo struktūrą pil
niau suprasti reikia studijų.
Padėtį gelbėti, tarp kitų dalykų,
Lietuvoje jau išleistos 3 laidos
“ES Enciklopedinio žodyno”.
Antrąją laidą (2002 m.) suda
ro 344 psl. knyga, kuri labai
reikalinga ir, sakyčiau, savotiš
kai įd o m i . Šiuo klausimu in
ternete yra daug svetainių.
Nepaprastai svarbus Lietu
vai yra ir geopolitinis bruožas:
su naryste labai konkrečiai integruojamasi į vakaruose esan
čią Europą, dar kartą atsitoli
nant nuo rytų įtakos. Tai tei-

giant, telieka pagalvoti, kokia
įtaka gali būti Lietuvai bei ki
tiems Sovietų Sąjungos oku
paciją nešusiems kraštams, jei
(ar kai) Rusija taps ES n a r e .
ES jau yra tapusi pasaulinio
mąsto politiniu junginiu. Pa
našius laikus daug kas prisime
name iš 1949 m., kai gimė Šiau
rės Atlanto Paktas (NATO).
NATO gimimą labai gražiai
charakterizavo buv. JAV Valsty
bės sekretorius Dean Acheson,
savo atsiminimų knygą pava
dinęs “Present at the Creation”
- “Dalyvavus sutvėrime”. Su
dideliu malonumu galime teig
ti, kad šiais metais tapome kito
“Sutvėrimo” liudininkais, ku
riame savo noru (2003 referen
dumas!) dalyvauja ir Lietuva.
Apie ES dar daug girdėsime.

RUSIJOS ŽINIASKLAIDA DERGIA LIETUVĄ
Lietuvai pareikalavus kom
pensacijos už SSRS okupaciją
ir šalies europarlamentarams
inicijavus laišką dėl pergalės
prieš nacistinę Vokietiją 60m ečio m inėjim o M askvoje,
Rusijos žiniasklaida užsipuolė
Lietuvą, rašo dienraštis "Res
publika".
Vienas didžiausių dienraš
čių, kuris yra kontroliuojamas
Maskvos mero Jurij Lužkov,
"Moskovskijkomsomolec", spe
cialiam e reportaže "Pralieto
kraujo litai" negaili Lietuvai
karčių žodžių. Jau pirmosios
"M oskovskij k o m so m o lec"
straipsnio eilutės kupinos ne
apykantos europarlamentarams
inicijavusiems laišką ir Lietuvai.
"Kas mes - išlaisvintojai ar oku
pantai?" - klausia specialaus re
portažo autorė ir priduria, kad
viena didžiausių švenčių, kuri
įvyks 2005 metų gegužės 9 die
ną, yra "šventė ne visiems".
Vienas iš pagrindinių mini
mo laiško iniaciatorių buvo Lie
tuvos atstovas Europarlamente
Vytautas Landsbergis. "Mos
kovskij komsomolec" įvardija jį
kaip "pagrindinį rusofobą",
manantį, kad "šis laiškas - tai

"bandymas atkurti teisingumą".
Beveik šimtas europarlamentarų pasirašė Baltijos šalių
ir Didžiosios Britanijos atstovų
inicijuotą laišką, kuriame pa
saulio valstybių vadovai ragi
nami įvertinti tikruosius Rusijos
prezidento Vladimir Putin kvie
timo kitų metų gegužės 9-ąją
M askvoje pam inėti pergalės
prieš nacistinę Vokietiją 60-metį
"politinius tikslus".
"Istorijos kontekste 2005
metų gegužės 9-ąją siūlomas
aukščiausio lygio renginys pa
žymės ne Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigą, bet reikš pritarimą
sovietų okupacijai ir totalitari
nio kom unizm o n u sik a lti
mams", - rašoma laiške, tarp ku
rio iniciatorių yra Lietuvos at
stovas konservatorius Vytautas
Landsbergis.
Laikraštis pažymi, jog kita II
pasaulinio karo kovotojų dalis
šiuo metu gyvena žymiai ge
riau nei nugalėtojai. Miško bro
liai gauna 500 litų priedą prie
pensijos, ir tai nėra nuostabu, nes
pats prezidentas Adamkus per
karą tarnavo vietiniame sukarin
tame dalinyje, Rusijos laikraštį
ELTA
cituoja "Respublika".
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LOS ANGELES LIETUVIAI ATŠVENTĖ BALFO
ŠEŠIASDEŠIMTMETĮ
D arganą ir b ev eik lietų
žadantį lapkričio 7-tos sekma
dienį Los Angeles lietuviai
gausiai susirinko rudenio spal
vomis gražiai išpuoštom šv.
K azim iero p arap ijo s salėn
atšvęsti 60-tą BALFo jubiliejų.
Ilgametė ir BALFo darbuose
nepavargstanti skyriaus pir
m ininko p av ad u o to ja A lfa
Pažiūrienė atidarymo kalboje
suminėjo visus kilnius BALFo
atlik tu s darbus nuo paties
įsikūrim o Č ikagoje, išsakė
visus tūkstančius siuntinių ir
šimtus tūkstančių pinigais, ku
rie buvo ir dar tebėra siunčiami
v a rg sta n tie m s lie tu v ia m s.
BALFas veikia kitaip, nei ki
tos šalpinės lietuvių organiza
cijos, kurių turime nemažai.
BALFo skyriai sukelia lėšas ir
perduoda centrui Čikagoje, o
centras ir jo pirmininkė M ari
ja Rudienė aukas paskirsto pa
gal jų n u m aty tą sv a rb ą ir
reikalą. Turbūt, kad metodas
geras, nes BALFas išsilaikė ir
klesti jau 60 darbščių ir gar
bingų metų. Žmonės gerbia ir
vertina BALFą, daugelis yra
jam dėkingi už paramą senais
stovyklinio gyvenimo laikais
Vokietijoje. Todėl ir šia proga
aukotojų sąrašas buvo ilgas, o
sumos stambios.
Programai vadovavo Regi
na Jogienė, klebonas St. Anu
žis sukalbėjo atatinkamą mal
dą, pagerbiami mirę BALFo
veikėjai. Garbės generalinis
konsulas Vytautas Čekanaus
kas savo kalboje prisiminė ir
p a d ė k o jo B A L F ui už j a u 
nystėje, varginguose stovyklos
laik u o se , B A L F o su te ik tą
paramą. Paminėjo pasaulyje ir
taip pat L ietuvoje sm arkiai
plintančią AIDS ligą ir kad tos
baisios ligos paliestos šeimos
taip pat būtų labai reikalingos
BALFo paramos ir pagalbos.
M eninėje dalyje, kaip ir
visuomet, pianistei Raimondai
A p eik y tei akom panuojant,
puikiai pasirodė seniai girdėti
ir visuom et labai laukiam i
mūsų “dainuojantys inžinie
riai” - mielasis Los Angeles
vyrų k v a rte ta s : R im tau tas
Dabšys, Emanuelis Jarašūnas,
Antanas Polikaitis ir Bronius
S e liu k a s. Jie ap d o v a n o jo
ūžiančius, plojančius, kartot
prašančius ir atsistojimais juos
pagerbiančius popietės svečius
visa eile p a siilg tų ir visad
širdžiai artimų dainų.
Buvo Antaninos Uldukienės ir jos padėjėjų skaniai pa
gaminti pietūs ir gausus tradi
cinis Kalifornijos vynas. Ge
riant kavą ir gardžiuojantis tor
tais, pravesta gražių ir vertingų
dovanų loterija, davusi laimė
tojams nemažai džiaugsmo, o
BALFui gražaus pelno. Lote
riją tvarkė Onutė Bernienė ir

Laima Jarašūnienė, pravedė
Bronius Seliukas. Užsklandos
ir padėkos žodį tarė skyriaus
pirmininkas Rimtautas Dabšys. Ilgą aukojusių sąrašą per
skaitė Eugenijus Vilkas. Gir
dėt, kad nemažai aukų įplaukė
vėliau ir dar vis ateina paštu.
Kaip sakiau - žmonės gerbia,
vertina ir yra dėkingi BALFui.
Ilgiausių metų!
Prieš 25-kis metus, šven
čiant BALFo 35-metį, losangelietė Dana Mitkienė sukūrė
eiles, kurios ir šį kartą, šven
čiant 60-metį, buvo Reginos
Jogienės paskaitytos:
AČ IŪ BALFUI
N elinksm os buvo dienos už
vandenyno plotų,
Arti plieninės sienos, nesaugu
ir nesotu.
Kasdien kručkus ir kruopas iš
katiliuko srėbėm,
Gera širdis Europos, bet buvo
tuščias glėbys.
Turėjom tetą Unrą, vėliau ir
dėdę Irą,
K ad ir nepilna burna, jiem s
sakėm daug pagyrų...
Bet jie nelaikė žodžio, viena
ranka globojo,
Kita - rytuosna rodė, gyrė rau
doną rojų.
S v ie sia u su b lizg o akys,
krūtinėn laimė smelkės,
Kai dovanom aptekęs atėjo
mielas BALFas
Atėjo jis kaip brolis, geras ran
kas ištiesęs,
Per vandenyno tolius dipukam
ranką tiesė.
Todėl kaip broliam dera, už
BALFo širdį plačią,
Spaudžiam ja m ranką gerą,
tariam jam AČIŪ, AČIŪ!
LOS ANGELES DRAMOS
SAMBŪRIS PRADĖJO
ŠVĘSTI SAVO SUKAKTĮ
Po ilgokos pertraukos, lap
kričio 13-tos ir 14-tos savait
galį, LA dramos Sambūris vėl
davė žiūrovams progos pasi
džiaugti ir pasigėrėti savo nau
jausiu pastatymu. Tai režisie
riaus Algimanto Žemaitaičio
a d o p tu o tas v e ik a las p ag al
premijuotą Anatolijaus Kairio
kom ediją “Pilietybė” , dabar
pavadintas “Pilietybės godos”.
Kaip kad patsai pavadinimas
le id ž ia su p ra sti, v e ik a las,
vykusiai įvilktas į lengvos ko
medijos marškinėlius, sukasi
apie naujųjų ateivių rūpesčius.
Itin malonu buvo stebėt,
jo g , režisieriaus A lgio Ž e 
maitaičio surinkti, scenon ir už
scenos, susibūrė užgrūdinti
S am būrio v eteran ai, m ūsų
nuosavo prieauglio jauni ir
gabūs atstovai ir taip pat labai
reikalingi naujieji emigrantai
iš Lietuvos.
Trijų veiksmų komedijoje
vaidino aštuoni aktoriai: Rolan
das Žukauskas, Aušra Venc-

