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LIETUVOS KONSTITUCIJAI 15 METŲ
Vilnius, spalio 25 d. Lietu

vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adam kus dalyvavo 
Lietuvos Konstitucijos priėmi
mo 15-ųjų metinių minėjime.

Šalies vadovas pabrėžė, 
kad prieš penkiolika metų re
ferendumas, patvirtinęs Kons
tituciją, tapo ne tik teisiniu, bet 
ir politiniu bei moraliniu tau
tos aktu, liudijusiu mūsų siekį 
kurti demokratinę valstybę. 
"Šis įvykis suvienijo Lietuvą 
ir padėjo pagrindus valstybei, 
kurioje siekiame gyventi", - 
sakė V.Adamkus.

Lietuvos prezidento nuo
mone, istorijos masteliais ma
tuojant penkiolika metų -  la
bai trumpas epizodas, tačiau 
vertinant šalies permainas ku
riant valstybę matome: pada
ryta tikrai nemažai. Tačiau, pa
sak šalies vadovo, visuomenės 
pilietinės brandos, politinės ir 
teisinės kultūros formavimosi 
požiūriu -  tai tik kelio pradžia.

Kalbėdamas apie diskusijas 
bei siūlymus keisti Konsti-

PORTUGALIJOJE 
ES IR RUSIJOS 

ATSTOVAI
Portugalijos mieste Mafroje 

spalio 26 d. prasidėjo 20-asis per 
pastaruosius dešimt metų Euro
pos Sąjungos ir Rusijos aukš
čiausio lygio pasitarimas. Jame 
daugiausia energetikos saugu
mo tema. ES taip pat žada to
liau kelti demokratijos būklės 
Rusijoje klausimą, praneša LRT.

Rusijai pasitarime atstovau
ja prez. Vladimir Putin, Euro
pai -  pirmininkaujančios ES 
Portugalijos premjeras Jose So- 
cratesas, Europos Komisijos 
prez. Jose Manuel Barroso bei 
Užsienio ir saugumo politikos

RUSIJOS BOMBONEŠIAI PRIE NYDERLANDŲ
Rusijos bombonešiai, Nor

vegijos ginkluotųjų pajėgų 
duomenimis, spalio 25 d. ne
tikėtai priartėjo prie Nyder
landų, kur N ordvike vyko 
NATO ministrų susitikimas, 
praneša agentūra AP.

Du strateginiai bombone
šiai "Tupolev 160" pakilo  
Rusijos A rktyje, praskrido 
Norvegijos pakrantę, judėjo 
tarp Didžiosios Britanijos ir 
Danijos ir likus 190 km iki 
N yderlandų vėl apsisuko, 
pareiškė papulkininkis John 
Espen Lien.

"Jie skrido labai neįprastu 
kursu, palyginus su tuo, kurį 
žinome, - kalbėjo kariškis. - 
Tai gali būti atsitiktinumas, 
tačiau egzistuoja ir galimybė,

tuciją, Prezidentas teigė, kad 
tokių k lausim ų kėlim as ir 
svarstymai viešojoje erdvėje 
liudija ne tik atgimusios Lietu
vos valstybės, bet kartu ir Kons
titucijos jauną amžių bei inten
syvią raidą. Tai liudija ir vi
suomenės norą siekti tobu
lesnės teisinės bazės ir tobules
nės tvarkos. "Todėl nebijokime 
keistis nuomonėmis, ginčytis 
ir svarstyti. Tačiau su viena są
lyga. Visose diskusijose, ypač 
siekdami keisti Lietuvos Res
publikos Konstituciją, priva
lome elgtis itin atsakingai, o 
spręsti tik įvertinę galimus pa
darinius piliečiams ir valsty
bei", - sakė V.Adamkus.

Pabrėždamas, kad Konsti
tucijos galia glūdi ne tik tek
ste, Prezidentas teigė, jog Kon
stitucijos gyvybiškumas kyla 
iš greta teisės veikiančių ver
tybių: idėjų, papročių, nuola
tinio visuomenės ir politinių 
institucijų dialogo.

Prezidento įsitikinimu, pa
garba ir dėmesys Respublikos

NAUJOS SANKCIJOS IRANUI
Jungtinės Valstijos sugriež

tino sankcijas Iranui dėl jo  
"paramos teroristams" ir vyk
domos branduolinės veiklos, 
praneša BBC. JAV Valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice 
paskelbė, kad naujos sankcijos 
bus taikom os Irano islamo 
revoliucijos sargų korpusui ir 
trims valstybės valdomiems 
bankams.

įgaliotinis Javier Solana. Susi
tikime su ES atstovais nesitiki
ma didelių naujienų: Europai 
rūpi išgirsti, kada rusai pradės 
iš anksto informuoti apie en
ergetikos tiekimo sutrikimus.

kad tai buvo signalas Vakarų 
sąjungai".

Rusijos bombonešiai pra
ėjusiais metais ne kartą rengė 
demonstratyvias pratybas ir tai 
Vakarai įvertino kaip ženklą, 
kad šalis praėjus 16 metų po 
Sovietų Sąjungos žlugimo vėl 
yra stipri kariniu požiūriu.

Rusijos karinių oro pajėgų 
atstovas pulkininkas Aleks
andr Drobiševski žinių agentū
rai Interfax-AVN  sakė, kad 
minėtas bombonešių skrydis 
buvo manevrų dalis. Iš viso 
juose virš Atlanto, Ramiojo 
vandenyno, Arkties ir Juo
dosios jūros dalyvavo 10 Rusi
jos bombonešių, du žvalgybi
niai ir du degalų pildymo lėk
tuvai. ELTA

Konstitucijai didėja. Naujau
sias to liudijimas -  aktyvus 
piliečių dalyvavimas Konsti
tucijos egzamine. Šalies vado
vas, palaikantis šią iniciatyvą, 
linkėjo, kad tai taptų tradicija. 
"Ne kartą sakiau, kad pagarbą 
Konstitucijos principams ir 
vertybėm s, K onstituc ijos 
reikšmę visuomenėje labiausi
ai stipriname savo darbais ir 
poelgiais. Taip prie pilietinės 
visuomenės vertybių kūrimo ir 
stiprinim o galim e prisidėti 
kiekvienas. Konstitucija įtvir
tino mūsų bendrą svajonę apie 
valstybę, kurioje norėtum e 
gyventi. Šiandien ir nuo kiek
vieno iš mūsų, nuo visų mūsų 
priklauso, kada ši svajonė taps 
realybe".

P reziden tas pasveik ino  
Konstitucijos egzamino laimė
tojus - M olėtų rajono merą 
Valentiną Stundį ir Petrą Lei- 
kauską iš Panevėžio ir įteikė 
jiems po Konstituciją su asme
niniu autografu.

Prezidento spaudos tarnyba

Šioms sankcijoms pritaria 
Didžioji Britanija, tačiau vie
nas Irano parlamento narys 
pavadino jas "strategine klai
da".

R ugsėjo pabaigoje JAV 
įtraukė Irano IRSK į užsienio 
teroristinių organizacijų są
rašą. Vašingtonas kaltina IRSK 
masinio naikinimo ginklų pla
tinimu, o jų  specialųjį padalinį 
"Quds" laiko terorizmo rėmė
ju.

JAV ne kartą kaltino Iraną 
situacijos Irake ir Afganistane 
nepastovumu, o IRSK - sukilė
lių rėmimu ir rengimu.

ELTA

PASKELBTAS DALIES
STALINO DIKTATŪROS 

AUKŲ SĄRAŠAS

Rusijos žmogaus teisių or
ganizacija "Memorial" paskel
bė sąrašą su daugiau kaip 2,6 
m ilijono Stalino diktatūros 
aukų pavardėm is, p raneša 
agentūra AFP.

Tačiau "Memorial" vado
vas Arseni Roginski sakė, kad 
jų  duomenų bankas, ko gero, 
apima tik 20-25 proc. bendro 
aukų skaičiaus. "Tai yra šimtų 
žm onių, 20 m etų d irbusių  
įvairiuose regionuose, darbas", 
- teigė jis.

Manoma, kad žmonių, ku
rie buvo nužudyti po 1937 
metų per vadinamuosius Stali
no "valymus", yra 12,5 mili
jono. ELTA

Lietuvos Steigiamasis Seimas 1920 m. balandžio 20 d. priėmė 
Laikinąją Lietuvos valstybės Konstituciją, pagal kurią Lietuva tapo 
demokratinė valstybė. 1922 m. rugpjūčio 6 d. buvo paskelbta pir
moji pastovi Konstitucija. Tai sudarė pagrindą, pagal kurią Lietu
vos Atkuriamojo Seimo prezidentas Vytautas Landsbergis 1990 
m. kovo 11 paskelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. 
Dabartinė Lietuvos Konstitucija tautos referendumu buvo priimta 
1992 m. spalio 25 d.

Romualdo Požerskio nuotrauka, 1990 m. kovo 11 d.

VYTAUTUI LANDSBERGIUI -  75-ERI
LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA BUVO 

KOVOJANTIS PARLAMENTAS IR 
TAUTOS TVIRTOVĖ

Rugsėjo 18-ąją buvusiam Lietuvos valstybės vadovui Vy
tautui Landsbergiui buvo 75-eri amžiaus metai. Ta proga Lie
tuvos žiniasklaida spausdino apie sukaktuvininką straipsnius, 
pasikalbėjimus, prisiminimus. Vieną pasikalbėjimą su profeso
riumi Vytautu Landsbergiu, buvusiu ir Lietuvos Seimo pirmi
ninku, ir Tėvynės sąjungos vadovu, o dabar Europos parlamen
taru spausdino delfi.lt, kuri pateikiame ir “Dirvos” laikraščio 
skaitytojams.

-  Kuo m uziką, akade
minės bendruomenes atstovą 
prieš du dešimtmečius suvi
liojo politika?

-  Nebuvo griežtos ribos 
tarp visuomeninės veiklos ir 
tam tikrų politinių tikslų, nors 
jie nebūtinai buvo viešai įvar
dijami. Visuomeninė veikla, 
kurioje teko dalyvauti, buvo ir 
šviečiamoji veikla. Tai buvo 
akiračio plėtimas ir žinojimo 
apie pasaulinę kultūrą palaiky
mas Lietuvoje. Sovietija buvo 
uždaras daiktas, dažnai prieš
pastatomas blogam užsieniui. 
Tai reiškė lietuvių kultūros 
vertimą sovietine, o ne tarp
tautinės, europinės, pasaulinės 
kultūros dalimi. Buvo sąmo
ninga veikla išlikti europie

čiais, priešintis visiškam su- 
sovietinimui.

Tokios pozicijos ir tokie 
siekiai buvo savaime supran
tamas dalykas, nereikėjo poli
tinių deklaracijų. Jos būtų bu
vusios pavojingos -  ši veikla 
būtų apskritai nutraukta. Po 
mano pirmos viešos paskaitos 
buvo kritiškų svarstymų, kaž
kas net suskaičiavo, kad pa
vyzdžių iš muzikos buvo dau
giau vakarietiškų, negu rusiškų 
ar sovietinių.

Pedagoginis darbas yra ir 
auklėjamasis. Be to, ten paren
ki repertuarą. Jis kartais reika
lauja komentarų -  istorinių, 
žmogiškų. Ką ta muzika reiš
kia, kada ji atsirado, kodėl ji 

(Nukelta į 4 psl.)

delfi.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus savo 

visuomeniniais konsultantais paskyrė JAV Lietuvių bendruo
menės krašto valdybos reikalų vedėją Lietuvoje Leoną Narbutį ir 
Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo 
laboratorijos vedėją, vyriausiąjį mokslo darbuotoją dr. Daumantą 
Matulį. Naujieji visuomeniniai prezidento konsultantai šalies va
dovui talkins sprendžiant užsienyje gyvenančių lietuvių reikalus. 
Leonas Narbutis gimė Kaune (1935 m.). Karo metais pasitraukė 
į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV. L.Narbutis studijavo Illinois 
universitete Čikagoje ir Urbanoje. Baigęs studijas dirbo vady
bininku įvairiose kompanijose, vėliau turėjo paveikslų įrėmini
mo verslą. 2004 metais L.Narbutis grįžo į Lietuvą. Daumantas 
Matulis gimė Vilniuje (1970 m.). Mokėsi Vilniaus universitete, 
kur įgijo biochemijos bakalauro laipsnį. 1998 metais apsigynė 
biochemijos ir molekulines biologijos daktaro laipsnį Minesotos 
universitete (JAV). Dirbo energetikos planavimo ir aplinkosaugos 
srityje Osle (Norvegija), buvo Minesotos universiteto mokslinis 
darbuotojas, vėliau dirbo kompanijos Johnson&Johnson pa
dalinyje. 2005 metais D.Matulis grįžo į Lietuvą.

Prez. Valdas Adamkus lankėsi atstatomuose Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Jis domėjosi, kaip panau
dojamos lėšos. Apžiūrėjęs statybas, V.Adamkus teiravosi, ar bus 
spėta užbaigti darbus iki 2009 -  ųjų - Lietuvos vardo paminėji
mo Tūkstantmečio jubiliejaus. Lietuvos vadovas išreiškė viltį, 
kad rūmai ir jų  interjeras bus atkurti kuo autentiškesni ir pasiūlė 
baldus pirkti ne tik antikvariatuose, bet ir gaminti to laikmečio 
baldų kopijas.

Profesoriams literatūrologei Viktorijai Daujotytei-Pakerienei 
ir istorikui Edvardui Gudavičiui už indėlį į Lietuvos Konstituci
jos taikymo plėtrą įteikta Konstitucijos taurė - vardinė praban
giai įrišta Konstitucijos knyga. Tokį apdovanojimą jau trečius 
metus skiria Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugi
ja. Šiemet vardinę Konstituciją mokslininkai gavo už iniciatyvą, 
padėjusią išaiškinti ir paneigti Vyriausybės nutarimą, diskrimi
navusį humanitarinių ir socialinių mokslų atstovus. Iki šio spren
dimo tam tikro mokslinio laipsnio siekiantys lietuvių kalbos, 
literatūros bei istorijos specialistai turėdavo išspausdinti savo 
straipsnius pripažintuose tarptautiniuose leidiniuose. Tačiau šių 
mokslo šakų atstovams tą padaryti buvo labai sunku ar net 
neįmanoma.

Vilniuje penkias dienas posdžiavo pirmą kartą susirinkusi 
Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos Seimo bendra ko
misija. Viena komisijos pirmininkių ir parlamentarė Laima 
Mogenienė pareiškė, jog jos vadovaujama komisija turėtų tapti 
vadovaujančia sprendžiant išeivijos reikalus. Tačiau ji pastebė
jo, jog su komisija buvo iki šiol nesiskaitoma, bet reikėtų, kad 
būtų rimtesnis požiūris į komisijos tikslus. Ji neslėpė, kad ko
misijoje yra tokių parlamentarų, kurie tikėjosi, kad sesijos vyks 
ne vien tik Lietuvoje, bet ir JAV ir jie galės lankytis Amerikoje. 
Šiaip seimūnai nedalyvauja tos komisijos posėdžiuose. L. Mog- 
enienė priminė ir savo kolegų veidmainystę: visi komisijos nariai 
buvo sutarę, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės nepri
imtinas, o vėliau, pavyzdžiui Vaclovas Karbauskis, socialliber
alas, balsavo už referendumą. Visa diena buvo skirta dvigubos 
pilietybės klausimui ir nutarta tą problemą spręsti kaip galima 
greičiau. Tai grupei vadovaus A. Lydeka, nes Seimas sudarė 
grupę, kuri turės dvigubos pilietybės klausimu parengti projek
tą. Kitą dieną buvo svarstomi Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento reikalai. Direktorius A. Petrauskas pranešė naujieną, 
kad norintys gauti paramą savo projektams, turės gauti prita
rimą iš savo krašto Lietuvių bendruomenės valdybos, tačiau 
susilaukė kritikos, nes kai kur Bendruomenei nepriklausančios 
organizacijos veikia daug geriau nei Lietuvių bendruomenė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Seimo komisijos 
pirmininkės -  Dalia Puškorienė (JAV), kairėje, ir Laima Moge- 
nienė (Lietuva).

Pasitarimai Maskvoje. Kairėje: JAV Gynybos sekretorius Robert M. Gates, Valstybės sekretorė Con
doleezza Rice ir JAV ambasadorius Rusijai William J. Burns. Dešinėje -  Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin su savo patarėjais.

