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DEVYNIASDEŠIMTIEJI METAI

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

E S T IJO S P R E M JE R A S A P G A IL E S T A U J A ,
K A D ES N E TU R I V IE N O S B E N D R O S P O L IT IK O S
DĖL R U S IJO S

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kartu su Lenkijos Respublikos prezidentu
Aleksander Kwasniewski lapkričio 4 d. apsilankė Seinuose, kur susitiko su lietuvių bendruomenės
atstovais ir lietuviškos “Žiburio” mokyklos mokiniais bei pedagogais. Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
dalyvavo iškilmingoje “Žiburio” vardo grąžinimo lietuviškai mokyklai ceremonijoje, atidengė lentas
(lietuvių ir lenkų kalbomis) su mokyklos pavadinimu. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad abiejų valstybių
artimi santykiai - tai didžiulis kadenciją baigiančio Lenkijos prezidento nuopelnas. www.president.lt

"MAŽEIKIU NAFTOS" PARDAVIMĄ VERTINS ES
V iln iu s, lap k ričio 10 d.
(ELTA) Naująjį Lietuvos naf
tos perdirbimo gamyklos šei
mininką konkurencijos požiū
riu vertins ne Lietuvos, o Euro
pos Sąjungos institucijos, nes
bus atsižvelgiama į "Mažeikių
naftos" įtaką visam regionui,
rašo dienraštis "Respublika".
Tai bus vienas pirmųjų at
vejų po šalies įstojimo į Euro
pos Sąjungą, kai lietuviškos
įm onės įsigijim ą vertins ne
mūsų, o ES konkurencijos spe
cialistai.
"K adangi p lan u o ja m a s
"Mažeikių naftos" įsigijimas
turės įtakos ne vienos, o kelių
ES valstybių rinkoms, tikėtina,
kad jį vertins Europos Komi
sija. Tik Komisijai atsisakius
sandorio tyrimą atliks Lietuvos
konkurencijos taryba. "Mažei
kių naftos" produktai platiBERLYNE IR KELNE
LIEPSNOJO
AUTOMOBILIAI
Nežinomi asmenys naktį į
lapkričio 9 d. padegė kelis au
tomobilius Berlyne ir Kelne.
Tačiau policija kategoriškai
paneigė, kad tai susiję su jau
dvi savaites besitęsiančiais
neramumais Prancūzijoje. "Tai
nesusiję su įvykiais Paryžiuje",
- Kelne pareiškė policijos at
stovas. Čia sudegė keturi auto
mobiliai. Berlyne pareigūnai
kol kas n e g a lė jo p a sak y ti
tikslaus padegtų automobilių
skaičiaus. Vokietijos sostinėje
po kelis autom obilius buvo
padegta ir ankstesnėmis nak
timis.
ELTA

nami ne tik Lietuvoje, bet ir
aplinkinėse v alstybėse, kai
kurie pretendentai įsigyti ben
drovės akcijas veiklą taip pat
vykdo kitose Europos Sąjun
goje valstybėse, todėl šis san
doris bus Europos, o ne nacio
nalinio lygio", - teigia konku
rencijos teisės ekspertas dr. Ir
mantas Norkus.
Kaip teigia pati naftos per
dirbimo gamykla, 2004 metais
Lietuvoje ji pardavė tik penk
tadalį, 20 proc., produkcijos.
Latvijai ir Lenkijai teko po 7
proc., Estijai - 5 proc., Jungti
nėms Amerikos Valstijoms 14 proc. D id žiąją dalį, 45
proc., "Mažeikių nafta" eks
portuoja į Vakarų Europą. Šiuo
metu "Mažeikių naftos" pro
dukcija Lietuvos rinkoje domi
nuoja, tačiau pastaraisiais me
tais, pabrangus naftos produk
tam s, padidėjo im portas iš
gretimų šalių, Skandinavijos.
Pagrindiniais "Mažeikių naf
tos" pretendentais laikoma Ru-

sijos naftos kompanija TNKBP bei JAV ir Rusijos naftos
kompanijų aljansas "ConocoPhillips-Lukoil".
Kitaip nei pirmasis preten
dentas, vienas iš aljanso narių,
"Lukoil", jau daug metų dirba
Lietuvoje ir turi sukūręs popu
liariausią degalinių tinklą ša
lyje. Tačiau diskusijas, neva tai
gali sudaryti kliūtis aljansui
įsigyti "Mažeikių naftą", teisi
ninkai vadina nepagrįstomis,
mat "Lukoil" tinklas, nors ir
populiariausias bei turintis
daugiausia degalinių, toli graži
neturi dominuojančios padė
ties ir užima geriausiu atveju
24 proc. rinkos. Latvijoje ir Es
tijoje bendrovė užima dar ma
žesnę rinkos dalį.
Šiuo metu Lietuvoje, skir
tingais skaičiavimais, yra apie
6 8 0 -8 0 0 d e g a lin ių . T aigi
"Lukoil" tinklas, kuriam pri
klauso 115 degalinių, pagal šį
ro diklį užim a dar m ažesnę
rinkos dalį.