Č ikagos lietuviškosios veiklos puoselėtojai: Pranas Jurkus, dr. Jonas Valaitis, Jonas K rutulis, M atilda
M arcinkienė tariasi B alzeko m uziejuje Čikagoje.
Z. Degučio nuotr.
C H I C A G O , IL

ČIKAGOS LIETUVIŲ PASTATYTA BAŽNYČIA
MINI 100-JĄ SUKAKTĮ
Čikagos lietuviai turės progą
pasinerti į mūsų tautiečių praeitį
ir prisiminti tuos senus laikus,
kai čia kūrėsi lietuviškos parapi
jos, buvo statomos bažnyčios,
mokyklos, vienuolynai, kitos
įstaigos.
Tam pagrindą duoda šv.
Kryžiaus bažnyčioje, įsikūrusios
anksčiau lietu v iais gausiai
apgyventoje taip vadinamoje
“Town of Lake” apylinkėje,
ruošiamas šimtmečio minėji
mas. Jeigu pati seniausioji Či
kagos lietuvių bažnyčia pava
dinta šv. Jurgio vardu senajame
Bridgeporto telkinyje (tos para
pijos užuomazga laikomi 1892ji metai), 1990 m. buvo uždary
ta ir 1993 m. nušluota nuo žemės
paviršiaus), tai šv. Kryžiaus
parapijos bažnyčia, patys di
džiausieji ir gražiausieji lietuvių
maldos namai Amerikos lietu
vių sostinėje, dar tebestovi, nors
lietuvių kalba pamaldos jau 10
metų juose nebelaikomos.
Dėl pasikeitusios “Town of
L ake” apylinkės gyventojų
sudėties ir į ją atsikrausčius is
panų kilmės žmonėms, lietuvių
skaičiui labai sumažėjus, lietu
viškos pamaldos šv. Kryžiaus
parapijos bažnyčioje turėjo būti
nutrauktos. Tačiau, nors ir
bažnyčiai perėjus į ispaniškai
kalbančiųjų rankas, joje bent

pora vietų lietuviškoms pamal
doms būdavo skiriama sekma
dienių laikas. Bet kai pamaldose
būdavo tik 30-40 žmonių, jų
patys lietuviai nusprendė atsisa
kyti. Nesant pakankamai tikin
čiųjų lietuvių toje apylinkėje,
kurį laiką į pamaldas būdavo
kviečiami mūsų tautiečiai iš kitų
parapijų, bet tas irgi vėliau ne
davė norimų vaisių.
Dabartinis tos parapijos kle
bonas, kartu su lietuvių R. Kata
likų Federacijos vadovybe, ren
gė šv. Kryžiaus parapijos šimto
metų minėjimą, kuris įvyko lap
kričio 13 d., šioje istorinėje Či
kagos lietuvių šventovėje.
Mišios čia prasidėjo 2 val. po
pietų ir jas laikė vyskupas Pau
lius Baltakis, buvęs išeivijos lie
tuvių sielovados vadovas. Jų
metu čia giedojo “Dainavos”
choras, kuris prieš daugelį
dešimtmečių čia pasirodydavo
kiekvieną sekmadienį. Dėl to
lietuviška Suma šioje bažny
čioje sutraukdavo didelį būrį
tikinčiųjų. Po pamaldų minėji
mas buvo tęsiamas kitoje gatvės
pusėje esančioje Steward vardo
viešosios pradžios mokyklos
patalpose. Bažnyčios adresas
yra 4557 So. Wood Street, kuri
yra netoli Ashland Ave. ir 47-tos
gatvės.
Senieji istorijos puslapiai

kutė, Daina Žemaitytė, Juozas
Pupius, Sigutė M ikutaitytėMiller, Artūras Čėsna, Jolanta
Jonutytė-Pagužinskienė, Raisa
Urbanienė. Veikalą labai vyku
siai adoptavo ir pastatė rež. Al
gimantas Žemaitaitis.
Sam būrio ilgametė, nepa
vargstanti pirm ininkė Em a
Dovydaitienė sveikinim o žo
dyje pabrėžė, kad ši linksm a
kom edija statoma pradedant
švęsti Sam būrio penkiasde
šim tą gim tadienį, o ju b ilie 
jinė puota bus atšvęsta kitų
m etų balandžio 24-tą. Dabar
Sam -būris ruošiasi Čikagon,
kur dalyvaus Teatro festiva-

lyj e .
Sveikinkime ištvermingąjį
L.A. dramos Sambūrio auksi
nio jubiliejaus iškilia proga ir
linkėkime, kad nei sambūrio
vardas, nei jo veikla neišnyktų,
o ateinančios kartos turėtų tiek
pat džiaugsmo ir malonumo,
kaip kad Sambūris davė mums
per taip greitai prabėgusias
penkias dešim tis metų. D ė
kokime Sambūriui, kad išlaikė
savo krikštynose duotą pažadą
statyti tik lietuvių rašytojų
veikalus. Tris kartus VALIO
nepalaužiamam Los Angeles
dramos Sambūriui!
Rūta Šakiene

sako, kad šv. Kryžiaus (angl.
Holy Cross) parapijos pradžia
laikomi 1904 metai, kai mūsų
tautiečių šv. Vincento Fezzez
draugija nupirko didelį žemės
sklypą. Tada buvo sudarytas
komitetas (jo nariai V.Milasevičius, S. Mackevičius, A. Beržanskis ir K. Stulga), kurio vie
nas iš pagrindinių tikslų buvo
nuvykimas pas arkivyskupą ir
bažnyčios statybai leidimo gavi
mas. Toks leidimas greitai buvo
suteiktas ir naujos parapijos kle
bonu paskirtas kun. A. Skripka,
kuris tuoj pradėjo statybos dar
bus dar 1904-siais. Buvo suda
ryti reikiami dokumentai ir kaip
reikalaujama nuosavybė perves
ta arkivyskupijos žinion.
1905 m. rudenį buvo pastaty
ta mokykla ir laikina bažnyčia,
kurią 1905 m. lapkričio 21 d.
pašventino arkivyskupas Quig
ley. 1908-09 m. išaugo kleboni
jos pastatas ir tada užsimota
statyti milžinišką romėnų sti
liaus bažnyčią. Tada parapijai
priklausė apie 480 šeimų, apie
2,000 tikinčiųjų.
Pastatytoji didžiulė bažnyčia
kartu su klebonija, mokykla,
vienuolyno namu seserims vie
nuolėms (jos mokytojavo), tais
laikais, kainavo apie 900 tūks
tančių dolerių, kas, pagal dabar
tines kainas būtų bent 15 kartų
daugiau. Pirmasis parapijos kle
bonas kun. A. Skripka mirė 1941
m. ir tada klebonu paskirtas A.
Linkus. Po šio mirties čia kle
bonavo kun. E. Abrom aitis.
Kun. A. Linkaus laikais bažny
čioje buvo atliktas remontas, ji
meniškai išdekoruota (čia dar iki
dabar išlikę žymiųjų lietuvių
menininkų darbai), o vienuo
lėms pastatytas naujas namas.
Kai ši parapija šventė savo
50 metų sukaktį 1954-siais, jai
priklausė 845 šeimos (apie 5
tūkstančiai tikinčiųjų, kurių
didelė dalis buvo lietuviai). Per
50 m. laikotarpį bažnyčioje
buvo sutuokta 3,000 porų,
pakrikštyta daugiau negu 8,000
naujagimių, palydėta beveik 5
tūkstančiai tikinčiųjų.
Edvardas Sulaitis
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VOKIETIJA MINI
15-ĄSIAS BERLYNO
SIENOS GRIUVIMO
METINES

