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

SAUGUMO TARYBOS NUTARIMAS
New York, lapkričio 3 d.
(ELTA). Sirijai atsisakius ben
dradarbiauti su Jungtinių Tautų
(JT) tyrėjų komanda, tiriančia
buvusio Libano premjero Rafiko al Haririo nužudymo bylą,
prieš šią šalį gali būti imtasi
veiksmų jau net gruodžio vi
duryje, perspėjo JT Saugumo
Taryba.
Rusijos ambasadorius Andrej Denisov, lapkritį pirminin
kaujantis JT Saugumo Tarybai,
sakė, kad veiksmai prieš Siriją
priklausys nuo JT tyrėjų vado
vo Detlev Mehlis atlikto ty
rimo išvadų. Jo teigimu, yra
tokia galimybė, kad D.Mehlis
tyrimo ataskaitą dėl Sirijos pa
teiks dar prieš gruodžio 15 die
ną, kai baigiasi tyrimo manda
tas. "Jei ataskaitoje bus nuro
dyta, kad Sirija nebendradar
biavo atliekant tyrimą, jai gali
būti numatytos sankcijos", pažymėjo A. Denisov. Tačiau,
anot jo, JT Saugumo Taryba
nesiims jokių "skubotų veiks
mų" prieš Siriją. "Tai priklauso
nuo D.Mehlis", - pridūrė Tary
bos pirmininkas.
15 šalių Saugumo Taryba

vienbalsiai patvirtino rezoliu
ciją, pagal kurią Sirijos ir Liba
no pareigūnams, tyrimo ata
skaitoje įvardintiem s įtaria
m aisiais nužudym o byloje,
apribota judėjim o laisvė bei
įšaldytas turtas. Rezoliucijoje
reikalaujama, kad Sirija ben
dradarbiautų ir sulaikytų "vi
sus asmenis", įvardintus įtaria
maisiais. Dokumente perspėja
ma apie "priemones", kurių ga
li būti imtasi, jei Sirija nepadės
atlikti tyrimo ar negerbs Li
bano suvereniteto, teritorijos
vientisumo ir politinės nepri
klausomybės.
B uvęs L ibano m inistras
pirm ininkas buvo nužudytas
per išpuolius Beirute vasario
14 dieną. Tuomet taip pat žuvo
22 žmonės. Libanas kaltina Si
riją prisidėjus prie buvusio
premjero nužudymo, kadangi
R. al Hariris buvo įtakingas
politikas, prieštaravęs Sirijos
karinei okupacijai, trukusiai
beveik 30 metų. Po R. al Haririo mirties Damaskas susilau
kė daugiau spaudim o p asi
traukti iš Libano. Sis žingsnis
buvo užbaigtas gegužę.

P R IE Š IZ R A E L Į D E M O N S T R A C IJ A
Teheranas, lapkričio 3 d.
(ELTA). Kelios dešimtys žmo
nių prie Italijos ambasados Te
herane skandavo antiizraeliškus šūkius. Taip jie protes
tavo prieš Italijos kritiką dėl
Irano politikos Izraelio atžvil
giu.
Nedidelė protesto akcija,
kurią suorganizavo kelios stu
dentų organizacijos, buvo su
rengta atsakant į mitingą, kuris
turėtų būti surengtas prie Irano
ambasados Romoje.
Tiek valdžioje, tiek opozi
cijoje esantys Italijos politikai
planuoja dalyvauti protesto
akcijoje dėl Irano prezidento
Mahmoud Ahmadinejad pra
ėjusią savaitę išsakytų komen
tarų, kad Izraelis turėtų būti
"ištrintas iš žemėlapio".
Prie Italijos ambasados pa-

statų ko m p lek so Teherane
susirinko maždaug 70 žmonių,
kurie skandavo šūkius: "Mirtis
Amerikai. Mirtis Izraeliui. Is
lamas laimės, Izraelis bus su
naikintas".
Tokio pobūdžio protesto
akcijos prie ambasadų Tehera
ne yra įprastas reiškinys, nors
Italija ir Iranas iki šiol turėjo
gerus dvišalius politinius ir
komercinius santykius. Irano
užsienio reikalų ministerija dėl
planuojamos demonstracijos
Romoje išsikvietė pasiaiškinti
Italijos ambasadorių Roberto
Toscano.
Pasak Teherano, M.Ahmadinejad pastabos tik atspindi
šalies poziciją remiant pales
tiniečius, tačiau jomis tiesio
giai negrasinama smurtu Izra
eliui.

IZ R A E L IS M IN I Y. R A B IN N U Ž U D Y M O M E T IN E S
Izraelis lapkričio 4 d. mini
dešim tąsias m inistro pirm i
ninko Yitzhak Rabin, kurį vie
nas žydų ekstremistas nušovė
už susitaikymo su palestinie
čiais politiką, žūties metines.
O ficialio s cerem o n ijo s,
sk irto s p irm a ja m Iz ra e lio
premjerui, pasirašiusiam tai
kos susitarimą su palestinie
čiais, atm inti, įvyks po sa
vaitės, kai lygiai dešimt metų

nuo jo nužudymo sukaks pagal
hebrajišką kalendorių.
L a ik ra šty je M a a riv i š 
spausdinti vienos apklausos
rezultatai rodo, kad izraeliečiai
Y.Rabin nužudymą laiko trečiu
svarbiausiu įvykiu Izraelio is
torijoje po dviejų didžiausių
ginkluotų karinių konfliktų su
arabų šalimis - 1973 metų Jom
Kipuro karo ir 1967 metų Še
šių dienų karo.
Delfi

Lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus lankėsi su darbo vizitu Estijos
sostinėje Taline, kur susitiko su Estijos Respublikos prezidentu Arnold Ruutel (kairėje) ir Latvijos
Respublikos prezidente Vaira Vike - Freiberga. Tai yra tradicinis trišalis Baltijos valstybių vadovų
susitikimas, vykstantis ne rečiau kaip kartą per metus.
www.president.lt

TALINE TRIJŲ PREZIDENTŲ KONFERENCIJA
Baltijos valstybių vadovai
aptarė savo valstybių b e n 
dradarbiavimo perspektyvas,
aktualias regionui energetikos
problemas. Taip pat pasikeista
nuomonėmis santykių su kai
myninėmis valstybėmis klau
simais bei dėl bendros pozi
cijos įvairiose Europos Są
jungos struktūrose aktualiais
Baltijos regionui reikalais.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
prezidentai sutarė, kad triša
liame bendradarbiavime būti
na sutelkti bendras pastangas
siekiant įgyvendinti Baltijos
valstybėms svarbiausius regio
ninius projektus. “Akivaizdu,
kad būtina visiems aktyviai
koordinuoti savo veiksmus ir
deram ai atstovauti regiono
interesams Europos Sąjungoje.
Šiam tikslui pasiekti svarbu

plėtoti bendradarbiavimą įvai
riais lygiais”, - sakė prez. V.
Adamkus.
A p ta rd a m i ek o n o m in io
bendradarbiavimo klausimus,
Baltijos šalių vadovai vienin
gai pripažino, kad dirbdamos
kartu Lietuva, Latvija ir Estija
gali įgyvendinti tokius svar
bius projektus kaip “Rail Baltica” ir “Via Baltica” bei elekt
ros tinklų sujungimą su Euro
pa. K albėdam i apie bendrą
Vokietijos ir Rusijos projektą
tiesti dojotakį Baltijos jūros
dugnu, trijų valstybių prezi
dentai sutarė, kad būtina siekti,
jog Lietuva, Latvija ir Estija
būtų įtrauktos į šį infrastruktūrinį projektą. Be to Baltijos
valstybių vadovai atkreipė dė
mesį į galimas neigiamas eko
logines pasekmes, susijusias

ISPANIJOJE KATALONIJOS
AUTONOMIJOS PLANAS
M adridas, lapkričio 3 d.
Ispanijos parlamentas balsavo
už tai, kad būtų pradėtos dis
kusijos dėl prieštaringai ver
tinamo didesnės autonomijos
Katalonijai plano, kuriame šis
turtingas šiaurės rytų regionas
vadinamas valstybe Ispanijos
sudėtyje. Po daugiau kaip 10
valandų trukusių ginčų 197
parlamentarai balsavo už tai,
kad Katalonijos autonomijos
statutas būtų nusiųstas par
lamento konstituciniam komi
tetui, kur šis planas ateinančius
du mėnesius turėtų būti aptari
nėjamas ir taisomas.
Visi 146 prieš šio plano
pateikim ą kom itetui balsavę
parlamentarai priklauso opo-

zicinei centro dešiniųjų Liau
dies partijai (LP), kuri teigia,
kad Katalonijos autonomijos
planas p rie šta rau ja k o n sti
tucijai. LP vadovas Mariano
Rajoy per debatus teigė, kad
planą reikėtų arba atmesti ir
nusiųsti atgal į Kataloniją per
rašyti, arba dėl toli siekiančių
p a d a rin ių p rip a ž in ti esan t
konstitucijos pataisa. "Visas
katalonų statutas pagrįstas
klaidinga prielaida, kad Katalonija yra valstybė, todėl yra
suvereni ... ir turi teisę pati
spręsti dėl savo santykių su
Ispanijos valstybe", - parla
m en tu i sakė M .R ajoy. LP
katalonų planą vadino grėsme
Ispanijos vienybei.

su šio dujotakio tiesimu.
Susitikime taip pat aptarti
santykiai su Pietų Kaukazo
šalimis. Sutarta ir toliau remti
šių valstybių integracinius
siekius.
Susitikimo dalyviai pasi
k e itė n u o m o n ėm is ir apie
NATO vykdomą Baltijos oro
erdvės patruliavimo operaciją.
Prez. V. Adamkus sakė, kad
šių metų rugsėjį įvykęs inci
dentas su Rusijos naikintuvu
Lietuvos teritorijoje parodė,
kad būtina spręsti oro erdvės
saugumo klausimą. Jis siūlė
apsvarstyti regioninio Vado
vavimo ir informavimo centro
(CRC, Command and Repor
ting Centre) įkūrimo galimy
bes siekiant aktyviau plėtoti
Baltijos šalių oro erdvės kontrolę.
www.president.lt
GRASINA UŽSIENIO
DIPLOMATAMS
"Al Qaeda" karinis sparnas
Irake lapkričio 4 d. pakartojo
perspėjimą visiems Bagdade
reziduojantiems užsienio vals
tybių diplomatams, kad jie bus
nužudyti, jei nepliks Irako.
JAV remiama naujoji šalies
vyriausybė paprašė arabų šalių
atnaujinti diplomatinius santy
kius su Iraku ir nurodė, jog su
kurs specialią saugią diploma
tinę zoną. "Al Qaeda" savo
ruožtu pakartojo, jog diploma
tus laikys "netikėlių vyriausy
bės" kolaborantais. Šiais me
tais A. M. al Zarqawi grupuotė
jau nužudė 2 Bagdade dirbusius
Alžyro diplomatus, o šiuo metu
nelaisvėje laiko 2 Maroko am
basados darbuotojus.
Delfi
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų stebina vėl
atgaivinta idėja steigti naują ministeriją. Šalies vadovas griežtai
pasisako prieš valstybės biurokratinio aparato plėtimą. Tokios
pačios nuomonės Prezidentas V. Adamkus laikėsi ir po šio Seimo
rinkim ų, kai v aldančioji k o a lic ija form avo V yriausybę.
Prezidentas tuomet nepritarė Darbo partijos siūlymams steigti
vicepremjero postą ir naują ministeriją.
Žagarėje (Joniškio r.) tikintieji meldėsi ne tik už artimųjų
vėles, bet ir už prieš keturis šimtmečius gyvenusią dvarininkaitę
Barborą Umiastauskaitę. Tikima, kad Vėlinės yra tas metas, kai
mergelė Barbora gali išpildyti daug žmonių norų ir padaryti
didelius stebuklus. Žagarės miestelio gyventojų mylima Barbora
netrukus taps pirmąja palaimintąja mergele Lietuvoje: rugsėjo
pabaigoje buvo oficialiai pradėtas Barboros UmiastauskaitėsŽagarietės beatifikacijos bylos procesas. Leidimą pradėti bylą
davė Vatikanas. Pirmą kartą Barboros palaiminimu dar 1755
metais rūpinosi vyskupas Antanas Tiškevičius.
Klaipėdos skulptūrų parke per Vėlines dega žvakutės miestiečiai dar prisimena, jog čia daugiau kaip pusantro šimto
m etų buvo k apinės, atiduoda pagarbą am žinojo po ilsio
atgulusiem s 1923 m. sausio 15-osios sukilimo dalyviams,
Klaipėdos miesto mecenatui, humanistui Vyneriui, tūkstančiams
klaipėdiečių, kurių nė vardų nežino.
Konvejerio principu steigiamų Seimo laikinųjų komisijų
vadovai suinteresuoti kuo ilgiau krautis asm eninį politinį
kapitalą.Tokios kalbos parlamente pasklido po to, kai praėjusią
savaitę net dvi laikinosios komisijos pareiškė nespėsiančios
baigti savo darbo numatytu laiku ir paprašė Seimo pratęsti šiuos
terminus. Neatmetama, kad vienas motyvų - asmeninių viešųjų
ryšių išskaičiavimai.
Euro įvedimą sustabdyti pasišovusiems politikams sunkiai
sekasi rinkti piliečių parašus referendum ui tokiu klausim u
surengti. Likus vos daugiau nei mėnesiui iki parašų rinkimo
pab aig o s, nėra nė tre č d alio b ū tin ų parašų. “Jie m anęs
neinformuoja, kaip jiems sekasi, todėl nežinau, kaip čia bus”,sakė VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, ir pridūrė girdėjęs,
jog referendumo iniciatoriams nėra lengva rasti parašų rinkėjus.
Nesutarimų skaldoma valdančioji koalicija vėl susivienijo
apie savo vadą premjerą Algirdą Brazauską. Koalicijos Politinė
taryba deklaravo pasitikėjimą Vyriausybe ir sutarė priešintis
konservatorių inicijuojamai parlamentinei komisijai, kuri turėtų
tirti Vyriausybės vadovo žmonos verslą. “Ši komisija neturi
nieko bendra su premjero veikla. Tai yra bandymas tirti jo šeimos
narių veiklą, o tai šiandien tikrai nėra patys svarbiausi valstybės
klausimai” , - sakė Artūras Paulauskas.
Po p o sėd žio D arbo p a rtijo s vadas V. U sp ask ich as,
paklaustas, kas privertė atsisakyti jo garsiai išreikštų priekaištų
premjerui, atsakė, jog Politinės tarybos posėdžio metu abejonės
buvo išsklaidytos. Darbo partijos vicepirmininkas Viktoras
Muntianas sakė, kad “iš principo pritarta” nepalaikyti komisijos
sudarymo, tačiau klausimas bus dar kartą iškeltas prieš Seimo
posėdį.
N evyriausybinių organizacijų, jaunim o ir akademinės
bendruomenės atstovai prezidentui Valdui Adamkui išdėstė savo
nerimą dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų švietimo ir mokslo plėtrai panaudojimo. Lietuvos mokslo
tarybos pirmininkas profesorius Eugenijus Butkus sakė, kad
struktūrinių lėšų skirstymas, net nepaskelbus oficialų skaičių,
kelia nerimą: “Apie kokį švietimo prioritetą galime kalbėti, kai
jam iš 100 proc. skiriami tik 4 procentai?”
Seim o pirm ininko A rtūro Paulausko kabinete vyko
pasitarimas dėl Kuršių marių žvejų problemų. Jame parlamento
vadovas sužinojo viską apie komercinę žvejybą - nuo tinklų
ilgio ir žuvų raciono iki didžiulių nelegalios žvejybos mastų.
D ėl kitų problem ų Seim o pirm ininkas m ano, kad visos
institucijos, dirbančios su žvejais, turi dažniau su jais bendrauti.
Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas, Vilniaus meras
Artūras Zuokas atidėjo naujo visuomeninio judėjimo įsteigimą.
Rimti nesutarimai jo vadovaujamoje partijoje verčia A.Zuoką
neskubėti su nauju dariniu, kuris, politikos ekspertų teigimu,
turėtų tapti “atsarginiu išėjimu” pašlijusios reputacijos politikui.
Šiaulių apygardos adm inistracinis teism as pasigailėjo
Pociūnėlių kaim o (R adviliškio rajonas) klebono Vytauto
Žvirzdino, kuris buvo sučiuptas girtas vairuojantis automobilį.
Teismas sušvelnino policijos skirtą nuobaudą ir leido dvasininkui
vairuoti mašiną. “Labai gailiuosi ką padariau, norėčiau vairuoti
transporto priemonę”,- klebonas sakė, jog jam reikia važinėti į
atokius vienkiemius, į laidotuves, pas ligonius. Jis teigė jam
skirtą baudą jau sumokėjęs, “padaręs išvadas visam gyvenimui”.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

R U S A M S N E P A TIN K A
N A U J A S IS
LE N K Ų P R E ZID E N TA S

Prezidentų draugystė? Lietuvos prez. Valdas Adamkus ir Latvijos
prez. Vaira Vyke-Freiberga atvyksta pas Estijos prez. Arnold Ruutel
į Taliną, Baltijos valstybių viršūnių pasitarimą lapkričio 3 dieną. Tą
dieną Lietuvos prezidentas šventė savo gimtadienį. www.president.lt