RUSIJA IR ES DĖL VIZŲ SISTEMOS
SUSITARS IKI METŲ PABAIGOS
M a sk v a , la p k rič io 9 d.
ELTA). Rusija ir Europos Są
junga (ES) ketina iki šių metų
pabaigos su sitarti dėl vizų
siste m o s su p a p ra stin im o ,
Maskvoje pareiškė ES užsie
nio ry šių k om isarė B enita
Ferrero-Waldner.
Ketinama supaprastinti vi
zų išd av im o reik a la v im u s
verslininkams ir studentams.
Naujoji tvarka turėtų įsigalioti
nuo 2007-ųjų vidurio po to, kai

jai pritars visos valstybės na
rės. Visiškas vizų atsisakymas
svarstytinas ilgalaikėje per
spektyvoje, sakė komisarė po
susitikimo su Rusijos užsienio
reiklų ministru Sergej Lavrov.
Pokalbyje taip pat dalyvavo
ES užsienio politikos koor
dinatorius Javier Solana, D.
B ritanijos užsienio reikalų
m in istra s Ja ck a s S traw ir
Austrijos URM vadovė Ursula
Plassnik.

E stijos m inistras p irm i
ninkas Andru Ansip apgailes
tauja, kad Europos Sąjunga
šiuo metu neturi vienos ben
dros politikos dėl Rusijos. Jo
nuom one, to pavyzdys gali
būti Bendrijos požiūris į sienos
sutartis ir į dujotiekio Rusija Vokietija projektą.
A.Ansip priminė pastarąjį
ES ir Rusijos viršūnių susiti
kimą, kuriam e pirm ininkau
janti 25 šalių blokui Didžioji
Britanija neiškėlė klausimo dėl
Estijos ir Latvijos sienų su
tarčių su Rusija.
Premjeras sakė, kad ES po
zicija buvo suformuota, ji buvo
palanki Estijai ir visiškai ati
tiko jos nuomonę, kad Rusija
turi tęsti darbą, susijusį su sie-

nos sutartimis, jas ratifikavusi.
"Tačiau per susitikim ą ši
tema nebuvo gvildenta, ir tai
mus, žinoma, nuvylė", - pridū
rė A.Ansip.
Pasak vyriausybės vadovo,
Šiaurės šalys - pirmiausia Da
nija ir Švedija - ryžtingai parė
mė Estiją po to, kai jis iškėlė
sutarčių temą Šiaurės ir Balti
jos šalių susitikime. "Šiaurės
šalys laikosi vienos pozicijos,
kad Europos Sąjunga turi
vykdyti vieną bendrą poli
tiką dėl Rusijos", - sakė prem
jeras. Jis pridūrė, jog vienin
telis dalykas, dėl ko neverta
nerimauti - tai vienodas Balti
jos šalių praeities suvokimas
ES, nes jis ir taip akivaizdus,
be deklaracijų.
Delfi

ŠVEICARIJA SIŪLO APRIBOTI VETO TEISĘ
JT SAUGUMO TARYBOJE
Šveicarija kartu su dar ke
turiom is šalim is Jungtinėse
Tautose pateikė rezoliucijos
p ro jek tą, kuriam e siūlom a
apriboti penkių JT Saugumo
Tarybos nuolatinių narių veto
teisę ir reikalaujama didesnio
jos veiksmų skaidrumo.
Dokumentą taip pat pasi
rašė Kosta Rica, Jordanija,
Lichtenšteinas ir Singapūras.
Projektas buvo išplatintas vi
soms Jungtinių Tautų narėms.
Pakeitimų iniciatorių nuo
mone, veto teisės apribojimas
padėtų sparčiau reformuoti JT
struktūras ir išplėsti Saugumo
Tarybą. Šveicarijos am basa
dorius Jungtinėse Tautose sa
kė, jog viena iš svarbiausių ini-

ciatyvos prielaidų yra būtinybė
išsamiai pagrįsti veto, pareikš
tą Saugumo Taryboje, ir per
penkias dienas pateikti argu
mentus JT Generalinei Asamb
lėjai. Veto teise taip pat netu
rėtų būti naudojamasi genoci
do, nusikaltimų žmoniškumui
ir akivaizdaus tarptautinių hu
manitarinių teisių pažeidimo
atvejais. Šveicarijos diploma
tas pripažino, jog prieš veto
teisės ribojim ą stoja "kelios
valstybės". Bet jis pareiškė,
jog projekto iniciatoriai sieks,
kad dokumentą paremtų kuo
daugiau JT narių. Rezoliucijos
projektas taip pat gali būti
pateiktas svarstyti JT Genera
linei Asamblėjai.
ELTA

KAZACHSTANO ATSTOVAI SIŪLO LIETUVAI PAČIAI
IŠGAUTI NAFTĄ
V iln iu s, la p k rič io 9 d.
(Delfi). “Čia yra visiškai nau
jas dalykas. Labai abejoju, ar
mes galime būti tokie kvali
fikuoti ir turėti tiek daug pi
nigų, kad galėtume užsiimti
naftos gavyba kažkur už kelių
tūkstančių kilometrų", - “KazMunayGaz" pasiūlymą Lietu
vai išgauti naftą Kazachstane
vertino prem jeras A lgirdas
Brazauskas. Jis teigė tokios ga
limybės kol kas "nevertinąs
niekaip".
Su ūkio ministru Kęstučiu
Daukšiu susitikę Kazachstano
naftos bendrovės “KazMunayGaz" atstovai pasiūlė Lietuvai
galimybę Lietuvai pačiai iš
gauti naftą Kazachstane, jeigu
bendrovė įsigytų “M ažeikių
naftos" akcijų paketą.
"Apie tai kol kas yra anksti