C. RICE UŽMYNĖ V. PUTIN ANT NUOSPAUDOS
M ask va , spalio  13 d. 

(ELTA). Jungtinių Valstijų Val
stybės sekretorė Condoleezza 
Rice po žlugusių derybų su 
Rusijos prezidentu Vladimir 
Putin pareiškė, kad Rusija jei 
ir taps demokratinė, tai tik po 
daugelio metų. C. Rice Mask
voje susitiko su žmogaus tei
sių aktyvistais, taip tik dar la
biau erzindama Kremlių, pra
nešė LTV naujienų tarnyba.

JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice susitikime 
su nevyriausybinių organiza
cijų atstovais Maskvoje paža
dėjo remti Rusijos žmogaus 
teisių gynėjus, praneša BBC. 
Tačiau ji kartu pažymėjo, jog 
neketina kištis į vidinius Rusi
jos reikalus.

Viena iš aštuonių susitiki
mo dalyvių, didelį autoritetą 
turinti žmogaus teisių gynimo 
veteranė, pareiškė siūliusi C. 
Rice apie žmogaus teisių būklę 
Rusijoje kalbėti ne tik priva
čiuose pokalbiuose, bet ir vie
šai. “Pas mus tikslingai stato 
autoritarinį režimą, ir jis šalyje 
jau, galima sakyti, pastatytas.

ČEČĖNAI KOVOJA 
UŽ SAVO LAISVĘ

Čečėnijoje vyksta laisvės 
gynėjų ir Rusijos bei ją  remi
ančių pajėgų kovos. Jie sėk
mingai puolė milicijos ir ka
riškių autom obilių koloną. 
Atakos metu žuvo keturi žmo
nės, dar dešimt buvo sužeista. 
Čečėnijos Vedeno rajone ko
votojai sudėtingoje kelio atkar
poje iš miško puolė trijų auto
mobilių koloną. Milicininkai ir 
kariškiai buvo priversti pusę 
valandos gintis nuo priešo 
ugnies.

Netoli šio incidento vietos, 
Dargo miesto pakraštyje, dieną 
anksčiau buvo aptikta kovo
tojų grupuotė. Po kelių susi
šaudymų į Vedeno rajoną atvy
ko papildomos pajėgos, ku
rios ieškojo išsisklaidžiusios 
grupuotės narių.

Čečėnijos gynėjai viename 
tink lalapyje paskelbė, kad 
m ūšiuose prie Dargo buvo

Todėl kenčia mūsų politinės, 
pilietinės, socialinės ir eko
nominės teisės”, -  sako Liud
m ila A leksejeva, M askvos 
Helsinkio grupės pirmininkė.

Rusijos prezidentas viešai 
pažemino svečius iš Jungtinių 
Valstijų, ne tik versdamas juos 
laukti 40 minučių, bet ir pa
skelbdamas iš anksto neaptartą 
viešą pareiškimą, virtusį pa
m okym ais Vašingtonui dėl 
priešraketinės gynybos.

C. Rice ir Robert M. Gates, 
Pentagono vadovas, atrodė ap
stulbinti, nors per Šaltąjį karą 
abu buvo Rusijos specialistai.

Valstybės sekretorė pareiš
kė, kad kas vyksta Rusijoje -  
labai komplikuota, ir nors tie
siogiai demokratijos būklės 
nevertino, vis dėlto pripažino, 
kad jei demokratija ir ateis, tai 
tik ateityje. “Jei Rusija iškils 
kaip demokratinė šalis, galinti 
visiškai apsaugoti savo piliečių 
teises -  ji iškils per daug metų, 
ir jūs turite prie tokios Rusijos 
iškilimo prisidėti. Jungtinės 
Valstijos, žinoma, nori būti 
partnerė kylant demokratinei

NAUJOJI LENKIJOS VYRIAUSYBE GERINS 
SANTYKIUS SU ES IR RUSIJA

V aršuva , spalio  23 d. 
(ELTA). Kandidatas į Lenkijos 
premjero postą Donald Tuska 
pareiškė, kad jo tikslas - san
tykių su Rusija ir Europos Są
junga (ES) gerinimas. Santy
kių su Rusija gerinimas - vie
nas pagrindinių naujosios Len
kijos vyriausybės uždavinių, 
sakė antradienį Gdanske spau
dos konferencijoje Piliečių 
platformos, laimėjusios sek
madienį vykusius pirmalaikius 
parlamento rinkimus, vadas D. 
Tuska.

Naujasis Lenkijos minis
tras pirmininkas pirm iausia 
turės aplankyti tris sostines:

nukauti 25 kariškiai ir vienas 
kovoto jas. K aim ynin iam e 
Dagestane pastarosiomis dien
omis taip pat griaudėjo šūviai. 
Per susirėmimus su kovotojais 
buvo sužeisti du kariškiai. LRT

Rusijai”, -  sakė C. Rice.
Valstybės departamentas 

yra išvardijęs visą priekaištų 
Rusijai sąrašą - nuo vis labiau 
Kremliuje telkiamos valdžios 
iki žiniasklaidos apribojimų.

JAV kaltina Rusijos prezi
dentą Vladimir Putin demokra
tinių principų nepaisymu ir 
žm ogaus teisių  pažeidim u. 
Rusija šiuos kaltinimus atme
ta.

Apžvalgininkai mano, kad 
C. Rice susitikimas su Rusijos 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovais gali nepatikti Krem
liui, nes Rusijoje lankantis 
Prancūzijos prezidentui Nicol 
Sarkozy, V. Putin neigiamai 
įvertino nevyriausybines orga
nizacijas. “Labai blogai, kai 
vienos šalys pradeda naudotis 
tokiomis organizacijomis prieš 
kitas šalis, siekdamos savo 
užsienio politikos tikslų” , -  
sakė tuom et V. Putin. “Jei 
Amerika tikrai įrengs branduo
lines raketas Lenkijoje ir ra
darus Čekijoje, tai Rusija pasi
trauks iš Branduolinės nusi
ginklavimo sutarties”.

Briuselį, Vašingtoną ir Mask
vą. Pasak D. Tusko, yra "dide
lių vilčių", kad santykiai su 
Rusija pagerės, kadangi "pir
mą kartą per daugelį metų mes 
išgirdome iš Maskvos tokius 
gerus įvertinimus".

Tikimasi, jog Piliečių plat
formos vadovybė pasiūlys D. 
Tuska užimti premjero postą ir 
pradėti formuoti naująją vy
riausybę. Anksčiau politikas 
pareiškė, jog priims šį pasiū
lymą. Lenkijoje paskelbti ga
lutiniai sekmadienį vykusių 
parlamento rinkimų rezultatai, 
praneša agentūra AFP. Anot jų, 
Donald Tuska vadovaujama 
liberali Piliečių platforma gavo 
41,51 proc. balsų ir turės 209 
mandatus parlamente iš 460. 
Lenkijos Konstitucija nurodo, 
kad parlamentas į pirmąjį po
sėdį turi susirinkti vėliausiai 
praėjus 15 dienų po rinkimų.
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PAVOJINGI ŽENKLAI■------------------------------------
Svarbiausias spalio mėnesio įvykis -  Vilniuje vykusi Tarp

tautinė energetikos saugumo konferencija. Joje dalyvavo Lietu
vos, Lenkijos, Ukrainos, Gruzijos ir Azerbaidžano ūkio minist
rai ir kai kurių didžiųjų energetikos bendrovių vadovai bei tų 
valstybių prezidentai ir premjerai.

Pasirašytas susitarimas apie ministerijų ir bendrovių bendra
darbiavimą dėl naftotiekio tiesimo, sujungiančio Kaspijos ir Juo
dosios jūros regioną su Baltijos regiono šalimis. Būtų tiesiamas 
naftotiekis Odesa-Brody-Plockas-Gdanskas. Naftotiekį prižiūrėtų 
Lenkijos ir Ukrainos įmonės. Įmonės akcininkais tapo Azerbai
džano valstybinė naftos bendrovė, Gruzijos bendrovė ir “Klaipė
dos nafta”. Lietuvai priklausytų tik vienas procentas įstatyminio 
kapitalo. Tai pirmas žingsnis bandant surasti būdą naftos tiekimui 
į Vakarus. Jei tai pasiseks įvykdyti, tai bus aiškus Rusijos apėji
mas -  vienas iš tų valstybių pagrindinių tikslų. Tačiau, kaip ir 
dažnai, Kazachstano ministras priminė, kad jo naftos tiekimas į 
užsienį priklausys nuo Rusijos, su kuria pasirašyta kažkokia su
tartis. Ateityje gal būtų galima pratęsti naftotiekį iki Klaipėdos ir 
Mažeikių.

Lenkijos spaudoje rašoma, jog galimas “Mažeikių naftos” 
savininko pasikeitimas. Teigiama, kad lenkų kompaniją, kuri 
kontroliuoja 33% ruošiasi supirkti mažųjų akcininkų akcijas. 
Jeigu Rusija per Kremliui palankią “Lukoil” bendrovę užvaldytų 
lenkų PKN Orlen įmonę, tai ir “Mažeikių nafta” atitektų rusams.

Tarptautinėje energetikos saugumo konferencijoje norėta 
viską padaryti, kad būtų sustiprintas Baltijos valstybinių ekonomi
nis ir politinis nepriklausomumas nuo Rusijos. Turėjo būti su
tarties dėl elektros tilto statybos tarp Lietuvos ir Lenkijos pasira
šymas. Tai Europos Sąjungos projektas norint sujungti visų Bal
tijos valstybių ir Vakarų Europos elektros tinklus. Baltijos vals
tybėms labai svarbu atsiskirti nuo Rusijos sistemos. Bet Lenkija 
nepasirašė sutarties dėl elektros tilto tiesimo ir atominės elektri
nės statybos. Lietuvos vadovų norams lenkai nepritarė ir tik gra
žios kalbos apie vieningą nuomonę ir liko tik kalbomis. Paaiškėjo 
dideli Lenkijos reikalavimai, kurių Lietuva patenkinti negalėjo. 
Manoma, kad šį sutartis būtų buvusi svarbesnė už sutartį dėl 
vamzdyno tiesimo. Prezidento Valdo Adamkaus aiškinimas, kad 
neparengti reikalingi dokumentai, neatrodo įtikinamai.

Mums verta prisiminti, kai neseniai Latvijoje ir Estijoje lankėsi 
Europos Tarybos pirmininkas Rene Van der Linden, jis išbarė 
politikus dėl rusakalbių “teisių pažeidimo”, o atvykęs į Vilnių 
aiškino studentams, kaip yra svarbu mokėti prisitaikyti prie Rusi
jos ir, gink Dieve, neužsiminti, kad Rusija atsižvelgtų į Lietuvos 
interesus.

Todėl ir politikų surengta paroda apie baisius rusų nusikalti
mus Čečėnijoje Briuselio Europos Sąjungos vestibiulyje dingo 
per naktį ir nežinia kur padėta. Europarlamentarai Vytautas Lands
bergis ir Konrad Szymanski nusiuntė protesto laišką Europos 
Parlamento pirmininkui. Žinia tuoj pasklido Europoje, o Lon
dono “Financial Times” klausia: “Kiek toli siekia Vladimir Pu
tin įtaka?” Ar reikia stebėtis, kad prez. V. Adamkaus kalbą Jung
tinių Tautų Asamblėjoje nepatiko, kai jis atvirai kalbėjo apie rusų 
militarizmą, energetinį spaudimą, norėdamas atverti akis Maskvai 
palankiems politikams.

S. Tūbėnas

Interneto dienraštyje Ber- 
nardinai.lt 2007 10 08 buvo 
paskelbtas žymaus JAV lietu
vių veikėjo, patrioto vardo 
užsitarnavusio, Broniaus Nai
nio straipsnis “Ar tautinė val
stybė yra fašizmas?” .

R ašinys p a lie tė  seniai 
Kremliaus ir JAV “liberalų” 
(im antriai kalbančių socia
listų) Niurnbergo I-jame teis
me nukaltą propagandos melo 
durklą: sutapatintą nacizmą su 
tautiškumu. Tai padaryta po 
žodžiu “nacizmas” paslepiant 
tikrovę, jog naciai tokie pat 
kairieji (o ne dešinieji!), kaip 
ir komunistai, nes abu socia
listai. “Naciai” buvo “Nacio- 
nal-socialistinė darbo partija”. 
Tuo būdu ir italų “fašizmas” 
buvo tik kitokios (negu komu
nizmas ir nacizmas) formos 
socializmas: Fašizmą sukurti 
Benito Musolini atėjo pakilęs 
iš socialistinio laikraščio re
daktoriaus kėdės.

Br. Nainys pagrįstai pikti
nasi tautiškumą šmeižiančiu jo 
prilyginimu fašizmui.

Vienok minimas straipsnis, 
primargintas -  “jeigu” LR va
dovai būtų padarę tą ar kitą, 
vienaip ar kitaip. Tai suteikia 
progą pastatyti keletą “jeigu” 
ir karo meto raudonojo teroro 
pasėkoje užsienyje atsiradu
sios tautos dalies praeities ir 
dabarties veiklai. Skaitome. 
B.Nainio “jeigu” litaniją:

“Jeigu Lietuvos vadovai 
( ...)  būtų pasukę kitu keliu 
(...)  nuo “bubnijimo” pilieti
nio au k lė jim o .” Jeigu nebūtų 
tokių “jeigu” , m okyklų va
dovėliai supažindintų moks
leivius su pasipriešinimu oku
pacijai, su partizanų kova, ir t.t.

Turint mintyje kai kuriuos 
“Lietuvos vadovus” , autoriaus 
“je ig u ” skamba kaip kieno 
nors svajonės -  “jeigu kro
kodilai ėstų žolę, o ne šuniukus 
ir avytes” . Kaip neseniai bu
vusiam “užsienio lietuviui”, iš 
praeities iškyla ilga eilė galimų 
išeiv ijos “je ig u ” dabartinę 
padėtį L ietuvoje galėjusių

KREMLIUS ATLEIDO 
M. KOLEROV

Rusijos prezidento admi
nistracijos tarpregioninių ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis departamento vadovas 
Modest Kolerov buvo atleistas 
iš pareigų dėl "per didelio 
radikalumo su tam tikromis 
valstybėmis", lenta.ru cituoja 
laikraštį Kom m ersant. "Jis 
pradėjo aktyvią veiklą poso
vietinėje erdvėje, įskaitant 
Gruziją, Estiją ir Padniestrę, 
tačiau geresniems santykiams 
su Rusija tai nepasitarnavo", - 
teigė laikraščio šaltinis Krem
liuje šaltinis.

Apie M. Kolerov atleidimą 
pranešta spalio 23 dieną. Pats 
M. Kolerov laikraščiui Kom-

JEIGU NE JEIGU...
teigiamai paveikti ar, deja, gal 
ir neigiam ai ją  paveikusių, 
išeivijos veiklos “jeigu” pa
darinių.

Tautiškumą nuo “fašizmo” 
apginti ir “žydšaudžių” šmeiž
tą į “žydų gelbėtojų” tautos 
pavadinim ą pakeisti galėjo 
išeivijos “jeigu” drąsi propa
ganda ir ypač Niurnbergas II. 
Jau bent 30 metų rašiniais ir 
kalbomis lietuviams (su dide
liu publikos pritarimu) kėliau 
Niurnbergo II būtinumą. Net 
radau tam tinkamą vietovę -  
Niurenberg miestelį Pensil
vanijos valstijoje. Deja, tada 
dar stipri JAV ir Kanados pa
vergtų tautų išeivija galėjo tam 
susiorganizuoti. Tačiau jų  va
dovybės, atrodo, vengdamos 
prarasti valdžios, besiglėbes- 
čiuojančios su Kremliaus verg
valdžiais, pamaloninimus, ne
girdėjo nei savo tautiečių, nei 
istorijos šauksmo.

Jau 1964 m. JAV preziden
tinius rinkimus galėjo paveik
ti pabėgėliai nuo komunizmo, 
agituodami ir bent jau  bal
suodami už aiškų Sovietijos 
priešą JAV senatorių Ber Gold
water . Juk jo  rinkiminis šūkis 
buvo -  “O kodėl ne pergalė?!” 
O ką mūsų išeivija? Daugelis 
net agitavo prieš tą antikomu- 
nistą. Mat jis “respublikonas”, 
o jie -  “demokratai”. (Tie, ku
rie pardavė Lietuvą Jaltoje ir 
Potsdame?) Mane už rėmimą 
antikomunisto (mat jis “kon
servatyvus”) puolė Dirvoje net 
toks kairiųjų “išminties bokš
tas” kaip Vytautas Kavolis. 
Jeigu Goldwater būtų laimėjęs, 
Vakarų visokios paramos nete
kusi SSRS būtų jau seniai nu
ėmusi okupacijos grandines 
nuo mūsų Tėvynės. Išeivijai 
galima ilgoka “jeigu” litanija, 
pradedant vien nesusigaudy
mu politikoje.

