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N Ė R A T E IS IN IO P A G R IN D O A .B R A Z A U S K U I
N U S IŠ A L IN T I N U O "M A ŽE IK IŲ N A FTO S "
A K C IJŲ PA R D A V IM O

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Kabulo oro uoste, Afganistane, kalbėjosi su JAV
Valstybės sekretore Condoleezza Rice.
www.president.lt

TERORIZMO GRĖSMĖ EUROPOJE - LABAI DIDELĖ
Teroristinio išpuolio grėsmė
Europoje vis dar yra labai di
delė, D idžiosios B ritanijos
visuomeniniam transliuotojui
teigė žinomas Prancūzijos tero
rizmo ekspertas.
Interviu BBC teisėjas JeanLouisBruguiere, kuris laikomas
vienu iš labiausiai patyrusių ter
orizmo ekspertų, pagrindiniu
teroristų šaltiniu įvardijo Iraką,
kuriame parengti jauni radi
kalūs musulmonai vėliau grįžta

namo kovoti vadinamojo džihado.
"Tai tarsi juodoji skylė, trau
kianti visus elementus, esančius
Europoje (...). Dalis jų grįžta į
Europą su tikslu įvykdyti džihadą savo gimtojoje šalyje Anglijoje, Prancūzijoje, Ispani
joje ar kitoje Europos valsty
bėje", - perspėjo teisininkas,
nuo devintojo praėjusio am
žiaus dešimtmečio ėmęsis spe
cializuotis kovoje su islamistų

KINIJA PROTESTUOJA PRIEŠ
DALAI LAMOS VIZITĄ JAV
Pekinas, spalio 20 d. Kini
ja paskelbė griežtą protestą
prieš kitą mėnesį planuojamą
Tibeto dvasinio vadovo Dalai
Lamos vizitą į Jungtines Valsti
jas, teigdama, kad jis yra "sepa
ratistas", norintis suardyti tau
tinę vienybę. "Dalai Lama nėra
vien tik religinė figūra, bet ir
politinis tremtinys, seniai daly
vaujantis separatistinėje veik
loje, kad prisidengęs religijos
vardu griautų tautinę vienybę",
- pranešime spaudai teigė Kini
jos užsienio reikalų ministeri
ja. "Kinijos vyriausybė smar
kiai priešinasi Dalai Lamos ke
tinimams antikinišką ir skal
domąją veiklą paskleisti kitose
šalyse ir prieštarauja tam, kad
kitų šalių pareigūnai kviestų ir
susitikinėtų su Dalai Lama", rašoma jame.
Dalai Lama su dešimties
dienų vizitu į Vašingtoną turi
atvykti lapkričio mėnesį. Tarp
tautinės kampanijos už Tibetą
teigim u, viešnagės m etu jis
turėtų susitikti su JAV preziden
tu George W.Bush, Valstybės
sekretore Condoleezza Rice ir

svarbiais Kongreso vadovais.
Jei šis vizitas įvyks, Dalai Lama
Jungtinėse Valstijose lankysis
prieš pat G.W.Bush kelionę į
Kiniją, kuri turi įvykti lapkričio
19-ąją ir kurios metu jis susi
tiks su prezidentu Hu Jintao.
Nepaisydamas Kinijos ne
pasitenkinimo, G.W.Bush 2001
metais, netrukus po to, kai buvo
išrinktas prezidentu pirmajai
kadencijai, jau buvo priėmęs
ištremtąjį vadą.
Sis G.W.Bush susitikimas
su Dalai Lama įvyko Baltųjų
rūmų rezidencijoje, kad būtų
išvengta priėmimo oficialiose
Baltųjų rūmų patalpose. Taip
elgėsi ir jo pirmtakas Bill Clin
ton. Dalai Lama į Indiją pabė
go 1959 metais, o tiesioginiai
ryšiai tarp jo ir Pekino nutrūko
1993-aisiais.
Dauguma tibetiečių tebėra
lojalūs Dalai Lamai, kuris iš
pradžių kovojo už Tibeto ne
priklausomybę, bet dabar siekia
"reikšm ingos autonom ijos"
Kinijos sudėtyje, kad būtų iš
saugota šio krašto kultūra, kal
ba ir aplinka.
Delfi

grupuotėmis.
Ekspertas perspėjo, kad ko
va su terorizmu tampa vis su
dėtingesnė, todėl tarptautinis
bendradarbiavimas ir žvalgybi
nių duomenų rinkimas įgijo itin
svarbią reikšmę. Jis teroristines
organizacijas palygino su nuo
lat mutuojančiu virusu. Be to,
teisėjas perspėjo, kad Vakarų
pasauliui kyla vis didesnė grės
mė būti užpultam cheminiu ar
biologiniu ginklu.
ELTA
DIDŽIAUSIĄ PAVOJŲ
AFGANISTANUI
KELIA NARKOTIKAI
NATO karinių pajėgų Eu
ropoje vadas pareiškė, kad
didžiausią pavojų Afganistano
demokratinei ateičiai kelia ne
Talibanas ir ne "Al Qaeda", o
narkotikai.
Tačiau Aljansas, ketinantis
perimti saugumo užtikrinimą
šalyje iš JAV vadovaujamos
koalicijos, kol kas nežino, kaip
panaudoti karius kovai su nar
kotikais, sakė Jungtinių Vals
tijų jūrų pėstininkų korpuso
generolas James Jones. "Rei
kia pabrėžti, kad didžiausia
problema Afganistane ir grės
mė šalies ateičiai - aguonų au
ginimas, o ne talibų ir "Al Qae
da" sukilimas", - žurnalistams
sakė NATO karinių pajėgų Eu
ropoje vadas. "Kovai su narko
tikais turi vadovauti Afganista
nas, tačiau tarptautinė bend
ruomenė jokiu būdu negali lik
ti nuošalyje", - sakė generolas.
Jis pažym ėjo, kad šalyje
smurtauja ne tik sukilėliai, bet
ir įvairios nusikalstamos gru
puotės bei narkotikų prekei
viai. JAV vadovaujamos pajė
gos Afganistane 2001 metais ir

Spalio 20 d. posėdžiavusi
Vyriausioji tarnybinės etikos
kom isija vieningai nuspren
dė, jog šiuo metu nėra teisinio
pagrindo prem jerui Algirdui
B razauskui nusišalinti nuo
bendrovės "Mažeikių nafta"
akcijų pardavimo proceso.
Į VTEK kreipėsi Seim o
opozicijos atstovai, prašydami
komisijos išsiaiškinti, ar part
nerystė su "Lukoil Baltija" va
dovo Ivan Paleičik ir su juo
susijusiomis įmonėmis buvo
asmeniškai naudinga premje
ro žmonai Kristinai Brazaus
kienei, plėtojant "Crowne Pla
za" viešbučio verslą. Konser
vatoriai taip pat norėjo išsi
aiškinti, ar Lukoil" ar su "Luk
oil" susijusios bendrovės yra
prisidėjusi gaunant paskolą
viešbučio rekonstrukcijai ir
plėtrai, ar jie padėjo paskolas
grąžinti, taip pat ar padėjo
K.Brazauskienei ar jos šeimos
nariam s įgyti "Draugystės"
viešbučio akcijas. "Komisijos
turimi duomenys nepatvirtina
K.Brazauskienės ir I.Paleičik
bei su juo susijusių įm onių
partnerystės - bendro verslo buvimo", - žurnalistams teigė
VTEK posėdžiui vadovavęs
Stasys Vėlyvis.
Tačiau I.Paleičik būnant
"Draugystės" viešbučio valdy
bos nariu, UAB "Pajaras", ku
rio kapitalą valdo I.Paleičik ir
per bendrovę "Vaizga" jo žmo
na, pasak S.Vėlyvio, viešbučio
rekonstrukcijai prieš porą metų
skyrė trumpalaikę paskolą už

7,5 proc. palūkanų.
Paskola rekonstrukcijai bu
vo pan au d o ta, "D rau g y s
tės" viešbučio įsipareigojimus
bendrovei "Pajaras" padengė
vienas Lietuvos bankų, numa
tydam as m ažesnę palūkanų
norm ą. S.V ėlyvio teigim u,
duomenų apie I.Paleičik gali
mą pagalbą K.Brazauskienei
grąžinant paskolą VTEK nega
vo. "Draugystės" viešbučio ak
cijas, pasak VTEK nario, tai
pat padėjo įsigyti vienas Lietu
vos komercinių bankų, sutei
kęs paskolą K.Brazauskienei
kaip fiziniam asmeniui. Pasko
los grąžinim ui užtikrinti K.
Brazauskienė įkeitė savo turi
mas akcijas.
"Komisijos turimais duo
menimis apie ministro pirmi
ninko sutuoktinės buvusius
verslo ryšius su dabartiniu
"Lukoil Baltijos" valdybos pir
mininku I.Paleičik nepatvirti
na, kad šie buvę ryšiai gali A.
Brazauskui sukelti viešųjų ir
privačiųjų interesų konfliktą, teigė S.Vėlyvis. - Todėl, atsi
žvelgę į visas išdėstytas ap
linkybes, nematome teisinio
pagrindo siūlyti A.Brazauskui
n u s iš a lin ti ir n e d a ly v a u ti
sprendžiant su "Mažeikių naf
ta" susijusius klausimus. Už
tokias išvadas komisijos na
riai balsavo vieningai.
"Juk jeig u vedi turtingą
moterį, tai nereiškia, kad su
painiojai viešuosius ir privačiuosius interesus", - aiškino
S.Vėlyvis.
Delfi

RUSAIS KETINAMA DIDINTI
KARALIAUČIAUS SRITIES
GYVENTOJŲ SKAIČIŲ
Naujasis Karaliaučiaus sri
ties gubernatorius Georgij Bos
ketina didinti šio Rusijos re
giono gyventojų skaičių Latvi
jos rusakalbiais, praneša inter
neto tiklalapis "Lenta.ru", rem
damasis laikraščiu Vremia no
vostej. Pareiškimą apie galimą
srities gyventojų skaičiaus di
dinimą tokiu būdu G. Bos pa
skelbė maždaug prieš savaitę
per vietos televiziją, pažymi
leidinys. Šiomis dienomis to
kių planų realumą patvirtino
prie Rusijos prezidento admi
nistracijos įkurtos Tarpregioninių ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis valdybos vado
vas Modest Kolerov. Šiuo me
tu Karaliaučiaus srityje gyvena
nuvertė šalį valdžiusį Talibano
režimą.
ELTA

mažiau kaip milijonas žmonių.
Kalbėdamas apie rusų pa
dėtį Latvijoje, M. Kolerov pa
žymėjo, jog Rusija turi planų,
kaip ją pagerinti. "K iek aš
žinau, naujoji Karaliaučiaus
srities vadovybė suinteresuo
ta kaimyninių šalių gyventojų
plataus masto repatriacija į re
gioną", - pareiškė jis. Pasak pa
reigūno, tai gali būti padaryta
"labai palankiom is sąlygo
mis". Bet ar patys Latvijos ru
sai norės v a ž iu o ti į K a ra 
liaučiaus sritį, tebėra neaišku,
pažymi Vremia novostej.
ELTA

Vakarų Irake JAV pajė
gos nukovė 12 kovotojų, tarp
jų su n itų su k ilim o ce n tru
laik o m o R am adžio rajo n o
vadą, pranešė JAV kariškiai.
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Seimo narių kelionės ir pieštukai biudžetui kasmet atsieis 3
mln. litų daugiau. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas jau pri
tarė siūlymui dar padidinti parlamentarams skiriamas išmokas jos greitai pasivys ir jų pagrindinį atlyginimą. Nei už šias išmokas,
nei už nuolatinį atlyginimą Seimo nariai neprivalo atsiskaityti.
Seime vyrauja rinkėjų mulkinimo praktika. Daugelis par
lamentarų noriai registruojasi kaip keliolikos ar net kelių dešimčių
įstatymų pataisų bendraautoriai, nes nori sudaryti vaizdą, kad jie
dirba. Apie kolegų interesą varžytis, kad konkreti pavardė
šmėžuotų greta daugybės projektų, “Klaipėdai” prabilęs Seimo
narys yra naujokas parlamente. Apie tai prabilęs Seimo narys sako
nenorįs būti apkaltintas viešinąs “cecho” paslaptis, todėl įvardijo
save kaip anonimą. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmi
ninkas Algirdas Monkevičius mano, kad nuo abejonių, ar nėra
mulkinami, rinkėjus išvaduotų viešai pateikta Seimo narių ata
skaita. Anot A.Monkevičiaus, tendencija tapti daugybės projektų
bendraautoriais byloja apie Seimo narių pasyvumą. “Tačiau dar
blogiau, kai Seimo narys save populiarina įžūliai elgdamasis
renginiuose, piktnaudžiaudamas alkoholiu”, - priminė A.Monkevičius.
“Aš vis dėlto linkęs visada gerai apie žmones galvoti. Todėl
manau, kad čia yra entuziazmo rodymas, pastangos”, - “Klaipė
dai” sakė C.Juršėnas. Jis patvirtino, kad nėra nustatyta, kiek vie
nas ar kitas projektas gali turėti bendraautorių. Iš viso per ne
priklausomybės laikotarpį Lietuvoje nuo 1990 metų kovo 10 die
nos yra priimta 5011 įstatymų.
Seimo opozicinė Tėvynės sąjungos frakcija Seime pradėjo
rinkti parašus dėl specialiosios parlamentinės komisijos, tirsian
čios Algirdo Brazausko šeimos verslo reiklus, susijusius su
“Draugystės” viešbučio privatizavimu, sudarymo. Konservato
riai prognozuoja, kad būtino skaičiaus parašų surinkimas ilgai
neužtruks.
Lietuvos pareigūnai dėl naikintuvo Su-27 katastrofos pa
tirtą žalą suskaičiavę, nežada Rusijos prašyti moralinės žalos at
lyginimo. Tačiau neoficialiai užsimenama, kad naikintuvo lie
kanos Rusijai bus grąžintos tik gavus pinigus.Užsienio reikalų
ministerija Rusijos ambasadai Vilniuje įteikė notą dėl žalos, kurią
padarė Lietuvos teritorijoje sudužęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų
lėktuvas Su-27, atlyginimo.
LR Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama nutarti
mi baigė Generalinės prokuratūros ir Rusijos piliečio Jurij Bori
sov bylinėjimosi istoriją dėl pastarojo grasinimų tuometiniam
prezidentui Rolandui Paksui. Borisov savo kaltės niekada nepri
pažino. Kaltinimai verslininkui grįsti Lietuvos specialiųjų tarnybų
slapta padarytais jo pokalbių telefonu įrašais. Borisov skundą AT
atmetė.
Kad gaisrų siaubiamas Vilnius nėra atsitiktinis reiškinys,
neabejoja net ugniagesiai. Tačiau padegėjų ieškantys tyrėjai
kažkodėl nepastebi, kad ugnis lydi tik nedaugelio su įtakingomis
partijomis siejamų bendrovių investicijas. Respublika toliau
aiškinasi, kam atitenka naktimis liepsnojančios lūšnos prestiži
niuose sostinės rajonuose. Pasirodo, žemę, užverstą nuodėgu
liais, už patrauklią kainą įsigyja iš Šiaulių kilusių veikėjų firmos
“Imortalis” ir “Lintanas”. Neaišku, kas stovi už šių jaunikaičių.
Valstybinės priešgaisrinės inspekcijos viršininkas Danielius Bu
činskas aiškino, kad žmonės atvirai kalba tik su žurnalistais: “Tyrė
jams jie nieko nepasakoja, mes jokių nusiskundimų neturime”.
Anot jo, dėl gyventojų nenoro šnekėti apie grasintojus ir pas juos
besilankančius sklypų supirkėjus gaisrų kaltininkų ieškantys tyrė
jai yra bejėgiai.
Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl ga
limai nusikalstamos veiklos, kuri padaryta privatizuojant Lietu
vos jūrų laivininkystės bendrovę. Tyrimą inicijavo iš laivi
ninkystės privatizavimo konkurso dėl nepatikimumo pašalinta
Danijos laivybos bendrovė “Trident Marine”.
Buvęs Karinių oro pajėgų vadas, krašto apsaugos ministro
Gedimino Kirkilo įsakymu iš tarnybos atleistas pulkininkas Jo
nas Marcinkus siekia grįžti į profesinę karo tarnybą. Spalio 17ąją J.Marcinkus registruotu paštu išsiuntė G.Kirkilui skundą,
kuriame teigia buvęs atleistas nemotyvuotai ir neteisingai. Jei
G.Kirkilas į skundą atsakytų neigiamai, J.Marcinkus žada kreip
tis į teismą. G.Kirkilas Respublikai sakė ir dabar nė kiek neabejojantis, kad J.Marcinkų atleisti buvo būtina. “Išklausyti pokal
bius, žinoma, galės. Bet kai išklausys, nebus laimingas. Galbūt
jis neprisimena, ką kalbėjo”,- sakė G.Kirkilas.
Klaipėdos apygardos teisme netikėtai paaiškėjo, kad dingo
buvęs ilgametis Neringos tarybos narys ir UAB “Nidos rūta” ,
kurioje mėgo ilsėtis ne vienas šalies vadovas, direktorius Romaldas Daudžvardis. Jis įtariamas dėl beveik 6 mln. litų jam patikėto
svetimo turto iššvaistymo.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