kalbėti. Šį klausimą galėsime
aptarti po galim o malonaus
"Mažeikių naftos" akcijų pirki
mo rezultato. Jeigu sėkmingai
įsigysim e "Mažeikių naftą",
"K azM unayG az" k a rtu su
"M ažeikių nafta" gali K a
zachstano valdžiai paduoti pra
šymą vykdyti žvalgybą ir, jos
sėkmės atvejui, naftos gavy
bą", - žurnalistams teigė "KazMunayGaz" Prekybos namų
generalinis direktorius Dias
Suleimenov. Pasak jo, ben
drovė "KazMunayGaz" pagal
K azachstano įstatym us turi
pirmumo teisę į naftos telki
nius šalyje.
Ūkio viceministras Nerijus
Eidukevičius tokią galimybę
vertino skeptiškai ir teigė, kad,
nors pasiūlymas esąs įdomus,
dar per anksti apie tai kalbėti.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Laisva spauda yra vienas iš demokratijos principų, todėl
visi veiksmai, kurių prieš ją imamasi, turi būti pagrįsti, teigia
premjeras Algirdas Brazauskas. Taip M inistras pirmininkas
kom entavo G eneralinės prokuratūros priim tą sprendim ą
reik a la u ti atn au jin ti bylą ir tęsti teism inį persek io jim ą
“Respublikos” žurnalistui Vitui Tomkui, nors Vyriausiasis
adm inistracinis teism as, kurio nutartys yra galutinės ir
neapskundžiamos, rugsėjo 16-ąją nusprendė, kad administracinė
byla nutraukiama. “Jei vyko teisminis procesas ir buvo priimtas
galutinis, niekur neapskųstas teism o sprendim as, kuriuo
pripažinta, jog žurnalistas ir leidėjas V. Tomkus yra nekaltas,
neįsivaizduoju, kodėl reikia tą patį klausimą kelti iš naujo,
atnaujinti procesą” , - sakė premjeras. Jo teigimu, laisva spauda
yra vienas iš demokratijos principų ir toks žingsnis prieš laisvą
spaudą turi būti konkrečiai argumentuotas. Anot A. Brazausko,
nors ir nebūdamas teisininkas, jis nesupranta, kodėl vieną kartą
teismo procesą pabaigus, jis yra pradedamas iš naujo. Tai, kaip
teigė premjeras, gali įvykti tik tuo atveju, jeigu atsiranda naujos
aplinkybės, pateikiami nauji argumentai. Jis pabrėžė kol kas
nematęs jokių argumentų, kodėl atnaujintas procesas.
P rim enam e, jo g 2005 m. rugsėjo 16-ąją V yriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija nusprendė žurnalistui
V. Tomkui administracinę bylą nutraukti remiantis Lietuvos
R espublikos adm inistracinių bylų teisenos įstatym o 144
straipsnio 3 dalies 2 punktu. Vyriausiasis administracinis teismas
savo nutartyje konstatavo, kad Vilniaus 2-asis apylinkės teismas,
nubausdamas V. Tomkų, pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, draudžiančias antrą
kartą vykdyti persekiojimą. Teismas tada paskelbė, kad jo
nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Bandymų per teismus varžyti laisvę Lietuvoje gali daugėti,
o tai gali sąlygoti ne tik vienos demokratiškiausių spaudos sistemų
Europoje sugriovimą, bet ir kelia grėsmę demokratijai apskritai,
teigia Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininkas Dainius
Radzevičius. Taip LŽS įvertino dienraščio “Respublika” prašymą
viešai pareikšti šios sąjungos poziciją apie grėsmę laisvam žodžiui
Lietuvoje dėl pastaruoju metu kylančių teisinių ir kitokių ginčų
tarp valdžios ir žiniasklaidos dėl pastarosios turinio. “Galima
drąsiai teigti, jog šiandien demokratinėje visuomenėje visiškai
nepateisinam as bet koks valdžios institucijų ar jų atstovų
bandymas kėsintis į laisvo žodžio kuriamas vertybes. O iškilus
dvejonėms dėl žurnalistų ar jų darbdavių etikos bei vertybių reikia
diskusijų, o ne represijų forma aiškintis tarpusavio santykius”, teigia LŽS pirmininkas D. Radzevičius.
Reikia apgailestauti, jog valdžios institucijų atstovai,
p o litik a i ar net teisėjai bando B audžiam ojo kodekso ir
baudžiamojo persekiojimo priemonėmis įvertinti žiniasklaidos
turinį. “Tai rodo du dalykus - didėja konfrontacija tarp atskirų
valdžių ir vis dar efektyviai neveikia žurnalistų ir leidėjų etikos
savireguliacijos sistema” , - sakė D. Radzevičius. Pasak D.
Radzevičiaus, į daugelį kylančių klausimų apie laisvo žodžio
ribas galėtų atsakyti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija arba
Žurnalistų etikos inspektorius, bet, anot jo, šios dvi institucijos
neturi didesnio visuomenės ir pačios žiniasklaidos pasitikėjimo.
LŽS pirmininkas siūlo Lietuvos žurnalistams ir leidėjams kartu
su užsienio kolegomis pasikvietus aktyvius visuomenės veikėjus
viešai diskutuoti apie šiandienos žurnalistikos vietą visuomenėje,
politikoje ir versle.
Šalies vad ovu i V aldui A d am ku i v iešin t D idžiojoje
Britanijoje, maždaug prieš dvi savaites, prezidentūros kancleris
Osvaldas Markevičius surašė visą Adamkų rezidencijoje esantį
privatų prezidento turtą. Kaip pranešė TV3 žinios, tai nutiko
nedalyvaujant V. Adamkui ir apie šią procedūrą jam nieko
nežinant. Už iniciatyvą šalies vadovui nesant namie aprašyti
privatų turtą prezidentūros kancleris O. Markevičius valstybės
vadovui jau įteikė raštišką pasiaiškinimą. Tai jau ne pirmas
Liberalų ir centro sąjungai priklausančio prezidentūros kanclerio
prasižengimas. Prieš kurį laiką O. Markevičius Prezidentui jau
aiškinosi dėl savavališkai paimto ir sudaužyto automobilio BMW.
Prezidentūros kancleris Osvaldas Markevičius neigia aprašęs
šalies vadovo Valdo Adamkaus asmeninį turtą. TV3 pranešė, kad
esą O.Markevičius savavališkai atliko asmeninio prezidento turto
Turniškėse aprašymą. Lietuvos vadovui spalį viešint Vokietijoje
ir su juo nesuderinus, prezidento rezidencijoje Turniškėse buvo
atliekami ne turto aprašymo, o eiliniai inventorizaciniai darbai.
"Buvo atliekami eiliniai inventorizaciniai darbai, susiję su mano
pareigybe. Vieno iš apsilankymo aš nesuderinau su prezidentu,
todėl mano poelgis tarnybinės etikos prasme buvo įvertintas gavau nuobaudą - griežtą papeikimą", - sakė jis. Prezidentūros
kancleris prisipažįsta, kad tiesiog norėjo greičiau atlikti darbus.