B A LTIJO S A S A M B L Ė JA I S IŪ L O M A P R IIM TI
R E Z O L IU C IJ Ą
D Ė L D U JO T IE K IO B A LTIJO S J Ū R O JE
Lapkričio pabaigoje Taline
vyksiančioje eilinėje Baltijos
Asamblėjos sesijoje trijų šalių
parlamentarams bus siūloma
p riim ti rez o liu c iją , a tk re i
piančią dėmesį į galimus nei
giamus padarinius tiesiant ir
eksploatuojant dujotiekį Bal
tijos jūroje.
Pasak Lietuvos delegacijos
Baltijos Asamblėjoje vadovo
parlamentaro Valerijaus Simuliko, Lietuvos delegacija pa
rengė tokį rezoliucijos pro
jektą, nes tai ne tik dviejų
didelių ekonomiškai galingų
valstybių verslo reikalai, bet ir
aplinkosaugos klausimai.
“Tai palies ne tik Vokietiją
ir Rusiją, bet visas Baltijos
jūros regiono valstybes” , spaudos konferencijoje sakė V.
Sim ulikas, kom entuodam as
Reikjavike vykusios Šiaurės
Tarybos sesijos ir B altijos
Asam blėjos Prezidium o po
sėdžio rezultatus. Pasak jo,
dabar bus laukiama Estijos ir
Latvijos delegacijų pasiūlymų
šiam rezoliucijos projektui.
Lietuvos delegacijos Balti
jos A sam blėjoje vicepirm i
ninkas Valentinas Mazuronis
pažym ėjo, kad rezoliucijos
projektas dėl dujotiekio Bal
tijos jūroje pateiktas ir Šiaurės
Tarybos Prezidiumui prašant
paramos šiai iniciatyvai. “Jie
gana geranoriškai jį priėmė ir
pažadėjo svarstyti savo arti
miausiame posėdyje”.
Rezoliucijos projekte Bal
tijos Asamblėjai siūloma pažy
mėti, kad dujotiekio tiesimas
Baltijos jūros dugnu turės ir

neigiamos įtakos ekologijai ir
gam tosaugai: tiesim o ruože
bus sunaikinta arba pažeista
augmenija, gyvūnija, išnyks
žuvų veisimosi ir maitinimosi
vietos, bus padaryta didelė žala
gamtai ir žvejybos verslui.
“Dujotiekio tiesimas Bal
tijos jūros dugnu, jo tolesnė
eksploatacija ar mažiausia ek
sploatacijos klaida gali paska
tinti po Antrojo pasaulinio ka
ro Baltijos jūroje paskandintų
cheminių ginklų sprogimus ir
nuodingųjų medžiagų išsiver
žim ą, pabloginti jūros eko
sistem os būklę ir sudaryti
sąlygas atsirasti masinių mir
čių ir ligų židiniams”.
Baltijos Asamblėja ketina
pažymėti, kad prieš pradedant
sp rę sti jū rų dugno p a n a u 
dojimo ūkinei arba kitai veik
lai klausimus turėtų būti pasi
rašytas tarptautinis dokumen
tas dėl atsakom ybės už p a
skandintą ginkluotę ir galimus
padarinius, taip pat dėl paskan
dintos ginkluotės kenksm in
gumo pašalinimo.
Rezoliucijos projektą pa
rengusi Lietuvos delegacija
B altijos A sam blėjoje siūlo
k reip tis į B altijo s regiono
valstybių parlamentus, Balti
jos Ministrų Tarybą ir tarptau
tines organizacijas, prašydama
atkreipti dėmesį į susidariusią
padėtį ir imtis visų priemonių,
k a d n eb ū tų v ie n a š a liš k a i
sprendžiam a dėl dujotiekio
tiesimo Baltijos jūros dugnu.
Poveikio aplinkai vertini
mas, pagal rezoliucijos pro
je k tą , tu ri b ū ti atliekam as

Lech Kaczynski išrinkimas
Lenkijos prezidentu bus di
delis galvos skausmas Euro
pai. Tai per spaudos konferen
ciją pareiškė Rusijos Valstybės
Dūmos užsienio reikalų kom i
teto pirm ininkas Konstantin
Kosačiov. Pasak jo, Lenkijos
prezidento rinkimai baigėsi ne
taip, kaip prognozavo daugelis
apžvalgininkų. Kaip pažymėjo
K. Kosačiov, rinkimų baigtis
"turės svarbesnių padarinių
Lenkijai nei būtų turėjusi kito
pretendento pergalės atveju".
Dūmos komiteto pirmininkas
pavadino jį "radikalesnių pa
žiūrų žmogumi, nors abu pre
tendentai priklauso dešiniajam
kontingentui". Anot K.Kosačiov, "L.Kaczynski skelbė la
bai griežtus pareiškimus, taip
pat ir orientuotus į Katalikų
bažnyčią, kurie ne visada en
tuziastiškai sutinkami Europo
je". Jis taip pat priminė, kad
vienas iš naujojo Lenkijos va
dovo agitacinių šūkių buvo
mirties bausmės atkūrimas ša
lyje, "kas prieštarauja Europos
normoms".
"Bet kur kas didesnė prob
lema yra tai, kad L.Kaczynski
- euroskeptikas, o ne euroentuziastas, - pabrėžė K.Kosačiov. - L.Kaczynski stoja prieš
Europos integracijos procesus,
prieš euro įvedimą Lenkijoje".
Pasak Rusijos politiko, "yra
versija, kad esą JAV, kurios
nėra suinteresuotos ES vaid
mens didėjimu, rėmė jį, kuris
bus radikalesnis politikas nei
jo pirmtakas Aleksandr Kwas
niewski". K.Kosačiov taip pat
m ano, kad, atėjus į valdžią
L. Kaczynski, gali pablogėti
Lenkijos santykiai su kaim y
nais Vakaruose, tarp jų - su
Vokietija.
ELTA
Sidnėjaus operos teatras
ir įlankos tiltas yra tarp galimų
teroristų taikinių, rašo Aust
ralijos laikraščiai. Premjeras
John H ow ard yra pranešęs,
kad Australija šią savaitę gavo
žvalgybinės informacijos apie
"teroro aktų grėsmę", bet atsi
sakė pateikti kokių nors de
talių.
Delfi
pagal Konvenciją dėl poveikio
aplinkai vertinimo tarpvalsty
biniame kontekste, Konven
ciją dėl Baltijos jūros baseino
jūrinės aplinkos apsaugos, taip
pat Baltijos valstybių ir Euro
pos S ąjungos g a lio ja n č iu s
teisės aktus.
Rugsėjį pasirašytą Vokie
tijos ir Rusijos sutartį nutiesti
dujotiekį Baltijos jūros dugnu
yra kritikavęs prezidentas Val
das Adamkus.
Lenkija ir Baltijos šalys jau
ne kartą pareiškė nepritarian
čios šiam projektui. LG0TIC
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MIESTO GATVĖSE - ŽUVUSIŲJŲ KŪNAI

■------------------------------------Neseniai pasaulio žinių agentūros pranešė, jog keli šimtai
kovotojų puolė K abardos-Balkarijos respublikos sostinę
Nalčiką ir jam e esančias Rusijos ginkluotąsias pajėgas. Visą
dieną trukusiuose gatvės mūšiuose žuvo mažiausiai kelios
dešim tys, gal net per šimtą žmonių. Visas miestas buvo
paralyžiuotas, nuolat girdėjosi šūviai ir gatvėse važinėjo tik
šarvuočiai. Milicininkai buvo labai išsigandę ir šaudė į viską.
Tuoj po šitos kovos Čečėnijos laisvės kovotojų interneto
tinkle pasirodė pareiškimas, kuriame rašoma, kad puolimus
surengė daliniai, priklausą Kaukazo frontui. Jam vadovauja
čečėnų kovotojų karinė vadovybė. Pasak pranešimo, puolėjų
kovos būrio nariai priklauso Balkarijos skyriui.
Rusijos pareigūnai, kaip įprasta, stengėsi nieko apie tai
nesakyti ir nuslėpti. Tik baigiantis dienai ir mieste kylant
gaisrų dūmams, pranešė, kad aptiktas didelis ginklų kiekis ir
pradėta ieškoti jų savininkai. R usai norėję išlaisvinti į
apsupimą patekusius kovotojus. Pasak Rusijos pareigūnų,
“sukilėlių” skaičius galėjęs būti nuo šimto iki trijų šimtų, kurie
puolę Nalčiko oro uostą, vieną parduotuvę ir kelias saugumo
būstines. Puolimą pavykę greitai nugalėti, “smogikai” buvę
sunaikinti, o likę gyvi pabėgę iš miesto. Tačiau nepriklausomi
šaltiniai paskelbė, jog kovotojams pasisekė užimti kelis rusų
pajėgų pastatus ir įkaitais paimti jų darbininkus.
Vakarų žiniasklaidoje tuoj nuskambėjo Rusijos prezidento
įsakymas sunaikinti visus iki vieno čečėnų laisvės kovotojus
ir užblokuoti Nalčiko miestą, kad likę gyvi nepabėgtų. Vidaus
reikalų m inistras po pasitarim o su prezidentu paskelbė:
“Prezidentas įsakė, kad už to miesto ribų neišeitų nė vienas
kovotojas ir visi, kurie priešinsis, turi būti nužudyti.” Pasak
liudininkų, gatvėse Nalčiko mieste gulėjo dešimtys nušautų
kūnų. Rusija paskelbė, kad ji neteko 10-12 karių ir rusų kariai
nušovę 50 kovotojų, tačiau čečėnai pranešė, kad neteko 4 savo
laisvės kovotojų ir nukovė per 110 rusų okupantų. Tačiau
“Echo M oskvy” skelbė, kad ten į gydymo įstaigą atvežta
uniformuoti kūnai, greičiausiai nemaža Rusijos karių palaikų.
Įdomu skaitytojui, kad Rusijos Dūmos gynybos komiteto
narys Aleksej Sigutkin teigė, jog kovotojai “dar kartą apgavo
specialiąsias tarnybas ir aš nesuprantu, kodėl tik dabar kilo
toks nerimas - nuolat žūva šimtai karių, masiškai grobiami
ginklų sandėliai”.
Bet Rusijos prezidentas, įteikdamas valstybines premijas
K rem liuje, sakė, kad “R usijos konstitucija - viena de
m okratiškiausių pasaulyje. K onstitucijoje - svarbiausia
žmogus, jo teisės ir laisvės, kūrybinės ir dvasinės laisvės
garantijos.” Bet visa tai netaikoma čečėnams, kurie pavergti
daugel metų.
Pagaliau lapkričio 2 d. Rusijos prezidentas Nyderlandų
žin iask laid ai pareiškė, jo g R ibbentrop-M o lotov paktą
išprovokavo Vakarų šalys ir kad tas paktas buvo ne geresnė,
bet priverstinė priemonė po to, kai Vakarai griebėsi sąmokslo
su fašistine Vokietija”.
Ar Vašingtonas žino, kad Lietuvos priešas, kaip buvo, taip
ir tebėra ir tą politiką nuosekliai vykdo Kremlius.
5. Tūbėnas
[
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LIETUVOS VALDANČIOJI KOALICIJA
NEBUS ILGALAIKĖ
Prem jeras A lgirdas B ra
zauskas, suradęs priežastis,
kuriomis pasiteisins visuome
nei dėl savo anksčiau išsakytų
minčių, liks m inistro pirm i
ninko poste, tačiau prognozės,
jog dabartinė valdančioji koa
licija ilgai valdžioje neišsilai
kys, gali tapti realybe, teigia
opozicinės Tėvynės sąjungos
vadovas Andrius Kubilius.
“Labiausiai tikėtina, jog per
nedarbo dienas partijos bičiu
liai bus įkalbinę A. Brazauską
likti poste. O tam reikės tik
šiek tiek nu leisti prem jero
ambicijas ir pastaruoju metu
išryškėjusią aroganciją. Ar
ilgai išsilaikys ši koalicija,
pasakyti sunku, bet daug kas
p ran ašau ja, jo g ji ne ilg a 
amžė”, - žurnalistams sakė A.
Kubilius.
Anot konservatoriaus, m i
nistras pirmininkas suras būdą,
kaip visuom enei paaiškinti
savo anksčiau pareikštą pozi
ciją, jog jis nebendradarbiaus
su Seimo komisija ir atsista
tydins, jei tokia komisija bus
sudaryta.
A. K u b ilia u s teig im u ,
prem jeras, siekdam as, kad
komisija nebūtų sudaryta, gali
pasinaudoti ministrų lojalumu.
“Natūralu, jog ministrai nori
dar pabūti ministrais, ir prem 
jeras tuo bandys pasinaudoti
rodydam as koalicijos p arti
joms, kad jos gali suskilti, nes
ministrai nepaklus partiniams
sp ren d im am s. Tokiu būdu
koalicijos partijos bus verčia
mos pritarti m inistro pirm i
ninko pozicijai, jog komisija
Seime negali būti sudaryta” , tvirtino opozicijos vadovas.
Tėvynės sąjungos frakcijos
nario teigimu, A. Brazauskui
apsisprendus pasitrau k ti iš

premjero posto, naują Vyriau
sybę formuotų tų pačių partijų
koalicija, nes jas vienija “ben
dras vardiklis - begalinis noras
bet kokiomis sąlygomis būti ir
išlikti valdžioje”.
“A tsistaty d in u s A. B ra
zauskui, kurį laiką matytume
daug aistrų ir daug durų tran
kymo, nes taip būtų kovojama
dėl prem jero posto, tačiau
išsiaiškinus, kas bus ministru
pirm ininku, visos koalicijos
partijos labai greitai vėl sutartų
dėl bendro darbo” , - teigė A.
Kubilius.
K onservatorius pabrėžė,
jog po Darbo partijos pirm i
ninko V iktoro U spaskicho
viešų pareiškimų - “Premjeras
per metus laiko padarė tiek
klaidų, kad eilinis ministras
būtų d ešim t k artų a ts ta ty 
dintas” , - “Ir prem jero klai
dom s yra rib o s” - susidarė
nauja politinė situacija. Opozi
cijos vadovo manymu, jei po
tokių V. Uspaskicho teiginių
jis po Politinės tarybos susirin
kimo sutiks, kad A. Brazaus
kas toliau liktų premjeru, tai
reikš, jog Darbo partijai apsi
moka kiek galima ilgiau išlai
kyti premjero poste “apsilpusį”
ir “susikom prom itavusį” A.
Brazauską, nes tai esą silpnina
pagrindinius “darbiečių” kon
kurentus - socialdemokratus.
A. Kubilius pabrėžė, jog ir
toliau sieks, kad Seime būtų
sudaryta laikinoji tyrimo ko
misija. Pasak jo, šios komisijos
įsteigimo sustabdymas būtų ne
tik grubus Seimo statuto pažei
dimas, bet ir kovos su korup
cija sužlugdymas.
“Jeigu valdančioji koalicija
elgsis taip, kaip nori premjeras,
valstybinė, Seimo patvirtinta
kovos su korupcija strategija,

S. HUSSEIN BUVO PASIRENGĘS
2003-iaisiais, likus kelioms
dienoms iki Jungtinių Valstijų
invazijos į Iraką, Saddam Hus
sein iš esmės sutiko priimti pa
siūlymą emigruoti į Jungtinius
A rabų Em yratus, tačiau šis
susitarim as netrukus žlugo,
remdamasi šaltiniais JAE vy
riausybėje pranešė CNN nau
jienų tarnyba.
Pasiūlymas buvo pateiktas
prieš pat skubiai sušauktą Ara
bų Lygos suvažiavimą Egipte
per pokalbius tarp JAE parei
gūnų ir S.H ussein patarėjo,
teigė aukšto rango pareigūnas,
kuris tuo metu buvo JAE dele
gacijos Arabų Lygoje narys.
Vis dėlto, S.Hussein parei
kalavus tam tikrų saugum o
garantijų, susitarimas žlugo,
pažymėjo šaltinis. JAV vals
tybės departamento pareigūnai
CNN sakė žinoję apie pasiūly
mą, tačiau jo rimtai nesvarstė,
kadangi tikėjo, jog į jį rimtai

nežiūri ir Arabų Lyga.
S.Hussein praėjusį mėnesį
pirmą kartą stojo prieš teismą,
kuriame jam pateikti kaltini
mai nusikaltimais žmonišku
mui. Pirmojo teismo posėdžio
pradžioje nuverstasis prezi
dentas atsisakė prisistatyti ir

turėtų būti bent laikinai su
spenduota tol, kol gyvuos ši
koalicija”, - teigė A. Kubilius.
Jis taip pat pažymėjo, jog
Seimo tyrimo kom isijos yra
efektyvesnės už teisėsaugos
institucijų sudarytas komisijas,
nes esą politikui yra svarbu ne
tik jo veiklos ir gyvenimo tei
sinis įvertinimas, bet ir pasi
tikėjimo juo klausimas, kuris
ne visada priklauso nuo teisi
nio įvertinimo.
“Mes siekiame, jog Seime
būtų sudaryta komisija, nes ji
turėtų išsiaiškinti ne premjero
ar jo šeim os narių teisinės
atsakomybės klausimus, bet
tai, ar Seimas, o tuo pačiu ir
visuomenė gali pasitikėti mi
nistru pirmininku” , - tikino A.
Kubilius.
Kaip jau buvo skelbta, lap
kričio 3 d. Vyriausybėje rin
kosi valdančiosios koalicijos
Politinė taryba. Jos susirin
kimą paskatino praėjusią sa
vaitę kilę nesutarimai tarp A.
Brazausko ir V. Uspaskicho,
pastarajam viešai pareiškus
apie kandidato į prem jerus
paieškas vietoj “kontroversijon dėl šeimos verslo pateku
sio A. Brazausko”. V. Uspaskichas taip pat neslėpė ambi
cijų formuoti naują Vyriausy
bę, o galbūt ir sušaukti pirma
laikius Seimo rinkimus. Tai
įvyko po to, kai kilus abejo
nėms dėl ministro pirmininko
šeimos verslo reikalų skaidru
mo opozicinės Tėvynės są
jungos frakcijos iniciatyvą
sudaryti komisiją sandoriams
su A. Brazausko šeimos val
domo viešbučio “Crowne Pla
za V iln iu s” akcijom is tirti
parėmė 42 parlamentarai, tarp
kurių - ir dalis Darbo partijos
atstovų Seime.
LG0TIC

pripažinti teismą, tačiau vėliau
pareiškė esąs nekaltas dėl jam
inkriminuojamų kaltinimų.
Kartu su kitais septyniais
buvusiais "Baath" partijos na
riais S.Hussein teisiamas pen
kių Irako specialiojo tribunolo
teisėjų. Tribunolą 2003 metais
įsteigė JAV pareigūnai. Delfi