Reikia pripažinti, kad kon
servatyvus kandidatas išgąs
dino ir Respublikonų partijos 
globalistus. Mat jie, drauge su 
Europos globalistais, naudojo 
savo valstybių iždus ir politiką

m ersant teigė, jog  pradėjo 
dirbti "sferoje, susijusioje su 
nevyriausybinėmis organizaci
jomis", tačiau atsisakė patiks
linti, ką tiksliai daro. Departa
mento vadovo postą preziden
to adm in istrac ijo je  užėm ė 
buvęs jo  pavaduotojas Nikolaj 
Cvetkov.

Tarpregioninių ir ku ltū 
rinių ryšių su užsienio šalimis 
departamentas įkurtas 2005 
m etais ir iš esmės užsiim a 
santykių su rusais, gyvenan
čiais buvusios TSRS teritori
joje, ir santykių tarp Rusijos 
ir Artimųjų Rytų šalimis ge
rinimu bei stengiasi užkirsti 
kelią naujoms "aksominėms 
revoliucijoms" posovietinėje 
erdvėje. LRT

drauge su Kremliumi, kurti 
pasaulinės valdžios diktatūrą, 
užmautą ant Jungtinių Tautų 
Organizacijos kurpalio. Gold
water pralaimėjus, iš CFR glo- 
balistai stipriau įsiskverbė ir į 
Respublikonų partiją. Tą lietu
viai tiesiog pamatė, kai (res
publikonas) prez. Bush (dabar
tinio tėvas) iš paskutiniųjų 
bandė gelbėti nuo lietuvių ir 
ukrainiečių Gorbačiov “per
tvarkomą” Sovietų imperiją. O 
jeigu būtų buvę kitaip?

Laimei, išeivijos kova už 
Lietuvos laisvę vyko dauge
lyje frontų. Vėliau vienur bei 
kitur iškilo “Lietuvos laisvini
mo šviesuliai”, kurių dalį ap
rašiau knygoje “Nauja pasau
lio santvarka”. Vienas jų tebėra 
mūsų tarpe, Vokietijoje gyve
nąs, 2007 m. rugsėjį 75-sius 
metus atšventęs, Antanas Vi- 
luckis. Jis savo lėšomis keletą 
metų leido 3 leidinius, prade
dant Info dar okupacijos me
tais. Pats išvežiodavo po Že
maitiją (veltui) platinamą Že
maitiją. Dar ir dabar, kadangi 
dažnokai apsilanko Palangoje, 
Lietuvoje pasirodo jo, giliai į 
raudonąjį skruzdėlyną aštrią 
lazdą įbedantis, b iu leten is 
Kontra ir Info.

O jeigu pinigines ir intelek
tą krūvon subūrusios Australi
jos, JAV ir Kanados pagrin
dinės organizacijos būtų po 
Kovo 11-sios išleidusios Lie
tuvoje patriotinį informacinį 
la ik raštį, šiand ien  žym iai 
sutrumpėtų “jeigu” litanija.

“Tarp mūsų kalbant”, ir da
bar dar senosios išeivijos pen
sininkai, su jų gerai prasigyve
nusių (“lietuvybę išlaikiusių”?) 
vaikų pagalba galėtų nupirkti ir 
perimti ne vieną Lietuvoje iš
einantį ko nors vertą laikraštį.

Gaila, mūsų tarpe nebėra 
visus išeivijos veikėjus pamo
kiusio ir veikloje pralenkusio 
Leonardo Valiuko. Jis buvo 
pavyzdys veikėjams, kaip eiti 
į viešumą ir įtaigoti vyriausybę 
ir politines partijas.

Vilius Bražėnas

PALEISTAS
PARLAMENTAS

Kirgizijos prezidentas Kur
manbek Bakijev pasirašė dek
retą paleisti parlamentą, prane
šė valstybės vadovo administra
cija. Kol kas neskelbiama, kada 
bus surengti pirmalaikiai parla
mento rinkimai. K. Bakijev pri
ėmė sprendimą paleisti parla
mentą Centrinei rinkimų komi
sijai paskelbus išankstinius spa
lio 20 d. vykusio referendumo 
dėl naujos Konstitucijos redak
cijos rezultatus. Pirminiai rezul
tatai, kuriuos spaudos konferen
cijoje paskelbė Kirgizijos cent
rinės rinkimų komisijos atstovai, 
rodo, kad dauguma kirgizų - 
apie 75% - balsavo už pagrindi
nio įstatymo pakeitimą. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
nardinai.lt
nardinai.lt
lenta.ru
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(Atkelta iš 1 psl.)
VYTAUTUI...
tokia. Arba muzikos kritika -  
ir aš, ir kolegos rašėme apie 
įvairius muzikos reiškinius. 
Apie juos gali kalbėti vienaip 
ar kitaip, bet vienminčiai, ku
rie nori pažangos, vieni kitus 
atpažįsta. Iš to, ką rodo kaip 
vertybę, ką paaiškina, kad 
visuomenė būtų supratingesnė 
ir kultūringesnė. Vaižgantas 
svarbiausią savo knygą "Pra
giedruliai" pavadino "Vaiz
dais kovos dėl kultūros". O 
kultūra yra ta erdvė, kurioje 
kovojama dėl išlikimo ir atsi
gavimo ateityje. Nes jei neliks 
kultūros, nebus kam atsigauti.

Sakote, prieš 20 metų. Ir 
prieš 30 metų kažkas buvo. 
Buvo didelė kova dėl Vilniaus 
senamiesčio. Joje mano tėvas 
dalyvavo, aš jam padėjau. Pri
sidėjo daug architektų, me
nininkų, literatų. Norėta sustab
dyti griovimą pačiame Vilniaus 
viduryje. Galų gale pasisekė. 
Tai buvo tam tikra politika tos 
sistemos ribose.

Esu išleidęs savo straipsnių 
knygą, kurią pavadinau fraze iš 
Mikalojaus Konstantino Ciur- 
lionio straipsnio. Ten jis svarstė, 
ar bus kada nors pasaulio  
atpažįstama lietuvių muzika, ir 
sakė, kad yra tokia v iltis. 
Straipsnis baigėsi žodžiais: jei 
tik nepailsim e, je i pasiseks 
mums sužadinti visuomenėje 
geresnės muzikos troškimą. 
Knyga taip ir vadinasi -  "Ge
resnės muzikos troškimas". Tai 
juk ir visko geresnio troškimas. 
Jį reikia sužadinti visuomenėje. 
Pirmiausia kad žmonės norėtų 
geresnio, o paskui jau padėti, 
kad atsirastų tas geresnis. Štai 
ir visa politika.

-  Jus, jauną politiką...
-  Jaunas nebuvau, jau bu

vau senas (juokiasi).
-  Bet politikas buvote jau

nas. Ar tuomet, užgriuvus 
didžiulėms istorinėms per
mainoms, nesigailėjote savo 
sprendim o im tis aktyvios 
politikos?

-  Tada neatrodė, kad bus 
nelengvi laikai. Rodėsi, kad 
nelengvi laikai jau buvo ir yra 
dabar, o bus tik geresni. Todėl 
eiti į tuos geresnius laikus buvo 
džiaugsminga, smagu. Vėliau, 
numatydami blokadas, turėjom 
perspėti žmones, kad bus sun
ku. Klausiau: ar ištversim? 
Šimtatūkstantinis mitingas at
sakė: ištversim! O Sąjūdžio 
vadovybėje niekas negalvojo, 
kad mums sunku. Aukodavom 
visą laiką, naktimis posėdžiau
davome, bet buvo smagus ėji
mas pirmyn, į geresnę ateitį. 
Nebijojom, kad bus sunku. Kas 
yra sunku?

-  Kaip kam.
-  Sunku yra, kai sėdi su

rūgęs, nelaimingas, nežinai, ką 
daryti, ir nieko nenori. Bet pats 
dėl to kaltas. Arba kai pasiduo
di depresijai. Tada atrodė, kad

Vytautas Landsbergis audiencijoje pas popiežių Joną Paulių II Va
tikane 1991 m. Romualdo Požerskio nuotr.

tauta yra pasidavusi.
Pamenu, kaip šiurpiai at

rodė žinios sovietiniais laikais 
apie savižudybes kaimuose. 
Kolūkinis kaimas, kultūros na
mai, "Lietuvos" ansamblis, 
kolūkio pirm ininkas vidury 
ratelio, kažkas šoka naujo
viškus "tarybinius" šokius, o 
kaimuose kariasi jauni vyrai. 
Manome, kad tai tik dabar 
prasidėjo. Tada jau buvo, tik 
atrodė, kad išsiveršime iš to 
blogumo, nelaisvės, visi turės 
ką veikti ir norės gyventi. Buvo 
tam tikra iliuzija, per daug idea
lizm o, kad žm onės vardan 
naujų galimybių nepabūgs at
sirandančių sunkumų, nepalūš. 
O pasirodė, kad turime daug 
palūžtančių, nesuvokiančių net 
degtinėje slypinčio pavojaus.

Sykiu buvom e realistai, 
puikiai supratome, kad einame 
į konfrontaciją su sovietų san
tvarka, vadinamąja Komunistų 
partija. Sakydavome, kad ir joje 
yra įvairovė: yra žmonių, kurie 
nori permainų, ir žmonių, ku
rie -  prieš permainas ir už am
žiną betoną. Tą amžiną betoną 
reikėjo pralaužti.

Nomenklatūros pasiprie
šinimo elementas buvo labai 
aišku. Patys aukščiausi žmonės 
Maskvoje mums į akis sakė: 
"Na, perm ainos, reform os, 
Sąjūdis, perestro ika ... Bet 
šiukštu neliesti to ir to". Mes 
puikiausiai žinojome, kad lie
sime. Žinojome, kad mums tai 
lengvai nepraeis, kad gali būti 
panaudotos visos priemonės. 
Mums iš anksto, dar 1989 
metais, grasino. Per Lietuvos 
kompartijos komiteto "juodąjį" 
plenumą ir Maskvoje po Balti
jos kelio buvo baisus dokumen
tas išleistas, smerkiantis, der
giantis ir grasinantis.

Supratome tikslą: einame į 
rinkimus, juos laimime, skel
biam e neprik lausom ybę ir 
statome valstybę tomis sąlygo
mis, kurios atrodo neįmano
mos. Reikėjo kurti savo ne
priklausomą valstybę svetimos 
valstybės okupuotoje šalyje. 
Bet sovietų kariuomenė lyg ir 
nebuvo visagalė, o valdžia 
Maskvoje -  lyg ir ieškanti ke
lio, pripažįstanti permainas iki 
tam tikros ribos. Net jei ta riba 
peržengiama, jiems nėra pa
prasta staiga parodyti: visos

kalbos apie perestroiką buvo tik 
dūmų uždanga, o patys likome 
tokie pat žvėrys, kaip ir bu
vome.

Be to, santykiai su Vakarais 
buvo Maskvai labai reikalingi. 
Jie nebuvo visai laisvi mus 
beatodairiškai sunaikinti. Pavo
jus buvo irgi suprantamas. Ar 
skelbti nepriklausomybę kovo 
11-ąją, ar palaukti, pažiūrėti, 
kas M askvoje darysis, rasti 
geresnį m om entą? Nulėmė 
nuomonė, kad reikia skelbti iš 
karto. Nes laukimas rodys, kad 
mes neįsitikinę tuo, ką darome. 
Mūsų oponentai viduje, Komu
nistų partija, net ir ta, kuri ėjo į 
rinkim us prieš pat pabaigą 
prašnekusi apie nepriklauso
mybę kada nors, vis tiek nepri
tarė tiesioginiam tautos valios 
pareiškimui.

Tai anaiptol nebuvo įprasti
nis dalykas tarptautinėje poli
tikoje. Kas nors galėjo mus taip 
ir vertinti -  jie vienašališkai 
paskelbė nepriklausomybę! Bet 
palaukite, mus irgi okupavo 
vienašališkai, tiesa, susitarę su 
Vokietija. Mums niekas nepa
žadėjo kitą dieną pripažinti ne
priklausomybę, tai ėmėm ir 
padarėm  valingą veiksm ą. 
Gavome žmonių įgaliojimą 
padaryti šitą veiksmą, tai ar 
turėjome juos išduoti?

Ar numatėme sunkumus? 
Taip, žinojome, kad einame į 
pavojus, sunkumus, bet dėl to 
nesikrimtome. Koks bus Lietu
vos likimas? Blogiau nebus. 
Tarkim, atvarys atgal. Todėl 
reiktų suspėti nors žemę su
grąžinti. Praeityje matėme Lie
tuvos pasipriešinimą, žmones, 
kurie ėjo ir dėjo galvas, ži
nodami, kad žus. Jei jie galėjo, 
kodėl mes negalime?

-  K artą prisipažinote: 
"Politika vargina. Ypač kai 
konkreti politika turi per 
mažai muzikos, per mažai 
siekio tobulėti ir tobulinti, 
arba kalbėti teisingai. Muzi
ka reikalauja kalbėti teisin
gai. Iš karto gauni signalą, jei 
suklysti”. Kaip Jūs jautėtės 
politikoje, kuri dažnai būna 
purvina, kur poezijos nerasi 
nė trupinėlio, užtat rietenų, 
interesų kovos, drabstymosi 
purvu -  kiek nori?

-  Purvas ir muštynės yra 
žemos politinės kultūros daly

kas. O teisingas tikslas -  jį, 
aišku, gali apteršti kultūros sto
ka, - yra bendro gėrio visiems 
žmonėms siekis. Šitame žemės 
gabalėlyje -  šitai tautai. Bet jei 
čia atsiranda gėrio, gali būti, 
kad ir kitiems geriau. Tiesa, at
siranda keistų kaimynų, kurie 
mano, kad jiems tada blogiau. 
Jiems geriau, kad aplink būtų 
duobė ir bala. Tačiau jie klysta. 
O mes įsitikinę, kad būtina 
siekti gėrio švietime, ekologi
joje, teisingume.

Pirmiausia -  laisvė ką nors 
daryti neprašant leidimų ir ne
laukiant leidimo iš aukščiau. Jei 
esi susijęs kokiais ryšiais, gali 
gauti patarimų. Bet tai nėra 
direktyva iš Maskvos liepianti, 
kiek kukurūzų reikia pasėti. 
Arba kiek galima turėti univer
sitetų -  buvo du, tai ne, reikėjo 
sujungti, panaikinti. Rengiate 
M. K. Ciurlionio tarptautinį 
konkursą? O kodėl tarptautinį? 
Ne, jums galima tik sąjunginių 
respublikų ir tai tik penkių. 
Norite statyti paminklą M. K. 
Ciurlioniui? Negalvokite, kad 
galite pasidaryti projektą ir 
statyti negavę leidimo iš Mask
vos. Savo sprendimu galite 
pastatyti tik biustą! Štai kas yra 
laisvė ir nelaisvė.

-  Prieš pat 2000 metų Sei
mo rinkimus per televiziją 
atsiprašėte už savo charakterį 
ir padarytas klaidas. O dabar 
gailitės kažkurio savo spren
dimo?

-  Yra klaidos, kurias sąlygo
jo laikmetis. Manei, kad darai 
teisingai, paskui paaiškėjo, kad 
apsirikai dėl kai kurių žmonių 
skyrimo. Jie pasirodė esą blo
gesni, nei atrodė. O tu tada turė
jai įgaliojimus ir galbūt galėjai 
padaryti geresnį sprendimą. Esi 
kaltas, ir kas gali pasakyti, kad 
ne: galėjo kitaip atrodyti.

Kita vertus, kai kada pagal
voji, kad ir paskyrimo klaida 
išėjo į naudą. Nes priešas galė
jo būti suklaidintas tokios tavo 
klaidos manydamas: "Dabar 
mes juos sutvarkysime šitais 
būdais, nes ten, jų  viduje, yra 
tokių veikėjų, kurie mums 
reikalingi. Todėl galime apsi
eiti be tankų". Tada mes laimė
davom laiko.

Bet jei paskui pamatai, kad 
rekomendavai į valdžią nekokį 
žmogų, apgailestauji. Ar dabar 
to nedarytum? Turbūt nedary
tum. Bet gal išeitų blogiau? Kas 
gali žinoti. Gal tada išėjo kaip 
t i k .