Seinų lietuvių “Žiburio” mokyklos mokinių ir m okytojų būryje abu prezidentai - Lenkijos A.
Kwasniewski ir Lietuvos V. Adamkus.
www.president.lt

PRESIDENTAS GALI PERTVARKYTI SAVO ADMINISTRACIJĄ
JAV p rez id en to G eorge
W.Bush administracijoje, ku
rią sukrėtė skandalas dėl infor
macijos apie slaptą CŽV agen
tę, artimiausiu metu gali įvykti
didelės personalo permainos,
rašo savaitraštis Time. Tarp
pareigūnų, kurie, žurnalo ži
niomis, gali visai netrukus atsi
statydinti, yra ir itin įtakingas
G.W.Bush strategas politikos
klausimais Karl Rove.
Anksčiau iš savo posto jau
pasitraukė JAV viceprezidento
Dick Cheney administracijos
vadovas Lewis Libby, kuriam
buvo pateiktas vienas kaltini-

mas trukdžius vykdyti teisin
gum ą, du k altinim ai m ela
gingai liudijus ir du kaltinimai
darius m elagingus pareiški
mus tyrėjam s bei didžiajai
žiuri, tiriantiems bylą dėl CŽV
slaptos agentės vardo atsklei
dimo. L.Libby grės kalėjimo
iki 30 m etų bausmė ir 1,25
mln. JAV dol. bauda, jei bus
pripažinta jo kaltė dėl visų
penkių kaltinimų, kuriuos pa
teikė specialusis prokuroras
Patrick Fitzgerald.
Nors K.Rove specialusis
prokuroras, kuris siekia nusta
tyti, ar aukšti G.W.Bush admi-

R U S IJA N E ĮS IL E ID O E S TIJO S
D IP L O M A T IJO S V A D O V O
R usijos užsienio reikalų
ministerija atsisakė išduoti vi
zą Estijos užsienio reikalų mi
nistrui Urmi Paet, norėjusiam
vykti į apskritojo stalo posėdį
Peterburge
Apskritojo stalo organiza
toriai, nusiuntę Estijos URM
atstovui kvietim ą dalyvauti
renginyje, nesitikėjo, kad Es
tijai bus atstovaujam a tokiu
aukštu lygiu.
U.Paet pakvietė į Sankt Pe
terburgą Rusijos tarptautinio
ben d rad arb iav im o centras,
kuris rengia "apskritąjį stalą"
tokia tem a. U .P aet priėm ė

siūlymą ir kreipėsi į Rusijos
ambasadą Taline, prašydamas
išduoti vizą. Tačiau vizos jis
negavo. Ambasadoje jam buvo
praneša, kad Užsienio reikalų
ministrą gali pasikviesti į Ru
siją tik Rusijos URM arba vy
riausybė, taip pat, kad "apskri
tojo stalo" Sankt Peterburge
lygis neaukštas, todėl U.Paet
vykti "netikslinga".
"Tarptautiniu lygiu Rusija
anaiptol ne geranoriškai prie
kaištauja Estijai, o dabar mes
matome, kad Rusija pati nesu
interesuota palaikyti ryšius su
mumis, ir tai apgailestautina",