D IK TA TO R IU S
P A R E IŠ K Ė ESĄ S
N EK A LTA S
Saddam Hussein spalio 19
d. neprisipažino kaltu dėl kal
tinimų nusikaltimais žmoniš
kumui. Specialiai įsteigtame
B agdado teism e prasidėjus
teismo procesui į teismo pirmi
ninko klausimą S. Husein at
sakė: "Nekaltas". Savo kaltės
nepripažino ir kiti septyni teis
me kaltinami asmenys.
S.Hussein teismas posėdį
atidėjo iki lapkričio 28 dienos.
Šio atidėjim o tikėjosi visi.
Saddam H ussein advokatas
teigė prašysiąs atidėti teismo
posėdį, kadangi, pasak jo, būta
per mažai laiko jam pasiruošti.
Teisėjas, pirmininkaujantis tri
bunolui, pareiškė, kad bylos
nagrinėjimas atidėtas iš esmės
todėl, kad liudytojai pabūgo
p asiro d y ti teism e. Teisėjas
Rizgar Mohammed Amin Reu
ters žinių agentūrai nurodė,
kad Bagdado Žaliojoje zonoje
vykusiam e teism o posėdyje
nepasirodė m aždaug 30-40
liudytojų. "Pagrindinė priežas
tis yra ta, kad nepasirodė liudy
tojai, - sakė R.M.Amin. - Jie
pernelyg įbauginti, kad liudy
tų".
Procesą stebintys žurna
listai pranešė, kad posėdis pra
sidėjo netrukus po vidurdie
nio vietos laiku. S.Hussein vil
ki tamsiu kostiumu, o į teismo
salę atėjo nešinas sena Kora
no kopija.
"Prasideda pirmosios bylos
- Dudžailo bylos - pirmasis po
sėdis", - pasakė teismui pirmi
ninkaujantis teisėjas Rizgar
M ohammed Amin po to, kai
68 metų nuverstasis preziden
tas ir kiti septyni kaltinamieji
buvo įvesti į salę. Sargybiniai,
teisėjams paskelbus teisiamųjų
vardus, juos įvedė po vieną.
S.Hussein buvo paskutinis.
Didžiosios Britanijos tele
vizija BBC tiesio g iai rodė
vaizdus, kaip S.Hussein atsi
sakė paklusti teismo pirminin
ko prašymui prisistatyti. Užuot
tai padaręs, jis pats pradėjo
uždavinėti klausimus: "Kas jūs
tokie? Ko šis teismas nori?"
"Nepripažįstu nei to sub
jekto, kuris jus įgalioja, nei tos
agresijos, nes visa, kas pagrįsta
melu yra melas, - pirmininkau
jančiam teisėjui sakė Saddam
Hussein. - Ši okupacija yra ne
teisėta. Aš pasilieku savo, kaip
Irako prezidento, konstitucines
teises".
Buvusio diktatoriaus pėdo
mis pasekė ir kitas atsakovas,
buvęs viceprezidentas Taha
Yasin Ramadan. "Kartoju, ką
pasakė prezidentas Saddam
Hussein", - nurodė jis, papra
šytas pasakyti savo pavardę,
tėvo, senelio bei šeimos var
dus. Du kiti atsakovai, buvę
"B aath" v ieto s p a re ig ū n ai
Mezhar Abdullah Ruweid ir jo
tėvas Abdullah Khademas Ru-

Du “draugai” - Rusijos prez. V. Putin ir Vokietijos kancleris G.
Shroeder patenkinti po pasirašytos sutarties tiesti dujotiekį Balti
jos jūros dugnu.
AP

weid sutiko nurodyti savo var
dus. Po šios procedūros teisė
jas atsakovams nurodė, kad jie
kaltinami nusikaltimais, tarp jų
- nužudymu, ir perspėjo, kad
jiem s gresia mirties bausmė,
jeigu jų kaltė bus pripažinta.
"Jie kaltinami dėl žmogžudys
čių, priverstinio ištrėm im o,
įkalinim o, tarptautinių įsta
tymų nesilaikymo ir kankini
mų, - sakė R.M.Amin. - Šie
atsakovai yra asmeniškai at
sakingi šioje byloje".
Jei Saddam H ussein bus
p rip ažin tas kaltu, jam gali
grėsti m irties bausmė paka
riant. Pagal naują tribunolo
statutą, bet koks nuosprendis
turės būti įvykdytas per 30
dienų po to, kai bus išnaudotos
visos apeliacijų galimybės. Tai
reiškia, kad Saddam Hussein
m irties bausm ė galėtų būti
įvykdyta anksčiau, nei prasi
dės jo teismo procesai dėl kitų
nusikaltimų, tokių kaip geno
cidas. Procesas prasidėjo pra
ėjus beveik dvejiems metams
po to, kai S.Hussein buvo su
rastas Irake. Jam pareikšti kal
tinim ai nusikaltim ais prieš
žmoniją ir per 140 šiitų musul
monų nužudymu daugiau nei
prieš du dešimtmečius.
Kartu su kitais septyniais
buvusiais "Baath" partijos na
riais S.Hussein bus teisiamas
penkių Irako specialiojo tri
bunolo teisėjų. Tribunolą teis
ti nuverstojo režim o vadus
2003 metais įsteigė JAV pa
reigūnai.
Jo gimtajame mieste
surengti protestai
M inios Saddam H ussein
rėmėjų išėjo į gatves buvusio
diktatoriaus gimtajame Tikrito m ieste, prieš prasidedant
S.Hussein teismui dėl nusikal
timų prieš žmoniją. Irako po
licija bei kareiviai, rem iam i
JAV pajėgų, mieste, kuriame
g y vena d au g ia u sia sunitai
musulmonai, pradėjo taikyti
griežtas saugumo priemones.
K eletas dešim čių jau n ų
vyrų, skanduojančių "Saddam
Hussein, gyvenk ilgai", išėjo į
gatves, nešdamiesi plakatus su
užrašais "Šalin okupaciją ir
marionečių vyriausybę". Pro
testuotojus labai įdėmiai stebė
jo Irako p o lic ija , ta č ia u į

LENKIJA SIEKS,
KAD BŪTŲ ATŠAUKTAS
SPRENDIMAS NUTIESTI
DUJOTIEKĮ BALTIJOS
JŪROJE
Konservatorius Kazimierz
Marcinkiewicz, kuriam paves
ta sudaryti naują Lenkijos vy
riausybę, pareiškė, jog jos tiks
las bus gerinti santykius su Ru
sija, bet kabinetas sieks, kad bū
tų atšauktas sprendimas nutiesti
dujotiekį Baltijos jūros dugnu.
Išimtiniame interviu agen
tūrai Interfax būsimasis prem
jeras pareiškė, kad Varšuva
neigiamai vertina dujotiekio
projektą dėl grėsmės, kurią jis,
jo nuom one, kelia Lenkijos
saugumui. "Mes nesuprantame
šių investicijų, ypač atsižvel
giant į tai, kad dujotiekį galima
nutiesti per Lenkiją", - sakė
K.Marcinkiewicz. Negana to,
mes ketinam e ES aktyviau
siekti, kad ji daugiau dėmesio
(Nukelta į 4 psl.)

demonstraciją nesikišo.
S.Hussein yra pareikšti kal
tinim ai nusikaltim ais prieš
žmoniją ir per 140 šiitų musul
m onų nužudym u D udžailo
kaime 1982 metais. Šiitų vy
rai buvo nužudyti po to, kai
netoli kaim o, esančio už 60
kilometrų į šiaurę nuo Bagda
do, buvo pasikėsinta į S.Hus
sein gyvybę. "Šis teismas nėra
teisingas, - teigė aštuoniolik
m etis studentas Davud Farham. - Jie turėtų teisti tuos, ku
rie į gabalus drasko Iraką ir jo
žmones".
Teisėjas: liudininkai bijo
pasirodyti teisme
Pagrindinė priežastis, dėl
kurios teko atidėti Saddam
Hussein ir dar septynių jo ben
drininkų, kaltinamų nusikalti
m ais žm oniškum ui, teism ą,
buvo ta, jog daugelis liudi
ninkų pernelyg bijojo duoti
parodym us, pareiškė teismo
pro cesu i p irm ininkaujantis
teisėjas.
Jis R eu ters teigė, kad į
B ag d ad e v y k sta n tį teism ą
neatvyko apie 30 ar 40 liu
dininkų. Teismas vyko akylai
saugomame pastate, kuris sto
vi tvirtovę primenančiame "ža
liosios zonos" komplekse.
BBC, DELFI, ELTA
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DISKUSIJOS SEIME...
APIE MORALĘ
Lietuvos Seimas jau ketverius metus rengia politikų elge
sio kodeksą. Jį nuolat tobulina, kritikuoja seimūnai ir teisinin
kai ir kalba, ar tai iš viso reikalinga, ar jie galėtų laikytis tų
taisyklių.
Kodekso projekte numatyta, kad valstybės politikai - pre
zidentas, ministrai, parlamentarai ir savivaldybių tarybų na
riai - privalo laikytis sąžiningumo, padorumo, viešumo, tei
singumo, objektyvumo, gerbti įstatymus ir žmogaus teises,
atsakingai atlikti savo pareigas Tėvynei, tarnauti savo valsty
bės gyventojų teisėtiems interesams. Projekte net nurodoma,
kad parlamentaras negali įžeidinėti savo kolegą, nenaudoti
smurto veiksmų, negirtuokliauti ir nevartoti narkotikų ir pri
pažinti savo klaidas, ypač džentelmeniškai elgtis sesijų metu.
Už kodekso nuostatų pažeidimus numatytos net piniginės
baudos, tektų išklausyti net eilę paskaitų etikos klausimais ir
to kurso laikytis. Seime visa tai nepatvirtinta, tačiau sudaryta
komisija, kuri eilę metų “tobulina” to kodekso projektą.
Neseniai Seime įvyko konferencija apie politiką ir moralę
ir įtaką įstatymų priėmimui ir jų vykdymui. Konferenciją
globojo pats Seimo pirmininkas, o joje pranešimus turėjo
skaityti arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Seimo narys Al
gimantas Dumčius, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto pro
fesorius Bronislovas Genzelis, Europos parlamento narys
Aloyzas Sakalas, filosofas Krescencijus Stoškus ir kiti.
Vykusiai konferencijai buvo parinkta data - rugsėjo 28-oji,
nes tą dieną 1939 metais komunistinė Sovietų Sąjunga ir
naciškoji Vokietija pasirašė susitarimą su slaptu protokolu, pagal
kurį Lietuva prieš savo valią perleidžiama Sovietų Sąjungos
interesų sferai. Tai buvo pats nemoraliausias politikos aktas
Europoje - šiandien prasminga ne tik kalbėti konferencijoje,
bet ir laikytis moralės principų. Deja, sudarytoji Seimo grupė
niekaip negali suprasti kokių moralės laikymosi principų no
rima iš parlamentaro.
Keturių partijų koalicija, regis, pati atsidūrė prie politinio ir
moralinio nuosmukio. Regis, ateinančiomis žiniomis, ta koa
licinė valdžia pirmiausia rūpinasi tik savo asmeniniais, o ne
valstybės ir tautos reikalais. Kai šiuo metu garsiai teigiama,
jog Lietuvai jokio NATO skydo nereikia, reikia tik taikiai su
gyventi su kaimynais, panašiai kaip ir 1940 metų pastatytoji
vyriausybė teigė - tęsimas tos pačios politikos. Ar ne ši koa
licinė Vyriausybė užrakino archyvus ir reabilitavo NKVD ir
KGB agentus, kad tauta nežinotų jų išdavikiškų darbų. O kaip
jūs paaiškinsite tai, kad Kultūros ministras iš Darbo partijos
V. Prudnikovas savo ministerijoje įsakė pakabinti garbingoje
vietoje buvusio Lietuvos SSR kultūros ministro A. GudaičioGuzevičiaus portretą. Koks šlykštus tūkstančių Lietuvos žmo
nių, kultūros veikėjų, nukankintų sovietų kalėjimuose, įžei
dimas. Juk šis “kultūros veikėjas” buvo Lietuvos čekistų
viršininkas, apdovanotas ordinais ir NKVD generolo laipsniu,
pats kankinęs L ietuvos patriotus. Ar tai ne dabartinių
valdančiųjų moralinis supuvimas, mūsų valstybės paniekini
mas, kurie bijo, kad valstybė nebūtų sugrąžinta tautai, kad
būtų nukabintas vyriausiojo Lietuvos čekisto portretas. 28
Seimo milijonieriams tai nė motais.
S. Tūbėnas
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GLOBALIZMAS GLOBALIZACIJOS MIGLOSE
Mūsų žiniasklaidoje dažnai
p am in im a “g lo b a liz a c ija ” ,
tačiau retai “globalizmas”. Dar
rečiau apsistojama tą klausimą
pasvarstyti. Lyg tai Lietuvos
neliestų. O kai svarstoma, vis
susimaišoma “globalizacijos”
miglose. “Globalizmo” - visapasaulinės valdžios siekimo nepastebėjimas primena seną,
tačiau m atom ai vis aktualų,
anekdotą apie zoologijos sodą
lankiusį kaimietį, kurs ten “ne
pastebėjo dramblio” .
Neseniai į geopolitinį zoo
logijos sodą viens po kito pa
ž v e lg ė k e li k o m e n ta to ria i
spaudoje. 2005.09.07 Lietuvos
Žiniose tą klausim ą palytėjo
Romualdas Ozolas. Jis aptaria
viešumon iškilusį labai įdomų
“būtinų valstybių” term iną,
visai teisingai pastebėdamas
jog tai reiškia, kad pasaulyje
kažkam atrodo, jog esama ir
nebūtinų valstybių. “Ar tai
reiškia, kad mes čia susiduria
me su teoriniu globalizacijos
eros imperializmu?” - klausia
jis, lyg užuodęs šešką. Tai
geras, įžvalgum u parem tas,
klausimas, liečiąs “globalizmo” esmę. Tik gaila, kad čia
R.Ozolas, kaip ir daugelis kitų,
paslysta ant tuo tikslu globalistų pamestos “globalizacijos”
banano žievės. “Būtinų” vals
tybių sąvoka yra dainelė iš globalizmo, o ne iš globalizacijos
(kultūros ir technikos sklidi
mo), dainorėlio. Aišku, kad
pirmąja globalizmo auka būtų
mažosios valstybės ir, per pri
verstinį kosmopolitizmą, ma
žosios tautos. Toliau pasauli
niame “Soviete” išnyktų ir di
džiosios tautos. Globalizmo
gebelsai, kaip Z. Brzezinski,
prasitaria, kad net valstybės,
kaip JAV, galinčios ginti savo
interesus, yra “atgyvenos” .
XXI-me amžiuje dažnai tą
klausimą užkabinanti Gražina
T rim akaitė, laim ei, tarp tų
dviejų panašiai skam bančių
terminų nepasimeta.
Veido rugsėjo 29 d. (Nr.39)
laidoje, straipsnyje “Miglose”,
mūsų tautai svarbiu klausimu
A ntanas K ulakauskas rašo:
“Nežinau kiek žmonių Lietu
voje suvokia, kad Europos Są
jungos ir pasaulio likimas yra
ir mūsų likimas” . Seniai ban
dau tuos likimus susieti poli
tinėje galvosenoje ir parodyti

kurlink pasaulis yra stumiamas
pasaulinio “Sovieto” - pasau
linės valdžios - siekiančių globalistų. Gaila, kad A.Kulikauskas pasimetė globalistų sukel
toje “globalizacijos” migloje.
Dar prieš penkerius metus tų
terminų nebuvo nei didžiau
siame anglų kalbos žodyne,
nei didžiausiose pasaulinėse
enciklopedijose. Jų nebuvo net
“Politinėje enciklopedijoje”.
Terminas “globalizm as” ,
matomai buvo sugalvotas past
araisiais dešimtmečiais, “pa
saulinė valdžia” terminui pri
dengti, kad nuslopinus klausi
mus - kokia ta valdžia būtų bei
kas ir kaip ją pastatytų. Priedu,
kad įtaigojus, jog susipratusių
tautų lengvai sustabdom as
“globalizmas” esąs nesustab
domas, buvo paleista miglos
uždanga - “globalizacija”, taip
pavadinant normalų, žinoma,
- nesustabdomą, technikos ir
kultūrų sklidim ą pasaulyje,
nuo pat rato ir būgno išradimo.
Sutapatinant tuos du pavadi
nimus ir “globalizmas” atrodo
nesustabdomu.
A.Kulikauskas “M iglose”
rašo: “Atrodytų, kad globaliza
cija išplečia individo laisvės
horizontus. Tik ar nebus tai
iliuzija? Juk globalios jėgos
(V.B. pabr.), galim a sakyti,
beveik visai nepavaldžios de
mokratinei kontrolei” . Aišku,
kad jis čia sutapatina “globa
lizaciją” su “globalizmu” - su
“globaliom jėgom ” . Ir tiesa,
kad tos jėgos (globalistai) sie
kia totalitarinės kontrolės pa
sauliniam e “Soviete” . Ypač
komentatoriams praverstų ži
noti tų pavadinimų reikšmes ir
skirtumą.
Paskaičius Bernardinuose
paskelbtą Leonido Donskio
(bene spalio 3 d.) rašinį apie
“pasaulinį sąmokslą”, atrodo,
kad jis pasimokė iš KGB tak
tikos nukreipti mąstymą: KGB
kurstė antisemitizmą, kad ko
munistų nusikaltimai būtų pri
m esti žydam s, o L.D onskis
nukreipia dėmesį nuo amžių
egzistuojančių ir šiandien aiš
kių siekių užvaldyti pasaulį į
seniai nuvertintus žydų “pro
to k o lu s” ir antisem itizm ą.
Nors pats negyveno XVIII-me
ir XIX-me šimtmetyje ir ne
darė “žurnalisto tyrimo” iliuminatų ir kitų (nuo senovės bu-