ERITRĖJA IR ETIOPIJA GALI KARIAUTI
Afrikos valstybės Eritrėja ir Kofi Annan paragino abi puses
Etiopija, kurios tarpusavyje susilaikyti nuo neapgalvotų
kariavo 1998-2000 metais, vėl veiksmų ir paprašė Saugumo
gali atnaujinti karo veiksmus, Tarybos imtis priemonių įtam
tarptautinę bendruom enę įs pai išsklaidyti. UNMEE vadas
pėjo Jungtinių Tautų taikdariai. generolas m ajoras Rajender
JT m isijos E ritrėjo je ir Singh teigė: "Nesakau, jog
Etiopijoje (UNMEE) vadovai blogi dalykai nutiks šiandien
žurnalistams pranešė, jog per ir prasidės karas. Tačiau įtam
praėjusias 10-15 dienų abi pa gali išaugti iki tokio lygio,
valstybės pasienyje sutelkė jo g alternatyvos kariniam s
papildom as tankų, priešlėk veiksmams nebebus".
tuvinės gynybos ir pėstininkų
Per trejus m etus trukusį
pajėgas. Todėl situacija gali Etiopijos ir Eritrėjos pasienio
"paaštrėti".
konfliktą žuvo apie 70 tūkst.
JT generalinis sekretorius žmonių.
ELTA
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P R E ZID E N TA S
A T V Ė R Ė K E L IĄ
V Y R IA U S Y B E I
D E R Ė T IS DĖL
“M AŽEIKIU N A F T O S ”
LR p re z id e n ta s V aldas
Adamkus pasirašė Seimo pri
imtą “Mažeikių naftos” akcijų
įsigijimo ir disponavimo jomis
įstatymą. Tai pranešė Prezi
dentūros spaudos tarnyba.
Opozicija per liberalcentristų atstovą Raimondą Šukį
buvo prašiusi prezidento šį
įstatymą vetuoti.
Įstatymas, leidžia Vyriau
sybei pirkti ir perparduoti “Ju
kos” priklausančias “Mažeikių
n afto s” akcijas, tam sk o li
nantis iki 3 mlrd. litų.
Prezidento parašo laukė
Lietuvos Vyriausybės derybi
ninkai - po įstatymo pasira
šymo jie gali pradėti derybas
su galimais “Mažeikių naftos”
pirkėjais ir kontrolinį bendro
vės akcijų paketą kol kas val
dančiu koncernu “Jukos”.
D erybose dėl “M ažeikių
naftos” akcijų pardavimo Vy
riausybė sieks parinkti Lietu
vai palankiausią “M ažeikių
naftos” pirkėją, kartu su “Ju
kos” jam kuo brangiau parduo
ti 20 proc. įmonės akcijų iš
Vyriausybės paketo, taip pat
panaikinti 1999-aisiais priva
tizuojant bendrovę jos inves
tuotojui suteiktas privilegijas.
Viena naikinti norimų pri
vilegijų - teisė iki 2006-ųjų už
150 mln. JAV dolerių (433,5
mln. litų) įsigyti dar apie 20
proc. “M ažeikių naftos” ak
cijų. Skelbta, kad vietoj to nau
jajam investuotojui Vyriausy
bė siūlys tokį patį skaičių pirkti
iš valstybės už m aždaug 1
mlrd. litų.
Ū kio m inistras K ęstutis
Daukšys anksčiau apie būsi
mas derybas kalbėjo atsargiai:
jų sėkmės tikimybė esanti ne
didesnė kaip 50 procentų.
B ankrutuojantis R usijos
koncernas “Jukos” valdo 53,7
proc. “M ažeikių naftos” ak
cijų. “Jukos” yra radusi bent 8
potencialius šio akcijų paketo
pirkėjus. Tarp jų du - TNK-BP
ir “L ukoil” - siūlo panašią
kainą - maždaug 1 mlrd. JAV
dolerių (2,9 mlrd. litų).
Lietuvos Vyriausybė, val
danti 40,66 proc. “M ažeikių
naftos”, yra nusprendusi pir
m iau sia p rad ė ti d erėtis su
koncernu TNK-BP. Su juo
siekia konkuruoti “Lukoil”,
norinti pirkti “Mažeikių naf
tos” akcijas per pusę su JAV
energetikos kompanija “Cono
coPhilips” . Lietuvos naftos
perdirbimo koncernas “Mažei
kių nafta” per devynis šių metų
mėnesius uždirbo 776 mln. litų
neaudituoto konsoliduoto gry
nojo pelno.
“M ažeikių nafta” pernai
už-dirbo daugiausia pelno tarp
Lie-tuvos bendrovių - ji gavo

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus spalio 27 d. dalyvavo Londone vykusiame Europos Sąjungos viršūnių susitikime.
Siame neformaliame forume buvo svarstoma, kaip išsaugoti tradicines Europos vertybes ir sparčiai besikeičiančio pasaulio - globalizacijos
iššūkiai Europos bendruomenei. Lietuvos Prezidentas laikosi pozicijos, kad ES turėtų kuo greičiau sukurti bendrą energetikos rinką ir
siekti užtikrinti ES energetikos tiekimo saugumą. Pirmoje eilėje: ketvirtas iš kairės - Lietuvos prez. Valdas Adamkus, Prancūzijos prez.
Jacques Chirac, D. Britanijos min. pirm. Tony Blair, ES vadovai ir kitų valstybių vadovai.
www.president.lt

PREMJERAS PRIVERSIĄS ĮRODYTI KORUPCIJOS BUVIMĄ
Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas žada pri
versti opozicijos vadovą And
rių Kubilių įrodyti, kad Lietu
voje egzistuoja korupcija.
“Žinoma, Kubilius daugiau
apie nieką nešneka, tik apie
korupciją, kurios niekam nie
kur neįrodė. Nenorėčiau pla
čiai kalbėti šia tem a, bet aš
teismine tvarka priversiu Ku
bilių įrodyti, kad yra kokia
nors korupcija. Yra įstatymai,
k o d e k sa i, atsak o m y b ė už
šmeižtą, ir jis turės įrodyti” ,
“Ž inių radijo” laidoje “P o
zicija” kalbėjo A. Brazauskas.

Paklaustas, ar paduos kon
servatorių vadą į teismą, prem
jeras nieko neatsakė, tačiau
žurnalistus tikino, kad “bus
matyt” ir kad jo tolesni veiks
mai priklausys nuo to, ar Sei
me bus pritarta konservatorių
siūlym am s sudaryti Seim o
laikinąją tyrimo kom isiją jo
šeimos narių verslo viešbutyje
“Crown Plaza” sandoriams tirti.
Valdančiųjų partijų Politi
nei tarybai nusprendus nepri
tarti šios komisijos sudarymui,
A. Kubilius pareiškė, jog val
dančioji koalicija grubiai pa
žeidžia Seimo statutą ir laidoja

kovą su korupcija.
Tačiau, A. Brazausko tvirti
nimu, A. Kubilius “kasdien
klaidina visuomenę mesdamas
kaltinimus be jokių įrodymų”.
Premjero žodžiais, mes patys
susikuriam e įvairius korup
cijos indeksus ir įvairiom is
kalbom is patys save darome
k o ru m p u o tu s neįro d y d am i
pačios korupcijos fakto.
A. Kubiliaus teigimu, ko
misijų sudarymas Seime yra
viena iš parlamentinės kont
rolės priemonių, tačiau minist
ro pirm ininko požiūriu, jos
negali pakeisti Lietuvos tei-

sinės sistemos, negali vykdyti
teisingum o ir jų veikla ne
duoda jokių rezultatų. Kaip
buvo skelbta, Generalinė pro
kuratūra nusprendė nenagrinėti
prem jero prašym o teisiškai
įvertinti Tėvynės sąjungos pir
mininko A. Kubiliaus ir kitų
konservatorių - Seimo narių
Jurgio Razmos bei Rasos Juk
nevičienės - šmeižikiškas kal
bas motyvuodama tuo, jog LR
Aukščiausiasis Teismas ir Eu
ropos žmogaus teisių teismas
yra nustatę, kad viešuosius as
menis galima kritikuoti daugiau
nei privačius.

VALDANČIOJI KOALICIJA NEPALAIKĖ KONSERVATORIŲ INICIATYVOS
TIRTI PREMJERO ŠEIMOS VERSLO SKAIDRUMĄ
Valdančioji koalicija pasi
tiki Ministro pirmininko Algir
do Brazausko vadovaujam a
Vyriausybe ir nepritaria siūly
mams sudaryti Seimo laikinąją
ty rim o k o m is iją p rem jero
šeimos narių verslo viešbutyje
“Crow n P laza” skaidrum ui
ištirti. Taip teigiama Vyriausy
bėje posėdžiavusios Socialde
mokratų (LSDP), Darbo par
tijos, Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) bei Valstiečių ir
Naujosios demokratijos partijų
sąjungos (VNDS) koalicijos
P olitinės tarybos priim toje
rez o liu c ijo je . Po P o litin ės
tarybos posėdžio vykusioje
spaudos konferencijoje Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas teigė, jog visi koalicijos
partneriai bendrai sutarė nepa
laikyti komisijos dėl A. Bra
zausko šeimos verslo skaidru
mo sudarymo.
“Ši komisija neturi nieko
721,858 mln. Lt neaudituoto
grynojo pelno, arba 3,3 karto
d a u g ia u nei 2 0 0 3 -ia isia is
(220,9 mln. Lt). Bendrovės
pajam os pernai išaugo 44,7
proc. - iki 7,663 mlrd. Lt.
LGITIC

bendro su premjero veikla. Tai
yra bandymas tirti jo šeimos
narių veiklą, bet ne patys svar
biausi šiandienos valstybės
klausimai, ir tai nesusiję su Vy
riausybės ar daugumos veik
la”, - kalbėjo parlamento vado
vas. Kaip jau buvo rašyta, kilus
abejonėms dėl Ministro pirmi
ninko šeimos verslo reikalų
skaidrumo, opozicinės Tėvy
nės sąjungos frakcijos inicia
tyvą sudaryti komisiją parėmė
42 parlamentarai, tarp kurių ir dalis Darbo partijos atstovų
Seime.
A. Brazauskas į klausimą,
ar atsistatydins jei kom isija
Seime vis dėlto bus sudaryta,
tiksliai neatsakė. “Kada suda
rys, tada aš jums atsakysiu į
šitą klausimą. O dabar užbėgti
įvykiams už akių, manyčiau,
būtų labai neatsargu”, - žurna
listams sakė Ministras pirm i
ninkas.
Prieš porą savaičių, minint
Darbo partijos antrąsias įkūri
mo m etines, partijos pirm i
ninkas Viktoras Uspaskichas
žurnalistams atsisakė atskleis
ti, ar pats asmeniškai pritaria
iniciatyvai tirti sandorius su
P rem jero šeim os valdom o

viešbučio “Crowne Plaza Vil
nius” akcijomis. Tačiau jis taip
p at pabrėžė, jo g socdem ai
“neturi teisės priešintis kom i
sijai”, o turėtų sveikinti jos su
darymą. Paklaustas, kas sąly
gojo nuomonės dėl komisijos
sudarymo pasikeitimą, V. Uspaskichas teigė, jog Politinėje
taryboje “išaiškėjo visos aplin
kybės”. “Darbiečio” teigimu,
argum entai, pakeitę jo nuo
monę, yra “ne slapti, bet įtiki
nami”.
Anot V. Uspaskicho, Politi
nėje taryboje buvo priim tas
toks sprendimas, ir jis esą sie
kiąs “palaikyti tą gerą pasiry
žimą dirbti šalies labui” . Jis
taip pat patikino, jog Politinėje
taryboje vykusių diskusijų
metu jam buvo viskas “aišku
ir suprantama”.
Klausim as dėl kom isijos
sudarymo bus svarstomas, ple
nariniam e Seim o posėdyje.
Pasak A. Paulausko, komisijos
sudarymo klausimas gali vėl
būti teikiamas parlamentarams
balsuoti.
“Kaip žinote, komisija su
daroma nutarimu. Kitokia for
ma nei balsavim u nutarim o
p riim ti n eįm an o m a. Jeig u

nuomonės Seime pasidalins ir
nebus bendro sutarimo, reiš
kia, bus balsuojama”, - teigė
Seimo pirmininkas. Ministras
pirm ininkas, paklaustas, ar
nemano, jog parlamentui nuta
rus kom isijos nesudaryti vi
suom enėje lik tų ab ejo n ių ,
patikino, jog jas mėgins iš
sklaidyti kitais, demokratinėje
valstybėje priimtinais, būdais.
A. Brazauskas taip pat teigė
dar nežinąs, ar kreipsis į teis
mą, tačiau pabrėžė, jog jis gina
savo garbę, nors nežino, kuo
yra kaltinamas.
“Kuo Andrius Kubilius ma
ne kaltina, aš nežinau. Jis visą
laik ą p asak o , k a d A. B ra 
zauskas nutyli ir nepasako iki
pabaigos. Aš noriu, kad jis
pasakytų, ką jis turi galvoje
mesdamas tokį kaltinim ą, ir
nieko daugiau”, - sakė prem
jeras.
Anot A. Brazausko, jei kas
nors turi jam kokių nors kalti
nimų ar pagrindą kaltinti, turės
visa tai įrodyti. Nes esą lengva
pasakyti apie žmogų “ką nori”.
A. Paulauskas teigė, jog
posėdžio metu buvo analizuoja
ma ir susiklosčiusi politinė
(Nukelta į 5 psl.)
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AMBASADORIAUS PASKAITA
CREIGHTON UNIVERSITETO
STUDENTAMS
Lietuvos Respublikos am
basadorius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose Vygaudas Ušackas lapkričio 2 d. Creighton
universiteto, Omaha, Nebraskos valstija, studentams skaitė
paskaitą tema ES ir NATO
plėtros įtaka Europos ir Ameri
kos santykiams.“
V.Ušackas pažymėjo, kad
ES ir NATO plėtra panaikino
“pilkąsias zonas”, kurių egzis
tavimas Vidurio Europoje su
kėlė Pirmąjį ir Antrąjį pasauli
nius karus, bei nusikaltėliško
Molotov-Ribentrop pakto pa
darinius. “Todėl ši plėtra turi
ne tik politinę ar istorinę, bet
ir moralinę prasmę”.
“ES ir NATO plėtra taip pat
galutinai įtvirtino dem okra
tines reformas regione, ir pada
rė jas negrįžtančiomis,” kalbė
jo Lietuvos ambasadorius, pa
žymėdamas, kad ši dviguba
plėtra išplėtė saugumą ir pa
stovumą regione. “Plėtra tapo
patraukliu pavyzdžiu tokioms
šalims kaip Ukrainai, Gruzijai,
Moldovai, Kroatijai, Serbijai ir
Ju odkalnijai, M akedonijai,
Albanijai, Bosnijai ir Herce
govinai, ir kitoms, nuosekliai
tęsti demokratines ir laisvosios
rinkos reform as, bei spręsti
tarpusavio konfliktus tik tai
kiom is priem onėm is,” sakė
diplomatas.
V.Ušackas: “šiandien yra
svarbu, kad n ary stė ES ir
NATO būtų atvira visoms lais
vę mylinčioms ir demokratines
vertybes išpažįstančioms tau
tom s. NATO ir ES plėtra į
Juodosios ir Adrijos jūros re
giono valstybes išplėstų lais(Atkelta iš 6 psl.)

VALDANČIOJI..
padėtis. “Visi pripažino, jog
Vyriausybė yra darbinga, kom
petentinga, galinti vykdyti
Vyriausybės programą, spręsti
pačius sunkiausius iškilusius
uždavinius ir kad visi koalicijos
partneriai pasitiki tiek prem 
jeru, tiek ministrais, tiek visa
Vyriausybe ir linki jai toliau
vykdyti program ą” , - tikino
Seimo pirmininkas.
VNDS pirmininkė, žemės
ūkio ministrė Kazimira Pruns
kienė taip pat akcentavo, jog
praėję Vyriausybės metai ne
būtų buvę sėkmingi, jei pasta
roji nebūtų dirbusi kompeten
tingai. “Visi darniai sutarė, jog

vės ir demokratijos erdvę link
Irako, A fganistano bei kitų
valstybių platesniųjų Artimųjų
Rytų regione, ir ‘paslinktų’
gravitacijos centrą šiame re
gione demokratijos naudai,”
kalbė jo Lietuvos diplomatas.
Lankydamasis universitete
ambasadorius V.Ušackas susi
tiko su universiteto prezidentu
kunigu John Schlegel ir vice
prezidentu akademiniams rei
kalams Christine Wiseman.
Vizito Om ahoje m etu V.
Ušackas taip pat susitiko su
Omahos miesto verslininkais
bei vietinio Rotary klubo na
riais. Pažym ėdam as glaudų
susigim iniavusių Šiaulių ir
Omahos miestų bendradarbia
vimą, V.Ušackas pristatė in
vesticijų galimybes Šiauliuose
bei regione. A m basadorius
pakvietė Omahos verslininkus
praturtinti akademinį ir kultū
rinį Šiaulių bei Omahos ben
dradarbiavimą konkrečiais in
vesticiniais projektais bei pre
kybiniais ryšiais.
Vizitą Ohamos mieste orga
nizavo Creighton universiteto
politinių mokslų profesorius
Terry Clark, 1998/1999 metais
politinius mokslus dėstęs taip
pat Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos
mokslų institute ir Šiaulių uni
versitete. Katalikiškasis Creig
hton universitetas buvo įkurtas
Jėzuitų ordino 1878 m. 2004 m.
visoje A m erikoje ži-nom as
žurnalas U.S. News and World
Report išrinko Creighton uni
versitetą geriausiu universitetu
visam e JAV vidurio vakarų
regione.
LR amb. inf.
nori toliau bendradarbiauti
šioje koalicijoje, mato tokią
p e rsp e k ty v ą. T ikim ės, jo g
sekančiais metus finišuosim
nesvarstydam i tokių tem ų,
kurios iškyla dabar”, - sakė K.
Prunskienė. Ji taip pat pabrėžė,
jog pastarieji politiniai įvykiai
yra gera pamoka ateičiai bei
pažymėjo, kad jokių pokyčių
Ministrų kabinete nenusimato.
Priim tą Politinės tarybos
rezoliuciją pasirašė LSDP pir
mininkas A. Brazauskas, Darbo
partijos pirmininkas V. Uspaskichas, socialliberalų vadovas
A. Paulauskas, VNDS pirmi
ninkė K. Prunskienė. Koalicijos
P o litin ės tarybos posėdyje
pirmąkart dalyvavo ir Ministrų
kabineto nariai.
LGĮTIC

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

Dainų šventės organizatoriai (iš kairės): dr. A. Polikaitis, R. Kliorienė ir A. Dzikas.