nistracijos pareigūnai pažeidė
įstatym ą tyčia atskleisdam i
slaptos agentės Valerie Plame
tapatybę, kol kas nepateikė
kaltinimų, tyrimas jo atžvilgiu
nenutrauktas.
Leidinys taip pat teigia,
remdamasis savo šaltiniais Bal
tuosiuose rūmuose, kad taip pat
gali atsistatydinti JAV finansų
ir gynybos sekretoriai - John
Snow ir Donald Rumsfeld. Be
to, netrukus savo postus gali pa
likti Baltųjų rūmų sekretorius
spaudai Scott McClellan ir pre
zidento administracijos vado
vas Andrew Card.
Delfi
- sakė U.Paetas.
R usijos URM davė vizą
vykti į "apskritojo stalo" po
sėdį regionų reikalų ministrui
Jaan Ounapuu. Tačiau J.Ounapuu protestuodamas atsisakė
šios kelionės.
Estijos prem jeras Andrus
A nsip M askvos atsisakym ą
išduoti vizą šalies užsienio rei
kalų ministrui Urmi Paet pa
vadino "Rusijos nenoru ben
dradarbiauti su Talinu". "Ne
žinau, ką šiuo sprendimu no
rėjo pasakyti Rusija, tačiau
aiškėja, jog ji nesuinteresuoti
dialogu su Estija. Tai labai
liūdina", - sakė A.Ansip per
vyriausybės spaudos konfe
renciją.
Delfi

ES VALSTYBES NIEKAIP NESUTARIA DEL BIUDŽETO
Europos Sąjungos šalių vy
riausybės dar neturi bendros
nuom onės dėl bloko 2007
2013 metų biudžeto, tuo sukel
damos abejonių, ar pirminin
kaujant ES Didžiajai Britanijai
bus pasiektas susitarimas gruo
džio pabaigoje.
25 ES šalių užsienio reikalų
ministrai atnaujino diskusijas
dėl biudžeto po keturių mėne
sių pertraukos. Birželį viršūnių
susitikim e aršiausios disku
sijos vyko tarp Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos.
Didžioji Britanija, kuri pir-

m ininkauja ES antrąjį 2005
metų pusmetį, žadėjo visomis
išgalėmis pasiekti susitarimą
per gruodžio viduryje vyksian
tį viršūnių susitikimą, tačiau,
kai kurių diplomatų nuomone,
susitarimas bus pasiektas ne
anksčiau kaip kitais metais.
"Bus sunku, bet visomis iš
galėm is stengsim ės įgyven
dinti savo iškeltus tikslus ir
tokį susitarim ą pasiekti dar
šiemet", - sakė Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair
Londone.
Jeigu gruodį nepavyks su-