Taip dėl kai kurių premjerų 
skyrimo negaliu pasakyti, kad 
nepadariau klaidos. Gal dar dėl
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ko nors. Turėjau tikėti žmonė
mis, nes gerai nepažinojau 
esamų nomenklatūros darbuo
tojų. Turėjau pasikliauti reko
mendacijomis, kuris iš jų kam 
tinka, ką galim a pakviesti, 
paremti, kiek tai priklausė nuo 
manęs kaip aukščiausio valsty
bės pareigūno. Pavyzdžiui, 
generalinis prokuroras. Jį reikė
jo skubiai skirti, man rekomen
davo ir pasiūliau Artūrą Pau
lauską, o dabar to nedaryčiau. 
Tuo metu net nežinojau, kad jo 
tėvas -  KGB pulkininkas. Nie
kas neįspėjo.

-  Lietuvoje abejingų jums 
žmonių turbūt nėra. Tūks
tančiai jus gerbia dėl politinės 
ar meninės veiklos, turbūt 
dar daugiau jūsų nemėgsta ir 
kritikuoja dėl vieno ar kito 
žingsnio. Gal šie, jausdavę ar 
jaučiantys Jums antipatiją, 
tiesiog Jūsų nesuprasdavo?

-  Man kartais sakydavo, 
kad kalbu per daug in te li
gentiškai ar sudėtingai. Bet kai 
vykdavo masiniai mitingai, su
sirinkdavo įvairiausi žmonės. 
Aš jiems kalbėdavau ir maty
davau, kad viską supranta. O ko 
ten nesuprasti? Siaurame rate
lyje gali kalbėti sudėtingus da
lykus. Bet kai kalbi su žmonė
mis, stengiesi, kad viskas būtų 
aišku. Kaip ir su vaikais -  nega
li kalbėti suaugusiųjų kalba. 
Man nėra jokios problemos kal
bėtis su vaikais. Arba su rusais, 
nors apie mane šiuo požiūriu 
prišneka visokių dalykų. Nėra 
problemos kalbėtis su žmonė
mis kur nors rajonuose, tik gana 
retai ten nuvažiuoju, ypač pa
staraisiais metais. Būdavo, ar 
rinkimai, ar šventė kokia, pa
kalbi apie gyvenimą, politiką, 
pasveikini, pasidžiaugi, paskui 
girdi repliką: "Žiūrėk, taigi jis 
visai kitoks". Nuo ko kitoks? 
Nuo savęs aš ne kitoks, bet nuo 
kažkokio įvaizdžio, nuo daro
mos karikatūros.

Nemanau, kad buvau nesu
prantamas kolegoms, ar šiaip 
žmonėms. Tačiau galbūt mane 
interpretuodavo taip, kad būtų 
nesuprantam a, nepatrauklu, 
priešiškai nuteikiama. Toks dar
bas buvo nuosekliai dirbamas, 
gal ir atnešė kokių vaisių.

Žinoma, trūkumas, kad aš 
nesikeikiu. Nors kartais atro
do, kad kai susikeiki, geriau 
supranta žmonės (juokiasi). 
Toks jau posovietinės kultūros 
lygis. Mano darbuotojai atsi
mena, kad kažkada, netekęs 
kantrybės, aš susikeikiau. Jie 
nustėro, bet padarė išvadas, 

(Nukelta į 5 psl.)
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VYTAUTUI...

kad reikia kažką geriau daryti.
-  Emigracija, protų nute

kėjimas, karas keliuose, rin
kimuose laimintys populis
tai, bendraamžius mušantys 
paaugliai -  ar tokią Lietuvą 
norėjote matyti, kai skaitėte 
N eprik lausom ybės A kto  
tekstą?

-  Čia labai retorinis klausi
mas. Mes tokios Lietuvos ne
kūrėme. Žinojome, kad mus 
gali vėl okupuoti -  ir kariškai, 
ir kultūriškai, ir ekonomiškai. 
Dabar pasirodė, kad galima 
okupuoti ne kariškai, o iš da
lies ekonomiškai ir kultūriškai. 
Tikrai neįsivaizdavome, kad 
atkurtoje laisvoje Lietuvoje 
bus skleidžiamos ir skatina
mos tokios blogybės.

Jau Atgimimo laikotarpiu 
teko jom s priešintis. Viena 
užduočių  buvo sustabdy ti 
siaubingą girtavimą. Jis iki šiol 
nesustabdytas. Šią nepriklau
somybės kovą mes pralaimė
jome. Bet ir negali šitos kovos 
laimėti grupelė žmonių arba 
vadovaujančių pareigūnų. Jie 
galbūt gali vykdyti nuosek
lesnę politiką . Bet je i  yra 
demokratinė sistema, valdžios 
keičiasi, per rinkimus ateina 
žmonės, kurie kitaip supranta 
reikalus, tai vykdyti ilgametę 
nuoseklią politiką kad ir šiuo 
konkrečiu klausim u nebėra 
galimybių. O kaip kovoti su 
spirito kontrabanda, pilstuko 
tinklais visuose kaimuose, jei 
policija nekovoja? Kokia kita 
valdžia gali kovoti arba apgin
ti?

Gal ir neįsivaizdavom e, 
kad pralaim ėsim e kultūrinę 
kovą tokiose srityse. Buvo ži
nomas narkotikų pavojus, bet 
labai greitai po nepriklauso
m ybės įtv irtin im o  valdžia  
pasikeitė ir tai naujai senajai 
valdžiai narkotikai mažai rū
pėjo. Kai teko Tėvynės sąjun
gai pabūti dar kartą atsakingai, 
ir aš tapau Seimo pirmininku, 
inicijavau pataisas, sugriežti
nančias bausmes už narkotikų 
platinim ą, ypač nepilnam e

čiams. Aš tą nusikaltimą supra
tau kaip lėtą žudymą. Kai žu
dom as jaun im as, L ietuvos 
ateitis, tai antivalstybinis nusi
kaltim as. Buvo įte is in to s  
griežtos bausmės, bet jos ne
buvo taikomos. Matydavau, 
kad vyksta teismai, bet netai
ko tų griežtų Baudžiamojo ko
dekso straipsnių. Paskui vėl 
pasikeičia valdžia, priima nau
ją  Baudžiamąjį kodeksą ir ge
rokai sumažina bausmes. Kaž
kas pasilengvino gyvenimą 
arba palengvino jį narkotikų 
gamintojams ir platintojams.

Iš kaimų dar pasigirsdavo 
reti desperatiški balsai -  mote
rys kreipdavosi su prašymu 
gelbėti jų vyrus, uždaryti "pils- 
tukines". Niekas neuždarė. Pa
stūmėjo ir moteris gerti. Klau
simas, kiek policija tada gau
davo procentų? Kai nunuody
davo žmones primaišydami 
m otorų šaldym o skysčio ir 
žmonės būriais išmirdavo, tada 
kildavo susirūpinim as, nes 
miršta staigiai. O jei miršta per 
keletą metų, pasikaria, peiliais 
nusibado vieni kitus, - nieko 
ypatingo? Galima veidm ai
niškai paaimanuoti: kas čia 
Lietuvoje darosi? Nesidaro sa
vaime, ponai draugai.

-  K odėl žm onės tokie  
tapo -  naikina save ir vieni 
kitu s, karta is to net n e
norėdam i, yra viskuo nu
sivylę, nepilietiški?

-  Ne visi žmonės geria, ne 
v isi nusivylę. Bet yra per 
didelė dalis tokių. Per skaudūs 
nuostoliai, kad būtų galima 
abejingai žiūrėti, o žiūrima 
abejingai. Mažiausia pastanga 
apriboti gėrimą nors vieną die
ną per metus - kokią sukėlė 
reakciją! Arba alkoholio rek
lama -  koks pasipriešinimas 
jos ribojimui! Kaip buvo pa
jungta dalis inteligentijos, tie
siog fantastika!

Nėra bendro supratim o. 
Kai mes ėjome į Kovo 11-ąją, 
atrodė, kad yra daug didesnis 
bendras supratimas ir palaiky
mas. Kai kas gali pasakyti, 
kad ten buvo svarbiausi daly
kai: nepriklausomybė, laisvė. 
Bet jie nesibaigia vienkarti

niais veiksmais. Žmonės yra 
egzaminuojami kiekvieną die
ną. O pritarimo kiekvieną die
ną nebelieka.

Jei žmogus nelaisvas nuo 
alkoholio, nuo pagundų imti 
kyšius ir engti savo artimą 
sėdint valdininko kėdėje, kur 
galima žmogų pavarinėti, kol 
jis  supras ir pradės mokėti 
kyšius, jei yra tiek daug ne
laisvų nuo tokių pagundų arba 
išsišaknijusių ligų, tai ir laisvė 
sąlygiška. Per tas nelaisves 
tave gali valdyti. Ir rinkėjus 
galima taip valdyti, o valdant 
rinkėjus nesunku užvaldyti ir 
valstybę. Visa tai iš anksto nu
matyti būtų buvę už fantasti
kos ribų, bet vis tiek reikėtų eiti 
kaip į egzaminą. Tą egzaminą 
mūsų šalis laiko iki šiol. Sun
kiai laiko. Dar visai neišmetė, 
bet ji jau pasėdi antrus metus 
toje pačioje klasėje, jau prara
do nemažai laiko.

-  Ilgus metus Jūs ir A. 
B razauskas neslėpdavote  
priešiškumo vienas kitam. 
Prieš keletą metų net sakėte 
su juo kalbėjęs labai seniai. 
Kokie jūsų santykiai dabar?

-  Santykių praktiškai nėra 
jok ių . N esusitinkam e. Su
sitinkam e tik  o fic ialiom is 
progomis, paspaudžiame vie
nas kitam ranką ir viskas. Kaip 
su kiekvienu pažįstamu -  jokių 
ypatingų santykių nėra, nei 
draugiškų, nei priešiškų. Gana 
skirtingi pasauliai. N esusi
tinkame tose vietose, kur būtų 
svarstomi bendri reikalai.

Net ir tada, kai jis buvo vi
cepremjeras, kai buvo bloka
da, mes tik "panevaly" susi
tikdavome bendruose Aukš
č ia u s io sio s  T arybos (AT) 
prezidium o ir Vyriausybės 
posėdžiuose. AT galėjo  to 
reikalauti kaip aukščiausia 
valdžia, bet Vyriausybė buvo 
nepatenkinta, kad ją  varžo, 
kad AT nori sužinoti apie 
padėtį kasdieną. AT jautėsi at
sakinga ne m ažiau už Vy
riausybę, kuri siūlydavo tokį 
požiūrį: "palikite blokados 
problemas Vyriausybei, tegul 
tvarkosi, o jūs priiminėkite 
įstatymus". Atsiprašau, mūsų

buvo kitas supratim as. AT 
buvo kovojantis parlamen
tas, Lietuvos tvirtovė.

Taigi ten mes dalyvau- 
davom bendruose posėdžiuo
se. O šiaip nepasitaikydavo 
kada kartu būti, nebent nuei
davau pasitarti, išdėstyti savo 
nuomonės. A. Brazauskas vie
nintelį kartą 1990 metais buvo 
atėjęs pasitarti dėl prasto Vy
riausybės darbo. Dabar -  san
tykiai iš tolo. Pamojame vie
nas kitam skarele...

-  Prieš pat mūsų pokalbį 
iš Jūsų kabineto išėjo buvęs 
premjeras ir Seimo narys 
Gedim inas Vagnorius. Ar 
bendraujate ir su kitais poli
tikais, kurie yra toliau nuo 
Tėvynės sąjungos?

-  Būna atsitiktinių susi
tikimų su kitų partijų kolego
mis iš AT laikų. Tai supranta
ma -  pažintis su jais kitokia, 
ypatingesnė. Net ir su tais 
žmonėmis, kurie nuėjo kažkur 
kitur, gal net oponavo, vis tiek 
santykis lieka kitoks. Ar būtų 
Nijolė Oželytė, ar liberalai. 
Net iš tų, kurie kuo nors pa
kenkė, ne vienas yra pasikal
bėjimui tinkamas žmogus.

-  O patarimų paklausti 
kas nors paskambina?

-  Manau, kad iš politikų to 
nėra ko tikėtis, nors privačiai 
ne v ienas k lausia  gyven i
m iško  pa ta rim o . Su savo 
partijos žmonėmis -  taip, ir 
neprašomas patariu, paskam
b inu , pašneku , d a lyvau ju  
prezidiumo posėdžiuose, arba 
kaip Politikos komiteto pir
mininkas sušaukiu grupę poli
tikos mąstytojų, duodame re
kom endacijų partijos vado
vybei. Politinio bendravimo 
yra, bet jau specifiškai šitoje 
fronto dalyje.

O iš tikrųjų būtų labai ge
rai turėti platesnį tarppartinį 
susitikimų darinį, kur būtų gal
ima svarstyti valstybės politiką 
su kitų partijų žmonėmis. Bet 
jis taip ir nesusiformavo Lietu
voje. Net EP mes nesusirenka- 
me į Lietuvos parlamentarų 
klubą. D e ja .  Gal tokie mūsų 
visuomeniniai tautiniai tradi
ciniai minusai. E. Digrytė

REMS BUVUSIŲ
POLITINIŲ KALINIŲ 

IR STREIKŲ DALYVIŲ 
ŠEIMAS

Vilnius, spalio 24 d. Žuvu
sių GULAG'o politinių kalinių 
sukilimų ir streikų dalyvių šei
moms numatytos vienkartinės 
išmokos. Vyriausybė pritarė 
Valstybės param os žuvusių 
pasipriešinimo 1940-1990 me
tų okupacijoms dalyvių šei
moms įstatymo pakeitimų pro
jektui ir teiks jį Seimui.

Pasak Vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešim o, pagal 
naują Pasipriešinim o 1940
1990 metų okupacijoms daly
vių teisinio statuso įstatymo 
naują redakciją, kuri įsigalios 
nuo 2008 m. sausio 1 dienos, 
kario savanorio ar laisvės kovų 
dalyvio teisinis statusas, be 
kitų, papildomai galės būti pri
pažin tas ir žuvusiem s 
GULAG'o politinių kalinių 
sukilimų ir streikų dalyviams.

Kadangi išmokos šeimos 
nariams skiriamos priklauso
mai nuo rezistencijos dalyvio 
žūties aplinkybių, reikia suder
inti Valstybės paramos žuvusių 
pasipriešinimo 1940-1990 me
tų okupacijoms dalyvių šei
moms įstatymą su Pasiprieši
nimo 1940-1990 metų okupaci
joms dalyvių teisinio statuso 
įstatymo nuostatomis.

Keičiant Valstybės paramos 
žuvusių pasipriešinimo 1940
1990 metų okupacijoms daly
vių šeimoms įstatymą, siūloma 
nustatyti, kad GULAG'o poli
tinių kalinių sukilimų ir masi
nių streikų organizatorių bei 
dalyvių, žuvusių šių sukilimų ir 
streikų malšinimo metu, šeimos 
nariai atitinkamai įgytų teisę į 
20 tūkst. litų ir 15 tūkst. litų dy
džio vienkartines pašalpas.

Taip pat siūloma numatyti 
išmokas (10 tūkst. litų žuvusio
jo  šeimai) už karius savano
rius, kurie, pasibaigus jų  įkali
nimui, žuvo ar mirė tremtyje.

Valstybės paramos įstaty
mas galioja beveik devynerius 
metus. Per visą laikotarpį para
ma suteikta apie 3600 šeimų, 
išmokėta 57 mln. litų. LG0TIC

http://www.president.lt
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WASHINGTONE VILNIAUS ENERGETIKOS 
KONFERENCIJOS REZULTATAI

Vašingtone Hudsono insti
tute spalio 18d. įvyko “Vilniaus 
energetikos saugumo konferen
cijos 2007: Atsakinga energe
tika -  atsakingiems partneri
ams, išvados ir sekantys žings
niai“ rezultatų pristatymas. Lie
tuvos Respublikos ambasados 
Vašingtone kartu su Hudsono 
institutu surengtame renginyje, 
JAV politinei, ekonominei, aka
deminei ir diplomatinei ben
druomenei buvo pristatyti Vil
niuje spalio 10-11d. vykusios 
energetikos konferencijos dis
kusijos, aptarti klausimai, pa
siekti susitarimai ir ateities pla
nai.

Susirinkusiems pranešimus 
skaitė LR Ambasadorius JAV 
Audrius Brūzga, JAV valsty
bės sekretoriaus pavaduotojo 
padėjėjas Europos reikalams 
Matthew Bryza, konferencijai 
moderavo Hudsono instituto 
Eurazijos politikos centro di
rektorė ir vyresnioji mokslinė 
bendradarbė Zeyno Baran.