14-TASIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
ČIKAGOJE
Amerikos lietuvių taryba,
seniausioji JAV lietuvių v i
suomeninė - politinė organi
zacija spalio 21-23 dienomis
Čikagoje buvo suruošusi kas
penkeri metai organizuojamą
Amerikos lietuvių kongre
są. Tai buvo 14-sis iš eilės šios
tokio pobūdžio suvažiavimas,
šį kartą skirtas ALT 90 metų
veiklos ir 65 m. sukakties nuo
JAV paskelbtos nepripažinimo
politikos paminėjimui.
Kongresas buvo pradėtas
penktadienio vakare Balzeko
lietuvių kultūros m uziejuje
susipažinimo vakaru. Čia turė
jo įvykti neseniai išleistas Lie
tuvos ambasadoriaus Vašing
tone Vygauto Ušacko knygos
pristatymas. Tačiau ambasa
dorius nelauktai turėjo palydėti
JAV gynybos sekretorių Do
nald Rumsfeld į Vilnių, todėl
Čikagon jis negalėjo atvykti.
Paskaitos, pranešimai,
simpoziumai
Pagrindinė Kongreso prog
rama buvo pravesta šeštadienį.
Nuo ankstyvo ryto šv. Kazi
miero seserų vienuolyno salėje
šurmuliavo mūsų tautiečiai ne
vien tik iš Čikagos, o taip pat
vėliau čia atvyko ir svečiai
amerikiečiai, kurie irgi padarė
pranešimus.
Po registracijos, atidarymo,
sveikinimų ir ALT’o veiklos
pranešim ų, buvo surengtas
pirm asis sim pozium as tema
“A lt’ui 90 m etų - taškas ar
šauktukas” . Jame savo mintis
pateikė visuomenės veikėjai
Petras Buchas, dr. Jonas Valai
tis ir Pranas Jurkus.
Jeigu ši tema daugumoje
lietė organizacinius reikalus,
tai kitas simpoziumas, pava
dintas “Kur nutekės naujoji
banga, smegenys ir protai” jau
buvo gyvesnis ir įdomesnis.
Čia savo nuomones išreiškė dr.
Jonas Valaitis, prel. Edmundas
Putrim as, Jonas Stundžia ir

Tomas Rinkūnas.
Po pietų pertraukos posė
džiai vyko anglų kalba. Čia
pranešimus padarė ne vien tik
lietuviai, bet ir kviestieji sve
čiai amerikiečiai.
Kalbėtojų tarpe buvo JAV
valstybės departamento Pabal
tijo skyriaus direktorius Tho
mas Navratil, dr. Lee Edwards,
dr. Michael Szporer, dr. Ramū
nas Kondrotas, dr. Darius Furmonavičius, Henry Gaidis ir
kiti. Kai kurie iš jų buvo moks
lo žmonės iš įvairių univer
sitetų. Susirinkusius gerokai
sudomino dr. Edwards (beje,
gimusio tada dar lietuviškoje
Čikagos Brigdeporto apylin
kėje) pranešim as, liečiantis
kom unizm o aukų pam inklo
Vašingtone statymą. Šis vyras
kaip tik yra paminklinio fondo
pirm ininkas, tad gerai susi
pažinęs su visu projektu. Dr.
Edwards apie tai trumpesnėje
formoje kalbėjo ir iškilmingos
vakarienės metu.
Gaila, kad šie posėdžiai,
nežiūrint tem ų įdom um o ir
pranešėjų kvalifikacijų, nesu
traukė lietuvių visuom enės
dėm esio. Jose dalyvavo tik
apie 40 žmonių. Atvykusiųjų
iš kitų vietovių buvo nedaug,
bet labiausiai pasigesta dau
giau tautiečių iš Čikagos bei
jos apylinkių.
Pokyliu susidomėjimas
buvo didesnis
Jeigu posėdžių salėje žmo
nių nebuvo daug, tai jų gerokai
padidėjo kongreso pokylyje,
įvykusiame “Chicago Athletic
A ssociation” patalpose. Čia
jau susirinko apie 150 asme
nų, iš kurių daugiau negu pu
sė atvyko specialiais autobu
sais.
Pradžioje svečiams buvo
siūlom i užkandžiai ir k o k 
teiliai, o vėliau, persikėlus į
pagrindinę salę, pateikta karšta
vakarienė. Čia buvo ne vien tik

vaišinamasi, bet taip pat ne
trūko ir kalbų. Jas pradėjo
ALT’o pirm. Saulius Kuprys,
kuris visus pasveikinęs, p a
kvietė invokaciją sukalbėti
vyskupą lietuviam s liutero
nams išeivijoje Hansą Dumpį.
Pirmininkas pakvietė atsi
stoti kviestinius diplomatus,
kurie čia reprezentavo 15 vals
tybių. Trum pas sveikinim o
kalbas pasakė latvių atstovas
Janis Vilkinš ir pagrindinės
lenkų organizacijos JAV Amerikos lenkų kongreso pre
zidentė Virginia Sikora.
Taip pat čia mintimis pasi
dalino kongreso popietinėje
sesijoje kalbėjusieji Thomas
Navratil ir dr. Lee Edwards.
Angliškai kalbėjo ir Lietuvos
gen. konsulas Čikagoje Arvy
das Daunoravičius.
Visos kalbos čia buvo gana
kondensuotos ir neperilgos.
Tad liko laiko ir meninei daliai,
kurioje pasirodė solo Dalia
Lietuvninkienė. Ji akomponuojant Olivijai Urbonaitei,
gana tvirtai ir neblogai išla
vintu balsu dinavo trum pą
“operą”.
Laikrodžio rodyklei priar
tėjus prie 10 valandos, prog
ram a baigėsi, nes tuo laiku
autobusai turėjo vežti atvykė
lius į namus. Kaip atrodė, visi
išsiskirstė pakilioje nuotaikoje.
Kongreso užbaigtuvės
sekmadienį
Kongreso užbaigimui buvo
susirinkta sekm adienio rytą
kazimieriečių vienuolyno pa
talpose. Iš ten vėliau buvo eita
į netoliese esančią Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažny
čią iškilmingoms Mišioms.
Jas čia atnašavo Lietuvos
vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuviams kata
likams prel. Edmundas Putri
mas iš Kanados, asistuojamas
parapijos klebono A nthony
(Nukelta į 6 psl.)
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS
RINKIMAI - 2006 m.
Pranešam e, kad 2006 m.
gegužės mėnesio pirmuosius
du savaitgalius vyks rinkimai
į JAV Lietuvių Bendruomenės
Tarybą. Balsuoti galės visi JAV
gyvenantys 18 metų ir vyresni
lietuviai.
Rinkiminiam komitetui va
dovauti sutiko Vida Jankaus
kienė, NY LB apylinkės pir
m ininkė, Lietuvių religinės
šalpos reikalų vedėja ir veikli
skautė. Jai talkins kom iteto
nariai: Monika Kungienė, Vida

14-TASIS AMERIKOS...

Penikienė, Aldona Marijošienė, Paulius Sabalis ir Tomas
Sperauskas.
Balsavimas yra ytin svar
bus JAV lietuvių visuomenei.
Pagyvėja susidomėjimas mū
sų organizuota veikla, suju
da diskusijos, pagaliau tie,
kurie apsisprendžia balsuoti
tuo pačiu pasijunta priklau
santys JAV lietuviškajai vi
suomenei.
Vaiva V ėbraitė, JAV LB
Krašto valdybos pirmininkė

SENIAUSIOS PASAULYJE
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
SEIMAS
E d vard as Š u laitis
Dar tik neseniai Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje seniausios lietuvių organiza
cijos ne tik JAV, bet ir p a 
saulyje, centro raštinė, kuri yra
įsikūrusi New Yorke, pranešė
apie savo seimą. Jis bus 2005
m. lapkričio 12-13 dienomis
Hampton Inn viešbutyje, Bed
ford Parke, prie pat Čikagos.
Šios organizacijos skyrių,
kurie yra vadinami kuopomis,
pirm ininkai gavo oficialius
p ra n e šim u i apie seim ą, ir
kvietė rinkti delegatus į jį. Taip
pat ragino į centro raštin ę
p risių sti savo sum anym us,
kurie bus apsvarstyti.
Reikia pažymėti, kad šiai
organizacijai vadovauja dar
Lietuvoje žurnalistinį darbą
nepriklausom oje L ietuvoje
dirbęs Vytautas K asniūnas,
kuris pernai atšventė savo
am žiaus 9 0 -m etį. B everly
Shores, IN gyvenantis vyras,
ilgą laiką aktyviai reiškėsi ne
tik SLA, bet ir kitose lietuviš
kose organizacijose, tačiau jau
ne pirmi metai negaluoja. Taip
pat ir nemaža kitų šios gar
bingos organizacijos vadovy
bės narių yra susilaukę garbaus
amžiaus. O jos sąstatas atrodo
taip: N ellie Bayoras-Rom an as-vicepirm ininkė, G eno
vaitė Meiliūnas - generalinė
sekretorė, L oreta Stukas iždininkė, Nicholas Boxer iždo globėjas, Lionginas Kapeckas - iždo globėjas, dr.
A ldona Skipkus - d ak tarė
kvotėja.
Pati organizacija yra įkurta
prieš 119 metų - 1886-siais
New Yorko mieste. Jos suma
nytojais buvo žymusis tų metų
veikėjas dr. Jonas Šliūpas su
savo draugais. Pirmasis seimas
įvyko tų metų rugpjūčio 15 d.
ir tada buvo įkurtas “S usi
vienijimas Visų Lietuvninkų
Amerikoje” . Vėliau šiek tiek
keitėsi jo pavadinimas ir su
dėtis. 1889 m. jį inkorporuo
jant buvo pavadinta paprastesniu vardu: “Susivienijimas
Lietuvių Amerikoje” ir juo yra

(Atkelta iš 5 psl.)

Edvardas Šulaitis, JAV lietuvių žurnalistų sąjungos pirmininkas.

“M U Z IK O S B A R A I” RA ŠO
A P IE IŠ E IV IU S M U Z IK U S
nai” pastatymu 2006-jų pava
sarį. Prie šio rašinio telpa net
5 nuotraukos iš ČLO kolek
tyvo veiklos.

žinoma dabar po daugiau negu
šimto metų.
Dar vėliau nuo SLA atskilo
komunistuojantieji lietuviai ir
įsteigė Lietuvių Darbininkų
Susivienijimą (kiek žinome, jis
gyvuoja ir dabar). Taip pat ir
katalikų grupė, kurį sudarė
Amerikos Lietuvių R. Katalikų
Susivienijimą (jis savo dienas
baigė prieš keletą metų, kai
įsiju n g ė į p an ašią slovakų
organizaciją).
Ne vieną dešimtmetį SLA
buvo pagrin d in ė A m erikos
lietuvių organizacija - ne vien
tik savo tiesio g in e prasm e
(nariais tampa tie, kurie apsi
drau d žia savo gyvybę tam
tik ra p in ig ų sum a), b e t ir
visuom eninėje ir politinėje
plotm ėje, nes apjungė tūks
tančius mūsų tautiečių. Gaila,
kad dabar jų skaičių gerokai
praretino giltinė, tačiau jai
priklauso dar ne viena tūks
tantinė lietuvių. SLA centro
raštinė yra įsikūrusi nuosa
vame name, New York centre,
kur tik žemė kainuoja didžiu
lius pinigus.
S ia o rg a n iz a c ija tu rė tų
susidomėti naujai į šį kraštą
atvykusieji, kurių narių tarpe
iki šiolei beveik nėra, nes
niekam iš vadovybės neatėjo
mintis juos verbuoti. Jie galėtų
ir turėtų perimti šios senos ir
garbingos organizacijos vairą.
O su p ačia organizacija
susipažinti būtų galima atvy
kus į jos 68-jį seimą Hampton
Inn, 6540 S. Cicero Ave. Čia
bus nem aža tau tie č ių ir iš
tolim ų vietovių. Iš Floridos
atvyks L ietuvių Ž urnalistų
sąjungos buvęs pirm. Kęstutis
Miklas, kuris pakviestas būti
vienu iš seim o sekretorių.
Gausus dalyvavimas parodytų,
kad Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje dar yra reikalingas
ir po 119 metų.

Lietuvoje gražiai leidžia
mas muzikos meno ir mokslo
žurnalas “Muzikos barai” (be
je, šis leidinys su pertraukomis
rodosi nuo 1931), kiekviename
numeryje vis stengiasi aprašyti
išeivijoje gyvenančius lietu
vius muzikus, atžymėti užsie
nyje veikiančių mūsų tautiečių
muzikinius pasirodymus.
Neseniai Čikagą pasieku
siam e 2005 m. lie p o s-ru g 
pjūčio numeryje jo 72-se pus
lapiuose užtinkam e nem aža
“išeiviškos” medžiagos, sky
riuje “Lietuviai svetur” talpi
namas Danutės Bindokienės
rašinys apie solistę A ldoną
Stempužienę, sąryšyje su šios
k o m p aktinio disko p a s iro 
dymu. Straipsnis, pavadintas
“Vėl atgimusios dainos”, kaip
rašoma, yra paimtas iš “Drau
go” šeštadieninio priedo (2005
m. balandžio 16 d.).
Siame rašinyje jos autorė
ne vien tik žvelgia į naujutėlę
ilgai grojančią plokštelę, bet ir
į kitus šios žymiosios išeivijos
lietuvių solistės pasireiškimus.
Jeigu užsienyje gyvenusiems
mūsų tautiečiams. A.Stempužienė buvo gerai žinoma, tai
dažnam muzikos mėgėjui Lie
tuvoje ji nėra girdėta. Todėl šis
D. Bindokienės ilgokas rašinys
yra geras A. Stempužienės pri
statymas tėvynėje esantiems
m u zik o s m y lė to ja m s. Sis
straipsnis yra pailiustruotas ir
trimis solistės nuotraukomis.
Siame numeryje yra atžy
m im as ir Č ikagos lietuvių
operos kolektyvas. Tai atlieka
Algimantas Barniškis, rašinyje
“Čikagos lietuvių opera at
šventė 49-jį sezoną” . Čia kal
bama apie P. Mascangni ope
ros “Kaimo garbė” premjerą.
Y ra rašom a, kad šis operos
k o lek ty v a s a te in an č io 50mečio proga žada pradžiuginti
Vytauto Klovos operos “Pilė-

Prie šio “M uzikos barų”
numerio yra pridėta ir W.A.
M ozart'o “Requiem” kompak
tinė plokštelė. Yra įdomu, kad
šis kūrinys išpildytas be choro
ir orkestro. Joje pasirodo tik
dainininkų kvartetas, dainuo
jantis ir choro ir solo partijas.
Taip pat čia groja 15 instru
mentalistų (styginis kvartetas,
du klarnetai, du fagotai, du
trim ita i, trys tro m b o n ai ir
tim p a n a i.). T ačiau žinovų
nuomone, šie atlikėjai, kurie
tokioje sudėtyje “Requiem ”
išpildė ne vien tik Lietuvoje,
bet ir kitose valstybėse, klau
sytojus nustebino savo sugebė
jimais.
Čia reikia sužymėti solistų
kvarteto narius: Astą Krikščiū
naitę, A lgirdą Janutą, Ievą
Prudnikovaitę ir V ladim irą
Prudnikovą. O visai pildytojų
grupei vadovavo interpreta
cijos autorius, estų dirigentas
ir muzikas Andres Mustenen.
Beje, šiame numeryje pla
čiai rašoma apie čikagiečiams
gerai pažįstam ą sol. Vytautą
K urnicką (jis dainavo ČLO
pastatymuose), apie “Ąžuoliu
k o ” choro vadovą V ytautą
M iškinį. Pažaislio m uzikos
festivalį bei kitus žinom us
žmones ar įvykius.
P a ž y m ė tin a , k ad p rie
stra ip sn ių y ra jo tru m p o s
santraukos anglų kalba.
“M uzikos barų” vyr. re 
d a k to re p a sira šo A u d ro n ė
Nekrašienė, o redaktoriumi Rim antas Garnelis. Žurnalą
leidžia Lietuvos muzikų sąjun
ga: Adresas: Gedimino pr. 32
2, 2001 Vilnius. Šį leidinį gali
ma prenumeruoti ir užsienyje.
Edvardas Šulaitis