sitarti dėl ilgalaikio biudžeto,
tai dar labiau sumenkins pasiti
kėjimą ES, kuris jau gerokai
nukentėjo, kai šiais metais per
O lan d ijo je ir P ran cū zijo je
vykstančius referendumus dėl
Konstitucijos buvo pasakyta
"ne", teigia analitikai.
Be to, tokiu atveju nebus
laiku paskirstyti milijardai eu
rų į ES regioninius fondus, dėl
to skaudžiausius padarinius
patirs naujosios ES narės vals
tybės. ES biudžetas šiais me
tais sudaro 125,7 mlrd. JAV
(Nukelta į 8 psl.)
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65-ERI METAI SVARBIAM
JAV PAREIŠKIMUI
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Rusijai okupavus Lietuvą,
tą pačią dieną Leonardas Simutis sukvietė Čikagos lietuvių
veikėjų pasitarimą, kas darytina tuo tragišku mūsų tautai metu.
Pirmojo pasitarimo dalyviai paskyrė komisiją paruošti ir
nusiųsti protesto raštą JAV Valstybės sekretoriui Cordell Hull
ir prašyti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos padarytų žygių,
kad agresorius pasitrauktų iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo
valstybių. Sis pasitarimas įvyko Tautinės sąjungos nario dr.
Stepono Biežio namuose. Pasitarime dalyvavo šie komisijos
nariai: dr. Antanas Rakauskas, teisininkas Kazys Česnulis,
pats dr. Steponas Biežis ir Draugo redaktorius Leonardas
Simutis. Paruoštas ir telegram a išsiųstas JAV sekretoriui
raštas. Jo nuorašas pasiųstas ir Lietuvos ministrui Povilui
Žadeikiui Washingtone. Vyko veikėjų pasitarimai ir buvo
organizuojami masiniai susirinkimai, kuriuose buvo priimami
griežti protesto nutarimai prieš bolševikų-komunistų smurtą
ir pasiryžta organizuotai eiti į pagalbą lietuviams Tėvynėje.
Tų pačių metų birželio 25, 26 ir 27 dienomis Wilkes-Barre,
PA, įvyko Lietuvių RK Susivienijimo direktorių tarybos
suvažiavimas, kuriame tos sąjungos pirm. L. Simutis vėl iškėlė
svarbų reikalą nedelsiant pradėti “plačią ir efektingą Amerikos
lietu v ių v e ik lą ” ir p asiūlė sukviesti daugelio veikėjų
pasitarimą, kuris ten pat ir įvyko. Tą susirinkimą Leonardas
Sim utis savo atsim inim uose laiko pirm uoju žingsniu
organizuoti Amerikos Lietuvių Tarybą. Pasitarime būta
skirtingų nuomonių. Vieni galvojo, kad Tarybą reikia kurti
vien tik iš katalikų, kaip buvo ir I-ojo Pasaulinio karo metu,
kiti - už bendrą visų veiklą. L. Simutis pasisakė, kad Lietuvos
laisvei reikia visų pažiūrių lietuvius sujungti į vieną darbą.
Todėl nedelsiant - 1940 m. rugpjūčio 9 ir 10 dienom is
Pittsburgh, PA, nutarta kviesti Tarybos suvažiavimą ir tartis
su tautininkais bei sandariečiais dėl bendro Lietuvai laisvinti
organo sukūrim o. Įdom u, kad ten buvo nutarta prašyti
Lietuvos ministrą Povilą Žadeikį, kad jis tuoj pasmerktų
Lietuvos okupaciją ir darytų viską, kad nereiktų atiduoti
okupantui Lietuvos pasiuntinybės.
Darant pirmuosius organizavimosi žygius Lietuvai gelbėti,
nebuvo žinom as JAV nusistatym as P abaltijo valstybių
okupacijos atžvilgiu, todėl tiek lietuvių katalikų, tautininkų,
sandariečių, tiek ir kitų organizacijų susirinkimuose buvo
n u o lat reik a la u jam a , kad JAV n e p rip a žin tų L ietuvos
okupacijos ir Lietuvai Maskvos primestos “valdžios” .
Ir koks buvo džiaugsm as, kai tautiškai susipratusi
Amerikos lietuvių visuomenė 1940 m. liepos mėn. 23 d.
sužinojo, kad Amerika nepripažįsta Pabaltijo okupacijos.
Praėjo 65 metai, kai JAV Vyriausybės vardu sekr. Summer
Welles paskelbė, jog neprižįsta Sovietų Rusijos smurto ir
Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos.
Amerikos Lietuvių Tarybos kongrese, Čikagoje, spalio
22 d., buvo pranešta, jog pagaliau bus pradėtas Washingtone
Komunizmo ir genocido aukų atminimui statyti paminklas
ateinantį pavasarį. Tam paminklui gauta derama vieta prie
garsaus Georgetown universiteto Teisės mokyklos.
S. Tūbėnas
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SAUGUMO KOMISIJOS VADOVAS PERSPĖJA
APIE G. SOROS FONDO GRĖSMĘ LIETUVAI
Buvęs Latvijos premjeras,
dabar šios šalies parlamento
Nacionalinio saugumo kom i
sijos vadovas Indulis Emsis
išskirtiniam e interviu “R es
publikai” teigė, kad Latvijoje
veikia antivalstybinės struktū
ros. Viena iš jų - prieštaringai
v ertin am as m ilija rd ie riau s
George Soros fondas. Latvijos
politikas tvirtino, kad antide
mokratinių struktūrų strategija
- susilpninti vietos valdžią ir
p e rim ti m an ip u liav im ą ja.
Paklaustas, kokie yra G. Soros
fondo k e tin im a i, I. E m sis
kalbėjo apie egzistuojančias
nevyriausybines organizacijas,
kurių tikslai ne visada lojalūs
Latvijai. “Mes Latvijoje jau 
čiame, kad negalime ignoruoti
tokių tinklų egzistavimo. Kaip
pavyzdį galiu pateikti turtingų
verslininkų, turtingų įmonių
domėjimąsi visokiais fondais.
Jie stengiasi organizuoti fon
dus, kad per juos galėtų platinti
savo id ėja s ir s ie k ti savų
tikslų” , - “Respublikai” sakė
politikas. I. Emsis priminė, kad
kontroversiškos reputacijos
verslininko Boris Berezovski
apsilankym o m etu Latvijos
valdžia nutarė pask elb ti šį
asm enį persona non grata.
“M ums šis vizitas buvo at
spirties taškas apmąstymams.
Analizavom e jo aplinkybes,
tikslus”, - sakė politikas. Pa
klaustas apie analizės rezul
tatus I. Em sis tvirtino, jog
tokie žmonės ieško atspirties
taško. “Kalbu ir apie G. Soros
fondą, kuris buvo sukurtas
1990 metų pradžioje. Jo veikla
iki šiol nekėlė ypatingų rūpes
čių, bet jeigu pažvelgsim e į
praeitį, šio fondo pagrindinė
persona gana skandalinga”, pridūrė Latvijos nacionalinio
saugumo komisijos vadovas.
Pasak I. Emsio, G. Soros nuo
lat lydi finansiniai skandalai,