Am basadorius A.Brūzga 
pabrėžė, kad šalių vadovai

Tautos šventės Los Angeles pranešėja Daina Petronytė-Kasputienė.
Julijos Petronienės nuotr.

C H IC A G O , IL

Amerikos Lietuvių televi
zijos (ALTV) vadovas Arvydas 
Reneckis praneša, kad ateityje 
programos bus sudaromos iš 
Lietuvoje veikiančių televizijų 
geriausių programų. Transliaci
jas žada pradėti po kelių mėne
sių ir bus vadinama “TV Litua- 
nica”, kurios laidas galės matyti 
ne vien tik Čikagos ir apylin
kių lietuviai, kaip yra dabar, bet 
ir JAV gyveną lietuviai. “TV 
Lituanica” organizatoriai mano 
greitai baigti kelerius metus 
besitęsiančias derybas ir pasi
rašyti sutartį su tarptautinės 
programas transliuojančiu JAV 
didžiausiu palydovynės televi
zijos tinklu “Dish Network”. 
Programų rodymas gali pra
sidėti tik po 2 ar 3 mėnesių. Šio 
kanalo kūrim ui iš Lietuvos 
valstybės biudžeto numatyta 
skirti pusę milijonų litų.

“Septyni nematomi žmo

sveikino ir susitarė dėl būti
nybės stiprinti transatlantinį 
energetinį bendradarbiavimą 
tarp Europos, JAV ir Kaspijos 
bei Juodosios jūros regionų, 
bei sukurti Vidurinės Azijos- 
Pietų Kaukazo-ES energijos 
tiekimo koridorius, kurie yra 
itin svarbūs patikim iem s ir 
įvairiems energijos tiekimo 
srautams į ES užtikrinti.

Šių iniciatyvų praktine iš
raiška tapo Lietuvos, Azerbai
džano, Lenkijos, Ukrainos ir 
Gruzijos vadovų pasirašytas 
politinis susitarimas statyti naf- 
totekį Odesa-Brodai-Plockas- 
Gdanskas, kuris atvertų kelią 
Kaspijos regiono naftai į Rytų 
Europą, - sakė Lietuvos diplo
matas. Taip pat svarbu tai, jog 
Vilniaus energetikos konferen
cija padėjo pagrindus kasmeti
nei konferencijai aptarti ener
getikos klausimus. Kitais me
tais energetikos konferencija 
vyks Kijeve, Ukrainoje.

Atsakydamas į klausimus 
A.Bruzga sakė, kad konferen
cija tapo reikšmingu žingsniu

nes” , Šarūno Barto sukurtas 
filmas, bus rodomas lapkričio 
10 d., 5 val. vak., Gene Siskel 
filmų centre, 164 N. State St., 
Chicago. Filmo rodymą rengia 
Lietuvos Respublikos Gene
ralinis konsulatas ir Lietuvos 
institutas. Įėjimas mokamas.

Čikagoje ir jos apylinkėse 
leidžiami lietuviški laikraščiai: 
dinraštis “Draugas”, vyriausia 
redaktorė Dalia Cidzikaitė, 
“Amerikos lietuvis” , savait
raštis, vyr. redaktorius Bronius 
Abrutis, “Info tiltas”, nemoka
mas savaitinis leidinys, redak
torius neskelbiamas, leidėjas -  
Arūnas Makauskas, “Vakarai”, 
savaitraštis, vyriausia redaktorė 
Monika Bončkutė, “Langas”, 
nemokamas savaitraštis, redak
torius neskelbiamas, “Čikagos 
aidas” , nem okam as savait
raštis, redaktorė Ina Stundytė, 
“Bičiulystė” dvisavaitinis laik
raštis, redaktorė Ligija Tautku-

į priekį paskirstant energetikos 
išteklius ir buvo atvira visoms 
šalims, tame tarpe Rusijai.

JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo padėjėjas Euro
pos reikalams Matthew Bryza 
pažymėjo JAV param ą Vil
niaus energetikos konferenci
jos siekiui sutelkti dėmesį į 
geopolitinius aspektus ir jų  są
sają su energetikos šaltinių ir 
tiekimo kelių įvairovę. Jis pa
brėžė JAV siekį prisidėti prie 
to, jog Europa užsitikrintų ga
limybę rinktis iš kelių energe
tinių išteklių tiekėjų ir tuo pat 
metu sukurtų abipusiai naudin
gą bendradarbiavimą su Rusi
ja.

Hudsono instituto Eurazijos 
politikos centro direktorė ir vy
resnioji mokslinė bendradarbė 
Zeyno Baran, pabrėžė konferen
cijos svarbą dabartinių pasaulio 
politinių įvykių kontekste, bei iš
reiškė viltį, jog Vilniaus energe
tikos konferencija prisidės prie 
energetinio saugumo užtikrini
mo Europoje.

LR ambasados inf.

vienė, “Tėvynė”, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (ši orga
nizacija veikia jau 121 metus) 
featernalinės draudimo orga
nizacijos neperiodinis leidinys, 
redaktorius Edvardas Šulaitis.

Jadvyga Penčylienė, bu
vusi pedagogė Lietuvoje, o 
A m erikoje dėsčiusi l itu a 
nistinėse mokyklose, sulaukė 
103-čiojo gimtadienio. Ji ir 
dabar padeda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemonte, IL.

Mažosios Lietuvos fondas 
išleido savo enciklopedijos 
trečiąjį tomą, su kuriuo mus 
supažindins redaktorė ir ra
šytoja Danutė Bindokienė lap
kričio 11 d. Lietuvių Dailės 
muziejuje Lemonte, kuris yra 
PLC patalpose. Meninę pro
gramą atliks operos solistė 
Nida Grigalavičiūtė. Akom
panuos muz. Manigirdas Mo- 
tekaitis. Pradžia 12:45 val. po 
pietų.

Šiaurės Amerikos lietuvių 
muzikų sąjunga lapkričio 18 
d., 3:00 valandą po pietų, ren
gia religinės vargonų uzikos 
koncertą  Švč. M. M arijos 
Gimimo šventovėje, Čikagoje. 
Atliks Jūratė Landsbergytė. Ji 
gros lietuvių kompozitorių ir
J. S. Bach, D. Bustenude ir C. 
Franck kūrinius.

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba ruošia Labdaros vakarą 
gruodžio 8 d. “S eklyčios” 
patalpose, 2711 W. 71st St., 
Čikagoje. Bilietus galima įsi
gyti “Seklyčios” raštinėje.

Čikagos universiteto pro
fesoriui Roger Myerson buvo 
paskirta Nobelio ekonomikos 
premija, kurią dalinsis su ki
tais dviem išradėjais.

LR Garbės Generalinė konsulė Ingrida Bublienė ir Continental 
Airlines vadovas Larry Kellner per š.m. rugsėjo 14 d. spaudos kon
ferenciją, kuri įvyko Cleveland, OH, miesto rotušėje, kurioje Con
tinental Airlines vadovas pranešė, kad oro linija 2008 m. išplečia 
tiesioginius skrydžius iš Cleveland į 50 įvairių JAV miestų bei tie- 
soginį skrydį į Paryžių.

Steve Gusky, Cleveland mayors Office nuotr.

Kalba Lietuvos generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius Či
kagoje .

LIETUVOS KONSULO ŽODIS 
DIPLOMATAMS

Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau- 
noravičius spalio 24 dieną 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
d ienos m inėjim e Č ikagos 
Jam es R .Thom pson centre 
pabrėžė JT reikšm ę spren
džiant globalias pasaulio prob
lemas ir pasidžiaugė puikia 
iniciatyva plačiau pristatyti 
visuomenei šią organizaciją.

Renginys buvo skirtas pla
čiajai visuomenei, jame daly
vavo ir Čikagoje reziduojantys 
užsienio diplomatai, Illinois 
valstijos valdžios atstovai.

Lietuvos generalinio kon
sulato Čikagoje ir Balzeko lie
tuv ių  ku ltū ros m uziejaus 
įrengtam e inform aciniam e 
stende renginio lankytojams 
buvo pateikta informacija apie 
Lietuvą, jos kultūrą, istoriją, 
turizmo galimybes.

Renginyje taip pat buvo 
platinami lankstinukai ir infor
maciniai leidiniai apie mūsų 
šalį. Žmonės labiausiai domė
josi Lietuvos istorija ir turiz
mo galimybėmis. Lietuvių tau
tinius rūbus demonstravo Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus darbuotoja Regina Vasi
liauskienė, į lankytojų klausi
mus atsakė generalinio konsu
lato atstovai.

JT diena minima spalio 24 
dieną nuo 1945 metų, kai įsi
galiojo JT Chartija.

Renginį organizavo JAV 
Ilinojaus valstijos Žmogaus 
teisių departamentas kartu su 
Komisija diskriminacijos ir 
neapykantos nusikaltimams 
tirti.

Lietuvos Respublikos ge
neralinio konsulato Čikagoje 
informacija
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M U R M A N S K A S , R U S IJ A

Murmansko lietuvių kultū
rinė bendrija “Lietuva” rugsė
jo  23 d. šventė penkiolikos 
metų sukaktį. Šia proga Rusi
jos šiaurės vakaruose esan
čiame mieste gyvenančius lie
tuvius pasveikino Lietuvos ir 
užsienio diplom atai, vietos 
valdžios atstovai.

Negausi, tačiau aktyvi lie
tuvių bendruomenė yra gerai 
vertinama tarp murmanskie- 
čių. Murmanske gyvenantys 
lietuviai vykdo aktyvią kultū
rinę, šviečiamąją veiklą. Mūsų 
tautiečiai užsiima verslu, dir-

FLORIDOS RYTINIO KRANTO LIETUVIU 
TELKINIUOSE

Birželio m ėnesį visiems 
biuletenio skaitytojams buvo 
pranešta, kad ateinantis biu
letenio numeris pasirodys tik 
rugsėjo mėnesio viduryje. Gai
la, kad biuletenio leidėjai savo 
pažado neištesėjo -  jis vėluo
ja  ir net šiandien sunku pa
sakyti, kokia jo ateitis.

Apylinkės valdyba puikiai 
žino, kad biuletenis yra visų 
laukiamas, kaip vienintelis in
formacijos šaltinis mūsų apy
linkėje. Net 37 asmenys iki 
šios dienos skambino dėl biu
letenio vėlavimo. O kodėl jis 
taip vėluoja? Atsakymas yra.

Rugsėjo pradžioje staiga 
netekome kom piuterio spe
cialistės Violetos Jurevičienės, 
kuri paruošdavo biuletenio 
maketą spaudai. Jos netektis 
buvo didžiulis smūgis mums, 
ypač dabar, kai reikėjo per 
trumpą laiką surasti kitą pa
jėgų asmenį šiam darbui. Be 
to, nemažai laiko atima ir biu
letenio padauginimas bei iš
siuntinėjimas, nes tuo pat laiku 
į Lietuvą skubiai išvyko biu
letenio redaktorė ir leidėjas.

Nebuvo jokios kalbos apie 
biuletenio leidybos nutrau
kimą. Visom išgalėm ryžomės 
jo  leidimą tęsti toliau. Buvo 
kreiptasi į daugybę asmenų, 
ieškant pagalbos.

Redaktorei pavyko prikal
binti šiam nelengvam darbui 
neseniai atvykusią mūsų tau
tietę, žurnalistę Regina Grei- 
čiuvienę, šiuo metu su šeima 
gyvenančią mūsų apylinkėje. 
Tai ir jos pagalbos dėka šis biu-

Inž. Antanas Mažeika ir žmona Liucija klausosi Garbės konsulo 
Vytauto Čekanausko kalbos Los Angeles Tautos šventėje.

Gedimino Šulco nuotr.

ba žvejybos ir transporto laivy
nuose, švietimo įstaigose.

Anot Užsienio reikalų mi
nisterijos, šventėje dalyvavo 
Lietuvos generalinio konsula
to Sankt Peterburge Eitvydo 
Bajarūno delegacija , M ur
mansko srities ir miesto vado
vai, mieste reziduojantys už
sienio šalių diplomatai, kitų 
Rusijos regionų lietuvių ben
drijų ir kitų tautų kultūrinių 
draugijų atstovai.

Šventinio koncerto metu 
vietos lietuviams ir svečiams 
dainavo Murmansko lietuvių 
folkloro ansamblis. LG0TIC

letenio numeris pasiekė Jūsų 
namus.

Taigi, kaip praeityje, steng
simės, ir labai tikimės, kad 
mums tai pavyks, kad biulete
nis kaskart išeitų antroje mėne
sio pusėje. Laukiame Jūsų, 
mieli skaitytojai, pasiūlymų 
dėl biuletenio tobulinimo.

Mes manome, kad iki šiol 
Violetos Jurevičienės biulete
nio maketas buvo visiems pri
im tinas, nes nesu laukėm e 
jokių priekaištų ar nusiskun
dimų. Todėl Violetai esame 
labai dėkingi už jos pasiauko
jam ą visuomeninę veiklą, o 
taip pat ir puikų darbą LB 
Floridos apygardos valdyboje 
sekretorės pareigose.

Į Lietuvą sugrįžusiai Vio
letai biuletenio kolektyvas ir 
apygardos valdyba linki kuo 
didžiausios sėkmės. Tikimės, 
kad ji ir toliau sėkmingai dar
buosis savo firm oje Palan
goje

D A Y T O N A  B E A C H , FL

Rugsėjo 16-ąją susirinko 
kiek mažesnis Klubo narių bei 
svečių skaičius pradėti rude
ninės veiklos. Nuolatinis lietu
vių kapelionas R. Grasso au
kojo šv. Mišias ir, kaip visada, 
muziko Antano Skridulio di
riguojam as choras giedojo 
mišių giesmes lietuviškai ir 
angliškai.

Parapijos salėje visus pa
sveikino Lietuvių klubo pir
mininkas Juozas Baltrušaitis. 
Svečius nusteb ino  gražiai

“Draugo” pokylyje: iš kairės Petras Dirda, Irena Dirdienė, Laima Krislauskienė, Matilda Marcin
kienė, Vytautas Radžius. Stovi Liucija Hofmanienė, dr. Birutė Kasakaitienė, Vilius Hofmanas, Vanda 
Mažeikienė ir Vaclovas Mažeika.

paruoštas Antano ir Rimos 
Gudaičių mandolinos ir piani
no duetas. A ngelina Grin- 
talienė papasakojo savo links
mus ir įdomius nuotykius, ku
riuos paty rė  ilgesn į laiką 
viešėjusi Lietuvoje.

Visi buvo pavaišinti Eglės 
Daunorienės ir Rasos Šiul- 
tienės paruoštais patiekalais. 
Pirm ininkas J. B altrušaitis 
paprašė trumpu susikaupimu 
prisiminti neseniai mirusį klu
bo iždininką Narimantą Kara- 
šą ir pranešė, kad iždininkės 
pareigas sutiko perimti Celes- 
tinė Šiultienė.

Ateinantis Lietuvių klubo 
renginys įvyks lapkričio 11- 
ąją. P rogram oje num atyta 
suruošti visad populiarią įvai
rių daiktų loteriją.

JAV LB Krašto valdybos 
pranešime LB XVIII Tarybos 
antrojoje sesijoje šitaip rašoma 
apie LB Daytona apylinkės 
lik im ą: “Dėl neatsiradusių  
kandidatų apylinkės valdybai 
sudaryti, šių m etų vasario  
m ėnesį Daytona Beach LB 
apylinkė užsidarė. Pagal bu
vusią apylinkės pirm ininkę 
Birutę Kožicienę, apylinkės 
iždo likučiai buvo nusiųsti 
PLB “Saulutės” šalpos ko
mitetui lietuviams studentams 
pašelpti.

P A L M  B E A C H , FL

Rugsėjo 30 dieną Jupite
rio parke muzikinis ansamblis 
“Dainelė” surengė gegužinę. 
Nepaisant nuolat gąsdinančio 
žvarbaus ir vėjuoto oro, vis 
dėlto susirinko apie 70 žmo
nių, kurių daugumą sudarė 
“treč iabang ia i” . Visi buvo 
pavaišinti skaniai paruoštu 
maistu, turėjo progą padainuo
ti ir net linksmai pašokti. Buvo 
surengta ir turtinga suaukotų 
daiktų loterija.

Lietuviams pamaldos šį 
rudenį prasidės lapkričio 4 d., 
sekmadienį, 2 val. popiet, St.