J A P O N IJ A ĮTA R IA R U S IJO S P IL IE T Į
Š N IP IN Ė JIM U
Tokijo policija kreipėsi į
prokuratūrą, prašydama ištirti
pranešimus, kad Rusijos preky
bos atstovas neva gavo su pra
mone susijusių paslapčių iš
kom panijos, kuri spaudoje
apibūdinama kaip "Toshiba"
antrinė įmonė, vieno buvusių
darbuotojų. Trisdešimties metų
japonas įtariamas gavęs iš 35
metų Rusijos piliečio 1 mln. je-

nų už pramonės paslaptis, pra
nešė policijos atstovas.
"Toshiba Corp." patvirtino
agentūros "Kyodo" pranešimą,
kad įtariamas kyšio paėmimu
buvęs vienos jos antrinių įmo
nių darbuotojų, išėjęs iš kom
panijos šį mėnesį. Tačiau kom
panijos atstovas pabrėžė, kad ši
informacija buvo ne apie pačią
naujausią technologiją.

vusių) p asau lin ės valdžios
siekimo atvejų, pasirinkęs sau
tinkamus autoritetus, visa, kas
netinka į antisemitizmą, vadi
na fantazijomis. Kuo gi jo, ga
limi “fantazijomis” pavadinti
teiginiai, yra patikimesnės fan
tazijos, negu kitos? Nenuosta
bu, kad net Stalino prieš tau
tiškumą kovą ir todėl tautų nai
kinimą pavadina “kova su bur
žuaziniu kosmopolitizmu”.
Kažkodėl šių dienų antianti-globalistiniai intelektualai
nežiūri į dar šiltą istorinę tik
rovę, nekalba apie sąmokslus,
o apie “sąmokslo teoriją” . Lyg
nebūta aiškių sąmokslų, kaip
- nužudyti Cezarį ar Hitlerį.
K odėl šian d ien o s a u to 
ritetai nieko nereiškia? JAV
senatorius B.Goldwater, pa
vyzdžiui, kaltina turtuolio D.
R ockfeler (su Z .B rzezinski
pagalba) 1979 m. įkurtą Trik raštę ko m isiją (T rilateral
C om m ission) bandym u u ž
grobti galios centrus ir sukurti
pasaulį, “kuriame laisvei ne
bus vietos” . O kitas JAV sena
torius T.Helms (Senato užsie
nių reikalams komiteto pirmi
ninkas) 1984 m. kaltino globalistų klubus siekimu sulieti
į vieną - JAV ir SSRS. Kur įro
dymai, jog ir tai “fantazijos”?
Vargu ar L.Donskis įrodys po
piežių Benediktą XV-jį buvus
antisem itu. Sis gi 1920 m.
pareiškęs, kad tamsiausi ir iš
krypėliški elem entai siekia
pasaulinės valdžios ir įspėjo,
kad to pasiekę jie sukeltų dar
neregėtą terorą pasaulyje.
Pagaliau, kodėl neįrodyti,
jog viskas “fantazijos” , kas
rašoma apie globalizmą trijo
se geopolitiniais klausim ais
knygose lietuvių kalba? Jų dar
gyvi skaitytojai galėtų palygin
ti kas užsiima fantazijomis ir
kas ne. Net ir tų knygų auto
rius nėra fantazija, o gyvena
Vilniuje ir galėtų “be pykčio”
išgirsti L.Donskio kaltinimus
ir gal “muštis į krūtinę”. M a
nau, kad ypač šiandien mūsų
tautai praverstų žinoti, kokia
me pasaulyje gyvename ir į
kokį esame stumiami.
Tikėkimės, kad atsiras skai
tytojų, kurie atkreips žiniasklaidos žymūnų dėmesį į čia
nurodytą globalizacinę m ig
lą.
Vilius Bražėnas
Vienas didžiausių šnipinėji
mo skandalų Japonijoje buvo
kilęs 2000 m., kai buvo areš
tuotas Japonijos savigynos jūrų
pajėgų atstovas už paslapčių iš
davimą Rusijos karo atašė. IX
dešimtmetyje "Toshiba Machi
ne Co.", bendrovės "Toshiba
Corp." padalinys, buvo įsivėlęs
į skandalą dėl to, kad nelega
liai pardavė SSSR įrenginių,
kuriais galima gaminti neke
liančius triukšmo povandeninių
laivų sraigtinius variklius. Delfi
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Prezidentas Valdas Adamkus spalio 20 d. susitiko su Lietuvoje reziduojančiais Europos Sąjungos
valstybių ambasadoriais ir Didžiosios Britanijos ambasadoje surengtų darbo pietų metu aptarė Lietu
vai aktualiausius Europos ateities klausimus. Jis pasidalijo Lietuvos patirtimi per kiek daugiau nei
vienerius šalies tikrosios narystės Europos Sąjungoje metus. Darbo pietų metu buvo aptarti aktualūs
ekonomikos augimo, konkurencingumo ir energetikos klausimai. Prezidentas Europos Sąjungos vals
tybių ambasadoriams Lietuvoje pristatė savo nuomonę apie klausimus, kurie bus svarstomi spalio
pabaigoje Londone vyksiančiame neformaliame ES viršūnių susitikime. Jis su Europos Sąjungos
ambasadoriais kalbėjo apie dėmesį, kurį Lietuva skiria Europos Sąjungos Rytų Europos politikai,
Pietų Kaukazo valstybėms, Ukrainai ir Moldovai. Kalbėdamas apie Europos Sąjungos ir Baltarusijos
santykius prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, kad reikia didesnį dėmesį skirti Baltarusijos visuome
nei.
www.president.lt

SUSIVIENIJIMUI EBSW DIRBO ŽMONĖS IR
VYRIAUSYBĖJE, IR SEIME
Prieš 12-13 metų šalyje gerą
įvaizdį turėjęs, o vėliau bank
rutavęs ir milijonus indėlinin
kams negrąžinęs susivienijimas
EBSW savo žmonių turėjo ir
Vyriausybėje, ir Seime. Tokią
nuomonę EBSW veiklą tirian
čiai laikinajai Seimo komisijai
pareiškė 1993-1996 EBSW
veiklą tyrusiai Seimo Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisi
jai vadovavęs Šiaulių miesto
meras socialdemokratas Vytau
tas Juškus. "Tiek Seime, tiek
Vyriausybėje buvo žmonės, ku
rie dirbo etatiniais darbuotojais
ir gaudavo dvigubus atlygini
mus bei darydavo įtaką", - ko
misijai aiškino V.Juškus.
Jo teigimu, valstybinių ins
titu c ijų ta rn a u to ja i dirbę
EBSW, niekam nežinant, pako
reguodavo kai kuriuos įstaty
mus taip, kaip reikėdavo. "Ti
riant Arvydo Stašaičio bylą dėl
mokesčių nemokėjimo, buvo
pakeistas straipsnis. Skambinu
Paulauskui (dabartiniam Seimo
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui, buvusiam generaliniam
prokurorui). Žiūrim įstatymą ten jau nėra "sąmoningo" mo
kesčių nemokėjimo. Tai kur
tas žodelis prapuolė? Seime
ėmiau aiškintis, ar buvo teiktos
įstatymo pataisos ir kas teikė.
Pasirodo - nebuvo. Bet buvo
taisoma kita straipsnio vieta. Ar
dėl techninės klaidos, ar sąmo
ningai praleistas tas žodis bu
vo? Aišku, kad - sąmoningai.
Padaryta siekiant palengvinti
Stašaičiui dalią", - kalbėjo V.
Juškus.
Pasak jo, šis įstatymų kore
gavimo pavyzdys - vienas iš

daugelio. "Todėl mes kartais
žiūrėjome Vyriausybės nutari
mus ir įstatymus, ar analogišku
būdu jie taip pat nėra pakore
guoti, nes kai tik dokumentas
būdavo perspausdinamas, vis
kažkur kažkas dingdavo", - kal
bėjo V.Juškus. Tačiau jis ko
misijai pabrėžė, kad nė vienu
atveju nepavyko atsekti, kas bu
vo korekcijų autorius.
V.Juškus komisijai pareiškė,
kad Ekonominių nusikaltimų
tyrimų kom isija nenustatė ir
neturėjo informacijos, kas iš
politikų protegavo EBSW.
V.Juškaus teigimu, prieš 12
metų Lietuvos bankui vado
vavęs dabartinis Lietuvos am
basadorius Kazachstane R o
mualdas Visokavičius iš cent
rinio banko buvo atleistas, nes
nepakankamai skyrė dėmesio
bankų veiklos priežiūrai.
"Lietuvos bankas nežiūrėjo,
kaip ir kam dalijamos paskolos,
nors specialus departamentas
tai turėjo daryti bei siūlyti, kaip
taisyti įstatym us. R.Visokavičius ir buvo pakeistas, nes tos
betvarkės netvarkė. Jam šar
vuoto automobilio prisireikė.
Bankui automobilių pripirko, o
jų tikrai nereikėjo. Užsiiminė
jo ne banko reikalais ", - kalbė
jo V.Juškus.
Tuo tarpu prieš kelias sa
vaites komisijai liudijęs R.Visokavičius teigė nuolatos infor
muodavęs prezidentą, Seimą ir
Vyriausybę apie padėtį ban
kuose, o po jo dirbęs Kazys
Ratkevičius teigė neprisimenąs,
ar tai buvo daryta.
EBSW veiklą tiriančios ko
misijos pirmininkas socialde

mokratas Algis Rimas sakė, kad
iš Lietuvos banko gauti doku
mentai rodo, kad R.Visokavičius "susireikšmino" komisijoje
aiškindamas apie Lietuvos ban
ko, kai jam vadovavo, įtaką
bankininkystės sferoje. "Jis aiš
kino daug raštų rašęs, bet banke
jų nėra. Atvirkščiai - gavome K.
Ratkevičiaus laikų dokumen
tų", - sakė A.Rimas.
V.Juškaus teigimu, dirbant
jo vadovaujamai komisijai, nė
vienas tuom etinis Lietuvos
banko vadovas nesiūlė tobulinti
įstatym ų reglam entuojančių
bankininkystę, kreditinių įstai
gų veiklą.
R. Visokavičius bankui va
dovavo tarp 1993-iųjų kovo ir
spalio (nuo pareigų buvo nuša
lintas jau rugsėjį), o K. Rat
kevičius - nuo 1993-iųjų rug
sėjo iki 1996-ųjų.
Suėmimą namų areštu G.
Petrikui pakeitęs prokuroras dėl
G .Petriko pabėgim o kaltina
policiją. Prie bankrutavusio ir
indėlininkams milijonus liku
sio skolingo susivienijim o
EBSW prezidento Gintaro Pet
riko pabėgimo iš Lietuvos pri
sidėjo p o licija. Tai EBSW
veiklą tiriančiai laikinąjai Sei
mo kom isijai tvirtino buvęs
Kauno miesto apylinkės vy
riausiasis prokuroras, dabar ad
vokato veikla užsiimantis Vy
gintas Jukna. "Jeigu jis būtų
dingęs iš karto, o ne praėjus me
tams po to, kai suėmimas buvo
pakeistas namų areštu, tada ga
lima kaltinti mane. Reikia aiš
kintis, ar policija padarė viską,
ar tinkamai per namų areštą ga
nė Petriką".
Delfi

Vilnius, spalio 20 d. Lietu
vos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus pasirašė dek
retą, kuriuo Seim ui pateikė
svarstyti Algimanto Valantino
kandidatūrą į Lietuvos Respub
likos generalinio prokuroro
postą. Gavęs Seimo pritarimą
V. Adamkus A. Valantiną pa
skirs Lietuvos Respublikos Ge
neraliniu prokuroru.
“Pasirinkau jauną, bet jau
patyrusį teisininką. Tikiuosi,
kad jis, imdamasis šių pareigų,
bus visiškai nepriklausomas
nuo politinių organizacijų ar
politikų, nepaisys įtakų iš ša
lies”, - sakė V. Adamkus. Šalies
vadovas užtikrino, kad ir prezi
dento institucija laikysis tų pa
čių taisyklių.
V. Adamkus pažymėjo, kad
Generalinis prokuroras turės
įvykdyti tam tikras reformas,
kurios iš esmės pagerintų pro
kuratūros veiklą, o teismus pa
siektų profesionaliai parengtos
bylos.
Trumpa A. Valantino bio
grafija: Algimantas Valantinas gimė 1961 metais.
1985 metais baigė Vilniaus
universitetą ir įgijo teisininko
kvalifikaciją.

1985 - 1988 m. dirbo Kai
šiadorių rajono prokuratūroje,
kaip prokuroro padėjėjas ir tar
dytojas.
1990 m. grįžęs iš tarnybos
armijoje A. Valantinas viene
rius metus dirbo Širvintų rajono
prokuratūroje prokuroru, taip
pat laikinai ėjo vyr. prokuroro
pareigas.
1991-1994 m. dirbo Jona
vos rajono prokuratūroje, ėjo
vyr. prokuroro pareigas.
1994 -1999 m. Algimantas
Valantinas dirbo Jonavos ra
jono apylinkės teisme teisėju,
nuo 1995 m. - buvo šio teismo
pirmininkas.
1999 - 2000 m. dirbo Vil
niaus apygardos teisme teisėju,
nuo 1999 m. rudens A. Valantinas buvo deleguotas dirbti
Teismų departamente prie Tei
singumo ministerijos direkto
riumi.
Nuo 2000 m. iki šiol A. Valantinas dirba Vilniaus miesto
2-ajame apylinkės teisme, yra
šio teismo pirmininkas. Nuo
2000-ųjų metų A. Valantinas
yra Lietuvos Respublikos tei
sėjų asociacijos valdybos narys,
o nuo 2002m. - Teismų tary
bos narys.
www.president.lt

SEIMO KOMITETAI PARAGINO VYRIAUSYBĘ
SUTVARKYTI IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
UŽDARYMO FONDO VEIKLĄ
Lietuvos Vyriausybė turėtų institucijos. Skaičiuojama, kad
apibrėžti, kam yra atsakingas IAE uždarym as kainuos 41
ir už ką atsako Ignalinos ato mlrd. litų, iš jų apie 10-15 proc.
minės elektrinės eksploatavi (4,1-6,2 mlrd. litų) turėtų skir
mo nutraukimo fondas, įgy ti Lietuva.
vendinti kitas Valstybės kont
Tai siūlančią rezoliuciją
rolės rekomendacijas ir siekti, priėmė Seimo Audito ir Eko
LG0TIC
kad jo lėšas valdytų Lietuvos nomikos komitetai.
(Atkelta iš 2 psl.)

LENKIJA SIEKS...
skirtų Europos valstybių ener
getiniam saugumui".
"Baltijos dujotiekis, - mano
K.M arcinkiewicz, - tai labai
blogas kapitalo investavimas.
Mes nesuprantame to, ir aš ga
liu pasakyti, kad nutiesti antrąjį
dujotiekį per Lenkiją kainuos
pigiau, o rezultatai bus tie patys.
Štai kodėl mes ketiname įtikinti
abi šalis (Rusiją ir Vokietiją),
kad jos atsisakytų susitarimo".
Pasak jo, vis dar yra galimybių
Vokietijos ir Rusijos sandorį
atšaukti. "Kol m ašinos dar
nedirba, nepradėti leisti pinigai,
yra galimybė, kad tai vis dėto
įvyks (susitarimas bus atšauk
tas), ir mes norėtume panaudoti
šią galimybę", - pažymėjo jis.
Kalbėdamas apie Lenkijos
vyriausybės ketinimą, nepai
sant Baltijos dujotiekio proble
mos, gerinti santykius su Rusi
ja, jos būsimasis vadovas pri
dūrė: "Apskritai mes norime
gerinti savo santykius su Rusi
ja, tai pat ir ekonominius san
tykius. Mes sudarome vyriau-

sybę, kuri jokiu būdu griežtai
neapsiribos kuo nors vienu (is
torija), ir aš įsitikinęs, kad kai
mes diferencijuosime žaliavų
tiekimą į Lenkiją, šie santykiai
kur kas pagerės".
Atsakydamas į klausimą, ar
neturės, kaip anksčiau, neigia
mos įtakos Rusijos ir Lenkijos
santykiams tokie ginčijami is
torijos dalykai, kaip Lenkijos
karininkų sušaudymas Katynėje (Smolensko srityje) per
Antrąjį pasaulinį karą, K.Marcinkiewiczius pabrėžė, kad tie
sos žinojimas gali sukelti tik
priešingą efektą.
"Jie (istoriniai įvykiai) nega
li sukelti sunkumų (tarp Lenki
jos ir Rusijos), nes tiesa nesuke
lia sunkumų, nebent tik trumpą
laiką. Užmegzti santykius ir
laikytis verslo interesų galima
tik šiuo pagrindu (tiesa) ir tik
šiuo atveju santykiai būna tvir
ti ir ilgi", - pareiškė jis.
Lenkijos prezidentas Ale
ksandr Kwasniewski pavedė
K.Marcinkiewicz sudaryti nau
ją kabinetą. Vyriausybę sudary
ti K.Marcinkiewicz turi per dvi
savaites.
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SIŪLYMAS PANAIKINTI SENATIES
TERMINĄ SUNKIEMS
EKONOMINIAMS NUSIKALTIMAMS
- NESUŽAVĖJO
Seimo valdančioji Naujo
sios sąjungos frakcija skep
tiškai vertina Liberalų demok
ratų frakcijos siūlym ą pasi
rašyti pareiškimą dėl senaties
termino sunkiems turtiniams
nusikaltimams panaikinimo.
Si frakcija yra įsitikinusi,
kad kuo operatyviau reikia tirti
ne tik turtinius, bet ir visus nu
sikaltim us, todėl liberaldem okratų m ėginim ai išskirti
vien turtinius nusikaltimus yra
nesuprantami. “Kyla klausi
mas, ar žmogaus nužudymas,
liberaldemokratų manymu, yra
ne toks svarbus kaip turtinis
nusikaltimas?”, - klausia social
liberalai. Jie atkreipė dėmesį,
kad senaties termino naikini
mas gali neigiam ai paveikti
nusikaltimus tiriančias insti
tucijas, mat termino panaikini
mas leistų tyrėjams neskubėti,
o taip nusikaltim ų tyrim as
užsitęstų dar ilgiau.
Naujosios sąjungos frakci
ja, apsvarsčiusi liberaldemokratų siūlymą, pritarė, kad nusi
kaltimai valstybės ir žmonių
turtiniams interesams turi būti
išaiškinti, o kaltieji nubausti.
“Tam turi būti užtikrintas ope
ratyvus ir efektyvus atsakingų
institucijų darbas, o reikalui
esant - tobulinami įstatymai ar
kiti teisės aktai” , - pareiškė
Naujosios sąjungos Informaci
nis centras.
Socialliberalai pažymi, kad
liberaldemokratų kreipimesi į
frakcijas minimas vis gilėjan
tis žmonių nusivylimas savo
valstybe, aukščiausiomis jos
institucijom is ir teisingumu.
“Todėl Naujoji sąjunga ragina
Seimo narius naudotis rinkėjų
jiems suteikta įstatymų kūrybos
ir leidybos teise, o ne gaišti
laiką tuščių ir populistinių pa
reiškimų kūrimui” , - pažymi