LIETUVA IR PASAULIS
“O aš myliu Baltarusiją” . Perskaičius Algirdo Paleckio
prisipažinim ą apie jausm us B altarusijai, kyla abejonė, ar
nesupainiojo kas nors straipsnelio pavadinimo? Iš teksto turinio
prašosi tik vienas vienintelis: "O aš myliu Lukašenką". Na, dar
būtų galim a: "Jankiai, šalin ran k as nuo L ukašenkos!"
Pastarosiomis dienomis iki soties prisiklausius socialdemokratų
dvigubos teisybės, nestebina ir fariziejiškas (pono A. Paleckio
stilistika, atsiprašau) bandym as tikrai daug iškentėjusią ir
nuoširdžią visą baltarusių tautą sulyginti su Lukašenka ir to
paties Lukašenkos ruporų stiliumi pagrūmoti JAV prezidentui.
Tikra dovanėlė Minsko diktatoriui iš naujojo Lietuvos Seimo
narių. O Baltarusijos socialdemokratai vis dar tikisi lietuviškųjų
socdem ų param os ar bent ja u su p ra tim o ..., - rašo Rasa
Juknevičienė.
Lietuva M akedonijos sostinėje Skopjėje vykstančiame
Stabilumo pakto Pietryčių Europos valstybėms aštuntajame
reg io n in iam e su sitikim e p ristatė L ietuvos in stitu c ijų ir
nevyriausybinių organizacijų ekspertų parengtus projektus,
pagal kuriuos Lietuva teiktų paramą Pietryčių Europos šalims.
Lietuva pasiūlė projektus, susijusius su šio regiono valstybių
tarnautojų mokymu, švietimo reformos įgyvendinimu, privataus
verslo kūrimo ir plėtros, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių
valdymo, užsienio investicijų pritraukimo, žiniasklaidos, žemės
administravimo teisinio reglamentavimo ir kitose srityse. Šių
p ro je k tų įg y v en d in im a s le istų L ie tu v a i te ik ti a k tu a lią
konsultacinę ir ekspertų param ą įvairiose srityse Pietryčių
Europos regiono šalims, pasidalyti per politinę ir ekonominę
transformaciją įgauta vertinga patirtimi.
R usų d ien raštis "K om ersant", inform uodam as, kad
Lietuvoje Seimo rinkimus laimėjo Darbo partija, pažymėjo, kad
šie rinkim ai kėlė susidom ėjim ą dėl to, jo g šios partijos
pirmininkas yra rusų kilmės milijonierius Viktoras Uspaskichas.
Pasak dienraščio "Komersant", tik neseniai nušalinusios su
"Rusijos mafija" sietą prezidentą Rolandą Paksą, pagrindinės
Lietuvos partijos darė viską, kad neprileistų prie valdžios Darbo
partijos, už kurios, kaip joms vaidenasi, stovi "Rusijos ranka".
Tačiau V. Uspaskicho charizma, pažadai pakelti gyvenimo lygį
ir smukęs rinkėjų pasitikėjimas dabartine valdžia leido Darbo
partijai nugalėti vakarykščiuose rinkim uose, konstatuoja
"Komersant".
Amerikos Floridos valstijos federalinis teismas iki 2005 metų
vasario atidėjo Lietuvos jūrininko Arūno Milkinto, kaltinamo
dalyvavus gabenant narkotikų kontrabandą, teismo procesą. Tampos
miesto kalėjime nuosprendžio jis laukia beveik pusantrų metų.
Panamoje gyvenęs jūrininko išsilavinimą turintis A.Milkintas dirbo
Panamos baikeryje Jalta”, kuriame per apžiūrą rasta 3.5 tonos
kokaino. Pasak Seimo nario Vaclovo Stankevičiaus, kuris visus
metus sprendė Lietuvos jūrininkų iš Jaltos” likimą, Lietuvos
ambasada JAV nuolat stebi situaciją ir bando palengvinti A.Milkinto
padėtį. “Tikėsimės palankios baigties” , - “K laipėdai” sakė
parlamentaras. “Kalbėjau su mūsų ambasadoriumi Vašingtone
Vygaudu Ušacku. Jis patikino, jog lapkričio 23-iąją ambasados
darbuotoja Kornelija Jurgaitienė ketina aplankyti A. Milkintą,
susitikti su jo advokatu ir medicinos darbuotojais. Medikai turėtų
papasakoti apie jūrininko sveikatos būklę, nes paskutiniu metu jis
skundėsi negalavimais”, - tvirtino V. Stankevičius.
Izraelis “Lietuvos avialinijoms” tapo šalimi, į kurią saugiau
žvelgti iš paukščio skrydžio. Aviakompanija nebesiunčia savo
lėktuvų į šią valstybę, nes baiminasi galimo arešto dėl devynerių
m etų senum o istorijos, kai pakeliui iš Tel Avivo į Vilnių
lietuviškame “Boeing” nugaišo tūkstančiai žąsiukų. Vasarai
baigiantis “Lietuvos avialinijas” pasiekė žinia, kad Izraelio
teismas vienos bendrovės naudai iš “Lietuvos avialinijų” priteisė
kelių šimtų tūkstančių dolerių kompensaciją už žalą, padarytą
prieš devynerius metus.
Generaline prokuratūra artimiausiu metu kreipsis į kolegas
U krainoje ir oficialiai paprašys išduoti L ietuvai V iktorą
D im inšteiną. Pagal tarptautines sutartis dokum entai dėl
ekstradicijos kitai šaliai turi būti perduoti ne vėliau kaip per 40
dienų. Tačiau šiuo atveju tikimasi, jog Diminšteinas į Vilnių
bus parvežtas kur kas greičiau. Kai Diminšteinas bus grąžintas
į Lietuvą, šešėlinio verslo partneriams jis turės pasiaiškinti,
kodėl, sužinojęs apie būsimą suėmimą, paspruko jų neįspėjęs.
Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka griežtai
reagavo į Europos Sąjungos sprendim ą neleisti keturiem s
aukštiems Baltarusijos valdininkams įvažiuoti į ES šalis. ES
nusprendė neįsileisti B altarusijos vidaus reikalų m inistro,
generalinio prokuroro, sporto ministro ir vidaus kariuomenės
pulkininko, kurie gali būti susiję su trijų Baltarusijos opozicijos
veikėjų ir žurnalisto dingimu.

Portugalo Jose M anuel Barroso vadovaujam oje Europos K omisijoje
buvusi Lietuvos finansų m inistrė D alia G rybauskaitė gavo vieną
įtakingiausių - biudžeto ir finansinių program ų kom isarės - postą.
N uotraukoje po E uropos Parlam ento pritarim o naujai E uropos
kom isijos sudėčiai D alia G rybauskaitė ir Joze M anuel Barroso.
AFP/Scanpix

EUROPOS PARLAMENTAS PATVIRTINO
EUROPOS KOMISIJOS SUDĖTĮ
2004 lapkričio mėn. 18 d.
(BBC, ELTA, www.DELFI.lt).
Europos parlamentas ketvirta
dienį pritarė pakoreguotai por
tugalo Jose Manuelio Barroso
vadovaujam os Europos Ko
misijos sudėčiai. Komisijai pri
tarta didele balsų persvara - už
balsavo 449, prieš 149, susi
laikė 82 europarlamentarai.
Visi plenariniame posėdyje
dalyvavę Lietuvos europarlamentarai balsavo už Europos
Komisijos sudėtį.
Naujojoje komisijoje bu
vusi Lietuvos finansų minis
tre Dalia Grybauskaite gavo
vieną įtakingiausių - biudže
to ir finansinių program ų
komisarės - postą.
BBC pranešimais, naujoji
komisija pradės dirbti nuo pir
m adienio - trim savaitėm is
v ė lia u nei buvo p lan u o ta ,
kadangi J.M.Barroso teko kiek
performuoti komisijos sudėtį
dėl protestų audrą sukėlusio
italo Rocco Buttiglione pasi
sakymų apie moteris ir homo
seksualus.
Komisijos sudėčiai pritarti
pakanka paprastos balsų dau
gumos. Susilaikiusieji, vadi
namieji "tušti" balsai, neskai
čiuojami.
EK su d ėčiai p rita rė d i
džiausios politinės grupės:
Europos liaudies partijos ir
Europos demokratų bei Socia
listų frakcijos. Už taip pat bal
savo Europos liberalų, demok
ratų ir reformų partijos bei Są
jungos už tautų Europą frak
cijų nariai, kai kurie jokioms
grupėms nepriklausantys europarlamentarai.
Net po pakeitimų Komisi

jos sudėtimi liko nepatenkinti
Europos vieningųjų kairiųjų
jungtinė frakcija/Šiaurės šalių
žalieji kairieji, Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
bei Nepriklausomybės ir de
mokratijos frakcija.
Europarlam entaram s pri
statydamas pakeistą EK sudėtį
ir svarbiausius veiklos princi
pus, J. M. Barroso pabrėžė, jog
pritarimas jai reikštų demok
ratijos pergalę. Kaip patikino
EK pirmininkas, jam paprašius
bet kuris komisaras atsistaty
dins iš savo posto. Dar prieš
balsavimą tokio įsipareigojimo
pareikalavo Socialistų frakci
ja .
J. M. Barroso taip pat pa
reiškė sukursiantis specialią
darbo grupę, kuri rūpinsis pa
grindinių žm ogaus teisių ir
lygių galimybių įgyvendinimu
bei kova su diskriminacija. Be
to, ketinam a įdiegti griežtas
priemones konfliktams konku
rencijos srityje išvengti.
Nors ir pritaria Europos
Komisijos sudėčiai, didžioji
dalis europarlam entarų liko
nepatenkinti tuo, kad konku
rencijos ir žemės ūkio komisa
rėmis liko olandė Neelie Kroes
bei danė Mariann Fisher-Boel.
Mat manoma, kad dėl olandės
turėtų vienos kompanijos ak
cijų ir danės šeimos ūkio gali
kilti interesų konfliktai.
Pritarę Komisijos sudėčiai,
euro p arlam en tarai užbaigė
krizę, kurią J. M. Barroso pa
vadino "gydančia demokrati
jos procedūra". Krizė kilo, kai
spalio pabaigoje, prieš pat nu
matytą balsavimą dėl Komisi
jos patvirtinimo J. M. Barroso