jo finansinių išteklių šaltiniai
yra mažų mažiausiai ginčytini.
“G alim a ginčytis ir dėl šių
resursų panaudojim o tikslų
mūsų šalyje” , - sakė politikas.
Paklaustas, kokiais faktais
rėmėsi teigdamas, kad Lietu
vos prezidento Rolando Pakso
apkaltą įvykdė su G. Soros su
siję žmonės, I. Emsis pakartojo
anksčiau sakytus žodžius, kad
prezidento apkaltą Lietuvoje
lėmė ne tik šalies vidaus rei
kalai. “Manau, kad ten buvo
įtakos ir iš išorės. Tai ne tik
užsienio politikos reikalas, bet
ir mano minėtų struktūrų inte
resas” , - pabrėžė “Respubli
kos” pašnekovas. Pasiteiravus,
kodėl tik dabar viešai prabilo
apie įtarimą keliančių fondų
veiklą, politikas sakė: “Todėl,
kad Prancūzijoje nesiliauja
riau šės. N em anau, kad jos
prasidėjo be priežasties. Esu
įsitikinęs, kad ten veikia tam
tikros struktūros, turinčios tam
tikrų tikslų. Mes tiesiog priva
lome būti budrūs” . Pasak I.
Emsio, tokių struktūrų įtaka
labiausiai jaučiam a besiku
riančiose demokratijose, nes
čia nepakankam ai p lėtotas
apsaugos mechanizmas. “Ta
čiau ir senosios Europos šalys
negali jaustis saugios” , - pri
dūrė politikas. Latvijos nacio
nalinio saugum o kom isijos
vadovo nuomone, valstybės
v a ld ž io s silp n u m as šiom s
struktūroms teikia daug prana
šumų ir galimybių. Pirma, tai
- pinigai, antra - įtaka idėjoms
ir visuomenės mąstymui. “No
rėčiau priminti ir jau minėtą
pamatinį siekį - inicijuoti vi
suomenėje nepasitenkinimą ir
tokiu būdu daryti įtaką val
džios sprendimams, siekti savo
tikslų”, - sakė I. Emsis.
Paprašytas tiksliau įvardyti
milijardierių fondų tikslus, po
litikas apibendrino: “pagrindi-

G R U Z IJ O J E P R A D Ė T O S R E F O R M O S
B U S S Ė K M IN G O S
T b ilisis, lapkričio 10 d.
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, ant
rąją vizito dieną G ruzijoje,
susitiko su Gruzijos Ministru
pirmininku Zurab Nogaideli.
Per darbo pietus jie aptarė
Gruzijoje vykdom as ekono
mines, teisines bei socialines
reformas.
“M atydam as, kiek daug
jaunų, išsilavinusių žm onių
dirba Jūsų Vyriausybėje, tikiu
Jūsų pradėtų reformų sėkme”,
- sakė prezidentas V. Adamkus.
Susitikim o m etu kalbėta
apie dvišalius santykius, ini
ciatyvas plėtojant ekonominį
bendradarbiavimą.
Kitų metų pradžioje Gruzi
jos Ministras pirmininkas su
didele verslininkų delegacija

planuoja dalyvauti Lietuvoje
rengiamame Gruzijos ir Balti
jos šalių ekonominiame foru
me. Susitikime buvo pažymė
ta, kad būtinas intensyvesnis ir
atviresnis Gruzijos ir Europos
Sąjungos bendradarbiavimas.
Daug dėmesio buvo skirta pla
nuojam iem s energetiniam s
projektams, kuriuose aktyviai
ketina dalyvauti Gruzija.
Prezidentas V. Adamkus ir
Gruzijos premjeras Z. Nogaideli aptarė padėtį Pietų Kauka
ze ir Gruzijos santykius su kai
myninėmis šalimis. Taip pat
kalbėta apie padėtį Gruzijoje,
jos pastangas sureguliuoti teri
torinius konfliktus bei galimus
jų sprendimo būdus tarpinin
kaujant tarptautinėm s orga
nizacijoms.
www.president.lt

nis jų siekis - susilpninti val
džią, kad netrukdom ai būtų
galima užsiimti nešvaria veik
la”. 74 metų G. Sorosas, vienas
turtingiausių pasaulio žmonių,
niekada neslėpė savo politinių
ambicijų. Ekspertų teigimu.,
jis daug prisidėjo prie revoliu
cijų buvusioje Jugoslavijoje,
Gruzijoje bei Ukrainoje. M ili
jardierius pats didžiavosi, kad
Gruzijoje ne be jo pagalbos
įvyko revoliucija. Buvęs Gru
zijos prezidentas Eduard Sevardnadzė atvirai kalbėjo apie
tai, kad revoliucionieriai buvo
finansuojam i per G. Soros
remiamas institucijas. Mano
ma, kad dabar G. Soros siekia
nuversti Baltarusijos diktatorių
A leksandr L ukašenka, tam
naudodam as savo finansuo
jamas struktūras Lietuvoje bei
Latvijoje. Vienintelė revoliu
cija, kuri jam nepavyko, - JAV
prezidento rinkimai. G. Soros
kovai su prezidentu George
W.Bush skyrė ne tik visą savo
politinę energiją, bet ir 75 mln.
JAV dolerių, tačiau pralaimėjo.
G. W. Bush vis dėlto įveikė
G. Soros rem tą dem okratą
John Kerry. G. Soros visuomet
buvo vertinamas prieštaringai.
Jis išgarsėjo spekuliuodamas
prieš D idžiosios B ritanijos
centrinį banką, kai privertė
devalvuoti svarą ir iš to už
dirbo milijardą. G. Soros ne
mėgstamas ne tik Europoje,
bet ir Azijoje, kur spekuliuo
damas valiutomis sukėlė pačią
did žiau sią krizę. Jo fin a n 
suojami “atviros visuomenės”
fondai veikia 50 pasaulio šalių,
tarp jų ir Lietuvoje. G. Soros
įtakos sferos driekiasi nuo
A frikos, buvusių sovietinių
respublikų ir Vidurio bei Rytų
Europos iki Azijos ir Lotynų
Amerikos. Jis per savo fondus
nuo 1987 m. iki 1997 m. paau
kojo 1,5 mlrd. JAV dol. LG0TIC
D. BRITANIJOS IŠŠŪKIS
PRANCŪZIJAI
Didžioji Britanija lapkričio
8 d. metė iššūkį Prancūzijai dėl
aršiai diskutuojamo Europos
Sąjungos biudžeto, pasiūly
dama sumažinti subsidijas ūki
ninkams ir padidinti finansa
vimą kaimo plėtrai. Ji taip pat
pasiūlė suteikti lengvatas nau
josioms Rytų Europos narėms
valstybėms, supykusioms dėl
delsim o patvirtinti ilgalaikį
biudžetą. Londonas taip pat
iškėlė idėją skirti ES lėšų jų
technologinėm s in frastru k 
tūroms tobulinti. Derybos dėl
2007-2013 metų biudžeto bir
želį sužlugo po to, kai D. Bri
tanija nesutiko atsisakyti savo
metinės atgaunamos įmokos iš
Briuselio fondų, jeigu ES nesu
mažins stambių subsidijų že
mės ūkiui, kas daugiausia buvo
naudinga Prancūzijai.
ELTA