Naujosios sąjungos Informaci
nis centras.
Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos nario Vidmanto
Ziemelio nuomone, Liberalų
demokratų frakcijos siūlymas
už didelę žalą, padarytą valsty
bės ir žmonių turtiniams inte
resams, netaikyti senaties ter
mino, yra aktualus, tačiau jis
deklaratyvus ir iš esmės ne
sprendžia problemos.
Šio parlamentaro duomeni
mis, 2003, 2004 metais teismai
nutraukė baudžiamąjį procesą
130 bylų, nes suėjo senaties ter
minas. Todėl šių metų vasarį V.
Ziemelis įregistravo Baudžia
mojo kodekso 95 straipsnio
pakeitimo projektą, reguliuo
jantį baudžiamosios atsakomy
bės senaties klausimus.
Liberalų demokratų ir ki
toms Seimo frakcijoms V. Ziemelis siūlo tęsti jo parengto
projekto svarstymą ir priėmi
mą, kuris, jo nuomone, suma
žintų galimybę teisiamiesiems
ir jų advokatams vilkinti bylų
nagrinėjimą teismuose.
Seimo Liberalų demokratų
frakcija kreipėsi į visas parla
mentines partijas, siūlydama
savo parašais pritarti jos inicia
tyvai panaikinti senaties ter
miną už nusikaltimus valstybei.
Ši frakcija siūlo Baudžiama
jame kodekse įteisinti nuostatą,
kad už didelę žalą, padarytą
valstybės ir žmonių turtiniams
interesams, nebūtų taikomas
senaties terminas.
“Nusikaltimų prieš tautą, už
kuriuos iš esmės niekas neatsa
kė, sąrašą galėtų pradėti skan
dalingosios “Mažeikių naftos”,
EBSW istorijos, jau nekalbant
apie visokias “sekundes” ir
“luokes”, - pažymima liberaldemokratų kreipim esi į par
lamentarus.
LGĮTIC

V.ADAMKUI TAPO ĮPRASTA SKRAIDYTI
KUO PAPUOLA
Kol svarstoma, kaip įsigyti
lėktuvą valstybės reikmėms,
šalies vadovai svarbių vizitų
metu ir toliau patiria vienas už
kitą kurioziškesnius nuoty
kius. Po nesusipratimų praė
jusią savaitę per prezidento
Valdo Adamkaus kelionę į Af
ganistaną reikėjo sukti galvą
ir dėl būsim o apsilankym o
Vokietijoje, rašo dienraštis Lie
tuvos rytas.
Šią sav aitę V .A dam kus
vyks valstybinio vizito į Vo
kietiją. Šalies vadovas ir jį ly
dinti delegacija skris nuomotu
lėktuvu.
Po to prezidentas dar turės
apsilankyti Londone, todėl jam
teks persėsti į keleivinį lėktu
vą.

Planuojama, kad kita dele
gacijos dalis namo grįš auto
busu, rašoma dienraštyje.
Tai, kad Lietuva neturi savo
valstybinio lėktuvo, šiomis di
enomis nusistebėjo net JAV
ambasadorius Vilniuje Step
hen Mull. Jis lydėjo V.Adamkų
kelionėje į Afganistaną. "Lie
tuvos diplom atai tokie ak
tyvūs, keliauja po pasaulį, o
Lietuvos Vyriausybė turi derė
tis su užsienio vežėjais. Juk
nuoma kainuoja nemažus pi
nigus", - kalbėjo S.Mull.
Nors prem jeras A lgirdas
Brazauskas ne kartą yra tvir
tinęs, kad lėktuvas valstybės
reikmėms tikrai bus perkamas,
lėšų tam kitų metų biudžete
nėra numatyta.
ELTA

Lietuvių Tautininkų sąjungos seime Čikagoje spalio 8 d. Sąjungos vicepirmininkas Eugenijus Bart
kus pakvietė atsakyti į klausimus Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininką Gintarą Songailą (dešinėje).
Vytauto Jasineviciaus nuotr.

NEPRISIPAŽINUSIEMS BUVUSIEMS KGB BENDRADARBIAMS
SIŪLOMA LAUKTI NAUJO LIUSTRACIJOS TERMINO
Liustracijos komisijos pir
mininkė Dalia Kuodytė siūlo
iki šiol neprisipažinusiem s
slaptiesiem s sovietų rep re 
sinių tarnybų bendradarbiams
neskubėti to daryti ir palaukti
naujo liustracijos termino.
Savo ruožtu Seimo Valsty
bės saugumo ir gynybos ko
m iteto vadovas Alvydas Sadeckas tvirtina, kad tokius
prisipažinimus reikėtų regist
ruoti, nors ankstesnis liustracijos terminas jau baigėsi, o nau
ją dar tik žadama paskelbti.
Tačiau parlamentaras neslepia,
kad tokie prisipažinim ai tei
sine prasme būtų niekiniai ir
negalėtų tapti lengvinančia
aplinkybe.
D. Kuodytė žurnalistam s
pasakojo kone kasdien bend
raujanti su žmonėmis, kurie
nori pranešti buvę SSRS slap
tųjų tarnybų bendradarbiai.
Kai kurie teisinasi, esą per
ankstesnį liustracijos terminą
bijojo tai padaryti, kiti nuogąs
tauja, kad paaiškės, jog vie
nose ar kitose anketose jie nu
slėpė slapta bendradarbiavę su
sovietų saugumu.
Anot tarpžinybinės komisi
jos vadovės, ji kol kas atsisa
ko fiksuoti šių žmonių patei
kiamą informaciją, nors nuo
2000 metų galiojantis Liustracijos įstatymas įpareigoja re
gistruoti ir viešinti neprisipažinusius slaptuosius bendradar
bius.
“Problema ta, kad įstatyme
niekaip neaptarta, ką daryti su
tais, kurie norėtų dabar prisi
pažinti, - skundėsi D. Kuodytė.
- Jei nebūtų perspektyvos, kad
bus priimtas naujas įstatymas,
mūsų prievolė būtų sudarinėti
bylas apie tuos žmones, kurie
skambina ir kalba apie savo
bendradarbiavim ą, bei juos
viešinti” .
Todėl komisijos pirmininkė
siūlo neprisipažinusiems bu
vusiems sovietų saugumo ben

dradarbiams laukti naujo liustracijos termino ir tikėtis, kad
iki tol nepaklius į komisijos
darbotvarkę.
“Turėdam i m intyje, kad
rengiamas naujas įstatymas, jis
tikrai bus, ir tai tėra mėnesio
kito klausimas, duodame to
kią galimybę žmonėms, kurie
- beveik 100 proc. galime ga
rantuoti - vėliau ateis, - teigė
D. Kuodytė. - N esielgiam e
kiauliškai jų atžvilgiu, kad jei
pats atėjai, tuo pasinaudodami
dabar tave čiupsime. Sakome,
kad, kai bus paskelbtas naujas
term inas, bėgte bėgtų ir rikiuotųsi į eilę Saugumo depar
tamente”.
Liustracijos komisijos va
dovė pažymėjo, kad tai nėra
lengvata, suteikiama laiku neprisipažinusiem s buvusiem s
slaptiesiems bendradarbiams.
Anot jos, komisija išlaiko lig
šiolinę darbo dinamiką - nuolat
sudaro naujas bylas, tiria esan
čius dokumentus. D. Kuodytė
neslėpė, kad norintys prisipa
žinti, tačiau jos atkalbėti as
menys gali pakliūti į komisi
jos akiratį anksčiau nei pra
sidės naujas liustracijos termi
nas. Tokiu atveju, nustačius
bendradarbiavim o faktą, jų
pavardės turėtų būti paviešin
tos.
Tačiau komisijos pirminin
kė patikino, jog nenori grieb
tis drakoniškų priemonių bei
im ti “kapoti galvas” , todėl
norintiems prisipažinti siūlo
neskubėti. Savo ruožtu A. Sadeckas pareiškė, kad dabar
plau k ian ty s p risip ažin im ai
apie slaptą bendradarbiavimą
su SSRS saugumo kom itetu
turėtų būti fiksuojam i, nors
juridinės galios jie neturėtų ir
nuo galimų teisinių pasekmių
n eap sau g o tų . “Jei žm ogus
jaučia poreikį ateiti ir pasaky
ti, manau, kad jis gali tai pa
daryti. Ir Liustracijos komisi
ja, ir Saugumo departamentas

turėtų priim ti tai kaip infor
maciją. Ar tai taps prisipaži
nimu, tai turės apibrėžti įstaty
mas”, - teigė parlamentaras.
Pasak A. Sadecko, žm o
giškąja ir m oraline prasm e
žiūrint, toks prisipažinim as,
nors vienas liustracijos termi
nas jau baigėsi, o kitas dar ne
paskelbtas, galėtų būti traktuo
jam as kaip lengvinanti ap
linkybė. Tačiau komiteto va
dovas pripažino, kad tai neap
saugotų nuo Liustracijos ko
misijos tyrimo. Valstybės sau
gum o ir gynybos kom iteto
posėdyje buvo pateikta naujo
sios L iustracijos kom isijos
veiklos ataskaita. Per 7 mėne
sius tarpžinybinė kom isija
išnagrinėjo beveik 80 bylų. 31
asmuo buvo pripažintas slapta
bendradarbiavęs su represinė
mis sovietų tarnybom is. 15
atvejų komisija paskelbė ne
turinti pakankamai duomenų
priimti sprendimą, dar 30 as
menų pripažinti nebuvę slap
taisiais bendradarbiais.
Galiojanti tvarka numato,
kad piliečiai, pripažinti ben
dradarbiavę su SSRS slapto
siomis tarnybomis, gali per 15
dienų apskųsti L iustracijos
komisijos sprendimą administ
raciniam teismui. Šia teise pa
sinaudojo 12 asmenų. Penkis
skundus teism as jau išn ag 
rinėjo ir tik vienu atveju ko
misijos sprendimas buvo pa
naikintas.
Per nustatytą laiką neapskundusiųjų Liustracijos ko
m isijos sprendimo pavardės
skelbiamos Valstybės žiniose.
Nustatytu laiku apie bendra
darbiavimą su KGB komisijai
pranešusių asmenų pavardės
neviešinamos.
Ankstesnės sudėties Liustracijos komisija per penkerius
metus savo iniciatyva buvo
nustačiusi vos du slaptuosius
KGB bendradarbius.
LGĮTIC
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NAUJA LIETUVIU ŽURNALISTU
SĄJUNGOS VALDYBA
Lietuvių žurnalistų sąjun
gos valdyba, iki šiol vadovau
ta Kęstučio Miklo, jau gerokai
peržengusi deimantinį amžių ir
veikianti nuo 1997 m. birželio
15 d., gan ilgokai ieškojo gali
mybių perleisti sąjungos vado
vavim ą jaunesniem s, įtrau
kiant ir naujųjų ateivių spau
dos darbuotojus.
Tos valdybos per 8 metų
laikotarpį sąjungos narių gre
tos nepaprastai išretėjo - per
pusšimtį iškeliavo Amžinybėn
ir nemažas skaičius yra ligos
pakirstų. Mirtis neaplenkė ir
buvusios valdybos nepapras
tai pareigingus narius.
Prieš penkis metus teko at
sisveikinti su valdybos sekre
tore ir s-gos žiniaraščio Mūsų
pasaulyje bei Lietuvio žurna
listo redaktore patyrusia žur
naliste Salom ėja Narkėliūnaite, buvusia Vienybės redak
tore, Argentinos lietuvių balso
ak red itu o ta k o respondente
Jungtinėse Tautose, suredaga
vusia gausybę leidinių ir bend
radarbiavusia ne tik visoje iš
eivijos periodikoje, bet ir iš
eivijos lenkų spaudoje, aštriai
gindama Lietuvos ir lietuvių
reikalus Vilniaus klausimu.
Pernai valdybą apleido ir
talentingasis Paulius Jurkus,
prižiūrėjęs sąjungos iždą. Pau
lius buvo visiems gerai žino
mas kaip ilgus metus buvęs
Darbininko redaktorius, taip
pat ir kaip bendradarbis visoje
išeivijos spaudoje. Jis buvo ir
geras rašytojas, išleidęs visą
eilę novelių, poezijos, isto
rinėm tem om kūrinių ir net
vadovėlių. Jis taip pat mėgo
tapyti - akvarele ir aliejiniais
dažais sukūrė gausybę peiza
žų. Taip at iliustravo gausybę
veikalų ir sukurdavo viršelius
knygom s. K urį laiką dėstė
Brooklyno šeštadieninėje mo
kykloje.
Šiandien beveik visi kadai
se buvę veiklūs LZS skyriai
jau nebeveikia. Sukviesti vi
suotinį narių suvažiavimą ir
jam e išrinkti valdybą prieš 8
metus nebuvo įmanoma. Tuo
lab ia u šia n d ie n , kai n arių
skaičius yra tiek sumažėjęs.
Tada valdyba buvo išrinkta
korespondenciniu keliu. Tad ir
šį kartą buvo apsispręsta nau
jąją valdybą išrinkti tuo pačiu
būdu, surandant asmenį, no
rintį ir galintį vadovauti sąjungai,kuris pasirinktų sau pri
imtinus asmenis naujajai val
dybai ir pasiūlytų nariams šį
sąstatą patvirtinti, vadovaujant
esamai valdybai.
Reikia čia paminėti, kad tik
dėka pernai laim ėjusio JAV
LB Kultūros tarybos žurnalis
tikos premiją ir Lietuvos or
dinu apdovanoto E dvardo
Sulaicio pasiūlyta šios sudė
ties valdyba nariams patvirtin

ti: Edvardas Šulaitis, pirm i
ninkas, Vaiva R agauskaitė,
sekretorė, Bronius Juodelis,
iždininkas, Laurynas M isevi
čius, inform acijos vadovas,
Kęstutis Šalavėjus, narių rei
kalams.
Cia reikia tik džiaugtis, kad
naujajam pirmininkui didžiau
siu pagalbininku sutiko būti
tikras veteranas žurnalistas
Bronius Juodelis įnešęs di
džiulį įnašą į periodinę spaudą,
1981-1984 buvęs LZS centro
valdybos v icep irm in in k as,
veiklus JAV Lietuvių B en
druom enėje - buvo net jos
krašto valdybos vicepirminin
ku, taip pat buvo LB Tarybos
narys, Čikagos Švietimo tary
bos koordinatorius, veiklus su
skautais - buvęs net jų vyriau
sias skautininkas, “D raugo
fondo” direktorių pirmininkas.
Už savo veiklą yra apdovano
tas įvairiais žyminiais ir pini
ginėm premijom.
Yra džiugu, kad buvo at
kreiptas dėmesys į siūlymą,
kad į valdybą būtų įtraukti są
jungos tęstinumui išlaikyti ir
naujieji ateiviai. Jų yra net trys:
sekretorės pareigom Vaiva
Ragauskaitė - Amerikos lietu
vio redaktorė, Laurynas M i
sevičius - Amerikos lietuvio
skyriaus “Rytų pakrantėje” re
daktorius ir dabartinis JAV LB
Krašto valdybos vicepirminin
kas sporto reikalams ir Kęstu
tis Šalavėjus, apžvalgininkasbendradarbis išeivijos spau
doje.
Balsavimas patvirtinti pa
siūlytą valdybos sudėtį buvo
pravestas ir užbaigtas rugsėjo
15 d. Buvo pasiųsti balsavimo
lapeliai 102 registruotiem s
nariams, įskaitant gyvenan
tiem s L ietu v o je ir k ituose
užjūrio kraštuose. Po savaitės,
patikrinus gautą paštą, rasti 58
vokai, jų tarpe ir du sugrįžę,
neradę adresatų. A tidarius
vokus ir patikrinus balsavimo
lapelius rasta, kad už pasiūlytą
visą sąrašą balsavo 44 nariai,
o likusieji 12 pasisakė prieš,
t.y. 7 balsavo prieš visą sąrašą
ir 5 pasisakė tik prieš kai ku
riuos sąraše esančius asmenis.
Remiantis gautais balsavi
mo rezultatais naujoji valdyba
yra išrinkta daugumos balsa
vusiųjų balsais ir netrukus per
ims visas pareigas.
Reikia tikėti, kad ši valdy
ba turėtų būti gan veikli, nes
jos sudėtis yra tokia, kuri už
tikrins Lietuvių žurnalistų są
jungos tęstinumą.
Kęstutis K. Miklas
L ie tu v o s R e sp u b lik o s
prez. Valdas Adamkus dalyva
vo Prezidentūroje vykusioje
neformalioje diskusijoje “Eu
ropos ateities iššūkiai: darbai
kaip įprasta ar metas poky-