Lietuvoje m ažėja ne tik
gyventojų, bet ir darbininkų,
uždirbsiančių ram ią senatvę.
Pasiūlymų, kaip didinti gims-

tamumą, yra, bet ne pinigų tam
u žtikrinti. Pasaulio bankas
konstatuoja, kad Europos Są
jungos naujosios šalys, tarp jų

ir Lietuva, nemažai pasistūmė
jo įgyvendindamos pensijų re
formą, tačiau gyventojų senėji
mas, tikėtina, vers didinti pensi-

ŽURNALO PRIEDAS

M arkaus ir naujojo p a g a l
bininko kun. dr. Arvydo Žygo.
Po pamaldų buvo susirink
ta parapijos salėje atsisveiki
nimo programai.
Kuom et mes paklausėme
ALT'o pirm. S Kuprio nuomo
nės apie pasibaigusį kongresą,
šis atsakė gana optim istiška
gaidele. Pareiškė, kad kongre
sas sutvirtino ryšius su ALT'ą
su d aran čio m is o rg a n iz a c i
jomis (o jų dabar yra net 17,
nes vėliausiu metu dar įstojo
dvi naujos - Lietuvių katalikų
labdarių sąjunga ir Amerikos
lie tu v ių p rek y b o s rū m ai).
Pirm ininkas pažym ėjo, jog
ALT'as nėra individualių as
menų organizacija ir nenuo
stabu, kad žmonių kongrese
buvo nedaug. Jis pasidžiaugė,
kad iš JAV rytinių valstijų
buvo atvykę du jaunesni asme
nys Gintaras Čepas ir Jonas
Stundžia, o jų ateityje turėtų
daugėti.
P aklaustas, kodėl dabar
minima ALT'o 90-ji sukaktis,
nes iki šiolei įsikūrimo data
buvo skaitoma 1940-ji metai,
kai Lietuvą užėmė rusų kariuo
menė, pirmininkas paminėjo,
kad kai kurie žmonės tikina,
jog panaši organizacija buvo
įsteigta 1915 metais, kuri vė
liau nustojo egzistuoti ir 1940
m. vėl buvo atgaivinta. Jis pa
žadėjo mums atsiųsti tuo rei
kalu dokumentinės medžiagos.
Kongreso leidinys
Šio kongreso proga buvo
išleistas didokas leidinys su
gausybe sveikinimų iš įvairių
žymiųjų asmenų bei organi
zacijų.
Pirmoje vietoje yra įdėtas
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimas, kuriame jis iškelia šios
organizacijos iki šiolei atliktus
didelius darbus. Lietuvos va
dovas jam e prim ena, kad ji
galėtų būti naudinga ir nau
jiesiems ateiviams, rūpinantis,
jo g jie neprarastų ryšio su
Lietuva, o jų vaikai - auklėtų
vaikus lietuvybės ir tėvynės
meilės dvasioje.
Edvardas Šulaitis
Spalio 29 d. sukako 2 me
tai, kai Lietuva sužinojo apie
Valstybės saugumo departa
mento slaptąją pažymą, nuo ku
rios prasidėjo Rolando Pakso
prezidentinis skandalas. Jo
karjera, subyrėjo kaip kortų na
melis. R. Paksas nebepasirodo
televizijoje, nemojuoja tautai
per valstybinių švenčių minė
jimus. Jis vienintelis Europos
prezidentas, nušalintas apkal
tos būdu.
nį amžių. Mažiau piliečių reiš
kia, kad teks dirbti ilgiau, gali
prireikti socialinės sistemos
reformos ar didinti mokesčius.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ
MISIJA DUBLINE
Spalio 30 d. Dublino lie
tuvius katalikus aplankė pre
latas Edmundas Putrimas, Lie
tuvos vyskupų konferencijos
delegatas užsienio lietuvių
sielovadai. Sekmadienį 2 val.
p.p. M išiose Šv. Andriejaus
bažnyčioje, W estland Row,
Dubline taip pat dalyvavo ir
Dublino arkivyskupas Diarm uid M artin bei parapijos,
k urioje glau d žiasi lietuvių
katalikų misija Dubline ir kol
kas visoje Airijoje, klebonas
kun. Paddy Boyle.
Mišiose lietuvių susirinko
per 200 žmonių, Airijos lietu
vių bendruomenės atstovai iš
Dublin ir Cork. Prelatas Ed
mundas Putrimas buvo pagrin
dinis šv. M išių celebrantas,
todėl Mišios buvo lietuvių kal
ba. Pam okslo m etu prelatas
padėkojo Dublino arkivysku
pui už visokeriopą paramą ir
supratim ą įsteigiant lietuvių
katalikų misiją Airijoje ir su
darytas sąlygas apaštalavimui
atvykusiam jau vasario mėnesį
Telšių vyskupijos kunigui Egi
dijui A rnašiui. Savo ruožtu
NEW

YORK,

NY

JAV Lietuvių Bendruome
nės New York Apygarda visus
m aloniai kviečia į “Gintaro
balių” lapkričio 12 d., šešta
dienį, 7 v. v., Plattdeutsche
restorane, 1132 H em pstead
Tpke., Franklin Square, NY.
Tel. (516) 354-3131.
V isos in fo rm a c ijo s yra
m ūsų
tin k la la p y je :
www.nylithuanian.org
Programoj Vygaudas Ušackas, L ietuvos R espublikos
am b a sa d o riu s JAV, Jū ra tė
Svedaitė-W aller - sopranas;
New York lietuvių bendruo
menės išrinkto “M etų Žm o
gaus” apdovanojimas, vaka
rienė, šokiai.
New York lietuvių
renginiai:
L apkričio 20-tą K ariuo
m enės šv en tė A p re išk im o
parapijoje.
Lapkričio 27-tą Vyčių val
dybos įkurtuvės Atsimainymo
parapijoje.
Gruodžio 18-tą Apreiškimo
p a ra p ijo s K ūčios ir Vyčių
K ūčios A tsim ainym o p a ra 
p ijoje.
Rasa Pranckūnaitė, talen
tinga menininkė iš Lietuvos,
gyvenanti 15 metų New York,
rengia savo naują parodą “De
p a rtu re o f F o rm ” . P aro d a
prasideda lapkričio 12-tą, o
oficialus atidarymas bus lap
k rič io 19-tą, tarp 3-5 val.
p o p iet, N ew York H all o f
Science M useum , Flushing,
NY. R. Pranckūnaitė kas keletą
m etų su ren g ia savo darbų
parodą.
Dr. Giedrė Kumpikaitė

kreipdam asis į gausiai susi
rin k u siu s v ieto s lie tu v iu s,
prelatas paragino vietos lietu
vius katalikus ko gausiau bur
tis prie šios misijos, kad išlai
kytų savo tikėjimą, tautiškumą
ir lietuvišką bendruomenišku
mą. Pam okslo m etu prelato
išsakytos mintys ne kartą buvo
nutraukiamos audringais prita
rimo plojimais.
A rkivyskupas D iarm uid
M artin k a lb ė d a m a s M išių
pabaigoje pasidžiaugė susirin
kusiais Dublino lietuviais ir
pažadėjo visokeriopa pagalba
mūsų dvasiniams poreikiams
ir reikalams.
Po M išių buvo padaryta
atminimui bendra susirinku
siųjų nuotrauka ir toliau ben
dravim as tęsėsi prie vaišių
kiekvieno asmeniškame nuo
širdžiame bendravime, tiek su
prelatu Edmundu Putrimu, tiek
su Dublino arkivyskupu Diarmuid Martin, su Lietuvos am
basados atstovais Dubline ir su
ambasadore Izolda Brickovskiene. Spalio mėn. 31 d. pre
latas Edmundas Putrimas to
liau lankė vietos lietuvius.
Kun. Egidijus A rnašius,
Lietuvių katalikų misijos admi
nistratorius Dubline, Airijoje
CLEVELAND,

Rūta Šakienė, ryšium su Los Angeles tautininkų veikla, kalba Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos
seime, kuris įvyko spalio 7-9 dienomis Čikagoje.

PAS FLORIDOS LIETUVIUS
LIE T U V IU R Y TIN IO K R A N TO T E L K IN IU O S E
Pensininkams...
Spalio 15 d. buvo paskelb
ta, kad nuo 2006 m. sausio 1
d. pensininkų socialinio drau
dimo (Social Security) mėne
sinės pensijos pakeliamos 4,1
%. P a v y z d ž iu i, je i šiem et
m ėnesinė pensija buvo 963

OH

PADĖKOS PIETŪS
Clevelando lietuviai pensi
ninkai kiekvieno mėnesio pra
džioje susirenka savo pobū
viui. Šį kartą - lapkričio 3 d. tas pobūvis buvo skirtas Padė
kos dienos paminėjimui. Tad
apie Padėkos dienos tradicijas
kalbėjo Henrikas Stasas, kurio
paskaitą susirinkusieji su įdo
mumu išklausė. Pensininkų
klubui vadovauja Regina Kijauskienė.
AB
PILĖNŲ TUNTE
Po vasaros pertraukos Clevelando Pilėnų skautų tuntas
rugsėjo 19 d. vakare su Nerin
gos skaučių tunto sesėmis prie
laužo Rūtos ir Viktoro Degu
čių so d y b o je (R ich m o n d
Heights) pradėjo naujus veik
los metus. Draugovių sueigos
vyksta pirm adieniais Dievo
Motinos parapijos salėje. Pi
lėnų tuntininkas v.s. Remigijus
Belzinskas išsiuntinėjo tunto
nariam s ir jų tėvam s 2005
2006 metų veiklos tvarkaraštį.
L apkričio 14 d. C hapin
Forest bus Mokslinė Odisėja
(Science Odyssey) skautams,
k u rią p raves L ake C ounty
Metroparkai.
Gruodžio 18 d. vakarą bus
skautų vyčių Kūčios Clevelando skautijai.
2006 m. kovo 26 d. bus tra
dicinė Clevelando skautijos
Kaziuko mugė.
Gegužės 7 d. bus Pasaulio
skautų globėjo Sv. Jurgio šven
tės iškilminga sueiga.
Gegužės 22 d. veiklos metų

Z. Degučio nuotr.

užbaigimo sueiga.
P rim enam a, kad P ilėnų
tunto nariai iki lapkričio 30 d.
privalo sum okėti nario m o
kestį.
Šiais veiklos metais Pilėnų
tunto vadijos nariai yra: vsl.
Vytautas Apanavičius - iždi
ninkas; s. Andrius Belzinskas
- skautų kodraugininkas; v.s.
Remigijus Belzinskas - tuntininkas, Prityr. skautų draugi
ninkas; s. Danutė Belzinskienė
- rankdarbių vadovė; s.v. kand.
Vėjas Belzinskas - vilkiukų
kand. draugininkas; s.v. Tomas
Beržinskas - vadijos narys; ps.
Linas Biliūnas - skautų kodraugininkas, s.v. kand. A l
vydas Civinskas - skautų drau
gininko pavaduotojas; kun. v.s.
G edim inas K ijauskas, SJ dvasios vadas; s. Algis M iški
nis - giliukų būrelio vadovas;
s.v. vsl. M ikas R ukšėnas vadijos narys.
JURGINĖS PADANGĖJE
Šv. Jurgio parapija išrinko
Stephen Kristoff, Algirdą M a
tulionį, Petrą Rekstį ir Birutę
Vedegienę parapijos tarybon.
Jų dviejų metų kadencija pra
sidės 2006 m. sausio 1 d.
Spalio mėn. buvo išsiunti
nėti Šv. Jurgio rudens šventės
pranešimai ir loterijos bilietai
parapijiečiams ir bičiuliams.
Rudens šventė ir loterija bus
lapkričio 13 d., sekmadienį,
pradedant po 10:30 val. šv.
Mišių.
Sveikiname Vitoldą Gruz
dį, kuris laimėjo 50.00 dovaną
ankstyvųjų loterijos bilietų
platintojų traukime.

dol., ji pakils iki 1002 dol., t.y.
pakils 39 dol. O jei pensija
siekia 1500 dol., tai prie jos
prisidės 61.50 dol. Tai d i
džiausias pakėlimas nuo 1990
m. Tačiau džiaugsm o nebus
daug. Ant savo čekio pensi
ninkas nematys to viso pakė
limo. Nuo tos sumos bus at
skaityta 10.30 dol. už M edi
care, kurio mokestis tuo pačiu
metu bus padidintas 13%.
Tiems, kas ruošiasi
t u o k t is .
Praėjusią savaitę JAV federaliniame teisme 12-ai asmenų
buvo pateikti kaltinimai fik
tyvių santuokų kūrimu ir nele
galių imigrantų pargabenimu į
JAV. Teigiama, kad JAV pi
liečiam s buvo siūlom a iki
10,000 dol. už tai, kad šie
susituoktų su lietuvių tautybės
asmenimis siekiant gauti jiems
lengvatų im igruojant į šalį.
Kaltinimai pateikti po Im ig
racijos ir m uitinės tarnybos
tyrimo.
Visiems pateikti kaltinimai
pagal kelis baudžiamojo ko
dekso straipsnius.
Kartais amerikiečiams pa
teikiami nurodymai keliauti į
Lietuvą ir tuoktis su lietuviu,
o kartais jiems tekdavo tuoktis
su lietuviais, kurie be tinkamų
dokum entu ja u gyvendavo
JAV teritorijoje.
LB Palm Beach
LB Palm Beach apylinkės
30 metų minėjimas 2006 m.
sausio 8 d., sekmadienį, 3:00
val. popiet, Hiltono viešbučio
banketo salėje, 3700 N. Ocean
Dr., Singer Island, FL.
Taip pat bus pagerbtas ir
V incas Šalčiūnas, 20 m etų
redagavęs mūsų biuletenį
Spalio 11 d. Picadilly resto
rane įvyko m ūsų apylinkės
Kviečiame visus iš arti ir
toli atvykti lapkričio 13 d. Jurginės rudens šventėn.
Gerardas Juškėnas