Koncertais, pamaldomis ir
diskusijom is V okietija lap 
kričio 9 d. m inėjo Berlyno
sienos griuvimo 15-ąsias met
ines. A bi didžiosios šalies
partijos atkreipė dėmesį į savo
nuopelnus Vokietijos vienybės
labui.
Krikščionių demokratų są
junga (CDU) pabrėžė, kad be
"didelio tarptautinio tuom e
tinio fed e ra lin io k an clerio
H elm ut Kohl pripažinim o"
Vokietijų suvienijimo proce
sas nebūtų įmanomas. Vieny
bė buvo pasiekta drąsiom is
daugelio žmonių tuometinėje
VDR pastangomis, partnerių
Vakaruose ir kaimynų Rytuo
se parama, taip pat "nuosek
lia" CDU politika, sakom a
partijo s vadovybės p a re iš
kime.
V o k ie tijo s B u n d e sta g o
prezidentas pasiūlė tą vietą,
kuria driekėsi Berlyno siena,
pažen k lin ti raudona linija.
Ryši raudona linija primintų
ateinančiom s kartom s, kad
siena iš tikrųjų visiškai dalijo
Berlyno miestą, sakė jis. ELTA
p a re išk ė atsisak a n tis savo
siūlytos komisarų komandos.
Paskirtasis EK pirm ininkas
taip pasielgė, norėdamas iš
vengti nesėkm ės per balsa
vimą dėl paskirtojo komisaro
italo R. Buttiglione. Dalies
europarlam entarų nepasiten
kinimą sukėlė jo konservaty
vus katalikiškas požiūris į ho
moseksualumą, imigrantus ir
santuoką.
P opiežiaus patarėją R.
Buttiglione teisingumo, pilie
tinių laisvių ir saugumo komi
saro poste pakeis Italijos užsie
nio reikalų ministras Franco
Frattini.
Komisijoje taip pat nebeli
ko Latvijos atstovės Ingridos
Ūdrės, kuriai norėta patikėti
m okesčių ir muitų sąjungos
politikos komisarės portfelį.
Kilus abejonių dėl jos partijos
finansavimo, Latvija į EK de
legavo buvusį švietimo ir fi
nansų m inistrą bei am basa
dorių Europos Sąjungoje (ES),
dabartinį I. Ūdrės personalo
Briuselyje vadovą Andrį Piebalgą. Tačiau diplomatui ati
teks energetikos komisaro pos
tas.
Vengras Laszlo Kovacsas,
kuris per klausymus nepade
monstravo pakankamai kom 
petencijos energetikos srityje
ir negavo šio portfelio, taps
m okesčių ir muitų sąjungos
politikos komisaru.
Kol naujieji komisarai pra
dės eiti savo pareigas, darbą
tęsia ankstesnioji EK, vado
vaujama italo Romano Prodi,
nors jo s įg alio jim ai turėjo
baigtis lapkričio 1 dieną.
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Doloresa Kazragytė
XXXIX

GYVENO
TOKS JONELIS
- Viktorija! Čia aš. Jonas.
Kad žinotum, kokią knygą per
skaičiau... - ir prasideda ilgas
p a sak o jim a s. S u siža v ė jęs,
susijaudinęs, pakylėtas, nuste
bintas - toks būdavo Jonelis
v isada, kai ragelyje išg irs
davau jo balsą. Švelnus, melo
d in g a s , v irp a n tis tem bras.
Žodžiai virsta vienas per kitą.
Skubėdavo kalbėti. Skubėda
vo išsipasakoti. K itų tem ų
pokalbiams mes neturėdavo
me - tik apie knygas, filmus,
parodas, teatrą.
Kartais paskambindavo ir
su reikalu: pasiskolinti pinigų.
Bet šis pokalbis būdavo skir
tas ne man. Mano gyvenimo
draugui. Jiedu su Joneliu pa
žįstami nuo mokyklos laikų.
Jonelis buvo išgeriantis. Stip
riai. Negaliu rašyti to žodžio
“alkoholikas” , n e s . Nes jo
gyvenimas - liūdnai švelni is
torija apie nepasisekusį likimą.
Tas jo gyvenimas - nusivy
lim ų, n esėk m ių m elo d ija.
Žūstančios sielos, neradusios
šiame pasaulyje ne tik laimės,
bet ir mažytės savo vietelės,
gyvenimas. Jis buvo vargeta.
Silpnas, švelnus bedalis. Taip.
Be savo dalios.
Kažkada gyveno pačiame
Kauno centre, mediniame ap
griuvusiame name drauge su
motina: liesa, visada apsigobu
sia balta skarute moteryte. Tė
vas seniai miręs. Pamenu di
delį kam barį: seni baldeliai,
k a m b ario v id u ry je d id elis
apvalus stalas, užtiestas stal
tiese su kutais. O ant stalo garuojantys cepelinai. Mamytė
visada vaišindavo Jono drau
gus.
Jonelis studijavo. Norėjo
buti m eno žmogum i. Kurti.
Dingo vienąkart kažkam pini
gai. Draugeliai apvagino Jo
nelį. Primušė. Išvarė. Nemokė
jo Jonelis apsiginti. Silpnas.
Švelnus. Jonelis, o ne Jonas.
Pinigai po kiek laiko atsirado.
Niekas jų nevogė. Jonelis jau
trankėsi po visą Sovietų Są
jungą, važinėjo skersai išilgai
bildančiais, apšepusiais trau
kiniais: toks buvo jo naujas
darbas. Ir skaitė, skaitė, skai
t ė . Knygos buvo jo tikrasis
gyvenim as, knygos buvo jo
prieglauda, jo namai. O parva
žiavęs vėl:
- Alio! Čia aš, Jonas. Ko
kią knygą gavau!
Arba:
- Kokį spektaklį Permėje
(T b ilisy je, Irkutske ir t.t.)
mačiau!
M amytė mirė. Nam ą nu
griovė. Jo n elis gavo butą.
Vedė. Gimė sUnelis. Bet tas
g ė rim a s . Žmona paliko. Išsi
skyrė. Jonelis neteko buto. Vis

ko. Nebeturėjo jokio stogo virš
galvos. Glaudėsi kažkur. Vis
rečiau paskambindavo. Dirbo
statybose. Dar šen ten. Ir skai
tė, skaitė.
Susirgo Jonelis. Džiova.
Labai sunkiai susirgo. Tapo
lengvas, perregimas. Dantys
išgedo, iškrito. Trapus, leng
vas, švelnus Jonelis. Vieną
pavasario rytą mano gyvenimo
draugas sako (maloniai geriant
kavą):
- Jonas džiovininkų ligo
ninėje guli. Kažkur gerokai už
miesto. Sename dvare ta ligo
ninė. Sako, blogai jam. Prašė,
kad aplankyčiau.
Ir aš norėjau. Bet, žinoma,
nėra l a i k o . Kitą k a r t ą . Tiek
daug rUpesčių, toks sunkus
gyvenimas, ne, negaliu dabar
ir t.t. Įdaviau tik laišk ą ir
knygą.
Vasara. Atostogos. Ruduo.
Rūpesčiai. Reikalai. D a r b a s .
Ir žinia: Jonelis vasaros pra
džioje mirė. Sename dvare.
Niekas nežino, kur palaidotas.
Kažkur ten. Bažnytkaimy, prie
Nemuno. Lyg ir giminės atsi
rado, lyg ir valstybės lėšomis.
Nebėra Jonelio. “Alio! Čia
aš, Jonas!” - vis skambėjo ir
skambėjo galvoje, girdėdavau
ir girdėdavau.
Kartą neištvėriau. Važiuo
ju į tą ligoninę, į tą seną dvarą.
Gal sužinosiu, kur palaidotas.
Gal surasiu. Prašysiu atleidi
mo.
Dvaras tikrai senas, nyks
tantis, griūvantis. PrUdas ap
žėlęs, krumynai, seni medžiai,
varnos. Prude plaukioja kaž
koks nematytas paukštis - kaip
juoda gulbė su raudonu pa
gurkliu. Viduje viskas pradrėkę, apsilupę. Nebėr ligoninės.
Dvaras tuščias. Viename kam
barėlyje sėdi moteris tarp len
tynų, kuriose gal dar keliolikos
gyvų ir daugybės mirusių ligų
istorijos.
- A . pamenu. Jonas. Ro
dos, ligoninės lėšom is jį ir
palaidojo.
- O kur? Kaune?
- Ne. Kažkur už upės, - mo
teris m osteli ranka, tarytum
sakydama: neieškokit, nerasit.
Taip ir nesužinojau.
O pabaiga istorijos neįti
kėtina.
Šią vasarą, važiuodama į
K alvarijos atlaidus, sutikau
seną pažįstamą. Išsikalbėjome
apie Jonelį.
- Ar žinai, kaip jis palai
dotas ir kur?
- Ne. Ieškojau. Neradau.
- O Stasys (irgi bendras
pažįstam as) rado. Pasakojo
man taip: sako, sapnuoju Jo
nelį. Stovi ir žiuri į mane. Tyli.
O apsivilkęs mokyklinę uni
formą. Sagos blizga kaip auk
sinės. Susirupinau. Pradėjau
ie šk o ti. Už u p ės, po tuos
bažnytkaimius klajojau. Vie
nas kapinaičių sargas prisi
minė:

V alstybinis Vilniaus kvartetas: A udronė V ainiunaitė (I sm uikas), A rturas Šilalė (II sm uikas), Girdutis
Jakaitis (altas), A ugustinas V asiliauskas (violončelė).