LITUANUS ŽURNALUI REMTI KOMITETAS
Daug kas šiais metais jau
rašė apie Lituanus žurnalo 50
metų gyvenimą, jo pradžią ir
pasiektus gražius darbus gar
sinant lietuvius ir Lietuvą sve
timųjų tarpe. Deja, neradau nei
vieno užsiminimo apie 1957
m etais įsisteigusį Lituanus
remti komitetą, kuris išgelbėjo
žurnalą nuo grėsusio subankrutavimo.
Pirmasis 1954 m. pradėto
leisti žurnalo numeris buvo tik
12 puslapių su mažesniu negu
1000 egz. tiražu. Vėliau, po
k e le rių m etų, žurnalas ja u
buvo spausdinamas 32 pusla
pių ir turėjo 5000 tiražą. Deja,
žurnalo leidimas kainavo ne
mažai pinigų, nes vieno nume
rio išleidimas buvo per 1,000
dol. Tuolaikinis leidėjas - Lie
tuvių studentų sąjunga, tokių
išteklių neturėjo ir buvo net
galvojama žurnalo leidimą vi
siškai sustabdyti.
Tuolaikinis redaktorius dr.
Vytautas Vygantas nusprendė,
kad reikia kreipties į plačiąją
lietuviškąją visuomenę. 1957
metų pavasarį buvo sudarytas
specialus kom itetas vajaus

Iš kairės: dr. Vyt. Vygantas - “Lituanus” vyr. redaktorius; Vaclo
vas Kleiza - Lietuvių studentų sąjungos pirmininkas ir inž. Vyt.
Šliūpas - “Lituanus” remti komiteto pirmininkas.
Aut. nuotr.

pravedim ui. Jam vadovauti
sutiko inž. Vytautas Šliūpas.
Taip gimė Lituanus žurnalui
remti komitetas, kurį sudarė:
Vyt. Šliūpas - pirm ininkas,
Z igm as V iskanta, Vytautas
Vidugiris, Juozas Kregždys,
Ignas Budrys, Vida Gaškaitė ir
St. Daunys.
N edelsiant buvo išsiu n 
tinėta apie 20,000 laiškų, iš
kurių 12,000 išsiųsta lietu 
viams. Vajaus pradžioje Litua
nus kasoje buvo likę tik 813

EUROPIEČIAI
Dr. Jo n a s K u nca, M .D .
Europos žem yne gyvena
apie 50 mln. žmonių su jų fizi
nėm ir dvasinėm savybėm, ku
rios juos charakterizuoja kaip
atskirą rasę. Tai europiečiai.
Bendras europiečių bruožas-baltaodžiai. Šiaurės žemy
ne jie šviesiaplaukiai, m ėly
nakiai. Einant į pietus plaukai
ir akys tam sėja. Yra ir kitų
fizinių charakteristikų. Tik jos
ne tiek svarbios, kaip euro
piečių dvasinės-protinės savy
bės, padėjusios išvystyti dabar
tinę pasaulio civilizaciją. Eu
ropiečiai sugeba įsivaizduoti
ką nors nesamo ir paversti jį
realiu. Dėl to beveik visus iš
radimus yra padarę europie
čiai. Užtenka žvilgtelėti į No
belio premijų laureatus, kurių
tarpe retai rasime kitų rasių
premijų laimėtojus. Geltonoji
rasė yra irgi gabi. Bet ne tiek
išradim am s jų kopijavim ui.
Neretai jie tas kopijas dar ir
patobulina.
Išradę garu varomą motorą,
europiečiai jį panaudojo trau
kiniams ir laivams, kurie pa
lengvino susisiekimą su toli
momis Azijos ir Afrikos šali
mis. Anglai prancūzai, ispa
nai, portugalai ir olandai ne
sunkiai užėmė svetimas teri
torijas užjūriuose ir ten įsteigė
čiams?” Į diskusiją susirinko
analitikai ir apžvalgininkai, be
sidomintys Europos reikalais,
arba kasdieniame darbe susiduriantys su šiais klausimais.
www.president.lt

savo kolonijas. Kai kurios iš jų
buvo itin didelės, kaip Indija,
kurią užvaldė anglai. Koloni
zatoriams rūpėjo ne tiek kul
tūros ar krikščionybės skleidi
mas, kiek pasipelnyjimas. Iš
kolonijų europiečiai gaudavo
jiems reikalingų žaliavų, o ten
pelningai pardavinėdavo savo
gaminius. Aišku, kad kolonia
lizmas buvo labai naudingas
kolonizatoriams. Bet, iš dalies,
jis supažindino ir atsilikusias
tautas su europiečių civiliza
cija.
Pasibaigus Antram pasauliniui karui, 1945 m., europie
čiai buvo priversti pasitraukti
iš kolonijų, kurios tapo ne
priklausom os. Prasidėjo na
cionalinių valstybių epocha,
kuri tebesitęsia iki dabar. JTO
turi bene 170 narių po suby
rėjimo paskutinės imperijosSovietų Sąjungos.
Gerai, kad kiekviena tauta
dabar gali tvarkytis kaip ji nori.
Tik čia atsirado nauja proble
ma. Buvusios kolonijos, dabar
nepriklausomos valstybės, ne
sugeba tinkamai administruotis ir progresuoti. Neišnaudoja
jos racionaliai turimų galimy
bių. Valdžių korupcija pratur
tina tik valdantį sluoksnį, o
gyventojus nuskurdina. Šie
ieško išeities ir veržiasi į, jų
nuomone, turtingąją Europą.
Ypač neleg alū s im ig ran tai
m ėgsta keliauti į Vokietiją,
A ngliją ir Prancūziją. Skai
čiuojama, kad afrikiečių ir Vi
durio Rytų imigrantų skaičius

dolerių, nepakankamai net vie
no numerio išleidimui, o vajui
pasibaigus metų pabaigoje jau
turėta 6,389 dol. Aukomis pa
rėmė Jaunimo kongresas, Ka
nados ir JAV lietuvių 68 orga
nizacijos bei jų padaliniai. Iš
pavienių asmenų atsiliepė tik
apie 500 rėmėjų. Per vieneri
us metus komitetas savo dar
bą atliko sėkmingai.
Inž. Vytautas Šliupas, P.E.
Pirm asis Lituanus remti
komiteto pirmininkas
V. Europoje siekia apie 20 mln.
Ten jie turi savo uždaras ben
druomenes, šventyklas ir pa
pročius. Musulmonų moterys
vaikšto po Paryžiaus ir Lon
dono gatves apsivyniojusios
tamsiu audeklu kūną, galvą net
ir veidą su akims tik paliktu
plyšeliu. Taip aprengtas mer
gaites jie bandė siųsti į pran
cūzų m okyklas, kol valdžia
išleido įstatym ą draudžiantį
tokią praktiką. M usulm onai
ėmė protestuoti dėl tokio “lais
vės” suvaržymo. Londone jau
šiame krašte gimę imigrantai
susprogdino požeminių trauki
nių tinklą. Kontroliuoti Angli
joje apsigyvenusius 5 milijo
nus m usulm onų yra didelė
problem a. Prancūzų valdžia
teikia subsidijas ir paramą dau
giau vaikų šeimoms. Afrikie
čiai jų turi po 5 ar net 10. Iš
gaunamos pašalpos jie gali tur
tingai pragyventi. Taigi, tėvai
neina dirbti.
Toks aukštas im ig ran tų
gimstamumas prives prie ne
proporcingo jų mažumos augi
mo ir Vakarų Europos kultūros
smukimo. Tai rim ta ateities
problema! Rytų ir Vidurio Eu
ropa iki šiol nelegalių imigran
tų antplūdžio išvengė dėl ge
ležinės uždangos ir žemesnio
gyvenimo lygio. Bet gerėjant
ekonomikai, padėtis gali keis
tis. Laikas gal bent tą žemyno
dalį apsaugos nuo panašaus li
kimo. Betgi efektyvi Europos
sienų kontrolė yra įmanoma tik
veikiant visoms šalims kartu.
Dėl to ES yra ne prabanga, bet
būtinybė.
Australijos Tėviškės aidai, Nr.20,
2005 m. spalio mėn. 12 d.
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LIETUVOS AMBASADOJE JAV
PRISTATYTA LIETUVA
S.m. spalio mėn. 18 d. Lie
tuvos Respublikos ambasadoje
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se Jungtinių Tautų asociacijos
Vašingtone nariams buvo pri
statyta Lietuva.
LR ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas susirinkusius
JT Asociacijos narius supažin
dino su Lietuvos istorija ir kul
tūra, o taip pat pristatė šalies
indėlį stiprinant saugumą pa
saulyje.
Kreipdamasis į svečius pa
žymėjo, kad "deja, bet dėl So
vietinės okupacijos Lietuva
nebuvo tarp Jungtinių Tautų
šalių-įkūrėjų, 1945 m. pasi
rašiusių JT Chartiją."
"Nors Lietuva buvo Tautų
Sąjungos nare, tačiau dviejų
didžiausių XX a. tironijų - na
cistinės Vokietijos ir Sovietų
Sąjungos - slapto susitarimo
dėl Europos padalijim o p a
sėkoje, Lietuvos vardas buvo
ištrintas iš žemėlapio, bet ne iš
laisvę m ylinčių žmonių šir
džių," kalbėjo Lietuvos diplo
matas, pažymėdamas, kad Lie
tuvos Tripalvė 50 okupacijos
metų išdidžiai plėvėsavo prie
šalies ambasados Vašingtone
pastato. "Skaudi lietuvių tau
tos istorija mus moko, jog lais
vė nėra savaime suprantamas
dalykas- už ją reikia kovoti.
Todėl Lietuvos kariai šiandien
stovi petys petin su amerikie
čiais Irake ir A fganistane,"
sakė V.Ušackas.
Jis taip pat pažym ėjo JT

svarbą, atsikratant diktatoriškų
režimų bei paremiant pasaulio
tautas laisvės ir demokratijos
kelyje.
Ambasadoriaus pavaduoto
ja, įgaliotoji ministrė Korneli
ja Jurgaitienė pasidalino Lietu
vos lobizmo patirtimi, šaliai
užsitikrinant narystę JT Eko
nomikos ir socialinių reikalų
tarybos komitete, bei pažymė
jo JT, ypač JT Plėtros progra
mos, svarbą pereinamojo lai
kotarpio metu.
"Teigiami pokyčiai Lietu
voje po Nepriklausomybės at
gavimo 1990m., šalies energija
ir dinamizmas, architektūros
šedevrai, turtinga šalies istori
ja, įvairiaspalvis, aktyvus kul
tūrinis gyvenimas, draugiški
žmonės, puikus alus ir žavin
ga gamta sukuria tai, ką mes
įpratę vadinti "turizmo roju
mi," pabaigė kalbą K.Jurgaitienė, kviesdama svečius apsi
lankyti Lietuvoje.
Renginio metu, dalyvavo
apie 60 svečių, skambėjo lie
tuviška muzika. Svečiai raga
vo tradicinių lietuviškos virtu
vės patiekalų bei lietuviško
alaus.
Jungtinių Tautų Asociaci
jos nariai Lietuvos ambasadoje
lankėsi programos "pažink ša
lį" rėmuose. JT Asociacija Va
šingtone vienija dinamiškus ir
aktyvius žmones, besidomin
čius tarptautinėmis aktualijo
mis.
Lietuvos ambasados inf.

LR AMBASADORIUS PASVEIKINO
BOSTONO LIETUVIUS
Lietuvos Respublikos am
basadorius Jungtinėse Ameri
kos valstijose Vygaudas Ušackas spalio mėn. 23 d., sekma
dienį, nusiuntė sveikinimą iš
saugojus Šv.Petro lietu v ių
parapiją Padėkos Mišiose da
lyvaujantiems Bostono lietu
viams.
"Cia tarpsta lietuvybės dva
sia, skamba lietuvių kalba ir
puoslėjamos mūsų tautos tra
dicijos. Šios parapijos istorija
mena kelių kartų išgyvenimus,
džiaugsmus ir bėdas: krikšty
nas, vestuves, laidotuves. To
dėl man ypač džiugu, kad jūsų
visų bendrų pastangų, tikėjimo
ir nenuilstamos kovos dėka ši
bažnyčia ir toliau išliks lietu
vybės židiniu ir užuovėja mūsų
tautiečiams," sakoma amba
sadoriaus sveikinim e. "Tai
gražus pavyzdys daugeliui lie
tuviškų parapijų JAV, kurios
užsidaro, nes niekas jų nelan
ko ir nekovoja dėl jų išlikimo,"
sakė V.Ušackas.
2005 m. birželio mėn. 22 d.
Bostono arkivyskupas Seann
O ‘M alley nutarė nenustatyti
uždarymo datos šv. Petro lietu
vių parapijai Bostone. Šiam

sprendimui pažymėti 2005 m.
spalio mėn. 23 d. parapijiečiai
dalyvavo šv. Mišiose, kurias
aukojo kunigas Steponas Žu
kas. 2004 m. gegužės mėn. 24
d. Bostono akrivyskupijai pa
skelbus apie Šv.Petro lietuvių
bažnyčios uždarymą, susivie
niję Bostono lietuviai nenuil
stamai organizavo protesto ak
cijas prieš šį sprendimą.
Savo susirūpinimą dėl šv.
Petro lietuvių bažnyčios užda
rymo laiške Bostono arkivys
kupui buvo pareiškę LR Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, Lietuvos am basadorius
JAV V.Ušackas, Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios hierarchai.
Lietuvos ambasados inf.

Č ikagos fotom enininko
Algimanto Kezio kūryba pri
statoma Karaliaučiaus žiūro
vams. A utorinę fotografijos
parodą atidarė Karaliaučiaus
fotomenininkų sąjungos pir
mininkas Dmitrij Višomirski,
parodos rengėjas Lietuvos dai
lės m u ziejau s d a rb u o to jas
Skaistis Mikulionis ir Lietuvos
kultūros atašė Karaliaučiuje
Arvydas Juozaitis.

Lietuvių Tautinės sąjungos narių suvažiavime diskusijos vyko ir pertraukų metu. Lietuvos Generali
nis konsulas Arvydas Daunoravičius ir Lietuvos Garbės konsulas Stanley Balzekas aptaria kažką
svarbaus.
Zigmo Degučio nuotr.
L A IŠ K A S R E D A K C IJ A I

LAIŠKAS IS VILNIAUS
Lietuvos M. Mažvydo bib
liotekos Lituanikos skyriaus
vedėja rašo Giedrei Kumpikaitei New Yorke: Noriu pri
minti Jums savąjį prašymą dėl
JAV spausdintų leidinėlių (se
nesnių, ir netolimų metų), ku
rie mums labai svarbūs ir ku
riuos surinkti yra labai sunku.
Jei per 15 Lietuvos nepriklau
somybės metų glaudžiai bend
radarbiaudam i su įvairiomis
JAV lietuvių kultūrinėm is ir
visuomeninėmis organizacijo
mis bei pavieniais asmenimis
sugebėjom e surinkti jau be
veik pilną JAV leistų lietuviškų
knygų rinkinį, tai smulkiųjų
leidinių (dailės parodų kata
logų, renginiu bei koncertų
programų, įvairių organizacijų
suvažiavimo darbų bei prog
ramų, lietuviškų parapijų lei
d in ėlių , sporto varžybų ar
kokių nors švenčių bei su 
sibūrimų programas surinkti
yra lab ai sunku. D augeliu
atveju tie smulkūs leidinėliai

yra vieninteliai informacijos
apie vieną ar kitą lietuviškos
veiklos ir kultūros puoselėjimo
JAV šaltiniai ir atspindžiai,
todėl labai reikalingi lietuvių
išeivijos veiklos studijom s.
Mus domina ir visa, kas yra
spausdinama ir šiandien. Pa
vyzdžiui - gauname visus JAV
spausdinam us stam biuosius
periodinius leidinius, tačiau
niekaip nepavyksta gauti tokių
leidinių, kaip Colorado apy
linkės biuletenio “Žinys” ar
Vašingtono apylinkės “Šauk
lys” .
Apie kai kurių būvimą gal
net nežinom e. Būčiau labai
dėkinga Jums, jei galėtumėte
paskleisti šią žinią ir tarpi
ninkauti mums atliekant nepa
prastai svarbų darbą - siekiant
sukaupti Lietuvos valstybinėje
M. Mažvydo bibliotekoje kuo
pilnesnį lietuvių išeivijos spau
dos rinkinį.
Su geriausiais linkėjimais
iš Vilniaus
Silvija Vėlavičienė