mėnesinis pabendravimas. Jis
buvo skirtas pranešimams apie
rugsėjo 23-25 dienomis Det
roite įvykusią JAV LB XVII
Tarybos trečiąją sesiją. Apie ją
kalbėjo mūsų apylinkę atsto
vavusieji tarybos nariai - Dalia
Augūnienė ir pirm. Kęstutis
Miklas. Toje sesijoje taip pat
dalyvavo, kalbas pasakė ir
diskusijoje dalyvavo svečias iš
Lietuvos - Europos Sąjungos
parlamentaras prof. Vytautas
Landsbergis ir Seimo atstovas
A rm inas L ydeka. S esijo je
buvo padaryta visa eilė naujų
nutarimų, kurių šiame biule
tenyje dėl vietos stokos neįma
noma pilnai pateikti. Bandy
sime ateinančiuose biuletenio
numeriuose vieną kitą pam i
nėti. A teinantieji m etai bus
pilni veiklos. Reiks išrinkti
asmenis į naują Bendruomenės
tarybą ir atstovus į PLB seimą,
kuris įvyks ateinančių metų
vasarą Vilniuje. Naujai išrink
toji taryba savo pirmon sesijon
su sirin k s a te in a n č ių m etų
paskutinįjį savaitgalį Phila
delphia mieste.
DAYTONA BEACH
Po vasaros atostogų vėl
prasidėjo veikla. Rugsėjo 18 tos popietėje Prince of Peace
parapijos bažnyčioje buvo šv.
M išios, kurias aukojo kape
lionas Richard Grasso ir prela
tas Jurgis Šarauskas. Giedojo
A. Skridulio vadovaujam as
“Sietyno” choras, skaitinius
skaitė M. Jankauskienė.
Po pamaldų buvo vaišės ir
pabendravimas. Lietuvių klu
bo pirmininkas Juozas Baltru
šaitis, visus pasveikinęs, pa
kvietė sudainuoti “L ietuva
brangi” ir “Žemėj Lietuvos”.
Po LB atstovės B. Kožicienės
trum po pranešim o, istorijos
m ėgėjas Narim antas Karaša
skaitė paskaitą apie Lietuvos
v a lsty b in iu s ir ta u tin iu s
ženklus, vėliavas. Jis pabrėžė,
(Nukelta į 10 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Prezidentas Valdas Adam kus, su darbo vizitu viešintis
Zagrebe, Kroatijoje, su Vengrijos prezidentu Laszlo Solyom
aptarė Budapešte vyksiančio aplinkosaugos forumo detales.
Prezidentų susitikim as įvyko neseniai išrinkto Vengrijos
prezidento iniciatyva, m at jis norėjo susipažinti su didelę
tarptautinę politinę patirtį turinčiu Lietuvos vadovu, pranešė
Prezidento spaudos tarnyba. Susitikimo metu Vengrijos vadovas
V. Adamkų supažindino su ketinim ais Budapešte surengti
Tarptautinį aukščiausio lygio vadovų forumą aplinkosaugos
klausimais. Vengrijos vadovas klausė V. Adamkaus, kaip žinomo
aplinkosaugininko, nuom onės dėl šio forum o ir pakvietė
Lietuvos vadovą garbės svečiu dalyvauti šiame renginyje.
Susitikime prezidentai aptarė dvišalius santykius ir tolesnę jų
plėtrą.
A. P aulauskas A u strijo je. Spalio pabaigoje viešėjęs
Vengrijoje Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ruošiasi kitam
oficialiam vizitui - į Austriją. Seimo valdyba lapkričio 7-10
dienom is kom andiravo Seim o pirm ininko vadovaujam ą
delegaciją į Austrijos sostinę Vieną. Apsilankyti Austrijoje
Lietuvos Seimo vadovą pakvietė Austrijos Nacionalinės Tarybos
pirm ininkas A ndreas Khol. V izito program oje num atyti
susitikimai su Austrijos prezidentu Heinz Fischer, Austrijos
Parlamento pirmininku A. Khol, užsienio reikalų ministre Urzula
Plassnik, parlamentinio Užsienio reikalų, Europos sąjungos
reikalų ir kitų komitetų nariais. Planuojamas taip pat pokalbis
su Austrijos parlamentinės draugystės su Baltijos šalimis grupės
nariais.
Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės
(PAG) vadas pirm adienį gavo laišką, kuriam e vyriausiasis
sąjungininkų pajėgų Europoje vadas generolas James L. Jones
išreiškė padėką Lietuvos kariams, tarnaujantiems Afganistano
Goro provincijos atkūrimo grupėje, pranešė šios grupės atstovas
spaudai. “Provincijos atkūrimo grupė Cagčarane yra ryškiausias
pavyzdys, kaip m aža valstybė nudirba puikiausius darbus
sunkiomis sąlygomis”, - rašoma laiške. Generolas laiške perdavė
NATO generalinio sekretoriaus susižavėjimą Lietuvos kariais,
jų profesionalumu ir puikiu užduočių vykdymu.
Kitame laiške, koalicijos pajėgų Afganistane vadas generolas
leitenantas Karl W. Eikenberry padėkojo PAG vadui pulkininkui
Gintautui Zenkevičiui už puikiai suorganizuotą NATO generalinio
sekretoriaus Jaap de Hoop Scheffer vizitą į Cagčaraną ir pagyrė
čia tarnaujančius karius už jų profesionalumą. “Jūs (plk. G.
Z enkevičius) ir jū sų kariai esate pagrindas, kuris padės
Afganistano žmonėms atkurti jų valstybę” , - rašoma laiške.
Generolas leitenantas savo laiške rašo, kad ir toliau tikisi taip pat
sėkmingai bendradarbiauti, ir pažadėjo remti Provincijos atkūrimo
grupę visais įmanomais būdais. Afganistano Goro provincijos
atkūrimo grupėje Cagčarane šiuo metu tarnauja per šimtą lietuvių,
taip pat JAV, Islandijos ir Danijos kariai.
Seinuose lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos prez. Valdas
Adamkus vienos dienos darbo vizito metu susitiko su kadenciją
baigiančiu L enkijos R espublikos prezidentu A leksander
Kwasniewski.
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai apsilankė Seinų lietuvių
Žiburio mokykloje, atidengė iškabą (lenkų ir lietuvių kalbomis)
su mokyklos pavadinimu. V. Adamkus ir A. Kwasniewski taip
pat apsilankė “Lietuvių namuose” , susitiko su lietuvių ben
druomenės atstovais. Vėliau Lietuvos ir Lenkijos vadovai išvyko
į Druskininkus. V. Adamkus ir A. Kwasniewski apžiūrėjo Drus
kininkų miesto muziejų susitiko su Lietuvos lenkų bendruomenės
nariais. Vakare buvo surengta vakarienė Lenkijos prezidento
garbei. Šeštadienio rytą A. Kwasniewski grįžo į Varšuvą.
Taline Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus kartu
su Estijos Respublikos prez. Arnold Ruutel dalyvavo parodos
“Lietuvos verslo dienos Taline” atidarym e. Prez. Valdas
Adam kus pažym ėjo, kad ši paroda suteikia puikią progą
pamatyti naujausias mūsų šalies verslo idėjas bei pasiekimus.
“Lietuvos verslo dienose Taline” dalyvavo per 40 Lietuvos
maisto pramones, tekstilės, mašinų pramonės ir baldų pramonės
įmonių. Lietuvos ir Estijos ekonominiai ir prekybiniai ryšiai
yra intensyvūs. Lietuva yra penkta šalis, iš kurios Estija
daugiausia importuoja, o Estijos investuotojai Lietuvoje yra treti
pagal tiesioginių užsienio investicijų skaičių.
Dar šių metų pabaigoje ar kitų pradžioje gali būti įsteigta
Lietuvos ambasada Rumunijoje, sakė Seimo Užsienio reikalų
kom iteto pirm ininkas Justinas K arosas. Pasak jo , Seimo
U žsienio reikalų kom itetas, apsvarstęs U žsienio reikalų
ministerijos kreipimąsi dėl Lietuvos ambasados Rumunijoje
steigimo, vienbalsiai pritarė pasiūlymui steigti mūsų šalies
ambasadą Bukarešte.

Iš kairės: Lietuvos atstovas prie NATO Linas Linkevičius, Lietuvos Krašto apsaugos ministras
Gediminas Kirkilas ir NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer spalio 23-24 dienomis
vykusių NATO-Ukrainos konsulatacijų metu Vilniuje.
NATO nuotr.

PREMJERAS KLAUSIAMAS APIE POZICIJĄ
RUSIJOS ATŽVILGIU
Opoziciniai konservatoriai
dom isi, ar socialdem okratų
(LSDP) vadovo Algirdo Bra
zausko vadovaujama Vyriau
sybė neketina keisti tradicinės
Lietuvos laikysenos Rusijos
atžvilgiu.
Seimo užsienio reikalų ko
m iteto narys konservatorius
Audronius Ažubalis nusiuntė
laišką premjerui A.Brazauskui,
kuriame klausia Vyriausybės
vadovo, ar jis remia neseniai
priimtą Seimo rezoliuciją "Dėl
incidento su Rusijos kariniu
orlaiviu Su-27".
A.Ažubalis laiške premje
rui pažymi, jog skirtingai nuo
kitų socialdemokratų frakcijos
Seim e narių, m inėtą re z o 
liuciją parėm ė ir krašto ap
saugos ministras, LSDP vice
pirmininkas Gediminas Kirki
las. Tuo tarpu kitas LSD P
vicepirmininkas Vytenis An
driukaitis savo netrukus po to
paskelbtame "Memorandume
dėl Lietuvos ir Rusijos santy
kių" kateg o rišk ai pasisako
prieš Seimo rezoliuciją. "Mi
nėtame memorandume V.Andriukaitis kviečia Jūsų vado
vaujamą partiją (o tuo pačiu ir
Jus -V y riau sy b ės vadovą,
LSDP deleguotus ministrus)
peržiūrėti Lietuvos valstybinės
politikos kertines nuostatas
R usijos F ederacijos atžvilgiu.(...) Ar pritariate M emo
randume išsakytam teiginiui,
kad Lietuva, pasisakydama už
RF Karaliaučiaus srities demilitarizavimą, pažeidžia Lietu
vos ir Rusijos Tarybų Federa
cinės Socialistinės Respubli
kos sutartį "Dėl tarpvalstybi
nių santykių pagrindų", suda
rytą Maskvoje 1991 m. liepos
29 d.?", - klausia A.Ažubalis.
K onservatorius taip pat
prašo premjero atsakyti, ar jis
pritaria teiginiui, kad Karaliau
čiaus srities demilitarizavimo
siekis, įtvirtintas 1996 metų

Lietuvos saugumo pagrindų
įstatym e, atitinka Lietuvos
saugumo strategijoje įvardin
tus valstybės interesus, susiju
sius su ta sritimi: "Lietuvos
interesai Karaliaučiaus srityje
- geros kaimynystės ir ekono
minės, prekybinės bei kultū
rinės partnerystės santykių
palaikym as, ekonom inės ir
socialinės pažangos šioje srity
je skatinimas, Karaliaučiaus
srities greitesnis įtraukimas į
europinius bendradarbiavimo
procesus"?
Taip pat klausiama A.Brazausko, ar jis pritaria V.Andriukaičio memorandume iš
sakytam raginimui atšaukti ar
"ilgam laikui įšaldyti" įstatymą
"Dėl SSRS okupacijos žalos
atlyginimo", kuris, A.Ažubalio
manymu, iš esmės yra ragi
nimas nepaisyti Konstitucijos,
nes prieštarauja Tautos suvere
niteto principui? A.Ažubalis
p rim ena, jo g reik alav im as
R usijai atlyginti okupacijos
žalą buvo 1992 m. birželio 14
d. patvirtintas referendumu.
"Ar pritariate m em oran
dume išsakytam V.Andriukaičio teiginiui, kad "Lietuvoje
taip pat vyrauja konservaty
viųjų ir politologų bei apžval
gininkų formuojamos neigia
mos tendencijos Rusijos at
žvilgiu. Jas dažnai sustiprina ir
Seimo pirm ininko, užsienio
reikalų ministro pasisakymai,
o taip pat ir šalies prezidento
laikysena"?, - klausia A.Ažubalis.
Socialdem okratų partijos
(LSDP) pirmininko pavaduo
tojas V.Andriukaitis neseniai
paragino atšaukti Seime pri
imtą rezoliuciją, kurioje pa
teikiam as politinis R usijos
naikintuvo "Su-27" avarijos
Lietuvoje vertinim as, bei iš
esmės keisti santykių su Rusija
politiką, Rusiją pripažįstant
strategine Lietuvos partnere,

atšaukti arba įšaldyti Seime
priim tą įstatym ą dėl SSRS
okupacijos žalos atlyginimo.
T okius siū ly m u s buvęs
parlamentaras V.Andriukaitis
išdėstė savo parengtame "Me
m orandum e dėl Lietuvos ir
Rusijos santykių", kurį išsiun
tinėjo Socialdemokratų frakci
jos Seime nariam s, partijos
vadovybei.
Seimas, įvertinęs Rusijos
naikintuvo "Su-27" avarijos
pamokas, įpareigojo Vyriausy
bę siekti nuolatinės NATO oro
policijos misijos Baltijos šalių
oro erdvėje.
Rezoliucijoje, kurią paren
gė parlamentinis Nacionalinio
saugumo ir gynybos komitetas
(NSGK), konstatuojama, kad
"Rusijos vykdom i Lietuvos
oro erdvės p ažeid im ai yra
p asikartojančio pobūdžio",
pažymima, jog Rusija neuž
tikrina savo karinių ginkluotų
orlaivių skrydžių saugumo, o
tokie skrydžiai arti Lietuvos ir
kitų ES ir NATO sąjungininkių
oro erdvės kelia grėsmę. Vy
riausybei siūloma "tobulinti ir
stiprinti nacionalinės bei regio
ninės oro erdvės stebėjimo,
kontrolės ir valdymo sistemą",
numatant tam reikiamas lėšas.
Rezoliucijoje pasisakoma už
Karaliaučiaus srities, į kurią
skrisdamas Lietuvoje sudužo
Rusijos naikintuvas "Su-27",
demilitarizavimą.
V.Andriukaičio manymu,
užuot kalbėjusi apie Karaliau
čiaus srities demilitarizavimą,
Lietuva geriau galėjo p asi
siūlyti į pagalbą Rusijai, už
tikrinant jos karinių orlaivių
skrydžių saugumą, padedant
m odernizuoti K araliaučiaus
srities karines bazes, kad šios
atitiktų ekologinius, sveikatos,
saugumo aukštesnius standar
tus.
Pagal šias ir daugelį kitų
(Nukelta į 10 psl.)
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DAINŲ ŠVENTĖS DARBAI
N ijo lė B en o tien ė
Artėjant rudeniui, lietuvių
bendruom enėse atgyja savi
veiklinė veikla, pradeda re
petuoti meno vienetai. Ypa
tingas šis sezonas bus dainos
mylėtojams, nes kitais metais
liepos pradžioje įvyks 8-oji
lietuvių dainų šventė.
Gera važiuoti keliu, kai ži
nai tą kelią, arba kelias turi
įvairius kelio ženklus, įspėja
muosius posūkius, pažymėtus
netikėtumus. Smagu šį sezoną
pradėti ir visiems choro diri
gentams, dalyvavusiems šven
tės se m in are, k u ris įvyko
ru g p jū č io 18-21 dienom is
“Dainavoje” ir kurio programą
organizavo D. Viskontienė, o
ūkine dalimi rūpinosi R. Kasputienė. Seminaro metu buvo
išanalizuoti visi šventės kū
riniai, išdainuotos visos dai
nos, pažym ėti visi kūrinių
tempai, dinamika, atsikvėpi
mai. Dainos kelias buvo nu
tie sta s su v isa is ž e n k la is,
beliko tik rinktis į repeticijų
kambarius ir dainuoti.
Į seminarą atvyko 35 chorų
vadovai iš tolimiausių JAV ir
K anados lietuvių ben d ru o 
menių.
Siame seminare pamačiau
tiek daug žmonių, kurie myli
lietuvišką dainą ir daro viską,
kad ji gyvuotų. N et ir nebū
dam i dirig en ta is im asi šio
sunkaus darbo - rašė seminaro
dalyvė R. Giedraitienė.

Praėjusį savaitgalį tikrai
atsiliepė viltinga daina, bet kol
kas j ą dainavo tik saujelė
žmonių. Žinoma tai kritiška
saujelė, kuriai prieš akis yra
didelis ir sunkus darbas - apie
seminarą mintimis dalinosi D.
Polikaitis, ansamblio “Daina
va” vadovas. K iekvienas iš
mūsų turime savos, unikalios
patirties, o tokia proga susitikti
su kolegom is pasitaiko toli
gražu ne dažnai, gal todėl ir
norisi grįžti - prisipažino A.
Ja c k ū n a itė g y v e n a n ti Los
Angeles.
Į šventę yra užsiregistravę
50 chorų. Šventės vyriausia
m eno vadovė R. K liorienė
paruošė ir spausdinimui ati
davė visas tris repertuaro kny
gas: dainos suaugusiųjų cho
rams, dainos jaunimo ir dainos
vaikų chorams. Kelių savaičių
b ėgyje, rep e rtu a ro knygos
turėtų būti atspausdintos ir
išsiųstos visiems chorams, o
iki to laiko chorų vadovai
kviečiami apsilankyti šventės
in te rn e tin ė je sv e ta in ėje ir
nusikopijuoti norim ų dainų
gaidas.
Dar didesnė naujiena šioje
šventėje, tai ne tik internetinė
svetainė talpinanti visą orga
nizacinio kom iteto inform a
ciją, straipsnius, pranešimus,
repertuaro gaidas, bet ir atskirų
dainų įdainuotas partijas. Man
džiugu pranešti, kad svetainėje

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. Šis 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. gruodžio 1 d.
(pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010
Cleveland, Ohio 44119-0010
USA
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com
Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių,
Antroji premija - 300 JAV dolerių
Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia
paprasta balsų dauguma.

ATSILIEPK
dainų
ŠVEN^

dainai

Seminaro įvykusio spalio 18-21 dienomis “Dainavoje” dalyviai.

pasirodė kai kurių dainų įra
šai. Sis darbas yra milžiniškas.
Visą įrašų darymo darbą atliko
Darius Polikaitis, kuris yra
daug laiko skyręs (ir dar daug
turės skirti), kad mes vienodai
išmoktume dainas, kad turė
tume dainų įrašus —džiaugiasi
R. Kliorienė.
D. Polikaitis kartu su Rima
Polikaityte yra įrašęs maždaug
7 dainų atskirus balsus. Jie abu
rūpinasi mišraus choro daino
mis ir jungtinio choro dainų
SATB balsų partijomis. Kris
tina Kliorytė yra įrašiusi kelias
vaikų repertuaro dainas ir vai
kų partijas jungtinio choro dai
noms. Savo parašytos dainos

akom panim entą yra įgrojęs
Kęstutis Daugirdas. Jų darbas
profesionalus, švarus, tikslus.
Yra planuojama po truputį
patalpinti visus dainų įrašus,
kad choristai galėtų juos musikopijuoti ir mokintis savo par
tijas. Tuo pačiu meno vadovė
primena, kad šie įrašai yra tik
pagalbinė priemonė repertuaro
išmokimui, ir jokiu būdu ne
atstoja repeticijų lankymo.
Didysis dainų šventės pa
siruošimo ratas juda pirmyn
kiekvieną dieną įgaudamas vis
didesnį pagreitį ir vis garsiau
atsiliepdam as į ateinančios
dainų šventės šūkį: “Atsiliepk
daina!”

A. K E ZIO FO TO PA R O D A K A R A L IA U Č IU JE
Fotomenininkas Algiman
tas Kezys, kuris neseniai su
grįžo iš Lietuvos (ten buvo
surengta jo paroda M. M až
vydo nacionalinės bibliotekos
patalpose ir susipažinta su tri
mis Čikagą liečiančiomis nau
jom is knygom is), susilaukė
netikėtos žinios iš tėvynės.
Jam buvo pranešta, jog spa
lio 21 d. Karaliaučiuje (Kali
ningrade) vokiečių-rusų na
muose (Jaltos gt. 2) atidaryta
A. Kezio meninės fotografijos
paroda (o jo s pavadinim as
“Kiti Lietuvos krantai” , kuri
veiks vieną mėnesį). Šią paro
dą rengiant talkino Lietuvos
Kultūros ministerija, Lietuvos
generalinis konsulatas tame
mieste ir Lietuvos Institutas.
Šia žinia buvo gerokai nu
stebintas ir pats A. Kezys,
kuris pradžioje apie tokios
parodos rengim ą sužinojo iš
internetiniuose puslapiuose
tilpusio Eltos pranešimo. Tik
po poros dienų atėjęs laiškas
iš Lietuvos dailės muziejaus
Vilniuje ryšiu su visuomene
centro daugiau paaiškino apie
šį reikalą.
Paaiškėjo, kad į Karaliau
čių buvo pasiųsta daugiau ne
gu 40 darbų iš Lietuvos dailės

muziejaus fondų. Šiuos kūri
nius A. Kezys buvo padovano
jęs muziejuj, po to, kada 2004
m. rudenį Lietuvos dailės mu
ziejus buvo surengęs čikagiečio parodą Vilniaus paveikslų
galerijoje. Karaliaučiuje išsta
tytos fotografijos skirtos ne
taip seniai Čikagoje atidarytam
parko atžymėjimui. Šios nuo
traukos susilaukė didelio žiū
rovų dėmesio praėjusiais me
tais Vilniuje.
Šios parodos kuratoriumi
yra Skaistis Mikelionis. Pla
čią informaciją apie A. Kezio
parodą Karaliaučiuje galima
rasti ir internete, L ietuvos
dailės m uziejaus svetainėje
www.ldm.et.
B eje, E ltos išplatintam e
pranešime apie šią parodą pa
daryta klaidų. Viena iš jų tai
pažymėjim as, kad A. Kezys
turi meno galeriją, kuri vadi
nasi “Stickney” vardu. Iš tik
rųjų šis m enininkas gyvena
Stickney miestelyje šalia Čika
gos, o pati galerija vadinama
“Galerija”.
Čia reikia pažymėti, kad fo
to menininkas A. Kezys nese
nai (spalio 28-ją) atšventė savo
77-jį gimtadienį. Tačiau ne(Nukelta į 11 psl.)