M. Raskovskio nuotr.

VILNIAUS KVARTETO GASTROLIŲ JAV PABAIGAI PUIKI RECENZIJA
Intensyvią gastrolių pro
gram ą Jungtinėse Am erikos
Valstijose užbaigęs Vilniaus
sty g in is k v a rte ta s sulaukė
puikaus atsiliepimo šios šalies
spaudoje.
Milijoniniu tiražu leidžia
mas Cleveland dienraštis “The
Plain D ealer” spausdina re
cenziją apie Vilniaus styginio
kvarteto koncertą lapkričio 13
dieną Cleveland meno muzie
jaus auditorijoje.
“The Plain D ealer” muzi
kos kritiko Donald Rosenberg
recenzijos tekste, kurį Eltai
perdavė Lietuvos garbės ge
neralinė konsulė Ingrida Bub
lienė, rašoma, kad “Vilniaus
styginių kvartetas savo atlieka
m uose kuriniuose itin daug
dėmesio kreipia į daugybę sub
tilybių, kurias norint išgirsti
reikia labai gerai įsiklausyti,
tačiau ansamblis puikiai jaučia
ju d esį ir atliekam o kurinio
struktU rą. (...) K iekvienas
kvarteto koncertas yra tarsi
persm elktas gyvybės. Aud- Pala, pala, iš to dvaro, sa
k a i . Tai ar nebus tas, katrą su
m okykline uniform a p a la i
d o j o . - Taip ir nustėrau. Pa
rodė kapą - apleistą, be kry
žiaus (juk buvo sovietmetis).
Pastačiau kryžių, akmenėlį,
užrašą užrašiau. Dabar kaip
žmogus g u l i . Slaugės sUnaus
uniformą jam užvilko. Tai tik
tuo ir b e sisk iria iš kitų , užbaigė Stasys.
O, galvoju, greičiau siai
danguje prie šv. Petro vartų tos
metalinės Jonelio švarko sagos
nušvito kaip deimantai, kaip
auksas, ir visų kitų, eilėje
laukiančių, parėdai nublanko.
Šv. Petras ir sako: “Eik, žmo
gau, į dangų! Tavo širdis net
pro sagas spinduliuoja. Eik!”
Ir pasitvirtina kas parašyta:
“Paskutinieji bus pirm ai
s ia is .”
Viskas, ką parašiau, - tikra
tiesa.
Gyveno toks Jonelis.

ronės V ainiU naitės pirm as
smuikas atlieka puikias fra
zuotes, o jos kolegos griežia
vieningai, liudydami, kad kar
tu jie yra surengę daugybę
nuostabių koncertų”.
Recenzentas pažymi, kad
lietuvių kvarteto gastrolių kon
certinė programa buvusi įvairi
- kartu su Sergejaus Prokofje
vo ir Ludwig van Beethoven
kUriniais muzikai Cleveland
atliko ir šiuolaikinio lietuvių
kompozitoriaus Osvaldo Ba
lakausko Antrąjį styginių kvar
tetą, kuris, pasak kritiko, yra
“beveik styginių technikos lek
sikonas” .
“Smuikininkai A. VainiUnaitė ir ArtUras Šilalė, altininkas Girdutis Jakaitis ir vio
lončelininkas Augustinas Va
s ilia u sk a s n e p rily g sta m a i
pateikia muzikinę medžiagą, ją
skaidriai detalizuodami, atras
dami O. Balakausko kUrinio
paslaptį ir stebuklą”, - rašo D.
Rosenberg, taip pat profesion
aliai apibUdindamas ir kon
certe skam bėjusius S. P ro
kofjevo ir L. van Beethoven

kvartetus.
Valstybinis Vilniaus stygi
nių kvartetas savo septintąsias
gastroles JAV surengė lapkričio
5-14 dienomis. Naują repertua
rą ansamblis pristatė šešiuose
koncertuose Los Angeles Šv.
Kazimiero bažnyčioje, Burlingtono mieste Californijoje, Nebraskos universiteto rečitalių
salėje Omahos valstijoje, Pa
saulio lietuvių centre Lemonte, Cleveland meno muziejuje
ir Akrono muzikos mokyklos
universitete, OH.
A m erikos klau sy to jam s
skam bėjo Juozo N au jalio ,
Franz Schubert, Luigi B oc
cherini, Ludwig van Beetho
ven, O svaldo B alakausko,
Sergejaus Prokofjevo, Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio ir
kitų kompozitorių kUriniai sty
ginių kvartetui.
Pernai surengęs Europos
Sąjungos šalių senbuvių kame
rinės muzikos vakarų ciklą, šį
sezoną kvartetas Vilniuje pradė
jo koncertų ciklą, skirtą dešim
ties naujųjų Europos Sąjungos
valstybių muzikai.
ELTA

Į KLAIPĖDĄ SUGRĮŽTA RIMTOJI MUZIKA
Po keliolika metų trukusio
sąstingio uostamiestyje mėgi
nam a a tg a iv in ti rim to sio s
muzikos tradicijas. Ji turėtų
sugrįžti į rekonstruotą M uzi
kos centro koncertų salę.
Buvusi uostamiesčio M u
zikos centro koncertų salė po
daugiau nei 6 mln. litų kaina
vusios rekonstrukcijos tapo
m oderniais muzikos rUmais,
kurių salėje telpa daugiau nei
pusė tUkstančio žiUrovų. Jau
gruodžio pabaigoje čia rengia
mas festivalis “M uzika su
grįžta” .
Visas bUrys į jį pakviestų
žym iausių Lietuvos atlikėjų
turėtų padėti sugrąžinti į uos
tamiestį ne tik muziką, bet ir
per 15 rimtosios muzikos nuo
smukio Klaipėdoje metų pra-

rastą klausytoją. Didžioji mu
zika Klaipėdą apleido po to,
kai jai neliko vietos tikintie
siems grąžintoje Marijos Tai
kos karalienės bažnyčioje.
Festivalio “Muzika sugrįž
ta” programoje - 7 įvairaus žan
ro koncertai, kurie, anot orga
nizatorių, parodys, ko verta
naujoji koncertų salė. Jos ga
limybes, be klaipėdiečių muzi
kų, išbandys Lietuvos valstybi
nis simfoninis orkestras, diri
guojam as m aestro G intaro
Rinkevičiaus bei naujai subur
tas smuiko virtuozo Vilhelmo
Čepinskio styginių ansamblis,
žadantis vieną didžiausių festi
valio intrigų. Beje, festivalio
metu pirmąkart suskambės ir
naujojo koncertinio fortepijono
“Stenwey” garsai.
ELTA
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PASKUTINIS SKAMBUTIS
“Kulinarija ir papročiai” - Stefanija Stasiene

Nijolė Kersnauskaitė
Žodžiai, kuriuos perskai
čiau pirmą kartą atvertus Ste
fanijos Stasienės naują knygą
ir buvo šios knygos vieno sky
riaus pavadinimas - Paskuti
nis skambutis. Gal tai ir nebu
vo tik šiaip sau sutapimas, nes
ši knyga - tai paskutinis lapas,
įpintas į autorės gyvenim o
darbų, siekių ir svajonių vai
niką.
Ponia Stasienė (o mes ją
taip visada vadinom ir dabar
prisimenam) buvo labai kukli
ir didelio nuolankum o as
menybė, kurios gyvenimo vi
zijoje aiškiomis linijomis buvo
nubrėžti trys pagrindiniai ke
liai - tarnyba Dievui, savo tau
tai ir savo artimui. Joks darbas
ne per didelis, joks darbas ne
per m ažas - toks buvo jos
dienų turinys.

Pačia plačiausia prasme ji
buvo mokytoja, ir ne tik mo
kykloje. Ji gyveno savo išpa
žįstamomis vertybėmis ir savo
pavyzdžiu spinduliavo jas vi
sai savo aplinkai. Nori ar neno
ri bet ji žmogų paliesdavo ir
iššaukdavo iš jo atsiliepimą,
reikalaujantį taip pat ką nors
daryti, veikti, įsip areig o ti.
Todėl čia ir prisimena Kahlil
Gidran mintys apie mokytoją:
Nė vienas žmogus negali at
skleisti tau nieko naujo, iš
skyrus tai, kas jau slypi tavo
paties miego skraiste prideng
toje išm intyje. M okytojas,
kuris vaikšto su savo m oki
niais šventovės šešėlyje, dali
jasi ne tiek savo išmintimi kiek
savo tikėjimu ir meilingu atsi
davimu. Jeigu jis yra iš tiesų
išmintingas, jie neliepia tau

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad
metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo m okančių
suradimu.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių
išsiversti negali. Skelbim ų, kurie išlaiko šio krašto
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna.
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.
Vilties Draugijos valdyba - Dirvos leidėjai visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2005 m.gegužės
1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.
M ieli, ilgam ečiai Dirvos skaitytojai, rėm ėjai ir
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
nu m eru o k ite D irvą savo artim iesiem s ne tik čia,
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems
oro paštu 115.00 dol.
Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau
gyvenančių, (JAV ar Kanadoje) kurie Dirvos neskaito,
atsiųskite jų adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.
Taip, bendrom is jėgom is, per ilgesnį laiką, gal
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai
Pavardė ir v ard as
Nr. ir gatvė
M iestas___________Valstybė_____________ Zip ___
Tel. num eris
Jei siū lote D irvą sių sti su sip ažin im u i, įrašykite
siūlomojo adresą:
Pavardė ir v ard as
Nr. ir gatvė
M iestas___________Valstybė_____________ Zip ___