V IL N IA U S U N IV E R S IT E T O B IB L IO T E K O J E M O N S IN J O R O V. M IN C E V IČ IA U S K O L E K C IJA
Italų kultūros institutas Vil
niuje ir Vilniaus universiteto
biblioteka visuomenei prista
to Italijoje gyvenusio kunigo,
žurnalisto, vertėjo ir kolekci
ninko monsinjoro Vinco Min
cevičiaus (1915-1992) rinkinių
vertybes.
Spalio 24 dieną Vilniaus
universiteto Baltojoje salėje
atidaryta paroda “Turinas Roma - Aosta. Su Lietuva šir
dyje...” supažindina su į Lietu
vą p argabentais V. M in ce
vičiaus sukauptais senaisiais
žemėlapiais, knygomis bei pa
ties monsinjoro parengtais ir
italų kalba išleistais leidiniais.
Gimęs Vokietijoje, V. M in
cevičius augo ir mokėsi Liud
vinave, Marijampolės apskri
tyje. Nuo 1934 m. gyveno Ita
lijoje, studijavo Turino univer
sitete Filosofijos ir teologijos

fakultete, Tarptautiniame so
cialinių m okslų universitete
Romoje studijavo žurnalistiką.
1946 m. įstojo į Popiežiškąjį
G rigaliaus universitetą R o
moje, 1949 m. buvo įšventin
tas kunigu, 1951 m. gavo teo
logijos licenciato laipsnį. 1963
m. V. M incevičiui suteiktas
monsinjoro garbės titulas.
1952 metais įkūrus Italijos
lietuvių bendruomenę, V. Min
cevičius buvo išrinktas pir
muoju valdybos pirmininku ir
ilgus metus jai vadovavo. V.
Mincevičius ilgai dirbo kardi
nolo Antonio Samorės, buvu
sio Vatikano diplomato prieš
kario L ietuvoje, asm eniniu
sekretorium i. Italijos lietu 
vių bendruomenės pirm inin
kas ir katalikų dvasios vado
vas prelatas V. M incevičius
mirė 1992 metais, palaidotas

NEW

YORK,

NY

A ušros V artų p a ra p ija ,
Manhattan, turi naują vargo
n in in k ą - p ia n istą E dviną
Minkštimą, kuris šiais metais
baigė magistratūrą ir dabar bu
vo priimtas į doktorato prog
ram ą Juilliard, pradėjo groti
praeitą sekmadienį šv. Mišių
metu. Bažnyčia yra Broome
Street, prie įvažiavimo į Hol
land Tunnel. Visi mieste gy
venantys lietuviai kviečiam i
ateiti į šias pamaldas ir prisi
jungti prie šios mažos jaukios
bažnyčios, giedoti chore.
Lietuvos Vaikų Globa, or
ganizacija, kuri remia Lietuvos
vaikus, rengia piniginį vajų
spalio 29-ą, šeštadienį, 8:00
v.v. Merkin Concert Hall, 129
W. 57th Street, Manhattan. Tai
yra neto li L incoln Center.
Koncertą atliks pianistas Nico
lai Lomov, kuris gros B eet
hoven, Schumann ir Rachma
ninov kūrinius. Bilietų kaina
22 dol. Bilietus užsisakyti ga
lim a skam binant: 212-501
3330. Visas pelnas skiriamas
Lietuvos Vaikų Globai. Rengė
jai prašo visus gausiai atsilan
kyti. Tikslas gražus ir koncer
tas bus aukšto lygio. Dėl dau
giau informacijos žiūrėkite in
terneto svetainėje (website)
w w w .k a u fm a n c e n te r.o rg ,
p a sk u i sp au sk ite m ygtuką
M erk in
H all
ir
www.artistworld.org.
Dr. Giedrė Kumpikaitė
Romos Campo Verano kapinė
se, kur ilsisi ir kiti žinomi lie
tuvių dvasininkai. Visą gyve
nimą domėjęsis Lietuvos isto
rija, V. Mincevičius rinko su
Lietuvos praeitim i susijusią
medžiagą: knygas, žemėlapius
bei graviūras. Jis sukaupė ver
tingą ir įdomią senųjų knygų,
graviūrų bei istorinių žemėla
pių kolekciją, kuri po kolek
cininko m irties atiteko Vil
niaus universiteto bibliotekai.
Paroda Vilniaus universite
to bibliotekos Baltojoje salėje
veiks visą mėnesį.
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė
Prancūzijos kariuomenės vadą generolą Henri Bentegeat. Susi
tikime buvo kalbėta apie Prancūzijos prisijungimą prie NATO
vykdomos oro policijos misijos užtikrinant Baltijos valstybių
oro erdvės apsaugą. Š alies vadovas p a la n k iai įv ertin o
Prancūzijos sprendimą nuo 2007 metu pavasario skirti savo pa
jėgumus Baltijos oro policijos misijai. Susitikimo metu taip pat
buvo aptarta saugumo ir gynybos politika, šalių dalyvavimas
tarptautinėse operacijose bei dvišalio bendradarbiavimo klausi
mai.
Prez. Valdas Adamkus dėl garsaus Rusijos akademiko, poli
tiko ir visuomenės veikėjo Aleksandr Jakovlev mirties velionio
artimiesiems išsiuntė užuojautos laišką. “Aleksandr Jakovlev
prisimename kaip didį Lietuvos bičiulį, drąsinusį nebijoti ir
skatinusį imtis veiksmų, pakeisiančių kiekvieno mūsų šalies
žmogaus gyvenimą. Šie pertvarkos metais Vilniuje ištarti ve
lionio akademiko žodžiai gana greitai tapo tikrove. Aiški A.
Jakovlev pozicija ir ryžtas grindė kelius pokyčiams Vidurio ir
Rytų Europoje, o kartu - ir pokyčiams visame pasaulyje”, - sa
koma prezidento užuojautoje.
Laiške velionio artimiesiems V. Adamkus prisimena, kad
Aleksandr Jakovlev suvaidino svarbų vaidmenį sovietmečio
dešimtmečių prislėgtus žmones mokant žengti atvirumo ir pilie
tinės visuomenės keliu, skatindamas imtis atsakomybės už savo
ir valstybės ateitį.
Sovietines “perestroikos” patriarchu laikomas akademikas
A. Jakovlev, kuris kartu su Komunistų partijos vadovu Michail
Gorbačiov sovietų imperijoje ėmėsi įgyvendinti pertvarkos poli
tiką, mirė spalio 18 d.. Jam buvo 81-eri.
Lietuvos užsienio ministras Antanas Valionis ragina nepa
nikuoti dėl Europos Sąjungą ištikusios konstitucinės krizės, ki
lusios dviem Bendrijos steigėjoms Prancūzijai ir Olandijai refe
rendumuose atmetus Sutartį dėl Konstitucijos Europai. "Dabar
tinę situaciją daugelis vadina krize. Mums, kurie esame ES na
riai tik vienerius metus, tai bene didžiausias Bendrijos veikimo
nesklandumas, kokį esame patyrę” - diskusijoje sakė A.Valionis.
Rusijos prašoma padengti du trečdalius jos naikintuvo Lie
tuvoje padarytos žalos. Lietuva tikisi, kad “naikintuvo avarijos
byla” netrukus sėkmingai baigsis, nes pastebima, jog santykiai
su Rusija ima šiltėti.
Lietuvos Vyriausybes pasirinkta Europos Sąjungos lėšų
panaudojimo strategijos kryptis neatitinka žinių visuomenės
kūrimo koncepcijos, teigia Lietuvos akademinės bendruomenės
atstovai. Spaudos konferencijoje Seim e buvo pareikštas
nuogąstavimas, jog nepasikeitus 2007-2013 metų struktūrinių
fondų panaudojimo tendencijoms Lietuvos studijų, mokslo ir
inovacijų sistema gali nebeužtikrinti šalies visuomenės pažan
gos bei jos ūkio konkurencingumo.
Europos Sąjunga išgyvena politinę ir solidarumo krizę, o
didžiausią reikšmę bloke įgauna siauri nacionaliniai interesai,
apgailestauja Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Jo įsiti
kinimu, tokiame kontekste Turkijos pakvietimas pradėti dery
bas dėl narystės rodo Bendrijos narių gebėjimą susitarti net pa
čiais sudėtingiausiais klausimais ir leidžia viltis, kad pavyks
susitarti dėl 2007-2013 metų finansinės perspektyvos ir rasti
priimtiną Europos Konstitucijos ratifikavimo problemos spren
dimą. Kalbėdamas Seime vykstančioje diskusijoje svarbiau
siais ES klausimais, parlamento vadovas pabrėžė, jog Lietuva
šiuose procesuose turi užimti aktyvią poziciją ir bandyti tapti
“lokomotyvu, varančiu visą sąstatą į priekį”.
Apeliacinio teismo teisėjas Tomas Šeškauskas atmetė Rusi
jos bankininko Igor Babenko prašymą išleisti į laisvę. Teisėjo
manymu, nepaaiškėjo naujų aplinkybių, dėl ko Kretingoje gimęs
Babenka staiga turėtų būti išleistas iš Lukiškių. Tačiau paaiškėjo,
kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai nėra
užfiksavę, kad Babenka gegužę būtų oficialiai kirtęs Lietuvos
sieną. Pasitvirtinus, kad VSAT pareigūnai dirbo aplaidžiai,
jiems grėstų drausminė atsakomybė.
“Būdama itin aktyvi tarptautinės bendruomenės narė, Lie
tuva smerkia visas terorizmo formas. Teroristiniai išpuoliai negali
būti pateisinami arba įteisinti dėl jokios priežasties - nei poli
tinės, nei filosofinės, nei religinės”,- Maskvoje vykusioje kon
ferencijoje “Parlamentų vieta ir vaidmuo su tarptautiniu tero
rizmu” kalbėjo Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Prieš kon
ferenciją A.Paulauskas susitiko su Valybės Dūmos pirmininku
Boris Gryzlov. Susitikimas truko vos dešimt minučių. Buvo ap
siribota abipusiais patikinimais, kad santykiai tarp Lietuvos ir
Rusijos išlieka geri. B.Gryzlov pareiškė, kad Rusijai ir Lietuvai
būtina kur kas išsamiau apsvarstyti energetinio bendradarbiavi
mo reikalus. Ką konkrečiai jis turėjo galvoje, neaišku. LG0TIC

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo dvyliktajame Vidurio Europos šalių pre
zidentų susitikime Zagrebe (Kroatijos Respublika). Šiais metais aukščiausio lygio susitikime dalyvavo
prezidentai iš penkiolikos šalių: Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Moldovos, Bulgarijos, Albanijos, Slovėni
jos, Čekijos, Serbijos ir Juodkalnijos, Austrijos, Slovakijos, Makedonijos, Rumunijos, Bosnijos ir Her
cegovinos. Valstybių vadovai diskutavo temomis “Kaip užbaigti Europos integracijos procesą?” ir “Kuris
socialinis - ekonominis modelis yra tinkamiausias integruotai Europai?”
www.president.lt

RUSIJOS SPECTARNYBU INTERNETINIAI
ĮSILAUŽĖLIAI ATAKAVO ČEČĖNU RĖMĖJU PUSLAPĮ
Lietuva atsidūrė su Rusijos
specialiosiom is tarnybom is
siejamų internetinių įsilaužėlių
taikiklyje. Apsirūpinę moder
nia technika jie internetu ata
kavo čečėnų kovotojų interne
to p u slap į "K avkazcenter"
priglaudusią Lietuvos bendro
vę. Internetiniai įsilaužėliai
skelbia savotišką ultimatumą:
jei "Kavkazcenter" bus leista
veikti toliau, bus trikdom as
Lietuvos valdžios institucijų
interneto puslapių darbas. Internetiniai įsilaužėliai reikalau
ja nutraukti "Kavkazcenter"
veiklą Lietuvoje ir Švedijoje.
Lietuvoje veikusi čečėnų
internetinės svetainės "Kavkazcenter" tarnybinė stotis Rusi
jos reikalavim u prieš metus
buvo uždaryta. Ji įkurdinta
Švedijoje, o Lietuvoje liko va
dinamasis tarnybinės stoties
v e id ro d is, k u ris u ž tik rin a
"Kavkazcenter" veikimą viso
je Europoje. Tarnybinės stoties
veidrodį prižiūrinti ir sutartį su
"Kavkazcenter" rengėjais pa
sirašiusi bendrovė "Elneta"
sako pastarosiomis dienomis
patyrusi neregėtą rusų kom 
piuterių įsilaužėlių puolimą.
"Tai vyko naktį ir iš ryto mūsų
kanalai sustojo, užsikimšo iš

viso. Nes ataka viršijo 50 kartų
m ūsų kanalo pajėgum ą", teigė bendrovės "Elneta" di
rektorius Rimantas Pašys. Dėl
atakos čečėnų puslapis nevei
kė daugiau nei parą. Rimanto
Pašio teigimu, puslapis buvo
puolamas iš poros tūkstančių
vietų, atakai galėjo būti išleis
tos solidžios sumos - dešimtys
tū k stan čių dolerių. A takas
prieš "Kavkazcenter" įsilau
žėliai koordinuoja specialiai
sukurtame savo internetiniame
puslapyje. Jame atakai vado
vaujantys įsilaužėliai nurodo
ką darys, jei Lietuva ir Švedi
ja toliau leis veikti čečėnų internetiniam puslapiui:
"Jei svetainė "Kavkazcentr"
artimiausiu metu nebus užda
ryta, imsimės šiurkščių atakų
prieš serverius, kurie ją palai
ko. Paskui - prieš gyvybiškai
svarbius internetinio tinklo
mazgus ir valstybines interne
to svetaines tų šalių, iš kurių
palaikoma svetainė Kavkazcentr". Šiuo metu tai - Lietuva
ir Švedija".
"Mano nuomone, tai grei
čiausiai Rusijos specialiosios

SPAUDOS LAISVĖ
PASAULYJE

Prezidentas Valdas Adam
kus ragina nelaukti, kol Euro
pos Sąjungą ištikusią krizę iš
spręs šalys senbuvės - siūlo Lie
tuvai imtis vadovaujančio vaid
mens. "Europos Sąjunga išgy
vena krizę, gal net atsidūrė
savotiškoje aklavietėje. Siauri
vienos valstybės ar valstybių
grupės interesai iškeliami aukš
čiau už bendrus visos Europos
interesus", - Seime spalio 20 d.
svarbiausiais ES darbotvarkės
klausimais surengtoje diskusi
joje sakė V.Adamkus.

“Reporters W ithout Bor
ders” išplatino pranešimą apie
spaudos laisvę pasaulyje.
Nors Lietuva pagal spau
dos laisvę nuo pernai smuko
penkiomis vietomis ir užima
21 vietą, bet tuo pat metu Lie
tuva lenkia daugelį Vakarų de
mokratijų, tame tarpe ir JAV,
k u ri p a g a l sp au d o s laisv ę
atsidūrusi 44 vietoje. Rusija
tuo tarpu yra sąrašo gale - 138
vieta (iš 167). LR ambasados inf.

tarnybos bando tokiu būdu
paveikti "Kavkazcentr" sve
tainę. Užtai, kad kitais būdais
nepavyksta jos uždaryt", - tei
gė bendrovės "Elneta" direk
torius Rimantas Pašys.
Su ataka kovojusi bendrovė
skaičiuoja nuostolius. Vėliau ji
ketina kreiptis į nusikaltimus
virtualioje erdvėje tiriantį spe
cialų policijos skyrių. Seimo
Valstybės saugumo ir gynybos
komiteto vadovas Alvydas Sadeckas teigia, kad Lietuvos pa
reigūnai turi imtis tyrimo. "Jei
gu už jų stovi specialiosios
tarnybos, vieni veiksmai ir vie
nos priemonės įjungiamos, įsi
jungia vienos valstybės tarny
bos, Saugumo departamentas,
jeigu tai yra paprasto nusikal
timo pobūdžio, tai įsijungia
Policijos departamento atitin
kama tarnyba", - teigė Valsty
bės saugumo ir gynybos komi
teto vadovas Alvydas Sadeckas. "K avkazcenter" in fo r
muoja apie įvykius Čečėnijoje
ir musulmonų šalyse. Rusijos
valdžios teigimu, svetainė ska
tina terorizmą ir tautinę nesan
taiką.
LNK