D U B L IN A S ,  A IR IJ A

PAMOKOS 
APIE LIETUVĄ

D ubline, A irijo je, vyko 
Lietuvos dienų renginiai. “Our 
Lady O f L ourdes N.S. of 
Inchicore” pradinėje mokyk
loje Dubline surengta pažin
tinė pamoka apie Lietuvą airių 
m oksleiv iam s. B endraam 
žiams savo tėvynę, jos istoriją 
ir kultūrą pristatė lituanistinės 
savaitgalinės m okyklos “4 
Vėjai” auklėtiniai.

“M an labai sm agu, kad 
‘Our Lady Of Lourdes N.S. of 
Inchicore’ mokiniai turi ga
limybę bent kiek susipažinti su 
šalimi, iš kurios kilę jų  draugai 
lietuviai, besimokantys šioje 
pradinėje mokykloje”, - lietu
viškai pasisveikinusi ir ištarusi 
“ačiū” moksleiviams ir moky
tojams kalbėjo mokyklos di
rektorė Mary Keogh. Ji padė
kojo lituanistinei mokyklai “4

LONDONAS, D.BRITANIJA

Jung tinėje  K aralystėje , 
Londone, pradėta pirmoji šios 
šalies istorijoje lauko rekla
mos kampanija lietuvių kalba. 
Autobusų aikštelių stenduose 
Rytų Londono gatvėse dvi sa
vaites kabėjo lietuviško laik
raščio ir internetinės svetainės 
reklaminiai plakatai.

Lietuviškose reklamose au
tobusų stotelių stenduose buvo 
reklamuojamas lietuviams skir-

Jude bažnyčioje, Tequesta 
mieste.

Floridos jaunim o orga
nizacija “Saulėtas krantas” , 
veikianti mūsų apylinkėje, 
praėjusį mėnesį išleido vietos 
renginių iki sekančių metų pa
vasario kalendorių. Paskelbtos 
datos Lietuvos trispalvės iškė
limo prie Juno Beach miesto 
rūmų ir Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo/atstatymo 
paminėjimo yra klaidingos. 
Kai datos bus tiksliai numaty-

Vėjai” už progą airių vaikams 
praplėsti akiratį ir sužinoti, kur 
yra Lietuva ir kokie žmonės jo
je gyvena. Tautiniais drabu
žiais pasipuošę lietuviai savo 
bendraam žiam s padainavo 
keletą lietuvių liaudies dainų, 
pašoko “Polką keturinę”.

Taip pat buvo padem on
struotos filmo apie Lietuvą 
ištraukos, kuriose pristatomos 
istorinės mūsų tėvynės vietos, 
sostinė Vilnius, Trakai ir Bal
tijos jūra. Anglų kalba įgar
sintas filmas sulaukė ne tik 
vaikų, bet ir mokytojų susi
domėjimo.

Pasibaigus pažintinei pro
gramai lietuviai moksleiviai 
savo bendraamžius airius vai
šino lietuviškais saldainiais, 
dalijo pažintinius lankstinukus 
apie Lietuvą ir mokomąsias 
knygutes, kuriose -  pagrin
dinės frazės lietuvių -  anglų 
kalbomis. lrytas.lt

to savaitraščio “Infozona” nau
jasis sezonas ir internetinė 
svetainė. Reklamai pasirinktos 
gausiausiai lietuvių gyvenamos 
Rytų Londono vietovės.

Savaitraštį leidžiančios kom
panijos “Infozona Ltd.” teigi
mu, sprendimas bendradarbiau
ti su lauko reklama užsiimančia 
kompanija “Clear Channel” 
buvo priimtas išanalizavus įvai
rius su emigrantais iš Lietuvos 
susijusius statistinius duome
nis. lrytas.lt

tos, Palm  Beach apylinkės 
valdyba apie tai informuos 
visuomenę.

Lapkričio 3 d., šeštadienį, 
nuo 8 val. ryto iki 2 val. po
piet, 400 Starlight Lane, Juno 
Beach mieste, organizuojamas 
“garage sale” šeštadieninei 
lituanistinei mokyklai parem
ti. Norintieji aukoti daiktus, 
prašome kreiptis į Andrėją tel. 
561-319-0796.
“Lietuvių biuletenis”, 2007.10.10, 
Nr.262.

lrytas.lt
lrytas.lt
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Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Europos Komisijos biudžeto direktorę Dalią Grybauskaitę, kuri 
priminė jam, kad Lietuva nesugeba pasiimti jai skirtų pinigų. www.president.lt

LIETUVA RAGINA PRISIDĖTI 
PRIE MINU NAIKINIMO

V iln iu s , spalio  24 d. 
(ELTA). Lietuvos nuolatinis 
atstovas Jungtinėse Tautose 
Dalius Cekuolis paragino tarp
tautinę bendruomenę padėti 
valstybėm s vykdyti M inų 
uždraudimo konvencijos įsipa
reigojimus dėl priešpėstinių 
minų atsargų naikinimo.

"Nors su ta rties  įs ip a 
reigojimų laikymasis yra kiek
vienos valstybės atsakomybė, 
ši ypač nukentėjusioms valsty
bėms sudėtinga našta gali ir 
turi būti palengvinta tarptau
tinio ir regioninio bendradar
biavim o bei pagalbos prie
monėmis", - sakė D. Cekuolis 
trečiadienį vykusiose JT Gen
eralinės Asamblėjos 62-osios 
sesijos Nusiginklavimo ir tarp
tautinio saugumo kom iteto 
diskusijose įprastinės ginkluo
tės klausimais.

Minų uždraudimo konven
cija nustato 4 metų terminą 
valstybėms sunaikinti turimas 
priešpėstinių minų atsargas ir 
nenum ato šio term ino p ra
tęsimo galimybės. Šiuo metu 
dar 12 valstybių, tarp jų  Afga
nistanas, Baltarusija ir Ukrai
na, privalo sunaikinti savo 
priešpėstinių minų atsargas ir 
tam būtina tarptautinės ben
druomenės parama.

Lietuva paskutines minų 
atsargas sunaikino 2004 me
tais, o nuo 2007 metų lapkričio 
kartu su Serbija perims Minų 
uždraud im o konvencijos

Nuolatinio atsargų naikinimo 
komiteto pirmininko funkci
jas.

Ambasadorius D. Cekuolis 
taip pat patvirtino Lietuvos 
paramą kasetinių sprogmenų 
uždraudimui ir išreiškė viltį, 
kad valstybėms iki 2008 metų 
pabaigos pavyks susitarti dėl 
tokį draudim ą nustatančio  
tarptautinio teisiškai privalo
mo dokumento.

Lietuvos nuolatinis atsto
vas taip pat atkreipė dėmesį į 
JT Konvencijos dėl tam tikrų 
įprastinių ginklų Protokolo dėl 
likusių nuo karo sprogmenų ir 
šios konvencijos rėmimo pro
gramos įgyvendinimo svarbą 
ir bendradarbiavimo užkertant 
kelią neteisėtai prekybai šaulių 
ginklais skatinimą.

L ietuva nuo 2007 metų 
koordinuoja Konvencijos dėl 
tam  tikrų įprastinių ginklų 
rėm im o program os vykdy
mą.

Kiekvienais metais vyk
stančioje Nusiginklavimo ir 
tarptautinio saugumo komite
to sesijoje aptariami pagrind
iniai tarptautinio saugumo dar
botvarkės klausimai - masinio 
naikinimo ginklai ir įprastinė 
ginkluotė, skaidrumo ir pasit
ikėjimo priemonės, ginklavi
mosi varžybų kosmose pre
vencija, Ginklų prekybos su
tartis, nusiginklavimo ir nepla
tinimo principai ir mechaniz
mai.

NATO GYNYBOS MINISTRŲ SUSITIKIMAS
V iln iu s , spalio  25 d. 

(LGĮTIC). Krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas ir jo 
vadovaujama delegacija spa
lio 24-25 dienomis dalyvavo 
neformaliame NATO gynybos 
ministrų susitikime Nordvei- 
ke, Nyderlanduose.

Sąjungos m inistrų susi
tikime buvo aptartos NATO 
aktualijos, dalyvavimas tarp-

tautinėse operacijose, disku
tuojama dėl NATO greitojo 
reagavimo pajėgų ateities.

Nordveike taip pat vyko 
NATO ir R usijos Tarybos 
posėdis, kuriame buvo kal
bama apie bendradarbiavimo 
perspektyvas ir apsikeista  
nuomonėmis aktualiais saugu
mo politikos klausimais.

Gynybos ministrai taip pat

LIETUVOJE ALGOS 
"VOKELIUOSE" - 

DVIGUBAI 
POPULIARESNĖS

V iln iu s , spalio  24 d. 
(ELTA). L ietuvoje vadina
muosius atlyginimus "voke
liuose" gauna 11 proc. darbuo
tojų. Tai vienas iš aukščiausių 
rodiklių Europos Sąjungoje 
rodo "Eurobarometro" tyrimas.

Santykinai daugiau žmo
nių, gaunančių neapmokesti
namą atlyginimą, yra tik Ru
munijoje (23 proc.), Latvijoje 
(17 proc.) ir Bulgarijoje (14 
proc.). Lenkijoje padėtis yra 
tokia pati kaip Lietuvoje.

K ita vertus, trečiad ien į 
paskelbti apklausos rezultatai 
atskleidžia, kad Lietuvos gy
ventojai gana gerai vertina su 
nelegaliu darbu kovojančių 
institucijų veiklą. Net 49 proc. 
apklaustųjų Lietuvoje mano, 
kad yra didelė rizika būti su
gautam dirbant nelegaliai. ES 
vidurkis - 33 proc.

Vidutiniškai neapmokesti
namą atlyginimą gauna apie 5 
proc. ES gyventojų. Geriausia 
situacija yra Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Liuksemburge, Mal
toje ir Jungtinėje Karalystėje - 
šiose valstybėse vos 1 proc. 
respondentų pripažino gavę 
algą "vokelyje".

ES vidurkį viršija visos 
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybės, išskyrus Čekiją ir Slo
vėniją. Vakarų Europoje situ
acija prasčiausia yra Italijoje ir 
Belgijoje - čia neapmokesti
namą atlyginimą gauna ati
tinkamai 7 ir 6 proc. gyven
tojų.

susitiko su NATO vadovau
jam ų Tarptautinių saugumo 
paramos pajėgų Afganistane 
operac ijo je  dalyvau jančių  
NATO nepriklausančių valsty
bių atstovais. K artu šiame 
renginyje dalyvavo Europos 
Sąjungos, Pasaulio banko ir 
Jungtinių Tautų ekspertai.

Kitas neformalus NATO 
gynybos ministrų susitikimas 
vyks 2008 m. vasarį Vilniuje.

LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus pa

sveikino Turkmėnistano Respublikos prezidentą Gurbanguly 
Berdymuhamedov šalies Nepriklausomybės dienos proga ir 
palinkėjo gerovės bei klestėjimo visiems valstybės žmonėms. 
“Šiltai prisimenu mūsų susitikimą Niujorke, Jungtinių Tautų 
Organizacijos generalinėje asamblėjoje. Džiaugiuosi galėjęs su 
Jumis aptarti dvišalių santykių stiprinimo ir bendradarbiavimo 
įvairiose srityse galimybes. Esu įsitikinęs, kad ir toliau puose
lėsime draugiškus Lietuvos ir Turkmėnistano santykius ir ben
dromis jėgomis sieksime, kad tarpvalstybinis bendradarbiavi
mas būtų gilesnis ir dinamiškesnis” , - sveikinimo laiške sakė 
Lietuvos prezidentas ir išreiškė viltį, kad artimiausiu metu abiejų 
šalių ryšius sustiprins aukšto lygio vizitai.

Lietuvos vadovas savo ir visų šalies žmonių vardu pasveiki
no Cekijos Respublikos prezidentą Vaclav Klaus valstybės Na
cionalinės dienos proga. Šalies prezidentas Čekijos vadovui pa
linkėjo visokeriopos sėkmės, sveikatos ir neblėstančio entuziaz
mo, o šaliai -  ilgų klestėjimo ir gerovės metų. “Labai džiaugiuo
si pastaruoju metu vis aktyvesniais mūsų valstybių dvišaliais san
tykiais bei išplėtotais politiniais, ekonominiais ir kultūriniais 
ryšiais. Neabejoju, kad ši partnerystė jau artimiausioje ateityje 
bus papildyta naujomis Baltijos valstybių ir Višegrado šalių re
gioninio bendradarbiavimo iniciatyvomis”, - sveikinimo laiške 
teigė Lietuvos vadovas. Jis išreiškė įsitikinimą, kad Čekija ir Lie
tuva, dirbdamos drauge, bendradarbiaudamos kaip Europos Są
jungos ir Šiaurės Atlanto aljanso narės, ir toliau prasmingai 
prisidės prie vieningos, saugios ir klestinčios Europos kūrimo.

Lietuvos ambasadorius JAV Audrius Brūzga įteikė ski
riamuosius raštus Meksikos prezidentui Felipe Calderon Hino
josa. Susitikime spalio 24 d. aptarti dvišaliai Lietuvos ir Meksi
kos santykiai. Meksikos prezidentas ir Lietuvos ambasadorius 
išreiškė norą aktyviau plėtoti ir suaktyvinti dviejų šalių verslo 
ir kultūrinius mainus. Pokalbio metu buvo pritarta idėjai ap
svarstyti galimybę bendrais renginiais paminėti artėjančias dvi 
svarbias datas: Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
sukaktį 2009 metais ir Meksikos nepriklausomybės 200 metų 
sukaktį 2010 metais. Susitikime prezidentas F. Calderon 
pareiškė, kad Meksika yra ypač suinteresuota plėtoti prekybą 
su Europos Sąjunga.

A. Brūzga supažindino Meksikos prezidentą su spalio 10
11 dienomis Vilniuje vykusia energetikos saugumo konferenci
ja  ir jos rezultatais. Meksikos vadovas pažymėjo, kad Meksi
kai, kaip vienai didžiausių pasaulyje naftos eksportuotojų, svar
bus šio sektoriaus restruktūrizavimo klausimas, atsinaujinan
tys energetiniai šaltiniai. Prezidentas taip pat domėjosi Lietu
vos patirtimi įgyvendinant struktūrines ekonomines reformas 
ir vykdomais energetiniais projektais. Vizito metu ambasado
rius A. Brūzga susitiko su Meksikos užsienio reikalų ministe
rijos vadovais bei aptarė abiejų šalių bendradarbiavimo politi
kos, ekonomikos, kultūros ir švietimo srityse perspektyvas. 
Ambasadorius A. Brūzga - ketvirtasis Vašingtone reziduojantis 
Lietuvos ambasadorius Meksikai. Lietuva ir Meksika diploma
tinius santykius užmezgė 1991 metų lapkričio 5 dieną.

Lietuvos ambasadorius Artūras Žurauskas Sofijoje įteikė 
skiriamuosius raštus Bulgarijos prezidentui Georgijui Parvanovui. 
Susitikime spalio 25 d. prezidentas G. Parvanovas akcentavo pasku
tiniaisiais metais sustiprėjusius Lietuvos ir Bulgarijos ryšius, 
padėkojo už Lietuvos palaikymą Bulgarijos stojimo į Europos Są
jungą procese. Lietuva, pasak Bulgarijos vadovo, yra didžiausia 
Bulgarijos prekybos partnerė Baltijos šalyse. Pokalbio metu pre
zidentas G. Parvanovas ir ambasadorius A. Žurauskas pasidžiaugė 
Lietuvos ir Bulgarijos bendradarbiavimu įvairiose srityse, akcen
tavo puikų Lietuvos investicijų klimatą Bulgarijoje. Atėnuose re
ziduojantis ambasadorius A. Žurauskas - trečiasis Lietuvos am
basadorius Bulgarijai. Lietuva ir Bulgarija diplomatinius santykius 
užmezgė 1991 metų rugsėjo 10 dieną. Ambasadorius A. Žuraus- 
kas taip pat akredituotas Graikijai ir Albanijai.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos šią vasarą sureng
ta ekspedicija į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Sibire spa
lio 24 d. pristatyta sostinės Katedros aikštėje. "Misija Sibiras" - 
projektas, supažindinęs Lietuvos jaunimą su skaudžia Lietuvos 
praeitimi.Per beveik tris savaites trukusią ekspediciją Krasno
jarsko srityje jaunimas sutvarkė 10 kapinių - Pimijos, Narvos, 
Didžiojo ir Mažojo Unguto, Trečiojo kilometro, Beretės apy
linkėse. Ekspedicijos dalyviai atrado ir sutvarkė iki šiol neuž
fiksuotų lietuvių kapų Priskovajės gyvenvietėje. Sutvarkyta apie 
240 kapų. Parodos pristatyme dalyvavęs kunigas Ričardas 
Doveika džiaugėsi, kad mobili paroda-kubas yra būtent Ka
tedros aikštėje, ten, kur Lietuvos žmonės stovėjo ir kovojo už 
savo laisvę. LGĮTIC

http://www.president.lt
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Bronislava Sernienė

VĖLINĖS

Ramybės miestas. 
Kauburėliuos miega 
Mums brangūs artimi, 
Išėję per žiedų 
Ar lapų sniegą,
Palikę mus skausmo nakty.