žengti į jo išminties būstą, bet
veda tave p rie tavo p a tie s
išminties slenksčio.
Ponia Stasienė ilgus metus
mokytojavo lituanistinėje mo
kykloje, buvo veikli įvairių
organizacijų narė, nepakeičia
ma savanorė įvairioje Clevelando Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos veik
loje. Labai jautriai atsiliepda
vo tiems, kurie prašėsi jos pa
galbos, o jų eilė buvo ilga.
Šiandien, kai jau viskas pra
ėjo, tegalime tarti, kad visur ir
visada ji atseikėjo pilną saiką.
Salia visų šių darbų ponia
Stasienė turėjo dar vieną meilę
- kulinariją. Man atrodo, kad
tai nebuvo vien tik susidomėji
mas maisto gaminimu. Ir šitoje
plotmėje ji žiūrėjo į maistą ir
jo gam inim ą truputį kitokia
prasme. Kiekviena proga, kai
žm onės sėda prie stalo, jai
buvo savotiška “agapė”- pasi
dalijimas ir laužymas duonos
tarp dvasia ir mintimi bendrau
jančių žmonių. Štai kodėl ji
taip rūpinosi, kad valgis būtų
ne tik skaniai pagamintas, bet
ir skoningai patiektas. Todėl
kiekvieną kartą, kai sėsdavome prie jos paruošto stalo,
jausdavome, kad dalyvaujame
šventėje, kad dalijamės ne vien
duona bet kažkuo truputį dau
giau.
Per visą gyvenim ą ponia
Stasienė kaupė begales re 
ceptų, kuriuos nuolat bandė ir
tobulino. Prieš ketverius me
tus (2000 m.) buvo išleista pir
moji valgių gaminimo receptų
knyga “K viečiu v a išin tis” .
K nyga sulaukė didelio p a 
sisekimo ir buvo išparduota.
Pradėtą darbą ponia Stasienė
tęsė toliau, ruošdam a naują
knygą prie kurios ji darbavosi
iki liga galutinai pakirto jėgas.
Knyga “Kulinarija ir papro
čiai” buvo išleista 2004 metais,
jau po Autorės mirties, jos vyro
Henriko Staso pastangom is.
Knygoje panaudotos fotome
nininko Juozo Polio, Henriko
Staso ir Teresės S ta sa itė sParello nuotraukos. Kompiu
terinis montažas Tauro Bublio
ir Mort Tucker. Redaktorė Jur
ga Morkūnienė, dailininkė Jur
ga K urtinaitienė. L eidykla
VAGA, Vilniuje.
Tokia tad yra šios naujos
knygos m etrika, tačiau joje
nenusakytas labai įdomus ir
išradingas Autorės pasirinktas
receptų pristatymas. Jos pačios
žodžiais knygos pratarm ėje,
“knygoje rasime ne tik valgio
gaminimo receptų, bet ir p ri
siminsime gražius mūsų tautos
papročius, susijusius su be
sikeičiančiais metų laikais ir

C leveland Hts., OH. W ashinton bulvarą praėjusį šim tm etį puošė
lieknos vinkšnos, kurios su laiku išnyko išdžiūdam os. M iesto
sodininkai iškirto sudžiūvusius vinkšnas, paliko žolynuose jų
šaknis. D abar iš tų šaknų kekėm is dygsta “collybia” grybukai.
G.Juškėno nuotr.

kalendorinėmis šventėmis. Il
gus amžius buvo kuriami p a 
pročiai, įdomiais simboliais ir
metaforomis išreiškiantys mū
sų liaudies gyvenim o būdą,
išmintį bei m ąstym ą”.
Valgiai taikom i prie p a
pročių ir gamtos sezonų. Todėl
pradedant Naujaisiais metais
keliaujame per gavėnią, Vely
kas, Sekmines ir Auksinį rude
nį, kai per “Halloween”
Į juodžiausią nakties tylą,
Raganos ant šluotų kyla,
Dreba žemėje žmogus,
Pilnas raganų dangus.
(Balys Auginas)

Ir taip pasiekiame Padėkos
dieną, Advento Kūčių stalą ir
Kalėdas.
Ponia Stasienė su vyru Hen
riku buvo dideli kelionių mėgė
jai ir apkeliavo labai daug pa
saulio kraštų. S alia gražių
vaizdų ir kitų įžymybių, visada
domėjosi ir tų kraštų valgiais.
Todėl knygoje trumpai aptaria
mos ir kitų tautų kalendorinės
šventės bei su jomis susiję val
giai ir papročiai.
Knyga išleista labai puoš
niai. Akį maloniai traukia ir ste
bina nuotraukų montažai - Lie
tuvos vaizdų fone įpintos pa
gamintų patiekalų nuotraukos.
2004 m. lapkričio 6 d.,
Korp! Giedra rūpesčiu Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos
parap ijo s svetainėje įvyko
knygos sutiktuvės. Gausūs
svečiai užpildė visą svetainę,
kur juos pasitiko rudens nuo
taikom is pap u o šti stalai ir
gražios vaišės. Knygą pristatė
v ie šn ia iš P ittsb u rg h R ita
Mockienė. Savo gerai išmąs
tytame žodyje prelegentė ap
žvelgė kulinarijos prasmę ir
paskirtį žmonių gyvenime ir
taikliai aptarė į skaitytojų ran
kas atid u o d a m ą p a sk u tin ę
ponios Stasienės dovaną, kvie
č ia n č ią m us v isu s la u ž y ti
duoną ir dalintis draugyste,
svetingumu ir artimo meile.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

SURADO BUDĄ KAIP
ĮVEIKTI PERSIVALGYMĄ
Į lietuvių kalbą išversta ir
išleista psichiatro Christopher
Fairnburn knyga sergantiems
nervine anoreksija, bulimija ir
kitomis psichikos ligomis padės
įveikti pastovų persivalgymą.
“Klinikiniais tyrimais pa
grįsta Oksfordo universiteto
profesoriaus studija Lietuvoje
išleista tik 200 egzempliorių
tiražu, todėl ja galės pasinau
doti tik specialistai”, - sakė
Valgymo sutrikimų gydymo ir
inform acijos centro vadovė
Brigita Baks.
Pasak p sichoterapeutės,
Ch. Fairnburn knygoje “Kaip
įveikti pastovų persivalgymą”
pateikiama įvairiapusė infor
macija apie valgymo sutriki
m us, o nuo jų kenčiančius
žmones siūloma gydyti nau
dojant savigydos vadovą.
Jungtinės Karalystės psi
chiatrų tyrimai rodo, kad savi
gydos programa prižiūrint spe
cialistui yra itin veiksminga,
nes pacientas gydosi pats, o
medikas tik jam padeda.
“Specialisto uždavinys kontroliuoti paciento pasieki
mus, skatinti jo ryžtą norma
liai valgyti iškilus sunkumams,
padėti išsiaiškinti problemas
bei rasti būdų joms išspręsti”,
- teigia programos autoriai.
N aujovišką valgym o su
trikimų gydymo būdą siūlan
tys mokslininkai pabrėžia, kad
knygoje pateikta informacija ir
patarimai gali pasitarnauti kaip
pagalbinė terapijos priemonė
arba stacionaraus gydymo pro
grama.
Kol kas Lietuvoje nėra sta
cionaro, kuriame būtų gydomi
pacientai su valgymo sutriki
mais. Nervine anoreksija, ner
vine bulimija, kitomis psichi
kos ligomis sergantys pacien
tai gydomi vieninteliame Lie
tuvoje specializuotame valgy
mo sutrikimų gydymo dienos
stacionare, kuris šį rudenį
įsteigtas Vilniaus psichikos
sveikatos centre.
Lietuvoje yra apie 12 tūkst.
žm onių, sergančių nervine
anoreksija, nervine bulimija ir
persivalgymu.
ELTA
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KAIP KOVOTI SU GRIPU
Aleksas Vitkus
Jau b e v e ik žiem a, orai
atšalo, ir nors sniego dar ne
buvo, jūs jaučiatės prastai, ne
turite apetito, čiaudote, kosėjate. Raumenys kaip ne savo,
o nosis - tai tikras gleivių vul
kanas. Tokie ir panašūs šiuo
metų laiku gali reikšti tie vie
ną dalyką: Jūsų galvoje įsi
veisė tokios mažutės sraigės,
kurios maitinasi jūsų smege
nimis. Ir jei nesigydysite, jos
gali jus net pas Petkų nuvary
ti.
Ne, be reikalo gąsdinu. Iš
tikrųjų tokios sraigės atsiran
da tik apie 25 procentų visų
susirgimų. Kas jums atsitiko,
tai tikriausiai bus tik sloga, ar
gripas, kurį amerikiečiai mėgs
ta vadinti influenca arba tik
“flu” .
Slogos ir gripai kankina
žmones jau nuo senų laikų, bet
tais primityviais laikais niekas
nežinojo kaip tokia liga suser
gama, ir prarandama sveikata,
kurią juk gavome nemokamai,
ir kuri pas mus tam tikrą laiką
išbūna. Pagaliau viduramžiais
m okslininkai pradėjo įtarti,
kad slogas sukelia m ažytės
būtybės, vadinamos bakterijo
mis, atrasdam os sau šiltą ir
drėgną vietą žmogaus nosyje.
To ligos sukėlėjo ieškojo ne tik
gydytojai ir mokslininkai, bet
ir paprasti žmonės, dažniau
siai su pirštu, kartais su no
sine, dažniausiai - be.
P rasidėjo daug sėkm in
gesnė kova prieš tas ligas, kai
apie 1930 metus mokslininkai
atrado naują instrumentą, kurį
jie pavadino elektroniniu mik
roskopu. Tie gudruoliai tvirti
no, kad jie tą instru m en tą
išrado, bet kai paprasti žmoge
liai, dar nelabai norėdavo tikė
ti, ir norėdavo pamatyti tą ste
buklingą įrankį, jie gaudavo
atsakymą: “ Argi nesuprantate,
jūs jo negalite matyti, nes jis
susideda iš elektronų!” Ką gi
darys eilinis ligonis. Užmokė
davo g ydytojo sąsk aitą, ir
išeidavo nepam atęs to m ik
roskopo.
N au d o d am i e le k tro n in į
mikroskopą, mokslininkai pa
galiau tiki, kad sloga ir gripas
yra sukeliamas virusų, tokių
nematomų organizmų, kurie
atsiranda procesu, kurį bio
logai vadina savaim iniu už
sidegimu. Mūsų automobilių
mechanikai mėgsta tai vadinti