P R E Z ID E N T A S R A G IN A L IE T U V Ą TA PTI
P IR M A U J A N Č IA R E G IO N E
Pasak prezidento, nors ki
lusią Bendrijos krizę privalo
spręsti Europos politikai, būtent
pastarieji "Europoje žlugdo
Europos idėją". Susidarius to
kiai situacijai, V.Adamkaus
teigimu, Lietuva neturėtų "su
dėjusi rankas laukti, kol krizės
išnyks ar bus įveiktos". V.
Adamkus pabrėžė, jog Lietuvos
užsienio politikos siekiai nėra
tik tapti aktyviai veikiančia pir
maujančia regione, bet kur kas
ambicingesni - "tapti tikru re
giono centru". Lietuvos radijas
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KAI NUOŠIRDŽIOS PASTANGOS
NETAMPA KŪNU
V y tau tas M atu lio n is
Clevelando “Lietuvių die
n o s ”, 2005.10.15-16. C on
n e c tic u t “A itv a r o ” teatro
mėgėjų sąmbūrio vaidinimas,
vieno veiksmo komedija “Žen
teliai” (pirmoji programos da
lis), 2005.10.15., 6:30 v.v.,
Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Veikalo autorė Vida Bladykaitė, režisierė Sigiita Simkuvienė-Rosen, režisierės asis
tentė Jurgita M ockutė, kos
tiumų dailininkė Asta Nenortienė, dailininkas Rolandas
Kiaulevičius. Antroje progra
mos dalyje trys lietuvių liau
dies sokiai-žaidimai: “Šiaudų
batai”, “Pliauskutis” ir “Pjo
viau sieną”, Bernardo Braz
džionio eilės skaitomos “Sigi
tos: dainos ir “Tango”. Rengė
jai: LB Clevelando apylinkės
valdyba.
Vaidinimo turinys nesudė
tingas: staiga (iš Amerikoje,
Clevelande (!) mirusio brolio
palikimo, $10,000,) pralobusio
neturtingo ūkininko šiaip jau
nelabai patraukli duktė tampa
ja i besiperšančių “ženteliųgobšuolių” dėmesio centru, o
tėvas suka galvą ką su tais pini
gais daryti, kol, pagaliau, jie
atsiduria banke.
Dar salės šviesoms neuž
gesus, “lietuvišku punktualu
mu” , po jau įkyrėjusių įžangi
nių kalbelių “paaiškinančių”
žiūrovams ką jie matys ir kuo
gėrėsis, taupiai apipavidalin
toje scenoje prasidėjęs spek
taklis žiūrovus iškart apkurti
no iš scenos atsklindančiu
riksm u. N egalim a buvo su
prasti nei žodžio. Tokia ne
tikėta pradžia parodė didelę
balsinės technikos stoką, kuri,
šioje skambesnio atžvilgiu la
bai ydingoje salėje, buvo ypač
ryški. Toks tarties neaiškumas
žiūrovus erzino per visą vei
kalo trukmę.
Autorės bandymas atkurti
“anų dienų” lietuviško kaimo
dvasią yra nevykęs. Ne geriau
ir su režisūra bandžiusia tą
atkūrimą įkūnyti scenoje. Argi
tada, kai žengiant per slenkstį
buvo sakom a “G arbė Jėzui
Kristui” , kas nors žengdavo į
trobą nenusiėmęs kepurės? O
čia pats šeim ininkas buvo
kepurėtas, o siuvėjas skrybėlė
tas! O rūbai, rūbai! N ejau
lietuviško kaimo moterys, gy
vulius liuobdamos, kiaules šerdamos, karves melždamos, ar
bendrai namų darbus dirbda
m os, d ėv ėjo ta u tin į rūbą?
Puošnūs sijonai, spalvingos,
gėlėtos priejuostės, kruopščiai
išsiuvinėtos palaidinių ran 
kovės tikrai nebuvo lietuviško
kaim o kasdienybės dalim i.
Lietuviškas kaim as nebuvo
(kaip dažnai linksniuojama)
neišsenkantis visų dorybių šal

tinis. Jo tikrovė buvo daug pil
kesnė ir šiurkštesnė, o taip pat
ir kasdieniniai rūbai. N esu
prantama, kodėl “maloniai ap
kūni” ir tingi geltonkasė ūki
ninko duktė ne tik dėvi beveik
pilną tautinį rūbą, bet su juo ir
miega, net neišsipindama savo
vešlių “gintarinių” kasų.
Galėjo būti apsieita ir be
nuolat besikartojančio “durnų
bobų” - to lietuviškam kaimui
būdingo, moteris žeminančio
apibendrinimo, grubiai išryš
kinančio vyrų pranašumą. O
kas dėl moterų, tai jos šioje ko
m edijoje vaizduojamos kaip
besiskeryčiojančios, spiegian
čios, susirietusios, susikūpri
nusios moterėlės, ir nors dar ne
senos, kaip “močiutės sengal
vėlės”, palinkę kaip tos dainos
obelis. Juk ir jos turėjo stang
rų nugarkaulį. Net ir tokioje
komedijelėje jis būtų pravertęs.
Suprantama, kad išeivijos
teatras turi dažnai tenkintis
nepakankamomis vaidybinė
mis sąlygomis. Dauguma mū
sų scenų nėra pritaikytos tam
tikslui. Vis dėlto, nors ir mėgė
jam s, reikėtų pasistengti tas
sąlygas kiek galima pagerinti.
Siame renginyje apšvietimas
nebuvo pakankam as. Ypač
scenos priekyje, kur aktoriai
dažnai skęsdavo tamsoje. To
bulinti ir garsų efektai. Kodėl
artėjantys į plūkto molio asla
grįstą pirkią, girdisi aidintys
žingsniai ant tvirtų medinių
grindų? Ir ar reikia m edinį
šaukštą barškinti blynų tešlos
dubenyje, tuo tik pabrėžiant,
kad dubuo yra tuščias?
Antroje programos dalyje,
prasidėjusioje po labai ištęstos
ir žiūrovų dėmesį išblaškiusios
ir atšaldžiusios nepažymėtos
trukmės pertraukos, trys liau
dies šo k iai-žaidim ai, buvo
daugiau žaidimai nei šokiai ne
palikę gilesnio įspūdžio, o
švelniabalsė populiarių dainų
d ain ininkė (ir klau sy to jai)
nukentėjo dėl netinkamai nau
dojamo mikrofono - pati sau
ak o m p an u o d am a p ian u , ji
buvo beveik negirdima. Gaila,
kad B ernardo B razdžionio
eilės buvo skaitom os, o ne
mintinai deklamuojamos. Jei
skaitytoja sugebėjo išm okti
savo rolę šioje kom edijoje,
kodėl neįstengė to padaryti su
Brazdžionio poezija? Tada tos
eilės būtų skambėję daug lais
viau. “Labiausiai” žiūrovus
patenkino neblogai atliktas
tango. Gerai susišokusių šokė
jų pora nepabūgo ir su d ė
tingesnių šio šokio figūrų.
Tačiau šokis buvo gana “vė
sus” , nebuvo jam e tos d e
gančios argentiniškės aistros,
kuri “sulydo” šiam e šokyje

Ak, tie vasaros prisiminimai...

vyrą ir moterį į “vieną kūną”.
O gal, atsižvelgiant į šią šven
tę, jis buvo atitinkamai sušvel
nintas?
Nors “Aitvaras” ant savo
sparnų didelių scenos meno
turtų į Clevelandą tikrai neat
nešė ir jų didelės pastangos
norėto tikslo nepasiekė, nė kar
to atvirai neprajuokindam os
susirinkusiųjų (išskyrus keletą
silpnų, prislopintų, nedrasių
sukikenimų) kurie atsidėkojo
tik taupiais, atsargiais, o gal
nenoriai mandagiais plojimais,
tų pastangų nuoširdumo nega
lima paneigti. Ilga ir varginanti
kelionė, ryžtingai nugalėtas
nuovargis, repeticijose praleis
tos valandos liudija “Aitvaro”
narių besąlyginį atsidavim ą
pamėgtai meno sričiai. Toks
pasiryžimas yra šviesėjančios
sambūrio ateities prošvaistė.
Panašūs “sirgaliai” lietuviš
kajai išeivijai yra labai reika
lingi. Iš mėgėjiškos pradžios
kartais gimsta, auga ir vešliai
suklesti sėkminga profesija.
Zinoma, dabar tiems “sirga
liams” vaidyba yra tik laisva
laikio užsiėmimas... Tuo tarpu
būtinas tobulėjimas: gilesnis
vaidmenų įsisavinimas, sceni
nės technikos įgūdis. Tai vis
uždaviniai, kuriuos, tikėkime,
“A itvaras” ateityje teisingai
išspręs.
Dar keletas pastabų. Kodėl
programoje duodama veikalo
turinio santrumpa angliškai,
bet jos nėra lietuviškai? Ar
tikėtasi, kad žiūrovai visai
lietuviškai nesupranta? Ir kam
“Connecticut” sulietuvintas į
gram ozdišką “K onektikut” ?
Gal tokia rašyba Lietuvoje ir
priim ta, bet čia, Amerikoje,
visi lietuviai išeiviai žino kaip
šios valstijos vardą teisingai
ištarti ir rašyti.
Bendrai paėmus, visa šio
vakaro programa kažkaip nesi
rišo. Trūko to vientisumo, tos
jungties, kuri kiekvieną prog
ram os dalį padaro svarbia,

reikšminga, verta žiūrovų dė
mesio. Programos slinktis ne
buvo pilnai apgalvota, nepa
kankamai sudrausminta, nevisuomet tikslinga. Neatlyžtantį
žiūrovų dėmesį sukaupti ir jį iki
galo išlaikyti ji nepajėgė.
Rengėjų dėmesiui. Laikas
atsisakyti nesibaigiančiu dė
kojimų renginio gale. Turbūt
jokios padėkos nepasižym i
tokiu išradingu ir nubodžiu
žodingumu, kaip lietuviško
sios. Nors lietuvių kalba ir la
bai žodinga, neverta tą visą
žodyną sukrėsti į vieną p a
prastą padėką ir ją keletą kartų
kartoti. Abi dėkojančios pusės

privalo išm okti savo g rau 
džiais verksmais sklidiną iš
kalbą griežtai trumpinti. Dar
vienas dalykas. C levelando
Lietuvių dienos yra vertos tik
rai geros meninės programos.
Jei tokia programa yra nepri
einama, gal reikėtų pasitenkin
ti iškilmingomis ir prasmingo
mis apeigomis Dievo Motinos
šventovėje?
Lietuva stiprins kultūros
sklaidą U krainoje - LR Vy
riausybė nutarė nuo 2006 m.
sausio 1 d. įsteigti kultūros
atašė pareigybę Lietuvos dip
lomatinėje atstovybėje Kijeve.

Keturiasdešimt treciasis “Dirvos”
NOVELĖS KONKURSAS
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania vyriausioji
valdyba JAV-se
Finansavimas iš A.A. Simo Kašelionio palikimo
Tematika: Autoriams suteikiama neribota teisė pasirinkti
novelės temą.
Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su lietuvišku
raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių ir dviejų su
puse centimetrų lauku ir turi būti neilgesnės kaip
20 puslapių. Rašiniai privalo būti pasirašyti slapy
vardžiu. Sis slapyvardis užrašom as ant pridėto
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji
pavardė, adresas ir telefono numeris. Atplėšiami
tik laimėjusių vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai
negrąžinami.
Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2005 m. lapkričio 1 d.
(pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Novelės konkursas,
P.O. Box 19010
Cleveland, Ohio 44119-0010
USA
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com
Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių,
Antroji premija - 300 JAV dolerių
Konkurso rasinių vertinimo komisija sprendžia
paprasta balsų dauguma.
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B. MARCINKEVICIUTES "MEILUŽIS"
rodomas Čikagos festivalyje

Lietuvos prez. Valdas Adamkus su žmona Alma dalyvavo renginyje "Bukime kartu", skirtame Lietu
vos žmonių su negalia sąjungos veiklos dešimtmečiui pažymėti.
www.president.lt

MOKSLO METU PRADŽIA
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE
2005 m. rugsėjo 5 d. visi
mokiniai, mokytojai ir svečiai
susirinko pilies aikštėje, kur,
skambant Lietuvos, Europos
Sąjungos ir Vokietijos him 
nams, buvo pakeltos valsty
binės vėliavos. Po to visi da
lyvavo ekumeninėse pam al
dose, kurias laikė katalikų kun.
J. Dėdinas ir evangelikų kun.
R. Fuhr. Buvo giedamos mo
kytojo G. R učio paruoštos
giesmės.
Šventė tęsėsi gim nazijos
bendrabučio salėje. Gimnazi
jos direktorius Andrius Šmitas
pasveikino visus susirinkusius,
palinkėjo kantriai siekti gerų
mokymosi rezultatų, taip pat
sėkmės ir ištvermės mokantis.
Šiemet gimnazijoje mokysis
189 mokiniai, iš jų 104 vokie
čiai ir 85 lietuviai. Dar moky
sis vaikai iš Urugvajaus, Ar
gentinos, B razilijos, K ana
dos, Lenkijos ir Rusijos.
Gimnazijoje dirba 33 mo
kytojai ir auklėtojai, įskaitant
v a la n d in in k u s. A tvyko du
nauji mokytojai iš Lietuvos:
fizikos mokytoja Evelina Jasiulevičiutė ir tikybos moky
tojas Darius Subačius.
M okyklos bendrabutyje
gyvens 48 mokiniai. Direkto
rius palinkėjo visiems moki
niams, o ypač naujai atvykusiems, nuo pat pirmos dienos
neužleisti mokslų, kad, bai
giantis m okslo m etams, ne
reikėtų drebėti: perkels mane
į aukštesnę klasę ar ne. Jis
priminė gimnazijos ypatingus
tikslus ir uždavinius formuo
jant Lietuvos įvaizdį Vakarų
Europoje. Kvietė prasmingai
leisti laisvalaikį, lankyti chorą,
orkestrą, šokių grupę ir daugelį
kitų užsiėmimų gimnazijoje.
A. Šmitas taip pat pasidžiaugė,
kad šiomis dienomis gimnazi
jos bendrabutyje bus įvestas
internetas radijo bangomis. Tai
didelis džiaugsm as visiem s
mokiniams. Anksčiau interne-

tas veikė tik bibliotekoje.
Mažiausiuosius, t.y. penk
tokus, vyresnieji m okiniai
pasveikino ir apdovanojo do
vanų krepšeliais. Ir visi kiti
mokiniai gavo po dovanėlę spalvingą mokinio kalendorių.
Dovanėlės visuomet pradžiu
gina širdį. Po to visi mokiniai
susitiko su klasių auklėtojais,
naujieji mokiniai susipažino su
gimnazija, bendrabučiu ir su
pilim, kurioje yra gimnazijos
koplyčia, biblioteka, muzikos
kambarys bei aktų salė.
Kaip reikia mokytis. Kas
met gimnazijoje pravedamas
projektas “m okykimės, kaip
reikia mokytis”. Jo tikslas yra
supažindinti mokinius su įvai
riais mokymosi budais ir me
todais, kad kiekvienas pats
galėtų susirasti sau tinkamiau
sią ir efektyviausią mokymosi
metodą. Šiemet šiam tikslui
buvo paskirtos net trys dienos
- nuo rugsėjo 28 iki 30 d.
M okytojai parengė penkias
stotis, kurias visi m okiniai
turėjo aplankyti ir kuriose jie
buvo supažindinti su skirtin
gais darbo m etodais: kaip
greičiausiai išmokti užsienio
kalbos žodžius, kaip geriau
siai ir greičiausiai perskaityti
knygą, kaip naudotis įvairio
mis pagalbinėmis priem onė
mis ir t.t. Visi mokiniai buvo
suskirstyti į grupes ir gavo at
likti tam tikrus uždavinius pa
gal naujai išmoktus metodus.
Rugsėjo 30 d., po pietų, mo
kiniai parodė susirinkusiems
tėvams ir svečiams, ką jie iš
moko, išvaidindami tai, ką jie
per tris dienas darė. Taip pat ir
gimnazijos muzikantai trumpu
koncertu parodė, kad ir jie per
tas tris dienas šį tą išmoko.
Europos akademijos pro
jektas. Rugsėjo 28 d. Darmstadto Europos akadem ija su
musų gimnazijos abiturientais
inscenizavo Europos Sąjun
goje iškilusią krizę. M oki

niams buvo paaiškinta, kad,
esą, buvusioje Prancuzijos
kolonijoje Alžyre islam istai
teroro aktais siekia nuversti
valdžią, o valdžia kreipiasi į
Europos Sąjungą, prašydama
pagalbos. Dalis mokinių “pe
rėm ė” ES m inistrų tarybos
funkcijas ir svarstė, ar iš viso
ES gali padėti Alžyro vyriau
sybei ir kaip eventualiai ji tu
rėtų padėti. Po ilgų diskusijų
“ministrų tarybos nariai” pri
ėjo išvados, kad šiuo atveju
Europos Sąjunga tegali teikti
vien humanitarinę pagalbą, o
kariuomenę tvarkai palaikyti
gali pasiųsti Jungtinių Tautų
organizacija arba jos paprašyta
Šiaurės Atlanto sutarties orga
nizacija NATO. Kiti mokiniai
vaidino žurnalistus ir rašė pra
nešimus bei komentarus apie
ministrų tarybos posėdį ir nu
tarimus.
Vokietijos susivienijim o
šventė. Gyvename Vokietijoje
ir mokomės kartu su vokie
čiais mokiniais, tad reikia pa
m inėti ir vokiečių šventes,
ypač tokią reikšmingą šventę
kaip Vokietijos susivienijimą.
Ilgus metus musų gimnazija
buvo vienintelė, kuri suruoš
davo šios šventės m inėjim ą
Lampertheime. Šiais metais 15
metų sukakties proga vyko ke
letas renginių. Vienas jų buvo
nepageidaujam as - tai buvo
Vokietijos neonacių demonst
racijos prieš užsieniečius, ku
rios vyko šventės išvakarėse
spalio 2 d. Miesto meras, no
rėdamas parodyti, kad Lampertheimo gyventojai tam ne
pritaria, sukvietė Lampertheimo gyventojus į solidarumo
popietę. Čia politikai pasisakė
prieš neonacius ir išreiškė savo
solidarum ą su užsieniečiais.
Koncertavo įvairus chorai ir
mokyklų ansambliai. Vasario
16-osios gimnazijos mokiniai
taip pat pasirodė su savo prog
rama. Karolis Grevas, lydimas

Pirmajame vieno aktoriaus
spektaklių festivalyje Čikagoje
bus rodomas Lietuvos nacio
nalinio dramos teatro aktorės
Birutės Marcinkevičiutės monospektaklis "Meilužis" pagal
Marguerite Duras autobiogra
finį romaną.
Lietuvių aktorės ir režisie
rės spektaklis festivalio "IFest" žiurovams rodomas du
kartus - spalio 22 ir 28 dieno
mis.
Šių metų Čikagos monospektaklių festivalis - pirmasis,
tačiau organizatoriai planuoja
jį rengti kasmet. Jame akcen
tuojamas paslaptingas indivi
dualaus atlikėjo, nepriklauso
mo nuo grupės, unikalumas.
Festivalį rengia Chopino teat
ras - privatus meno centras, įsikUręs prieš 15 metų. Teatras
pats stato spektaklius, organi
zuoja kitų teatrų gastroles bei
daugybę teatro, muzikos, kino,
poezijos festivalių. Šiais me
tais festivalyje monospektak-

lius vaidina aktoriai iš Prancuzijos, Vokietijos, Ukrainos,
Lenkijos, Šveicarijos.
B. M arcinkevičiutė ir jos
spektaklis "M eilužis" spalio
pradžioje Baltarusijoje vyku
siame festivalyje "I" buvo ap
dovanotas Didžiuoju prizu.
Meilužis"- autobiografinis
prancuzų rašytojos M. Duras
romanas, parašytas 1984 me
tais ir apdovanotas literaturine
GonkUrų premija. Tai - pasa
kojimas apie penkiolikmetės
prancuzės ir kinų m ilijonie
riaus meilę trisdešimtųjų Indo
kinijoje. Herojė pirmąkart pa
tiria aistrą, "nuo kurios galima
numirti".
"Meilužis" - modernus spek
taklis, perteikiantis poetišką M.
Duras kurinio prisiminimų au
dinį, pasitelkus teatro priemo
nes - šviesą, muziką, šokį.
Spektaklio choreografiją
sukurė B irutė B anevičiutė,
videoautorius - Andrius Jaku
čionis.
LGĮTIC