LIETUVIŲ PIANISTO
KONCERTAS
Š.m. lapkričio 3 d. Lietuvos
Respublikos ambasadoje JAV
surengtas lietu v ių pianisto
Remigijaus Sabaliausko solo
koncertas pianinu.
Jaunasis pianistas iš Lie
tuvos vašingtoniečiams atliko
M.K.Čiurlionio, J.S.Bach, L.
van Beethoven, S.Rachmaninoff, I.Albeniz, C.Debussy, F.
Chopin kūrinius.
“Džiugu, kad Lietuvos kul
tūros vėjai dažnai užpučia į Va
šingtoną bei kitus Amerikos
miestus. Lietuvos menininkų
pasiekim ai puikiai pristato
Lietuvą užsienyje ir skatina
am erik iečių susid o m ėjim ą
mūsų šalimi,” sakė LR amba
sadorius JAV Vygaudas Ušackas. R.Sabaliauskas yra suren
gęs koncertus Lietuvoje, Uk
rainoje, Latvijoje, Vokietijoje,
Č ekijoje, Prancūzijoje, Ita 
lijoje, Graikijoje, Kanadoje ir
JAV. Jis yra trijų nacionalinių
ir penkių tarptautinių konkursų
lauretas.
Remigijus Sabaliauskas yra
baigęs M .K.Čiurlionio menų
gimnaziją, bakalauro studijas
Lietuvos m uzikos akadem i
joje, bei magistro studijas Kan
sas universitete. Šiuo metu lie
tuvių menininkas pradėjo dok
torantūros studijas Texas uni
versitete, kur mokosi pas JAV
pianistą - dr. Anton Nel.
Šis renginys yra inaugura
cinis koncertas, pažym intis
Gražinos ir Marko Kreimerių
šeimos dovaną LR ambasadai
Vašingtone - naująjį “K.Kawaii” fortepijoną. Menininkų
G.ir M. Kreimerių šeima akty
viai dalyvauja lietuviškoje
veikloje Vašingtone. Ambasa
dorius V.Ušackas padėkojęs už
šį kilnų žestą, pažymėjo, kad
šis fortepijonas padės Lietuvos
muzikos talentams ‘skambiau’
garsinti savo šalies vardą JAV.
LR ambasados Vašingtone
informacija
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PAS FLORIDOS...
kad vėl yra svarstomas Lie
tuvos vėliavos pakeitim as,
vadovaujantis principu, kad
vėliavos spalvos turėtų atitikti
istorinių herbų spalvas.
Kitos šv. Mišios ir paben
dravimas bus lapkričio 13 d.
POMPANO BEACH

Iš dešinės: Balzeko muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr., Dalia Warda, muziejaus darbuotojos
Rasa Miliauskas ir doc. dr.Undinė Uogintaitė, Dalios Warda sūnus. Dalia Warda padovanojo Balzeko
lietuvių kultūros muziejui gintaro karolius, kuriuos paveldėjo iš savo mamos Marijos Skardžiuvienės.
Dalia teigia, kad identiškus karolius turėjo tik prezidento Antano Smetonos žmona Sofija. Karoliai
eksponuojami atnaujintoje ekspozicijoje, kuri atidaryta šių metų spalio 29 dieną.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus inf.
S T. P E T E R S B U R G ,

FL

SEZONO PRADŽIA RUDENS BALIUS
L ie tu v ių k lu b o R udens
balius - veiklos sezono ati
darymas rengiamas lapkričio
mėn. 26 d. 5:30 val. p.p. klubo
salėje. Karšta vakarienė (gami
na valdyba su talkininkais),
meninė programa, šokiai prie
Lorelei orkestro. Auka 25 dol.
asmeniui. Užsakyti stalus arba
vietas iki lapkričio mėn. 20 d.
pas Laimutę Alvarado (727)
360-1064 arba pas Dalią Ado
m aitie n ę (727) 3 6 0 -4831.
Užsakant stalus prašome pra
nešti ir stalo svečių pavardes.
ATGAIVINTAS KLUBO
CHORAS
Jau klubo popietėje buvo
pranešta, kad, pagerėjus svei
katai, muzikas Aloyzas Jurgu
tis sutiko vadovauti klubo
chorui. Pirmoji repeticija buvo
šeštadienį, spalio mėn. 1 d.
Susirinko 20 choristų, kuriuos
pasveikinusi klubo pirmininkė
Angelė Karnienė pasidžiaugė,
kad St. P etersb u rg e ir vėl
skambės lietuviška daina. Ji
padėkojo susirinkusiems cho
ristam s ir vadovavo choro
valdybos išrinkimui. Pirmos
repeticijos metu buvo išmok
tos A. Jurgučio aranžuotos dvi
dainos. C horo su d ėtis dar
p ad id ės, kai grįš žiem ai iš
šiaurės gražiabalsiai choristai.
Choro pirmininke išrinkta
p a ty ru s i, ilgus m etus tose
pareigose išbuvusi A urelija
R obertson. B alsų seniūnai:
so p ra n ų -A ld o n a C ė sn a itė ,
altų-Gražina Cibienė, tenorųKazimieras M ereckis, bosųVilius Juška. Jie visi ir sudaro
ateinančio sezono choro val
dybą. Paskutinėje choro repeti
cijoje buvo nutarta šeštadienių
repeticijas pradėti 10:30 val.
ryto.

ĮDOMIOS SEKMADIENIŲ
POPIETĖS
Kiekvieną sekmadienį dau
guma St. Petersburgo lietuvių
renkasi į Lietuvių klubo ren
giamas popietes klubo salėje,
kur jie turi progą pasivaišinti
skaniai pagamintu lietuvišku
maistu (ačiū Nijolei ir Kostui
D im am s), išg irsti įd o m iai
perduodamą “Savaitinę Lietu
vos įvykių apžvalgą” (ačiū
M ečiui S ilkaičiui), išg irsti
klubo valdybos planus ir pa
geidavimus tolimesnei klubo
veiklai ir pabendrauti su savo
artimaisiais.
Spalio mėn. 2 d. popietėje
klubo pirmininkė Angelė Karnienė pakvietė mūsų telkinio
gyventoją, B A LF’o Tarybos
pirm ininką dr. Praną Budininką p ak albėti apie m ūsų
svarbios šalpos organizacijos
v e ik lą , nes sp alio m ėn u o ,
pagal tradiciją, yra B A LF’o
m ėnuo, kada jam renkam os
aukos. St. Petersburge aukos
renkamos spalio mėn. sekma
dieniais Lietuvių klubo po
pietėse.
Dr. P. Budininkas suglaus
tai p a p a sa k o jo ką ir kaip
BALF’as šelpia ir kokia yra tos
šalpos pro ced ū ra. B uvo ir
klausimų, į kuriuos jis išsamiai
atsakė.
Grįžusi iš JAV LB XVII-jo
Tarybos suvažiavim o 3-sios
sesijos Detroite, St. Petersburg
apylinkės pirm ininkė ir Ta
rybos narė Vida M eiluvienė
pranešė apie su v ažiav im ą,
kuris buvęs gerai organizuotas,
įdomus ir naudingas. Ji taip pat
parvežė ir padovanojo klubo
bibliotekai “Lietuvos ambasa
doriaus JAV Vygaudo Ušacko
kalbų, straipsnių ir intervių
rinkinį” knygą su autoriaus
linkėjim ais ir parašu, už ką
klubo pirm ininkė jai nuošir
džiai padėkojo.

V ida taip p at p ad ėk o jo
klubo lankytojams už aukas
lituanistiniam švietimui, ku
rio s buvo su rin k to s klube
rugsėjo mėn. sekmadieniais.
Aukų buvo surinkta 795 dol.
KULTŪROS BŪRELIO
POSĖDIS
S palio m ėn 18 d. buvo
klubo kultūros būrelio posėdis,
kuriame buvo aptarta būrelio
veikla ateinančio sezono metu.
P irm a sis b ū re lio ren g in y s
numatytas lapkričio mėn. 17
d., kur bus prisimintas 20 metų
vadovavęs mūsų klubo chorui
muzikas Petras Armonas ir bus
aptarta apie jį Lietuvoje išleista
dr. Danutės Petrauskaitės kny
ga “Petras Armonas muzikinių
kultūrų kryžkelėse” . Atsilan
kiusieji į šį renginį turės progos
pam atyti ir Zigm o Radvilos
padarytą film ą, kuriam e St.
Petersburge gyvenusi Dalila
Mackialienė veda pokalbį su
muz. Armonu. Renginys bus
klubo didžiojoje salėje, pra
džia 3 val. p.p. Atsilankiusieji
bus pavaišinti vynu ir kava.
Kitas būrelio renginys bus
2006 m. sausio mėn. (diena
bus pranešta vėliau).
LINKSMA LB APYLINKĖS
GEGUŽINĖ
Spalio mėn. 12 d. JAV Lie
tuvių Bendruomenės St. Petersburgo apylinkė Lietuvių
klubo salėje surengė sėkmingą
savo metinę gegužinę, sutrau
kusią pusantro šimto dalyvių.
Gegužinei vadovaujanti apy
linkės pirmininkė Vida Meiluvienė m aloniai p asveikino
visus susirinkusius, padėko
dam a už atsilankym ą ir at
nešimą dovanų loterijai. Ska
nius pietus pagamino narės ir
nariai, vadovaujant L oretai
Kynienei. V. Meiluvienė pri
m inė, kad ateinančių m etų
liepos mėn. 2 d. Cikagoje yra

LB Auksinio Kranto apy
linkės nariai, kaip ir paprastai,
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį, 1 val. po pietų susi
ren k a į k in ie č ių resto ra n ą
papietauti ir kartu pabendrauti.
Spalio 9 d., sekm adienį,
atsilankė tik aštuoniolika na
rių, kadangi dar daug nesugrį
žo iš vasaros atostogų. Svar
besnieji Bendruom enės rei
kalai ir svarstymai buvo atidėti
kitam kartui.
Apylinkės pirmininkė Da
na Liuterm ozienė perskaitė
padėkos laišką naujajai biu
letenio redaktorei, kurį parašė
Vincas Skupeika apylinkės
valdybos ir narių vardu. O
S k irm an tė A n d rija u sk ie n ė
pagarsino padėką Vincui Salčiūnui už jo 20-ties metų darbą
redaguojant Lietuvių biuletenį.
Sekantis susitikimas įvyks
lapkričio 13 d. toje pačioje
vietoje 5990 N. Federal Hwy.
1 val. po pietų. A pylinkės
valdyba nuoširdžiai kviečia ir
lau k ia gau sau s ap silan k y m o_
VERO BEACH
Šioje apylinkėje gyvavusi
ru o šia m a D ain ų šv en tė ir
kvietė dalyvius į ją atsilankyti,
nes paskutinė Dainų šventė
buvo tik prieš 15 metų.
L.D.D. VEIKLA
Lietuvos Dukterų draugijos
St. Petersburgo skyriaus pirmi
ninkė Elena Jasaitienė ir narė
G e n o v a itė O sin sk ie n ė šią
vasarą lankėsi Lietuvoje. Ta
proga nuvežė šalpai pinigų:
Jasaitienė į Žem aitiją (1500
dol.), Osinskienė į Vilnių ir
Aukštaitiją (2000 dol.).

im igrantų ir jų palik u o n ių
“Lietuvių paveldo draugija”
(A m erican L ithuanian H e
ritage Society), turėjo savo
lietu v išk ą veiklą n u traukti
labai sumažėjus narių skaičiui
dėl senatvės negalių.
Draugijos vadovybė dėkoja
prisidėjusiems prie veiklos, o
taip pat Lietuvių biuleteniui,
pristačiusiam tą veiklą visuo
menei.
Teniso žvaigžde Aivaras
Balzekas tragiškai žuvo spalio
8 d., kai girto vairuotojo sunk
vežimis trenkėsi į du studen
tus, padedančius nustumti nuo
kelio į šalikelę sugedusį drau
go automobilį. Vidos ir Remi
gijaus (garsiojo teniso tre 
nerio) Balzekų 23 m. sūnus jau
dveji metai studijavo tarptau
tinį verslą Lynn U niversity
Boca Raton. Cia jis tapo NAI-A National Cham pionship
narys. Už aukštą m okslo ir
turnyrų rekordą 12 - 6 jam
buvo suteiktas Tennis Asso
ciation All America Honors ir
Universiteto stipendija. Baigęs
studijas Aivaras planavo grįžti
į Lietuvą ir kurti savo verslą.
Šeimą, atskridusią iš Lie
tuvos parsivežti sūnaus palai
kų, globoja dr. Andrea Zotovaitė. Aivaras - Garbės Konsu
lo St. Balzeko pusbrolio anū
kas. Velionio pagerbim as ir
atsisveikinimas planuojamas
po poros savaičių Konsulate,
kai Aivaro tėveliai vėl galės
atskristi į Floridą.
Lietuvių biuletenis, 2005
10-21, Nr.243.
ir net lakstyti. Sunku patikėti
tokiais gerais rezultatais. Yra
faktas, kad stem celės su 
stiprina širdies raumenį, bet
reikia daugiau tyrimų. Jung
tinėse A m erikos V alstijose
daryti tyrimus su stem celėmis
yra leista tiktai trims gydy
tojams: dr. Amid Patel (Pitts
b u rg h ), dr E m erso n P erin
(Texas) ir dr. Douglas Losordo
(Boston).
Dr. D. Degėsys
L ie tu v ių ž in io s , 2005,
spalio Nr.352.

BANDYMAI ŠIRDIES
LIGŲ GYDYME
Šių metų spalio mėn. 3-čios
dienos laidoje Newsweek žur
nale buvo aprašyti stem celių
(n ed ifere n ciju o tų ląste lių )
bandymai širdies ligų gydyme.
Pagal žurnalą, Texas valstijos
Š irdies In stitu to gydytojas
Emerson Perin Rio de Janeire
stem celėmis gydė 14 sunkiai
šird ies lig o m is sergančius
ligonius. Iš tų 14-kos sergančių
13 stebėtinai greitai pagerėjo
ir buvo išrašyti iš ligoninės. Jų
tarpe buvo 5, kurių širdys buvo
labai silpnos ir jie buvo numa
tyti širdies persodinimo opera
cijai. Vienas iš jų buvo ypatin
gai silpnas, vos galėjo kvėpuo
ti, bet išrašytas iš ligoninės taip
sustiprėjo, kad galėjo sportuoti

(Atkelta iš 8 psl.)

PREMJERAS...
savo tezių V.Andriukaitis siūlė
parengti socialdemokratų po
ziciją, inicijuoti diskusijas su
koalicijos partneriais.
2004 m etais tuom etinis
Seimo pirm ininko pavaduo
tojas V.Andriukaitis kartu su
dar dviem parlamentarais buvo
įtartas paėm ęs kyšį. Seimui
nesutikus, kad parlamentarai
būtų patraukti baudžiamojon
atsakomybėn, įtarimus neigęs
V.Andriukaitis pats atsisakė
Seim o n ario m andato. Šių
metų vasarį Generalinė proku
ratūra nutraukė ikiteism inį
tyrim ą dėl įtarim ų kyšinin
kavimu.
Delfi
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RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.
GRUODŽIO 18 d., 5:00 val. po pietų, Skautų Vyčių Kūčios
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos svetainėje.