Mieste Ramybės 
Vėjas viešpatauja,
Gesina liepsneles...
Stovim susimąstę...
Laikas keliauja 
Ir trumpina mūsų dienas.

Iš Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Audriaus Brūzgo viešnagės Čikagoje. Kairėje Aušrelė 
Sakalaitė, Birutė Jodwalienė, dešinėje -  Nijolė Nausėdienė ir Milda Šatienė. Jono Kupro nuotr.Vėlinės... Gėlės...

Žiburėlių jūra...
Giedokite, širdys,
Susijunkit rankos,
Meilė tesrūva.
Viešpaties meilė mus šildys.

2000 10 20

KONGRESU RŪMUOSE -  
YAMAHA" FORTEPIJONAS

KRONIKAKULTŪROS
Lietuvos literatūros vertė

jų  sąjunga šių metų Švento Je
ronimo premiją paskyrė Kana
doje gyvenančiam vertėjui Val
dui V. Petrauskui, kuris verčia 
kūrinius iš ispanų, prancūzų, 
portugalų ir anglų kalbų. Jo 
vertimų sąraše -  daugiau kaip 
70 išverstų knygų. Apdovan
otas už reikšmingus pastarųjų 
trejų metų puikiai išverstus G.
Garcios Marquezo, Jose Sara- 
mago, M. Atwood ir Isabel
Allende kūrinius. Vertėjas yra kaunietis. Jaunystėje skaitydavo 
ne tik lietuviškai, bet ir prancūziškai, lenkiškai ir rusiškai 
literatūrinius kūrinius. Jis sako turėjęs kelis gerus literatūros 
mokytojus, kurie pasakojo apie poetus rašytojus Stasį Santvarą, 
Joną Kossu-Aleksandravičių ir kitus. Baigęs universitetą, 1967 
m. pradėjo dirbti “Vagos” leidykloje ir tada sako pasinėręs į 
sovietų draudžiamos literatūros autorius. Be Maskvos leidimo 
išvertė J. Coryazaro romaną “Žaidžiame klases” , kurį leidykla 
nebijojo išleisti, o rusai tą romaną išleido tik po “perestrojkos” . 
Jis mokėsi italų. Švedų kalbą išmoko, kai norėjo išversti P. La- 
gerkvistą. Daugelio tautų autorius skaito originalo kalbose. 
Susirašinėja su pasaulio rašytojais, dalyvauja literatūros rengi
niuose, festivaliuose, leidykloms pasiūlo tik pačius geriausius 
autorius. Jo credo: geras vertimas turi būti geras ir stiliumi, ir 
turiniu, ir atitikti originalui, parašytas sklandžia bei taisyklinga 
lietuvių kalba, bet ne pažodžiui. Valdas Petrauskas sako, jog jei 
jam  dovanotas gyvenimas, tai gyvena siekdamas jo  pilnatvės ir 
darbas, darbas -  vertimas. O Lietuva gyvena jame.

Lenkijoje šiuolaikinės muzikos festivalyje “Varšuvos ruduo” 
skambėjo O. Narbutaitės kūrinio “Krantas upė” pasaulinė 
premjera. Festivalio užsakymu sukurtą simfoniją grojo orkestras 
“Sinfonia Varsovia” . Taip pat buvo ir O. Balakausko ir B. 
Kutavičiaus kūriniai dviem fotepiononams, kuriuos atliko pia
nistai R. ir Z. Ibelhauptai.

Škotijos tarptautiniame pianistų konkurse Glazgo mieste 
lietuvių septyniolikmetis pianistas L. Geniušas laimėjo antrą 
vietą. Konkurse varžėsi 40 pianistų ir įvairių ir įvairių pasaulio 
kraštų. L. Geniušas buvo jauniausias konkurso dalyvis. Pianistų 
Geniušų muzikinis paveldas bus tęsiamas ir toliau.

Lietuvos operos ir baleto teatro nauja premjera Vilniuje buvo 
Christoph Willibald Gluck kūrinys “Orfėjus ir Euridikė”. Šią 
baroko operą režisavo Jonas Jurašas, kuris Trakijos dainiaus 
Orfėjo tragediją, netekus mylimos žmonos, palygino su rugsė
jo  11-osios tragedija -  Manhattan dviejų dangoraižių sunaiki
nimu. Spektaklio muzikinis vadovas ir dirigentas buvo Marty
nas Staškus. Orfėjų dainavo izraelietis Yanivo d’Oro, o Euri- 
dikės partiją atliko Regina Šilinskaitė. Lietuvos spauda rašo, 
kad jos skaidrus sopranas labai tiko, o dieviško grožio balsu

Vilnius, spalio 25 d. Sos
tinės Kongresų rūmuose vyku
siame Lietuvos valstybinio 
simfoninio orkestro koncerte, 
skirtame britų kompozitoriaus 
Edw ard E lgar 150-osiom s 
gimimo metinėms, publikos 
laukė ypatinga staigm ena. 
Kongresų rūmų scenoje paga
liau skambėjo naujasis "Yama
ha" fo rtep ijonas, L ietuvos 
valstybinį simfoninį orkestrą 
pasiekęs šių metų pavasarį.

Šiuo metu tai vienintelis 
Vilniuje koncertinis "Yamaha" 
fortepijonas, kokiais pianistai 
groja žymiausiuose tarptauti
niuose konkursuose bei pres
tižinėse koncertų salėse. Šis 
fortepijonas, kaip ir daugiau 
negu 40 naujų pučiamųjų ir 
mušamųjų instrumentų, čeles
ta bei auksuoto korpuso arfa, 
yra įsigyti už daugiau negu 1 
mln. litų vertės Japonijos vy
riausybės kultūrine param a 
Lietuvos valstybiniam simfo-

niniam orkestrui.
Fortepijonas, skirtingai ne

gu didžioji dalis Lietuvos vals
tybinio simfoninio orkestro 
muzikantų jau nuo pavasario 
naudojam ų naujųjų in stru 
mentų, iki šiol nebuvo pristaty
tas klausytojams. Šis visiškai 
naujas instrum entas, ilgiau 
negu mėnesį plukdytas iš Ja
ponijos, prižiūrint "Yamaha" 
kompanijos atstovams, pus
metį turėjo prisitaikyti prie 
Kongresų rūmų klimato. Per šį 
laiką fortepijonas buvo sude
rintas iš Vokietijos atvykusio 
specialisto ir rengiamas pirma
jam  koncertui.

Naująjį instrumentą sceno
je pirmą kartą prakalbino Lon
done studijuojanti lietuvių pia
nistė Indrė Petrauskaitė. So
listė atliko du virtuoziškus 
Maurice Ravel koncertus for
tepijonui. "Tai ne tik spalvin
gi, bet ir labai techniški kūri
niai - pirmasis fortepijono kon-

LIETUVISKAS EURO TINKLALAPIS SKELBIA 
NUOTRAUKŲ KONKURSĄ

Vilnius, spalio 25 d. Šių 
metų gegužę atnaujintas lie
tuviškas euro tink lalap is 
www.euro.lt skelbia nuotraukų 
konkursą "Lietuva Europoje". 
Jis skirtas Europos Sąjungos 
50-ties metų jubiliejui ir Lietu
vos narystei ES.

Fotokonkurso dalyviai kvie
čiami pateikti nuotraukas, at
skleidžiančias Lietuvos euro
pietiškumą ir per pastaruosius 
trejus narystės ES metus įvyku
sius pokyčius kaime, mieste, 
žmonių veiduose bei jų  ap
linkoje. LGĮTIC

nustebinęs teatre debiutavęs tenoras Viktoras Gerasimovas. 
Pasigerėtina buvusi Eglės Špokaitės Euridikės vizijos plastika.

Vytautas Landsbergis , vaikų rašytojas ir režisierius, 
pristatytas prestižinei 2008 metų Astrid Lindgren premijai gauti. 
Šiai premijai nominuoti 155 kandidatai-autoriai ir knygų iliust- 
ratoriai -  iš viso pasaulio kraštų. Švedijos vyriausybė šią premi
ją  įsteigė 2002 metais, skirtą pagerbti Švedijos vaikų rašytojai 
A. Lindgren. Premijos dydis -  5 mln. Švedijos kronų, maždaug 
553 tūkstančiai dolerių. Ši premija dar vadinama mažuoju No
beliu. Premijos atrinkėjų komisija susideda iš 12 Švedijos moks
lininkų, autorių, bibliotekininkų ir literatūros kritikų ir vieno 
Lindgren šeimos nario. 2008 metų kovo mėnesį bus paskelbtas 
laureatas. Premija bus įteikta birželio mėnesį specialioje šventėje 
Stokholme.

Radvilų rūmuose, Vilniuje, buvo atidaryta paroda “Lietu
vos laikas”, kurioje išstatyti dailininkų Miko J. Šileikio ir Teo
filio Petraičio kūrybos darbai. Pirmoji tokia paroda buvo 2005 
m. Vilniuje, antroji Lemonte, IL, ir trečioji vėl Vilniuje. Paro
dos atidaryme dalyvavo Leonas Maskaliūnas.

certinis pasirodymas bus išties 
nepriekaištingas", - džiugiai 
žadėjo prie naujojo fortepijono 
repetuojanti I. Petrauskaitė.

Koncerte taip pat skambė
jo  Franz Schubert aštuntoji 
simfonija ir Edvardo Elgaro 
V ariacijos o rig inalia  tem a 
orkestrui "Enigma". Šįmet pa
saulis mini britų kompozitori
aus E. Elgaro (1857-1934) 
gimimo metines. Šia proga 
surengtą koncertą Vilniuje di
riguos jaunas britų dirigentas 
Derek John Clark. LG0TIC

POPIEŽIAUS
JONO PAULIAUS II
VARDO KALNELIS
Kaunas, spalio 25 d. Kaune 

bus įamžintas popiežiaus Jono 
Pauliaus II atminimas. Miesto 
tarybos sprendimu popiežiaus 
vardu nuspręsta pavadinti San
takos parko teritorijoje esantį 
kalnelį, nuo kurio popiežius 
kreipėsi į šimtus tikinčiųjų, bei 
aikštelę prieš jį.

Kauno arkivyskupas met
ropolitas Sigitas Tamkevičius 
popiežiaus vardą prašė suteik
ti parkui, tačiau parko pavadi
nimo apsispręsta nekeisti.

Pasak savivaldybės Aplin
kos skyriaus vedėjos Marijos 
Stanikūnienės, geografiškai ir 
istoriškai parkui tekęs Santa
kos vardas ir toliau liks žmo
nių vartosenoje. Juo labiau dar 
nežinoma, kas ateityje šioje 
teritorijoje bus daroma, kaip 
bus pertvarkoma vieta, šalia 
kurios yra ir Kauno pilis, ir 
vienuolyno ansamblis.

Pavadinimų sumanymo ir 
atminimų įamžinimo komisi
jos pirmininko Stasio Žirgulio 
teigimu, būtina sutvarkyti ap
linką Santakos parke, kuriame 
1993 metais, per Eucharistijos 
šventimą, popiežius kreipėsi į 
tikinčiuosius.

"Protingai ir įžvalgiai pri
imant sprendimus, dar reikia 
pasirūpinti kitomis vietomis, 
kurios bus Piligrim ų kelio 
maršrute - Pažaislio vienuo
lynu, K ristaus P risikėlim o 
šventove bei Kauno arkikated
ra", - sakė jis. LGĮTIC

http://www.euro.lt
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PASAULIO KYBARTIECIŲ 
DRAUGIJA

Edvardas Šulaitis

Rugsėjo 29 d. į Kybartus 
susirinkę 44 šio miesto dabar
tiniai ar buvusieji gyventojai 
pasirašė Pasaulio kybartiečių 
draugijos steigimo aktą-pro- 
tokolą. Kaip sutartyje yra pa
brėžiama, draugijos steigimo 
tikslas -  vienyti Kybartų mies
telio gyventojus ar iš Kybartų 
kilusius asmenis, rūpintis gim
tojo krašto gerove ir ateitimi, 
ugdyti bendruomeniškumą”.

Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo per 50 kybartiecių iš 
Vilniaus, Kauno, kitų Lietuvos 
miestų. Tarp jų  buvo ir Kybar
tų gim nazijos, kitų m iesto 
mokyklų, visuomeninių orga
nizacijų, iniciatyvinės grupės 
Kybartų savivaldybei atkurti 
atstovai, Kybartų verslininkai.

S uvažiav im o posėdžiai 
vyko paskutinį rugsėjo šeš
tadienį gražiai surem ontuo
tuose, bet dar ne iki galo įreng
tuose Kybartų parapijos na
muose. Suvažiavimą pradėjo 
Violeta Mickevičiūtė, kuri per
skaitė ištrauką iš buvusio Ky
bartų gimnazijos direktoriaus 
V iktoro K atiliaus au tobio
grafinio romano “Akvariumas 
patrankos koserėje” (veiksmas 
vyksta Kybartuose 1940-1941 
m.).

Susirinkimą, kuriame buvo 
aptarta nemažai temų, vedė 
politologas, mokslų daktaras, 
Lietuvos premjero patarėjas 
Mindaugas Jurkynas.

Čia buvo sudaryta ir drau
gijos valdyba, kurioje darbuo
sis septyni asmenys. Valdyboje 
-  žymūs kybartiečiai, kurių 
dalis dabar gyvena kituose 
miestuose ir užima svarbias 
pareigas.

Sąraše yra orkestro vado
vas Antanas Ziegoraitis, Ky
bartų K. Donelaičio gimnazi
jos direktoriaus pavaduotoja 
Jolanta Janulaitytė, jau minė
tas Mindaugas Jurkynas, pra
mogų verslo atstovas Nerijos 
Ramanauskas, mokslininkas,
K. D onela ič io  g im nazijos 
direktorius Ramūnas Valiokas,
K. D onela ič io  g im nazijos 
direktorius Saulius Spange- 
vičius bei parapijos klebonas 
kunigas Vytautas Sakavičius. 
Valdybos pirmininku išrinktas 
Marijampolės miškų urėdijos 
Pajevonio girininkui, kybar- 
tiečiui Rymantui Vaičaičiui.

Pam inėta, kad draugijos 
tikslas -  koordinuoti draugijos 
narių veiklą, atstovauti narių 
interesams ir juos ginti.

D raugijos buveinė -  J. 
Basanavičiaus g. 44, 70440 
Kybartai, Vilkaviškio rajonas. 
Vienas iš steigėjų -  Valerijus 
Gliaubickas -  įpareigojamas 
ne vėliau kaip per du mėne
sius sušaukti p irm ąjį susi
rinkimą.

Aplankytos žymesnes 
Kybartų vietos

Po susirinkimo buvo susi
pažinta su keliomis įdomesnė
mis Kybartų vietomis. A p
lankyta stačiatikių cerkvė, su 
kurios turtinga praeitimi (ir 
liūdnoka dabartimi) supažindi
no stačiatikių bendruomenės 
narė Tatjana Malinauskienė. 
Papasakojo, kad šioje cerkvėje 
buvo laikytos pamaldos už iš 
Paryžiaus parvežtą, ten mirusį 
žymųjį rašytoją Turgenevą.

Taip pat buvo apžiūrėtas vie
nas senesnis labai įdomus Ky
bartų namas, kuris yra vadina
mas “Berlynu” (jame prieš karą 
buvo įsikūręs žydų bankas). 
Apie jį papasakojo to namo se
nas gyventojas, leidęs užlipti ant 
stogo su pastato vidun šviesą 
praleidžiančiu stikliniu gaubtu. 
Nuo šio stogo buvo galima pa
matyti išlikusio Kybartų sena
miesčio panoramą.

Buvo apžiūrėta paveldosau- 
gininkų tyrinėjama ir restauruo
jama Kybartų katalikų bažnyčia; 
dalyvauta čia vykusiose šv. Mi
šiose.

Po jų šventoriuje prasidėjo 
meninė dalis. Programą vedė ir 
Lietuvos poetų eiles skaitė da
bar Vilniuje gyvenantys gerai 
žinomi kybartiečiai Violeta Mic
kevičiūtė ir Mindaugas Bučins
kas. Vargonais grojo Marijam
polės kolegijos dėstytojas Ričar
das Makūnas. Čia giedojo Ky
bartų bažnyčios vaikų choras 
(vadovė Bernadeta Mališkaitė).