HAMBURGE - LIETUVOS KULTŪROS RENGINIAI
Spalio 12 d. Hamburge pra
sidėjo Lietuvos kulturos dienos
“Lieben Sie Litauen?” (“Ar
mylite Lietuvą?”), savo pava
dinim u bandančios įvertinti
hamburgiškių meilę Lietuvai ir
jos kulturai. Visą mėnesį vyks
tančiuose renginiuose bus pri
statom a šiuolaikinė lietuvių
literatura, muzika, fotografija ir
menas bei kinas. Projektą glo
boja Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus. Kaip
teigia pagrindinė projekto orga
nizatorė Robert Bosch fondo
stipendininkė Rita Valiukony-

tė, renginį ruošusi beveik visus
metus, Lietuvos kulturos die
nos jau iki dabar susilaukė dide
lio Vokietijos žiniasklaidos dė
mesio. Straipsniai buvo parek
lam uoti dienraščiuose “Die
Welt” , “Hamburger Abendblatt”, kultUros renginių žurnale
“Scenze” ir kitur.
Kulturos dienos atidarytos
muzikiniu-literaturiniu pagrin
du. LiteratUrinę renginio dalį
pratęsė rašytoja Jurga Ivanaus
kaitė Hamburgo LiteratUros na
muose pristatydama savo nau
jąjį romaną “Placebo”. LGĮTIC

gimnazijos orkestro, padaina
vo dainą, merginos pašoko ke
purinę. Miesto aikštėje musų
mokiniai taip pat pastatė sten
dą, inform avo žm ones apie
musų gimnaziją ir apie Lietu
vą. Renginys tikrai labai pa
sisekė, nes jam e dalyvavo ke
leriopai daugiau žmonių negu
minėtoje demonstracijoje.
Spalio 3 d., 18:00 val., gim
nazijos aktų salėje susirinko per
100 žmonių: gimnazijos moki
nių, mokytojų bei Hiutenfeldo
vokiečių. Juos gimnazijos var
du pasveikino mokinių komite
to pirm ininkas Audrius M a
kauskas. Jis pakvietė susirinku
sius į literaturinę kelionę po Vo
kietiją. Mokiniai skaitė įvairių
Vokietijos poetų eilėraščius ir
ekrane rodė prie jų pritaikytus
Vokietijos gamtos bei miestų
vaizdus. Skaitymus paįvairino
mokinių dainos ir muzikiniai
intarpai. Program ą užbaigė
Hiutenfeldo vyrų choras.
Po minėjimo tryliktos kla
sės mokiniai vaišino susirinku
sius tortais, kava, šviežių vynu
ir svogunų pyragu. Programą
parengti padėjo mokytojai G.

Hofmann ir G. Ručys.
Tėvų suvažiavimas. Spa
lio 15 d. vyko metinis tėvų su
važiavimas. Šiais metais jame
dalyvavo lietuviai ir vokiečiai
tėvai iš Vokietijos - iš viso apie
80. 10:00 val. jie susitiko su
savo vaikų klasių auklėtojais,
aptarė praeitus metus ir ateities
planus bei išrinko kiekvienos
klasės tėvų atstovus. 11.00 val.
visi susirinko į bendrabučio sa
lę, kur išklausė gimnazijos di
rektoriaus A. Smito ir tėvų ko
miteto pirmininko H.J. Kock
pranešimus. Pirmininkavo tė
vų išrinktas A. Siugždinis. Dis
kusijos šį kartą buvo labai
trumpos, nes beveik visi klau
simai buvo aptarti klasių susi
rinkimuose. Daugelis tėvų pie
tavo gimnazijos valgykloje, o
po to išrinktieji tėvų atstovai
gimnazijos tėvų komiteto pir
mininku perrinko H.J. Kock,
vicepirmininku H. Rinkel, o
sekretore - St. Schaubert. Prieš
susirinkimą ir po jo tėvai galė
jo pakalbėti individualiai su
kiekvienu mokytoju apie savo
vaiko mokslą ir elgesį.
V16gim-info
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S E P T Y N IA S D E Š IM T M IL IJO N Ų A R A B Ų
N E M O K A S K A IT Y T I

RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.
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Nors neraštingum o lygis
arabų šalyse krenta, augant
gyventojų skaičiui, žmonių,
nemokančių skaityti arba rašy
ti, vis dėlto daugėja, sakoma
sek m ad ien į už šv ietim ą ir
kultūrą atsakingos Arabų Ly
gos institucijos išplatintam e
pranešime. Arabų Lygos švie
timo, mokslo ir kultūros orga
nizacijos (ALESCO) praneši
me rašoma, kad Lygai priklau
sančiose valstybėse maždaug
70 mln. vyresnių negu 15 metų
gyventojų yra neraštingi.
Čia taip pat sakoma, kad
beveik pusė arba 46.5 proc.
visų moterų šiose šalyse nemo
ka rašyti arba skaityti. Vyrų

tokių yra 25.1 proc.
Pranešime pastebima, kad
bendras neraštingum o lygis,
tenkantis visiem s gyvento
jams, per pastaruosius 35 me
tus sum ažėjo. 1970 m etais
neraštingų žm onių skaičius
siekė 73 proc., o dabar jų su
mažėjo daugiau kaip perpus iki 35.6 proc.
Tačiau skaičiuojant abso
liučiais skaičiais, 1970 metais
neraštingi buvo 50 mln. gy
ventojų, o šiandien jų yra net
70 mln.
Tuniso sostinėje įsikūrusi
A L E SC O p rik la u so A rabų
Lygai, kurios būstinė yra Kai
re.
Delfi
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PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

Ekspertai teigia, jog žy
miausiųjų pasaulio kompanijų
pagaminti spalvotieji lazeri
niai spausdintuvai ant visų jais
padarytų kopijų įveda šifruo
tus atpažinimo kodus, kuriuo
žino JAV specialiosios tarny
bos, remdamasi naujienų agen
tūra "Novosti" praneša ELTA.
Šią inform aciją paskelbė
San Franciske, CA įsikūręs
garsios teisių gynim o orga
nizacijos "Electronic Frontier
Foundation" JAV skyrius.
"JAV slaptoji tarnyba pri
pažino, kad (pritaikyta spaus
dintuvuose) atpažinimo infor
m acija yra dalis susitarimo,
pasiekto su grupe lazerinių
spausdintuvų gamintojų, kaip
tvirtinama, pinigų padirbinėtojams susekti", - teigiama minė
tos organizacijos pranešime.
Šios organizacijos ekspertams
pavyko iššifruoti informaciją,
užkoduotą "Xerox DocuColor" modelio spausdintuve.
Teigiama, jog spausdinant
kiekvieną kopiją ši informaci
ja užfiksuojama mikroskopi
niais geltonos spalvos taške
liais, išdėstytais tam tikra tvar
ka. Pamatyti piešinį galima tik
per m ikroskopą ultravioleti
nėje šviesoje.
"Electronic Frontier Foun
dation" nustatė, kad spausdi
nant užfiksuojama kopijos pa
darymo data ir laikas, spaus
dintuvo, kuriuo ji padaryta,
serijos numeris.
JAV slaptoji tarnyba tvirti
na, jog ši informacija naudoja
ma išskirtinai atliekant krim i
nalinius tyrim us pinigų p a
dirbinėjimo bylose, bet Jung
tinėse Valstijose nėra įstatymo,
kuris neleistų valdžiai spaus
dintuvuose esančio slaptojo
kodo naudoti kitais tikslais,
teigiama "Electronic Frontier
Foundation" pranešime.
Organizacijos ekspertai pa
žym i, k ad to k io kodo e g 
zistavimas gali pakenkti pog-

rindyje veikiantiems demokra
tiniam s judėjim am s, nes jis
atveria kelią autoritarinių šalių
valdžiai išaiškinti disidentus.
Be to, teigiama, jog valdžios
ir privačios pramonės užku
lisiniai susitarimai dėl mani
puliavimo įranga gali pažeisti
asmens privatumą.
"Electronic Frontier Foun
dation" duomenimis, slapti at
pažinimo kodai yra pritaikyti
visai grupei paplitusių "Xe
rox", "Canon", "Tektronix",
"Ricoh", "Lexmark", "Kyo
cera", "L anier", "K onica",
"Minolta", "HP Color Laser
Jet", "Epson", "Brother" mar
kių spalvotųjų lazerinių spaus
dintuvų.

A.Vytuvis, W oodhaven, NY... 10
O .Skardis, T hom pson, C T .... 10
D .Izbickis, Cotuit, M A ............. 5
L.Paskus, C a n a d a ....................... 5
S.Ilgunas, Rochester, N Y .......... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Teisių gynimo organizaci
jos ekspertai toliau aiškinasi,
kokia informacija yra užšif
ruota šiais spausdintuvais pa
darytose kopijose, ir ketina ją
viešai paskelbti, teigiama pra
nešime.

A.f A.
KAZIMIERUI
MALDĖNUI
m irus,
žm o n a i G E N O V A IT E I, v a ik a m s, g im i
nėm s ir artim iesiem s n uoširdžią užuojautą
siunčia

Igoris Kuciauskas

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

NUOMOJAMAS NAUJAS BUTAS
SU VISAIS PATOGUMAIS
NIDOS MIESTO CENTRE
Prašome skambinti: Tel.: 1-781-784-9318
arba

Tel.: 1-781-784-6876
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LIETUVOS SPORTO ŽINIOS

Pasaulio jaunimo čempio
nų vyriausiajam treneriui Ra
mūnui Butautui atostogos už
sitęsė - 41 metų krepšinio spe
cialistas kol kas neturi darbo.
Mėnesį pasimėgavęs atostogo
mis, su šalies jaunimo koman
domis didelių laimėjimų iško
vojęs R.Butautas pradėjo ilgė
tis darbo. Tačiau jis neslepia,
kad turi didelių am bicijų ir
laukia pasiūlymų iš aukščiau
siojo lygio klubų.
K laipėdoje vyko 37-oji
Danės irklavimo regata. Tarp
tautinėmis irkluotojų varžybo
mis jau tapusioje regatoje da
lyvavo beveik 300 irkluotojų
iš Latvijos, Kaliningrado bei
įvairių Lietuvos miestų. Gau
siausias būrys - apie 70 spor
tininkų atvyko iš kaimyninės
Latvijos. Šiais metais Danės
regata buvo skirta Lietuvos
irklavimo jubiliejui paminėti sukanka 120 metų kai šalyje
pradėta kultivuoti šią sporto
šaką. Pirmą kart irklavimu su
sidomėta būtent Klaipėdoje čia valtim is lenktyniaudavo
anuomet į Lietuvos uostamies
tį plaukdavę anglų pirkliai.
“Sukurio” šokėjai - p a 
saulio jaunimo vicečempionai.
K išiniove (M oldova) vyku
siame pasaulio jaunimo (iki 19
metų) klasikinių sportinių šo
kių čempionate Lietuvos jau
nimo čempionai Kauno “Sū
kurio” klubo atstovai Olegas
Martyniukas ir Aistė Stragytė
iškovojo sidabro medalius.
Iš Elektrėnų “Energijos”
nieko nepranešęs dingo rusas
gynėjas Oleg Sapivuz. “Neži
nau, kodėl jis taip pasielgė ir
ką ketina daryti, - sakė “Ener
gijos” vadovas Valdas Škadauskas. - Kontraktas pasira
šytas, o kad galėtų žaisti kitur,
reikės gauti paleidžiamąjį raš
tą. Klubas jam nieko neskolin
gas, nežinia, kodėl jis išvažia
vo. Mes ką tik pratęsėme jo
draudimą iki sezono pabaigos,
todėl dabar jau jis klubui yra
skolingas, o ne mes jam ” .
Į didįjį sportą po trejų su
puse metų pertraukos sugrįžę
Lietuvos čiuožėjai ant ledo
Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas Vienoje (Austrija)
vykusiame 2006 metų Turino
žiemos olimpinių žaidynių at
rankos turnyre “Karl Schaefer
M am orial 2005” laim ėjo ir
originaliąją programą. Gavę
56.29 balo, kaip ir privalomo
joje programoje, M. Drobiaz
ko ir P. Vanagas buvo gerokai
pranašesni už visus konkuren
tus. Bendrojoje įskaitoje prieš
laisvąją programą mūsų čiuo
žėjai turėjo 92.92 balo ir arti
miausius varžovus lenkė 16
taškų. Vyrų atrankos varžy
bose dalyvavęs kaunietis A i
das Reklys galutinėje įskaitoje
liko vienuoliktas. Lietuvos
ledo čiuožėjų pora Margarita

C o m p l e t e F r o n t E n d S e r v ic e

481
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts,
Mufflers, lube oil and Filter
• Buy any 4 tires and receive a P.S. Tire hat!

O P E N
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm
S al:
8 am to 4 pm

866 E. 200 th St.
Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

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

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
Lietuvos ledo čiuožėjų pora Margarita Drobiazko ir Povilas Vana
gas sugrįžta į didįjį sportą.

©
/NP\
Drobiazko ir Povilas Vanagas
sugrįžimą į didįjį sportą pa
žymėjo dviem pergalėmis ir
olimpiniu kelialapiu. Vėl ant
didžiojo ledo pasirodę mūsų
šalies čiuožėjai sukėlė didelį
šurmulį: daugelio būsimų var
žovų treneriai ir atstovai atvy
ko į olimpinių žaidynių atran
kos varžybas Vienoje specia
liai dėl M.Drobiazko ir P.Vanago. “Mums Turino olimpi
nės žaidynės bus jau penkto
sios. Kadangi ši olimpiada bus
tik 20-oji, būsim e dalyvavę
ketvirtadalyje žaidynių. Net
patiems sunku tuo patikėti” , tvirtino Povilas Vanagas bei
Margarita Drobiazko.
Legendinio šalies futbolo
klubo Vilniaus “Žalgirio” žai
dėjai jau keturis mėnesius ne
gauna atlyginimų ir priversti
gyventi pusbadžiu. Finansinės
krizės ištikto klubo preziden
tas Janušas Loputis aiškina,
kad pinigai neauga ant žalios
vejos, ir peikia komandos žai
dėjus.
Panevėžio “Ekrano” fut
bolininkams iki šalies čempio
nų titulo - tik vienas žingsnis.
Likus keturiem s turam s iki
čempionato pabaigos panevė
žiečiai prieš “Kauno” klubą
turi dešimties taškų persvarą.
A lygos 32-ojo turo rungtynes
panevėžiečiai antradienį Vil
niuje užtikrintai 2:0 laimėjo
prieš “Žalgirį”.”Ekrano” vy
riausiasis treneris Virginijus
Liubšys pabrėžė, kad tai buvo
vienos prasčiausių komandos
varžybų šį sezoną. O vienas iš
“Žalgirio” trenerių Vincas Kateiva sakė, kad panevėžiečiai
aikštėje viską darė greičiau.
Sensacija baigėsi Lietu
vos jaunim o (gim usių 1986
m etais ir vėliau ) žaidynių
krepšinio turnyras. Iš “Žalgi
rio ” pagrindinės kom andos
krepšininkų ir šios ekipos dub
lerių sudarytą Kauno koman
dą klaipėdiečiai Kaune įveikė
triu š k in a n č iu sk irtu m u -

92:66.U ostam iesčio krep ši
ninkus kovai įkvėpė pats Klai
pėdos V.Knašiaus krepšinio
mokyklos direktorius Stasys
Kaupys. 19-mečiai vaikinai
stengėsi įrodyti ne sau, o direk
toriui, kad jie moka žaisti krep
šinį, todėl nuo pirmųjų minu
čių kibo į šeimininkus.
“N evėžis” K aune vyku
siose Lietuvos A lygos čempio
nato rungtynėse su Klaipėdos
“Atlantu” ne tik pralaimėjo 0:3,
bet ir praleido 100-ąjį įvartį.
Kėdainiečiai juokauja, kad šia
me sezone klaipėdiečiai yra
vieni iš parankiausių “Nevėžio”
varžovų. Iki šių rungtynių iš
trijų tarpusavyje žaistų susi
tikimų lygos debiutantai net du
kartus sužaidė lygiosiomis.
Pavasarį su Vilniaus “Lie
tu v o s ry to ” k re p š in in k a is
ULEB taurės turnyrą laimėjęs
vidurio puolėjas Gintaras Ei
nikis iškeliavo žaisti į Čekiją.
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F ixler R ealty G roup, Inc.
L inas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

JAKOBS AND SON
Laidojiipo įstaiga
W illiam J. Jakubs Sr.

William J. Jakubs Jr.

Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt
Lkenzijuotl direktoriai Ir batzamuotojai
936 East 185ti, Street Oeveland, Ohio 44T19
3 6 0 0 0 Lakeshore Blvd. Easdake, Ohio 4 4 0 9 5

THetenas: (216) 5 3 1 -7 7 7 0
Laidotuvių koplyčia erdvi vėsinama.
telkianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje.
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

LG0TIC

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)