JIS PR IV A LO PA SA K YTI
T IE S Ą
Prieš dešimtmetį bankruta
vusio ir milijonus litų indėlių
žmonėms negrąžinusio EBSW
koncerno buvęs vadovas Gin
taras Petrikas pirmiausia turėtų
pasakyti tiesą ir tik po to turėtų
derėtis dėl bausmės paleng
vinimo.
Tai žurnalistams sakė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. "Ką reiškia apsauga?
S u im tieji yra saugom i. Aš
manau, kad jis prašo tam tikrų
nuolaidų - atleidimo nuo atsa
komybės. Iš tiesų, įstatymuose
yra tam tikras straipsnis, kuris
numato, kad nusikaltėlis iš
duoda savo bendrus, bendra
darbiauja su teisėsauga a t
skleidžiant platesnius nusi
k altim us ir tu o m et galim a
svarstyti kažkokias nuolaidas.
Bet jis turi kažką pasakyti. Aš
nieko nesu girdėjęs. Gali būti
svarstom as nuolaidų su tei
kimas, tada jis gali tapti liudy
toju, gali būti kaltinimų apim
tis su sia u rin ta ", - k a lb ė jo
A.Paulauskas.
Pirmą kartą apie tai JAV
kalėjim o įnam is prabilo ge
gužės mėnesį. "Jei kom isija
nepradės su manimi derybų,
L ietuva niekada nesužinos,
kaip iš tiesų viskas vyko", kalbėdam as apie Seime su
kurtos kom isijos koncerno
EBSW veiklai tirti darbą tuo
met pareiškė G.Petrikas.
EB SW koncerno veiklą
tiriančios Seimo laikinosios
komisijos narys Eligijus M a
siulis p a re išk ė, jo g n o rin t
tinkamai ištirti EBSW bylą,
buvusį koncerno vadovą Gin
tarą Petriką būtina grąžinti į
L ietuvą. E .M asiulis ragina
teisėsaugos institucijas imtis
ry ž tin g ų p rie m o n ių , kad
G.Petrikas būtų sugrąžintas į
Lietuvą duoti parodymų
E.Masiulio teigimu, Seimo
komisijos EBSW veiklos tyri

mo eiga rodo, kad Lietuvoje
likę apklausiamieji neatsako į
keliam us klausim us - arba
išsisukinėja, arba teisinasi, kad
yra viską pamiršę.
B uvusio EB SW vadovo
Gintaro Petriko būgštavimai,
kad iki teismo patekęs už grotų
Lietuvoje patirs smurtą, - be
pagrindo. Net ir tuo atveju,
jeigu JAV teismai nuspręstų šį
kaunietį sugrąžinti į Lietuvą,
jau Vilniaus oro uoste jis turėtų
būti paleistas į laisvę, rašo
dienraštis "Lietuvos rytas".
Anot dienrašio, G.Petriko
bylas tiriantys prokurorai jam
galėtų skirti namų areštą ar kitą
kardomąją priemonę.
Prokurorai privalėtų vado
vautis praėjusių metų gruodžio
mėnesį priimtu Aukščiausiojo
teismo senato nutarimu. Jame
nurodyta, kad pagal tarptautinę
sutartį Lietuvai išduotam as
meniui į ikiteisminio tyrimo
suėmimo terminą įskaitomas
visas už grotų užsienyje pra
leistas laikas. Lapkričio 2 die
ną sueis 18 mėnesių, kai G.Pet
rikas laikomas JAV kalėjime.
Tuo tarpu Lietuvos įstatymai
draudžia įtariamąjį už grotų iki
teismo laikyti daugiau kaip 18
mėnesių. Si nuostata negaliotų,
jei G.Petrikas būtų pabėgęs jau
prasidėjus teism o procesui.
T ačiau jis dingo b ū ten t tą
dieną, kai K auno holdingo
kompanijos byloje jam turėjo
būti pateikti galutiniai kalti
nimai.
T eism o tu o m e t neb u v o
pasiekusi ir Valstybinio ko
m ercinio banko grobstym o
byla, kurioje G.Petrikas taip
pat yra įtariamasis. G enera
linės prokuratūros Organizuo
tų nusikaltimų tyrimo departa
m ento vadovas A lgim antas
Kliunka pripažino, kad G.Petrikas iš V ilniaus oro uosto
turėtų keliauti namo. Delfi

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

Po daugiau nei metų per
trau k o s, D arbo p a rtija vėl
atnaujina susitikimus su Lie
tuvos gyventojais, teigiam a
D arb o p a rtijo s p ran e šim e
spaudai. Pasak partijos vado
Viktoro Uspaskicho, tuo metu
bus diskutuojam a apie vals
tybės ateities klausimus, sie
kiama įtraukti Lietuvos žmo
nes į šalies gerovės kūrimą,
skatinama pilietinė iniciatyva.
“M ums yra labai svarbi
Lietuvos gyventojų nuomonė,
jų gyvenimą supančios prob
lem o s ar žm o n ių v e rtin g i
pasiūlym ai. Tai bus vienas

didžiausių politinių turų per
Lietuvą, kurio metu per arti
miausius tris ar net keturis mė
nesius apvažiuosim e visus
Lietuvos miestus, susitiksime
su kuo daugiau Lietuvos gy
ventojų“,- sako V. Uspaskichas.
Darbo partijos pirmininko
teigimu, jo vadovaujama par
tija eidam a į rinkim us yra
žadėjusi reguliariai atsiskaityti
rinkėjams už nuveiktus darbus,
tad ši kelionė kartu žymės ir
Darbo partijos veiklos rezul
tatų apibendrinimą Lietuvoje.
Delfi
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

MINDAUGAS
Algis Bučinskis
Paskaita, skaityta Lietuvos Valstybės šventės minėjime
Canberroje, liepos 31 d. “Tėviškės aidai”, Nr. 17, 2005 m.
rugpjūčio 31 d. Melbourne, Australija.

II.
Romos popiežius Inocentas
IV pasiuntinius iš Lietuvos
priėmė Milane, 1250 m. liepos
17 d. Inocentas IV įpareigojo
Kulmo vyskupą, dominikoną
H enriką H eidenreichą v a i
nikuoti M indaugą Lietuvos
karaliumi ir pasirūpinti, kad
būtų paskirtas Lietuvai vys
kupas ir pastaty ta katedra.
Atskiru laišku popiežius sutiko
priim ti Lietuvą į “Šv. Petro
teisę ir nuosavybę” .
Profesorius E. Gudavičius
rašo, kad Lietuvą apkrikštyti
buvo sunku, bet įmanoma.
A nonim inis “Salių apra
šymo” autorius rašo, kad lietu
viai “lengvai priima krikštą,
nes nuo lopšio juos m aitina
žindyvės krikščionės” , o Zemaitijoje Dievo žodis “niekuo
m et be kardo nebuvo skel
biamas” . Čia, be abejo, neži
nomas šaltinio autorius turi
galvoje belaisves krikščiones
moteris, per kurias lietuviai ir
su sip ažin d av o su K ristaus
tikėjimu.
M indaugas iš savo kelio
nušalino Tautvilą, jo nežu
dydamas: Livonijos ordinas iš
priešo tapo sąjungininku, ma
gistras Andrius Stirlandas asmeniniu draugu, o Tautvila,
pajutęs pavojų, buvo priverstas
bėgti pas savo dėdę Vykintą.
Mindaugo aplinkoje išaugo
seserėno Treniotos įtaka. Jam
veikiant kartu sdu žemaičiais,
p a v y k o įtik in ti M in d au g ą
pradėti karą su vokiečiais.
N ėra galutinai įrodyta, kad
Mindaugas amžinai atsiribojo
nuo krikščionybės. Karas at
nešė Treniotai turtus, jo kariau
na išaugo, nes netrūko norinčių
dalyvauti sėkm inguose žy 
giuose. Jam taip pat pavyko
iz o liu o ti k a ra lie n ę M ortą,
aistringą krikščionybės gy
nėją. 1262 m. ji mirė, o žmo
nos m irties prislėgtas M in-

daugas pasiryžo prievarta vesti
jos seserį, kunigaikščio Dau
manto žmoną.
Vedybų pasekmių nereikė
jo ilgai laukti. 1263 m. Dau
mantas, susitaręs su Treniota,
nužudė patį Mindaugą ir abu
jį lydėjusius sūnus - Ruklį ir
Rupeikį. Tai klasikinis keršto
ir sąmokslo pavyzdys.
Kaip yra istorikų įvertintas
Mindaugas?
Julius Latkovskis rašo, kad:
“ .. .jis buvo didesnis politikas
nei karys ar karo vadas” .
Henrikas Lovmianskis api
būdina jo būdo savybes taip:
“Veiksmuose Mindaugas pa
sižymėjo ryžtingumu ir žiau
rumu, priešus persekiojo ne
gailestingai, - atim davo jų
turtus ir nužudydavo” .
Profesorius E. Gudavičius
pažymi, kad karalius M indau
gas turėjo stiprų meilės ilgesio
jausm ą, “gerai orientavosi”
valstybės kūrimo ir valdymo
dalykuose.
G rįžta n t p rie dab arties,
man įstrigo, 1891 metais pirmą
k a rtą p a v a rto ta s M aironio
slapyvardžiu atspausdintas
eilėraštis:
Daina apie Senovę
Netiek gal turtų tėvai tu
rėjo,
Neteip žemes iszbrangino,
Bet savo kraštą brangiau
mylėjo,
Vienas kitą broliu vadino!
G ražei susėję se n tė v ia i
mūsų
Kalbėjo apie Tėvynę,
A p ie sen o vę ir k a ria s
Prusų,
Kad nū Kryžiogų gynė.
Šie M aironio ankstyvūs
žodžiai kalba apie lietuvybės
atgaivinimą. Tauta susivienijo
ir 1918 m etais vėl tapo ne
priklausoma valstybe.
Europoje atsirado du vie
nas į kitą panašūs diktatoriai -

H itleris ir Stalinas - kurių
ch a ra k te ria i steb ėtin ai ėjo
paraleliu keliu. Jie ir vaikystėje
mokyklos fotografijose stovi
tose pačiose pozose.
Ir vėl Lietuva tapo pasi
dalinta tarp dviejų galybių
Rytų ir Vakarų.
Atsileidus okupanto varž
tam s, p irm ie ji su siv ie n ijo
mūsų sesės ir broliai lietuviai,
stoję petys petin, vieningai, su
dain a vėl atstatė L ietuvos
valstybės vardą. Kokios buvo
gražios ir skausmingos, ašarą
spaudančios tos dienos!
Šiandieną stovime Europos
Tautų Sąjungoje lygūs tarp
lygių.
“Galingoji” sovietinė im 
perija žlugo, subyrėdama tarsi
kortų namelis. Dar daug skaus
m o, n u siv y lim ų ir k ito k ių
negerovių turi ir šiandienė
mūsų Tėvynė. Tačiau reikia
suprasti, kad iš pelenų k e 
liantis, neįm anom as greitas
g erb ū v is. O k aip sakom a:
“N e šv a rio je te rp ė je geros
sąlygos bakterijoms veistis”.
K antrybės, ir, svarbiausia,
tikėjim o ateitim i - Štai ko
mums šiandien reikia! Pamažu
apsivalysime ir vėl galėsime
didžiuotis, kad esame garbinga
tauta. Tik kur bebūtum e būkime draugiški, vieningi, ir
atlaidūs vienas kitam!
Lietuvos Valstybė per tą
tru m p ą la ik ą yra nem ažai
a tsie k u si b e p a sim o k iu s iš
daromų klaidų - tad ir ateities
kelias bus lengvesnis. Be to, ne
m aža dalis jaunim o gražiai
garsina Lietuvos vardą p a 
saulyje. O tai ir yra m ūsų
ateitis, duodanti nemaža vilčių.
K ur m es bebūtum e, esam e
gim ę lietu v iais ir tą garbę
laikykime su pasididžiavimu.
(Pabaiga)
(Atkelta iš 9 psl.)

A. KEZIO FOTO...
žiūrint to, jis dar pilnas kūry
binių ieškojimų bei planų. O
jais A. Kezys dar žada džiugin
ti ir toliau. Edvardas Sulaitis
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LIETUVOS SPORTO ŽINIOS

Kauno “Žalgiris” pradeda
kelionę E urolygoje. Slovė
nijo je L ietuvos čem pionai
bandys palaužti Liublianos
“O lim pija” klubo p a sip rie 
šinimą. Liublianos klubas vis
dar neįveiktas, tai - tarsi už
keiktas barjeras. Tarpusavio
statistika - 8:0 slovėnų naudai.
“Kiek galėjome, tiek pasiren
gėme” ,- sakė “Žalgirio” vy
riausiasis treneris Antanas Sireika. “Olimpija” vyriausiasis
treneris Josipas Pino Grdovičius mano, kad šiandieninės
kovos favoritas yra “Žalgiris” .
E u ro ly g o s n a u jo k a m s
Vilniaus Lietuvos ryto” krep
šininkams nepavyko sėkmin
gai pradėti prestižinio turnyro.
Vilniečiai pirmame B grupės
mače išvykoje 57:68 nusileido
Eurolygos senbuvei Zagrebo
C ib o n a ” ek ip ai. K ro atijo s
v ic e č e m p io n a i p ran a šu m ą
susikrovė jau dvikovos pra
džioje ir išsaugojo iniciatyvą
iki finalo sirenos.
Vilniaus “Lietuvos telekom o” krepšininkės patyrė
pirm ąjį pralaim ėjim ą Eurolygos varžybose. Maskvoje C
grupės rungtynėse “Dinamo”
kom anda nugalėjo Lietuvos
čempiones 52:43. Tačiau pir
masis smūgis vilniečių laukė
dar prieš rungtynes - dėl ligos
komandai negalėjo vadovauti
vyriausiasis ekipos treneris
Algirdas Paulauskas. - “Kauno
diena” Eurolygos C grupės
antrojo turo rungtynės tarp
Maskvos “Dinamo” ir Vilniaus
“Lietuvos telekomo” turėjo ir
potekstę. Mat praeitą sezoną
vilnietės Eurolygos ketvirt
finalyje pašalino dideles viltis
puoselėjusias ruses iš tolesnės
kovos.
Pastarosiom is dienom is
suėjo 45 m etai, kai grupelė
dviratininkų grįžo į Klaipėdą
po pusmetį trukusios kelionės
iki Vladivostoko. Iš penkių
tąkart į Vladivostoką išsiruo
šusių bendražygių šiandien
gyvi likę trys. Grupės vadovas
Liudas Alseika, dar neįpusėjus
kelionei, žuvo autoavarijoje.
Kelionė buvo skirta tuom e
tinės Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos 20-mečiui
pam inėti bei perduoti labų
dienų V ladivostokui, 1960aisiais šventusiam 100 metų
jubiliejų. Turistai dviračiais
pervažiavo du žemynus: Euro
pos ir Azijos. Tokios kelionės
idėja kilo žinomam keliautojui
L. Alseikai.
Stambule vyko vyrų krep
šinio Eurolygos 2005-2006
metų sezono atidarymo rung
tynės, o jau šiandien aukš
čiau siam e S enojo žem yno
divizione jėgas su Kroatijos
“Cibona” komanda išbandys ir
Eurolygos naujokas Vilniaus
“Lietuvos rytas” .
Vilniaus “Lietuvos tele-

C o m p le t e F ro n t E n d S e r v i c 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 galutini sprendimą apsilankykite
šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
Krepšininkas Darius Songaila, buvęs “Sacramento Kings” žaidėjas,
šiuo metu žaidžia Čikagos “Bulls” komandoje. Laisvalaikiu mėgsta
medžioti.

komo” krepšininkės antrąsias
moterų Eurolygos rungtynes
M askvoje žais su “Dinamo”
(R usija) klubu. Paklaustas,
kaip komanda nusiteikusi ko
voti su viena iš favoričių lai
kom a “D inam o” kom anda,
“Lietuvos telekomo” vyriau
siasis treneris Algirdas Pau
lauskas sakė, jog m ūsų ko
m andos sto v y k lo je v isk as
gerai. A.Paulauskas nemano,
kad vilnietės rungtyniaus taip,
kaip praėjusį sezoną, kai Ru
sijos sostinės komanda ketvirt
finalyje netikėtai pralaim ėjo
nieko rimto iki tol tarptautinėje
arenoje nepasiekusiom s vil
nietėms. “Į M askvą važiuo
jame tik laimėti”, - tvirtas buvo
Vilniaus “Lietuvos telekomo”
treneris Algirdas Paulauskas.
Kaune baigėsi Lietuvos
futbolo senjorų čempionatas.
Jo nugalėtoju antrus metus iš
eilės tapo K laip ėd o s “A t
lantas” , finale rezultatu 4:2
(3:1) nugalėjęs Vilniaus SFK
“Senjorai”. Kai pernai mūsų
miesto futbolo veteranai pir
mąsyk tapo čempionais, jiems
buvo pranašaujama graži atei
tis. Smagu, kad pranašautojai
neapsiriko, o klaipėdiečiai dar
m etam s pratęsė savo k a ra 
liavimą tarp senjorų.
Sužaistos penkerios Lie
tuvos nacionalinės futbolo
klubų asociacijos (NFKA) A
lygos čempionato XXXIV turo
rungtynės. Klaipėdos “Atlan
to” futbolininkai rungtyniavo
Šilutėje su praėjusiam e ture
šalies čempionų titulą prara
dusiu “Kaunu” . Labiau patyrę
“Kauno” futbolininkai netruko
įrodyti savo pranašumą. Ne
paisant sutriuškinim o, “A t
lanto” vyriausiasis treneris V.
Lekevičius po rungtynių ne
slėpė savo pasitenkinimo jau
nų fu tb o lin in k ų ž a id im u :
“Nors ir pralaim ėjom e, bet
jauni mūsų žaidėjai dvikovose
niek u o n en u sile id o lab iau

patyrusiems kauniečiams. Tai
- “Atlanto” ateitis”.
Startavo naujasis ULEB
E u ro ly g o s sezonas. P irm ą
kartą Lietuvai stipriausiam e
Europos vyrų krepšinio tur
nyre atstovaus dvi komandos
- Kauno “Žalgiris” ir Vilniaus
“Lietuvos rytas” . “Žalgiris”
pastaruosius dvejus metus pra
noko “Lietuvos rytą” krepšinio
aikštėje. Tačiau Vilniaus klu
bas gali pasigirti moderniomis
arenomis, kai tuo tarpu legen
dinis Kauno klubas iki šiol
priverstas rungtyniauti senutė
lėje Sporto halėje.
“Ž a lg iris”, garsin an tis
Kauno vardą visame pasau
lyje, savo laimėjimais ir porei
kiais, regis jau gerokai pralen
kė patį miestą. “Arena mums
labai reikalinga, tačiau “Žalgi
rio” įvaizdžiui jos nebuvimas
kol kas jokios apčiuopiamos
įtakos neturi.
LGĮTIC
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lAKClBS AND SON
Laidojiipo įstaiga
William J. Jakubs Sr.
William J. Jakubs Jr.

Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt
Lkenzljuotl direktoriai ir balzamuotojai
9 3 6 East 185th Street Cleveland, Ohio 44119
3 6 0 0 0 Lakeshore BKd. Eastlake, Ohio 4409 5

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

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)