“spontanišku degimu”, - bet ką
jie supranta apie ligas.
O kaip tas savaiminis už
sidegimas įvyksta? Pabūk tarp
žmonių, kai kosėja ir čiaudo ar
paspausk jiems ranką, kad ir
bažnyčioje, linkėdamas ramy
bės (tik ne amžinos), pabu
čiuok seniai nem atytą k a i
mynę, ar vos tik pačiupinėk
kokią durų rankeną, nenusi
plauk rankų, ir štai, virusas jau
peršokęs į tavo kūną. Čia pat
prasideda ir savaiminis užside
gimas, kai tie virusiukai prade
da daugintis. Biologai tam pro
cesui turi vardą - seksas, arba
virusų pasim ylėjim as. Po to
virusai užsirūko mažutes ci
garetes, ir kadangi jų tiek daug
yra, žmogui nuo to karščio ir
dūmų pakyla temperatūra, o
virusai palieka žmogaus kūną
per nosį, dar jį priversdami ar
čiaudėti, ar bent skubiai grieb
tis už nosinės. Biologai tai va
dina grojimu snarglių trom 
bonu.
Taigi, dabar jau žinom e,
kaip virusai atsiranda, ir kaip
jie veisiasi, bet ko nežinome,
tai yra, kaip juos užmušti. O
tai ir yra šio mokslinio straips
nio pagrindinis tikslas. Po ilgų
ir daug įvairiausių nesėkmingų
bandymų, medikai priėjo prie
išvados, jog vienintelis būdas
virusus sunaikinti būtų juos
įkaitinti iki 1,000 laipsnių. Bet
kas iš m ūsų tu ri to k į te r 
mometrą? M edikai turėjo, ir
pradėjo eksperimentinį slogos
ir gripo gydymą kurį jie pava
dino m ikrobangų suom iška
pirtimi, turėjusį 100 nuošimčių
išgydymo rezultatus, deja su
viena gana nelauktu šalutiniu
gydym o efektu, kai ligonis
pavirsdavo į prisvilintą bio
masę.
Jei tavo žmona susirūpina
tavo liga, duok jai, nors kaip
tai bebūtų sunku, progos per
imti tavo gydymą. Juk ir Tita
niko kapitonas nuėjo į dugną
kartu su savo laivu, nes bijojo,
kad jo žmona neperimtų vairo.
Ar tu norėtum tokio likimo?
Tai nereiškia, kad sergan
tiems sloga ar gripu nėra jo 
kios vilties. Eik į bet kokią
vaistinę, ten pilna visokių tab
leč ių , m ilte lių , p re p a ra tų ,
skysčių, ir t.t. Klinikiniai ban
dymai yra įrodę, kad jei tuos
vaistus vartosi, kaip ten nuro
dyta, jūsų sloga praeis per dvi

UKRAINIETEI JAV PAŽINČIŲ AGENTŪRA SUMOKĖS
434 TūKST. USD
JAV fed e ra lin io teism o pateikė išsamios informacijos
prisiekusiųjų žiuri įpareigojo apie am erikietį, atsisakė at
pažinčių agentūros savininkus sakyti už santuokos padari
išmokėti 434 tūkstančius dole nius, taip pat rekomendavo jai
rių buvusiai Ukrainos pilietei, kęsti vyro užgauliojimus. Nors
kuri ištekėjo už turtingo ame agentūra teigė, jo g buvusi
rikiečio po pažinties firmos U k rain o s p ilie tė ište k ė jo ,
n o rėd am a g au ti A m erikos
interneto svetainėje.
Po dvejų m etų santuoka vizą, prisiekusiųjų žiuri įpa
baigėsi skyrybomis, kadangi, reigojo ją išmokėti nukentėju
pasak Natalijos Fox, vyras ją siajai m aterialinę kom pen
mušė ir naudojo kaip namų saciją.
Be to, žiuri paragino agen
darbininkę.
N etrukus po skyrybų N. tūrą kruopščiai tikrinti infor
Fox apkaltino pažinčių firmos maciją apie žmones, kurie nau
savininkus dėl to, kad jie ne- dojasi jos paslaugomis. ELTA
LIETUVIŲ KALBOS AKCIJA SOSTINĖS
TROLEIBUSUOSE
Vilniaus mokytojų namai kalbos, kaip valstybinės, įtvir
kartu su Valstybine kalbos ins tinim o 16 m etų sukakčiai.
pekcija, Lietuvos radiju bei 1988 metais, lapkričio 18 d.
UAB “Vilniaus troleibusai” tuometinė Konstitucija buvo
lapkričio 18 dieną sostinės papildyta 77.1 straipsniu, įtei
tro leib u su o se rengė akciją sinusiu lietuvių kalbos varto
“Kalbėk taisyklingai”, teigia jim ą įvairiose Lietuvos įstai
gose, įmonėse, organizacijose.
ma pranešime spaudai.
2 ir 19 maršrutų troleibusu Sių metų gruodžio 10 dieną
ose karts nuo karto skambės sukanka 100 metų, kai Vilniu
lie tu v ių k albos v alan d ėlių je p asirodė pirm asis lie tu 
įrašai iš Lietuvos radijo fondų. viškas dienraštis “Vilniaus Ži
K eleiviai gaus skrajutes su n io s”, davęs impulsą ne tik
naudingomis nuorodomis, kad lietuviškam kultūriniam at
suabejoję savo lietuvių kalbos gimimui, bet ir lietuvių kalbos
norminimui. Pirmųjų šio dien
žiniomis galėtų pasitikslinti.
Si akcija skiriama pirmojo raščio numerių kalbą tvarkė
lietuviško dienraščio “Vilniaus žym us lietuvių kalbininkas
Žinios” 100-čiui bei lietuvių Jonas Jablonskis.
ANTROS KALBOS MOKYMASIS
Dvikalbystė žmogaus sme ankstyvoje vaikystėje, - teigė
genų anatomijoje sukelia tam Didžiosios Britanijos m oks
tikrų pokyčių, pranešė moks lininkė Andrea Mechelli. - Pil
lin in k ai, p a g a liau n u statę, kosios medžiagos kiekis taip
kodėl vaikai yra daug imlesni pat priklauso ir nuo antros kal
bos mokėjimo lygio".
kalboms nei suaugusieji.
Kai žmonės pradeda moky
Mokslininkai nustatė, kad
žmonės, kalbantys dviem kal tis kitos kalbos sulaukę 35
bomis turi daugiau pilkosios metų ir daugiau, jų smegenyse
sm egenų m edžiagos kalbas taip pat vyksta pokyčiai, tačiau
reguliuojančioje smegenų da jie nėra tokie pastebimi.
"Tai patvirtina tą tenden
lyje. Kuo anksčiau žmogus
išmoksta kalbą, tuo daugiau jo ciją, kad kalbas geriau yra
smegenyse yra pilkosios zonos. m okytis anksčiau, kadangi
"Pilkosios sm egenų m e tada smegenys gali lengviau
džiagos dvikalbių smegenyse pasikeisti struktūriškai, kad
yra daugiau, palyginti su žmo priim tų naujus duom enis, nių, kalbančių tik viena kalba. teigė A.Mechelli. - Sis suge
Tai ypač pastebima, jei žmo bėjimas laikui bėgant mažėja".
ELTA
gus išmoko antrosios kalbos
tris savaites. Bet, jei taip ne
darysi, sloga gali tęstis kokias
dvi tris savaites. Ir kol ji tęsiasi,
nešnypšk, nieko neliesk, ir kuo
mažiau kvėpuok, bet niekad
nesustok, kad neištiktų dar
didesnė nelaimė.
Geriausiai būtų, jei tos slo
gos iš viso nepagauti, ir gripu
nesusirgti. Pagal A m erikos
gydytojų sąjungos patarimą,
ypač, jei tavo daktaras perdaug
užsiėm ęs, kad rastų m inutę
tave pamatyti, elkis šitaip: 1.
Venk žmonių, kurie tave gali
susargdinti, t.y. neprisileisk
žmonos prie savęs, 2. Nenau
dok rankų pirštų krapštyti nosį,

3. Gerk kuo daugiau skysčių
(kad ir alaus), 4. Neliesk jokių
rankenų, o dar geriau - jas vi
sas nuimk, kad neapsikrėstum,
5. Jei turi mažų vaikų, kurie
lanko mokyklą, išsiųsk juos
pas m očiutę, je i nepriim a,
siųsk juos kad ir į Australiją,
6. Nekeliauk į kraštus, kur gali
užsikrėsti, kaip pvz. Europą,
Aziją, Afriką, pietų Ameriką,
ir panašiai.