Suvažiavimo dalyviai per 
susirinkimo pertraukas ir po pro
gramos buvo vaišinami Kybar
tų smulkiųjų verslininkų pa
ruoštais sumuštiniais, užkan
džiais, kava, arbata. Visur buvo 
matomas pagrindinis renginio 
organizatorius -  Kybartų kata
likų parapijos klebonas kun. V. 
Sakavičius jis, o taip pat ir Vy
tautas Mickevičius mums at
siuntė medžiagos apie suvažia
vimą.

Beje, suvažiavimo išvaka
rėse, penktadienį, Kybartų vi
suomenei buvo pristatyta garsi
nė knyga -  Violetos Mickevičiū
tės įgarsinta kompaktinė plokš
telė (CD). Joje skaitoma Albino 
Sakalausko parašyta ir jau gero
kai anksčiau išleista knygelė -  
“Mano Kybartai”, kurios tiražas 
jau seniai išpar-duotas ir bentjau 
kol kas niekas nesiruošia pakar
totinai išleisti. V. Mickevičiūtė 
-  buvusi ilgametė Lietuvos radi
jo  direktorė, įgarsinusi daug 
knygų Lietuvos aklųjų draugi
jos bibliotekai.

Nors Pasaulio kybartiečių 
draugija jau įsteigta, tačiau di
dieji jos darbai dar prieš akis. 
Tikimasi, kad jos valdyba bus 
pajėgi į reikiamas vėžes atvesti 
šią, turbūt pirmąją atskiros vie-

Choras Exultate pradėjo savo veiklą 1982 m rudenį. Pirmą kartą giedojo tų metų Kalėdų naktį. Štai 
pirmasis choristų sąstatas iš kurių šiandien dar 4 tebegieda-Danutė Belžinskienė, Edas Kijauskas, 
Rytas Urbaitis ir Jonas Muliolis (kurio nėra nuotraukoje, bet ištikimai 25 metus gieda chore).

POLITIKOS KOMENTARAI

aCiū lenkams
Tomas Cyvas

Kaimynams, kurie naujojoje 
atominėje elektrinėje panoro 
išsiderėti daugiau, nei buvo iš 
anksto nutarta duoti, priminta 
viskas. Salia to, jog apžvalginin
kai, interneto komentatoriai ir 
europarlamentarai išvadino juos 
diktatoriais ir šantažistais, iš ar
chyvo pasiburnojimui buvo iš
trauktas ir Želigovskis, ir Jogai
la, ir Liublino unija, ir tai, kad 
"lenkai tebenori atimti Vilnių", 
be to - "jie vis tiek slavai".

Lenkijai vis dėlto reikėtų pa
sakyti labai ačiū. Visus prieš fak
tą namie statyti įpratę "valsty
bininkų" strategai, neįsivaizda
vę, kad kas nors gali įvykti ne 
taip, kaip jie kur nors nutarė, ne
tikėtai pasijuto nejaukiai. Su- 
biurokratėjusią Briuselio moralę 
ne kartą įsiutinę lenkų konser
vatoriai parodė, jog nelabai pai
so ir to, ką už juos iš anksto nu
tarė Lietuvos Seime, kokiame 
patarėjo kabinete ar pirtyje.

Praėjus kelioms dienoms po 
impotentiškų pavirkavimų, kaip 
"šantažuoja ir skriaudžia" strate
giniai partneriai, šalies politikos 
padangėje atsirado kelios pro
švaistės. Tiesa, neaišku, ar ilgam 
ir ar jų pakaks. Tema, kuria pasi
girdo nauja melodija, tikrai ne 
nauja. Apie nenumaldomai artė
jantį Ignalinos AE uždarymą ir 
laukiantį energetinį badą, kurį 
pergyventi, žinoma, padės drau
giškas ir dosnus Gazpromas 
(rusai dvasingi ir draugiški - ne 
tie "arogantiški lenkų šlėktos"), 
kalbama jau senokai, pasakyta 
nemažai. Naujo vargu ar ką pri- 
durtum, bet štai kalbėtojų gre-

tovės žmonių pagrindu suburtą 
lietuvių pasaulinę draugiją. Lin
kime sėkmės organizatoriams! 
Lauksime konkrečių darbų ir 
pastangų įtraukti užsienyje gy
venančius buvusius kybartiečius 
-  tuos, kurie dar gerai atsimena 
savo gimtinę ir nori jos labui 
kažką gero padaryti.

tos, vingiai, posūkiai ir nauji 
įvaizdžiai tikrai įkvepia.

Gali kiek nori sklaidyti ar
chyvus, ieškoti dieną su žiburiu 
ir galingais akiniais, bet niekur 
nerasi, kad vyriausiasis Lietuvos 
derybininkas Petras būtų toks 
susirūpinęs ir ragintų Lietuvos 
ekspertus pasakyti skaičiais ar
gumentuotą savo nuomonę, jog 
visiškai saugios elektrinės užda
rymas yra ne toks jau europinis 
prioritetas. Antradienio "Žinių 
radijuje" turbūt kalbėjo kitas 
žmogus?

Ne. Prieš kelerius metus nie
kas nežinojo, kad ši diena ateis. 
Ji priartėjo netikėtai ne tik Petrui 
Auštrevičiui, bet ir šalies vado
vui. "Derėtis dėl IAE darbo pra
tęsimo - racionalu ir būtina", - 
sako Valdas Adamkus. Taip tvir
tai, lyg būtų tai žinojęs dar prieš 
pirmą savo kadenciją. Šiandien 
pasiklausius šitų kalbų lieka 
neaišku, kas išvis derėjosi, pasi
rašė sutartis, nematydami jokių 
pavojų. Jei dar kelių mėnesių se
numo kalbų stenogramos neliu
dytų, jog tie patys valstybės 
ramsčiai Seime, televizijų etery
je ir spaudos puslapiuose buvo 
pasiryžę gultis ant bėgių dėl to, 
kad Lietuva laiku įvykdytų 
"šventą ir neliečiamą" įsiparei
gojimą save apiplėšti. Atrodė, 
jog ponai rimtai įsitikinę, kad to 
nepadariusi Marijos žemė bus 
ne visiškai europietiška ir nepa
kankamai giriama.

Įdomiausia, kad labai jau ar
šiai Seime tuo klausimu pa- 
sisklaidyti mėgstančių tvarkos ir 
teisingumo ieškotojų vado indė
lis prisiimant šią priedermę tik
rai nepašalinis. Šį derybinį 
punktą, būdamas premjeru, 
R.Paksas uždarė be žemaitiško 
spyriojimosi. Darbo partijos 
mėgstantys savo vertelgiškai 
racionalų išskirtinumą pabrėžti 
deleguoti europarlamentarai visi 
kaip vienas balsavo prieš leidi
mą pratęsti Bulgarijos atominės

jėgainės darbą. Balsų, kad Eu
ropos parlamentas būtų nutaręs 
teigiamai, ten pritrūko nedaug, 
tad precedentui atsirasti sutruk
dė ir patys lietuviai.

Taigi Lietuvoje tikra "prare
gėjimo" epidemija. Ne pirmo ir 
kažin ar paskutinio. Įprasta jau, 
kad įkalbėjus žmones sudeginti 
indėlius bankuose, paskui į rin
kimus einama žadant juos grą
žinti; "prasiderėjus" dėl privati
zuojamos įmonės, bėgama į krū
mus ir grįžtama su šūkiu "nu
bausti kaltuosius"; atvedus į val
džią "svarščiką", siūloma telk
tis į kovą su juo. Senoji Ignalina 
- tik dar vienas pavyzdys. Tikė
tina, kad tema vėl gali tapti dau
gelio minėtų ir neminėtų partijų 
šūkiu per Seimo rinkimus.

Lenkijos apetitas megava- 
tams, jei kalbėsime objektyviai, 
nėra jokia esminė kliūtis strate
ginei partnerystei. Greičiau at
virkščiai - ženklas, kad naujoji 
elektrinė tikrai reikalinga. Juo
lab nėra iki galo žinoma, kiek jų 
reikės pačiai Lietuvai apie 2020- 
uosius, kada greičiausiai ir rea
lu sulaukti naujosios elektrinės 
starto. Lenkijos pozicijos stipru
mas, galintis priversti investuo
ti į galingesnę jėgainę, yra Lie
tuvos ilgamečio įdirbio, silpni
nant savo situaciją, rezultatas. 
Savo valdžią lenkai turėtų kal
tinti kvailumu, jei iš partnerio - 
ypač strateginio, kuris pats save 
nuosekliai ir kantriai varė į kam
pą, nebūtų išsiderėtos pačios 
palankiausios sąlygos.

Žinoma, galima "mirtinai įsi
žeisti" ir pastatyti suverenią AE, 
be jokių lenkų ir "tiltų" - A.Čiu- 
baiso kompanijos galybei su
stiprinti. Taip atkeršijant už 
Liublino unijos sąlygas ir Želi
govskį. Gazpromas ir RAO 
EES, kaip minėta, visada pasi
rengę padėti. Ar tik ne todėl san
tykių su tais "nenaudėliais" len
kais bloginimu ūmai ėmė rūpin
tis ir viena persona iš KGB re
zervo, anksčiau ėjusi ambasado
riaus pareigas Lenkijoje? Ener
getinio tilto reikalai tada, beje, 
buvo patikimai įstrigę.

bernardinai.lt

bernardinai.lt
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S P O R T A S

NBA klubo “Cleveland Cavaliers” žaidėjas Žydrūnas Ilgauskas 
kol kas dar nenusprendė ar atstovaus Lietuvai Pekino olimpiadoje.

PASAULIO BOKSO ČEMPIONATE

STIPRUOLIS APGYNĖ 
ŠALIES ČEMPIONO TITULĄ

Stipruolis Žydrūnas Savic
kas apgynė Lietuvos galiūnų 
čempionato nugalėtojo titulą. 
Šeštadienį Kauno sporto halėje 
vykusiame pirmenybių finale 
iš Biržų kilęs, o dabar Vilniuje 
gyvenantis galiūnas laimėjo 
šešias rungtis iš septynių ir 
surinko 62 taškus. Sidabro 
medalį iškovojo birštonietis 
Vidas Blekaitis, surinkęs 51,5 
taško. Bronza atiteko marijam
poliečiui Sauliui Brusokui, 
surinkusiam 45,5 taško.

Ketvirtas liko panevėžietis 
Vilius Petrauskas. Jis nuo S. 
B rusoko a tsiliko  tik  puse 
taško.

Toliau išsirikiavo: Vytautas 
Lalas (Mažeikiai, 27,5 tšk.), 
Darius Šukys (Vilnius, 26,5 
tšk.), Nerijus Liobikas (Pane
vėžys, 21 tšk.), Darius Miške
lis (Marijampolė, 15 tšk.) ir 
Alvidas Brazdžius (10 tšk.).

Ž. Savickui nepavyko lai
mėti tik 410 kg naščių nešimo 
25 metrus rungties. Jis tik 0,04 
sek. nusileido S. Brusokui.

Stipruoliai dar rungėsi rąs
to kėlimo, "lagaminų" nešimo 
(2x150 kg svorių nešimas 50 
m), atkėlimo (320 kg), apva
lių akmenų (120, 140, 160, 
180, 185 kg) sukėlimo, "Apo
lono ašies" (155 kg) ir dviejų

Čikagoje (JAV) spalio 25 d. 
vykstančio pasaulio vyrų bok
so čempionato svorio kategori
jos iki 91 kg pirmojoje dviko
voje Lietuvos atstovas Vitali
jus Subačius 14:10 nugalėjo 
baltarusį Viktorą Zujevą. Ki
tame etape mūsiškis kovos su 
vengru Jozsefu Danieliu Dar- 
mosu. Šioje svorio kategori
joje dalyvauja 46 boksininkai.

Marius Narkevičius (iki 57 
kg) 17:23 nusileido Gvinėjos 
atstovui Ibrahimai Keitai, nors 
po pirmojo raundo ir pirmavo 
9:3.

Donatas Bondorovas (iki 
75 kg) taip pat taškais - 22:24 
pralaim ėjo  japonu i Ryotai 
Muratai.

Spalio 23 d. Čikagoje pra-

Ž.ILGAUSKO KOMANDA PRALAIMĖJO “RAPTORS” KREPŠININKAMS
Penktą pralaimėjimą šeštose 

ikisezoninėse NBA rungtynėse 
patyrė “Cleveland Cavaliers” 
ekipa su Žydrūnu Ilgausku, 
spalio 25 d. svečiuose 78:111 
(18:23, 27:27, 16:30, 17:31) 
turėjusi p ripažinti Toronto 
“R aptors” (4 pergalės ir 2

dalių - padangos vertimo ir 
trijų statinių sukėlimo - rung
tyse.

Beje, pirm asis ketvertas 
išsirikiavo taip pat kaip ir 2006 
metų čempionate.

HELP WANTED
Equipment refurb 

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

call Betty Weber 
216-831-0480.

sidėjusiam e pasaulio  vyrų 
bokso čempionate pirmojoje 
dvikovoje Lietuvos atstovas 
Egidijus Kavaliauskas svorio 
kategorijoje iki 64 kg keturių 
raundų kovoje taškais 19:17 
nugalėjo čeką Zdeneką Chla- 
deką ir iškovojo pirmąją per
galę.

Spalio 26 d., penktadienį, 
vykstančiame pasaulio bokso 
čempionate kovą dėl medalių 
bei kelialapių į Pekino olimpi
nes žaidynes tęsia jau tik ke
turi Lietuvos atstovai. Nesėk
mę patyrė Romanas Skerlo, 
pirmojoje svorio kategorijos 
iki 69 kg dvikovoje 5:13 (2:4, 
1:3, 2:5, 0:1) nusileidęs Dilba- 
gui Singhui iš Indijos.

Jau anksčiau kovas čem-

pralaim ėjim ai) krepšininkų 
pranašumą.

Lietuvis svečiuose pelnė 9 
taškus, po krepšiais atkovojo 9 
bei perėmė 2 kamuolius, bloka
vo tris varžovų metimus, kartą 
suklydo bei dukart prasižengė.

Per daugiau nei 29 žaidimo

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti nanuĮ, 
prięs priimdami galutini sprendimą apsilankykite 

šitose interneto svetainėse, arba paskambinkit
L IN U  J M U L I O L l l  1 - 216-387-32 U-l 

I i nu s(§ ' i x  I crrea lt v . COm
u lev tliindHousmjMjtrket.com

w w w l .yndburttŪhūūl bmHLCtnn 
H V, .Euūllii I I . I t s . m i l

IMLI' kir i:ii'.iiii l:i"!,lii\ I Ic ’ I k:', i:iini
vL-u.-w.Muy fu: hll fan es .Bet 

nvww.Ptjtpc>Pike4 kicncs.imm 
v. ų  ii .Siiuth EpęlklHciiiiciCūrii 
v. u i u 11 Cllhi L i .riL  h. l (iru

■ x IcrRviifcį’.cor i
l i\lcr Realty Group, Ine.

1 i utis M ullolls- M o k  Tel. - 2 16-387-J204

pionate baigė Marius Marke
vičius (57 kg) ir Donatas Bon- 
dorovas (75 kg). Penktadienį 
jau antrą kartą į ringą kops 
Egidijus Kavaliauskas (64 kg) 
bei Vitalijus Subačius (91 kg), 
kovosiantys šešioliktfinalyje.

E. K avaliausko varžovu 
buvo armėnas Eduardas Ham- 
bardzumianas, o V. Subačius 
boksavosi su vengru Josefu 
Danieliumi Darmosu.

Dar du lietuviai kovas pra
dėjo nuo šešioliktfinalio etapo 
- Jaroslavas Jakšto (per 91 kg) 
spalio 27 d., šeštadienį susiti
ko su vokiečiu Stefanu Kebe- 
ru, o Daugirdas Šemiotas (81 
kg) spalio 28 d., sekmadienį, 
išmėgino jėgas su Elie Au- 
gustana iš Haičio. LRT

minutes (29:17) Ž. Ilgauskas 
pataikė 3 dvitaškius iš 7 bei re
alizavo 3 baudų metimus iš 6.

17 taškų į “Raptors” krepšį 
įm etė LeBron Jam es, 16 - 
Damon Jones, 14 - Larry Hu- 
ges, 10 - Drew Gooden.

lrytas.lt

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

levtliindHousmjMjtrket.com
lrytas.lt
mailto:TAUPA@AOL.COM