DIRVAI
AUKOJO
J.Siaučiūnas, Chicago, IL ... 100
P.Cicėnas, Naperville, I L
23
J. Jurkunas, St. Pete., F L ...... 45
V.Petukauskas, Berea, OH .... 25
K. Martinkus, Chicago, IL
20
V.Girnius, Oak Lawn, I L ..... 15
R.Čepulis, Chesterland, OH . 10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Šių metų DIRVOS loterija
atnešė ne tik numatytų išdavų,
bet ir labai m alonių netikė
tumų. D augum a skaitytojų,
grąžindami bilietėlių šakneles
pridėjo ir auką, tuo parody
dami savo didelį prielankumą
D IR V A I ir tik rą su p ratim ą
sunkios laikraščio padėties. Už
tokią gražią param ą esam e
ypatingai dėkingi. B et kas
leidėjams buvo pati didžiausia
staigmena, kad visi trys loteri
jos laimėtojai nepasiliko savo
laimikio. Praeitame numeryje
skelbėm e du pirm ą ir antrą
prizą laimėjusius ir laimėjimus
grąžinusius kaip auką DIRVAI
p. Pažemėną ir p. Bendoraitį,
o štai gavome čekį ir iš p. Jono
Šiaučiūno iš Cicero, IL, trečio
prizo laimėtojo. Toksai Jūsų
visų parodytas nuoširdum as
duoda leid ėjam s v iltie s ir
pasišventim o toliau visomis
jėgom is dirbti DIRVO S ge
rovei.
Nuoširdus AČIŪ p. Šiau
čiūnui ir dar kartą dėkojame
visiems rėmėjams.
Vilties d-jos valdyba,
Dirvos leidėjai

O kad visai pasisaugoti,
įsiskiepyk nuo “flu”. Tik ne
lauk, kol A m erikoje atsiras
skiepų, nes jai lauksi, ir žiema
bus praėjus. Jei tie skiepai būtų
iš Kanados ar Meksikos, nesididžiuok. Jei ir tokių negausi,
kreipkis į Lietuvos vaistines;
sako, jie ten turi nuo gripo nau
ja u s ių lie tu v išk ų skiepų “v a k c in ų ” , k u riu o s išrad o
išradingi lietuviai kalbininkai.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com
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Bedantis puolimas ir sky
lėta it rėtis gynyba pirm oje
M. DROBIAZKO IR P. VANAGAS OLIMPIADAI
kėlinio pusėje sutrukdė Kauno
NORĖTŲ RUOŠTIS KAUNE
“Žalgiriui” nugalėti Liublianos
Į didįjį sportą nusprendusi Kauno “Ledo arenoje” čiuo “O lim p ija” . K ad ir kokios
grįžti šokių ant ledo pora Mar žyklos nuoma vienai valandai sudėties rungtyniautų “Olim
garita D robiazko ir Povilas kainuoja nuo 200 iki 260 litų, pija” , šita ekipa visada randa
Vanagas 2006 metų Turino žie priklausomai nuo dienos laiko. būdų nugalėti Kauno “Zalgirį” . “Ši komanda mums yra
mos olim pinėm s žaidynėms
M. Drobiazko ir P. Vanagas
norėtų ruoštis ne Rusijoje ar prašė Kauno miesto vadovų neparanki. Mes puolėme chao
tiškai, o varžovai rinko leng
Amerikoje, bet Kaune.
rasti galimybę su didelėmis
Prieš pristatydami Kauno nuolaidomis treniruotis čiuo vus taškus. Neapsigynėme nuo
publikai savo projektą “M is žykloje nakties metu, kai nie tritaškių”,- sakė rezultatyviau
terija” , čiuožėjai susitiko su kas kitas jos nenuomoja. Kau sias “Zalgirio” žaidėjas Dai
nius Šalenga, kuris pelnė 19
K auno m iesto v adovais ir no miesto meras Arvydas Garpaprašė sudaryti jiems sąlygas baravičius pažadėjo pasisteng taškų. Slovėnijos kom anda
ruoštis olimpiadai savivaldy ti išpildyti sportininkų prašy įveikė Sporto halės šeiminin
bei p rik la u sa n č io je “Ledo mus. Čiuožėjų pora teigė jau kus 83:78.
Liublianos mįslė “Žalgi
arenoje” . Pasak sportininkų, pradėjusi originalios progra
riui”
per sunki. Kauno krepši
Kaune jie praleistų apie 90 mos, kurią rodys olimpiadoje,
proc. treniruočių laiko, į Rusiją pastatymą. Kol kas M. Dro ninkai jau dvylika metų negali
bei Jungtines Amerikos Valsti biazko ir P. Vanagas treniruo parklupdyti Slovėnijos čempi
onų. “Union Olimpija” iš Kau
jas išvyktų tik epizodiškai.
jasi Vilniuje. Jų trenerė į Lietu
“Norisi nors vienai iš pen vą atvažiuoja kas 10-14 dienų. no vėl išsivežė pergalę. Tai bu
Šokėjai džiaugėsi, jog į dai vo antroji kauniečių nesėkmė
kių olimpiadų pasiruošti gim
toje šalyje ir gimtame mieste”, liojo čiuožimo žvaigždžių pa Eurolygos varžybose šį sezoną.
Pergalės prieš slovėnus
- prisipažino P. Vanagas.
sirodymą “M isterija” Kauno
teks
palaukti. Istorija ir toliau
Šokių ant ledo pora pagei sporto halėje b ilietai buvo
dau ja, k ad “L edo a re n o s” išgraibstyti. Šio renginio ini nepalankiai klostosi Kauno
patalpos būtų apšildomos, nes ciatoriai pažadėjo kitais metais “Zalgiriui”. Nors, anot “Zalgidabartinėmis vėsiomis sąlygo šiame mieste surengti du pa rio” stratego A.Sireikos, “visa
da būna pirmas kartas”, pirmo
mis sportininkai rizikuoja pa sirodymus.
jo
karto vėl teks palaukti. Sep
tirti traumas.
M. Drobiazko ir P. Vanagas
tintą
kartą per tarpusavio kovą
Bendrovės “Ledo arena” jau nebeslėpė, jog pasirodymo
direktorius Jonas Gulbinas in metu jie rodė numerį, 2000 žalgiriečiai nesugeba nugalėti
formavo, jog šildymo sistem metais atnešusį jiems bronzą. Liublianos komandos.
Lietuvos futbolo rinktinė ne
os pertvarkymui, antros valy Antroje dalyje čiuožėjai pa
itin
efektingai, bet padarė tai, ką
mo mašinos įsigijimui bei atvi sirodė su špagomis, kai kurie
privalėjo
padaryti - San Marine
ros čiuožyklos įrengimui rei šio šokio triukai bus panaudoti
kalinga apie 0,5 mln. litų. 316 olim piadai ruošiam oje pro  1:0 laimėjo pasaulio čempionato
atrankos rungtynes. “Dėl žaidi
tūkst. litų bus p rašo m a iš gramoje.
mo
futbolininkams nepriekaiš
Kauno m iesto savivaldybės
M. Drobiazko ir P. Vanagas
biudžeto, 216 tūkst. litų tiki suteikė galimybę “Misterijoje” tauju, - apie rungtynes mintimis
masi gauti iš Kultūros ir sporto kartu su pasaulio žvaigždėmis dalinosi Lietuvos rinktinės vy
riausiasis treneris Algimantas
rėmimo fondo.
pasirodyti perspektyviam Lie
Liubinskas. “Turėjome nemen
J. G ulbino teigim u, šiuo tuvos čiuožėjui Aidui Rekliui.
ką
persvarą, tik neišnaudojome
metu šiluma iš “Ledo arenos”
S ta rta v ęs K aune, ledo
šaldymo įrengimų išleidžiama žvaigždžių pasirodymų turas susikurtų progų. Ne visi Armė
į lauką, ją tereikėtų nukreipti į Lietuvoje lapkričio 11 dieną nijos teisėjo sprendimai man
čiuožyklos patalpą.
tęsėsi Klaipėdoje ir lapkričio Andorą, Prancūziją, Vengriją,
Č iuožėjai p rasitarė, jo g 13-ąją finišuos Vilniuje. Pa Japoniją ir Ukrainą. Neatmeta
Maskvoje valanda ledo nuo saulinio turo metu ketinama ma galimybė surengti pasiro
mos kainuoja 250 JAV dolerių. aplankyti Suomiją, Austriją, dymą Indijoje.
ELTA
SPORTAS

Šokių ant ledo pora M argarita D robiazko ir Povilas Vanagas dailiojo
čiuožim o žvaigždžių pasirodym e "Misterija" K aune parodė numerį,
2000 m etais atnešusį jiem s bronzą.
ELTA

buvo suprantami”.
2006 metų pasaulio čem
pionato atrankos varžybose
mūsų šalies futbolininkai kol
kas išvengė nesėkmių. Tarp
1583 m ačo žiūrovų buvo ir
Prancūzijos futbolo legenda
Michel Platini, tribūnoje sėdė
jęs šalia Lietuvos futbolo fe
deracijos prezidento Liutauro
Varanavičiaus.
Tarptautinė čiuožimo fe

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą,
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite
šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI MULIOLUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
©
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TA U P A I
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 :
A ntradienį, 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.
Sekm adienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

deracija (ISU) pakvietė Aidą
Reklį lapkričio 25-28 dieno
mis dalyvauti pasaulio dailio
jo čiuožim o “G rand P rix ”
varžybų etape Maskvoje. Tai
pirmas kartas, kai į tokio ly
gio varžybas patenka Lietuvos
vienetų čiuožimo atstovas.
“Lietuvos telekomas” lie
ka viena iš komandų, kurios
moterų Eurolygos turnyre dar
nesuklupo nė karto.

www.ClevelandHousingM arket.com
www.LyndhurstOhioHomes.com
www.Euclid-Homes.com
www.Richmond-Heights-Homes.com
www.M ayfieldHomes.net
www.Pepper-Pike-Homes.com
www.SouthEuclidHomes.com
www.Beachwood-Ohio-Homes.com
www.FixlerRealty.com

Fixler R ealty G roup, Inc.
L inas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