4

DIRVA • 20 0 5 m. lapkričio 15 d.

LIETUVOS PREZIDENTAS KALBA
GRUZIJOS PARLAMENTE
G erbiam oji Pirm ininke,
Jūsų Ekscelencijos, gerbia
mieji Parlamento nariai, Po
nios ir ponai,
Leiskite išreikšti nuoširdžią
padėką Ninai Burdžanadzei už
sveikinimo žodžius ir už su
teiktą galimybę šiandien būti
čia su Jumis. Labai džiaugiuosi
galėdamas kreiptis į Gruzijos
įstatymų leidėjus savo pirmojo
vizito į Jūsų šalį metu. Gruzija
- tai šalis, kuri labai panaši į
Lietuvą savo istorine praei
timi, dydžiu ir keliamais vals
tybiniais uždaviniais. Gruzija
- tai lietuvių širdžiai artimas
draugas, su kuriuo mus sieja
bendra istorija, solidarumas ir
tarpusavio parama kovojant už
mūsų tautų nepriklausomybę ir
išsivadavim ą iš Sovietų Są
jungos. Gruzija - tai tauta, su
kuria Lietuva kartu kurs ilga
laikius partnerystės ryšius tarp
Juodosios ir Baltijos jūros re
gionų.
Šiandien čia esu tam, kad
perduočiau paprastą, bet labai
svarbią žinią - Gruzijos sėkmė
yra Lietuvos sėkmė, o Lietu
vos sėkmė yra Gruzijos sėkmė.
Tai aš galiu sakyti labai nuo
širdžiai, nes mūsų tautas vie
nija tos pačios demokratinės
v e rty b ė s, tik ė jim as g erais
kaim y n išk ais san ty k iais ir
nuoširdus noras sukurti pasto
vią, klestinčią visuomenę. Tai
aš galiu sakyti, nes mūsų tautas
jungia nematomi, bet stiprūs ir
mūsų širdžiai brangūs pasiti
kėjimo ir draugystės saitai.
Šiandien esu čia tam, kad
išreikščiau tvirtą tikėjimą, jog
ateis laikas, kai mūsų šalis sies
ne tik aktyvus ekonominis ir
kultūrinis bendradarbiavimas,
bet ir ryšiai, kurie jungia visas
e u ro a tla n tin ių stru k tū rų NATO ir Europos Sąjungos nares.
Ir nors mums prieš akis dar
ilgas k elias, niekas negali
sutrukdyti G ruzijai grįžti į
Europos vertybių šeimą. Tik
nuo m ūsų veiklum o, k ū ry 
bingum o ir entuziazm o pri
klausys, ar sugebėsime tikrove
paversti viziją, kur Europa
apima visą žemyną nuo Vakarų
iki Rytų, kur Juodosios jūros
regionas sudaro neatsiejamą
Europos saugumo ir ekono
mikos architektūros dalį.
Gerbiamoji Pirmininke,
Dabar, kai Kaukazo tautos
išgyvena neram ų laikotarpį,
L ietuva besąlygiškai rem ia
Jūsų siekius sukurti stabilumą
ir saugum ą Pietų Kaukaze,
suvienyti žmones, gyvenan
čius te isė to je ir isto rišk a i
apibrėžtoje šalies teritorijoje, ir
atkurti pasitikėjimą valstybe.
Iš savo patirties žinau, kaip
sunku vienyti pereinamąjį lai

kotarpį išgyvenančią visuome
nę, kaip sunku pasiekti politinį
sutarim ą dėl politinių, eko
nominių ir euroatlantinės in
tegracijos tikslų. Puikiai žinau,
k aip suku išv e sti svetim ą
kariuomenę ir užmegzti gerus
sa n ty k iu s su d id e sn ia is ir
stipresniais kaimynais. Tačiau
m atydam as tokį pasiryžim ą
Jūsų žmonių veiduose, aš net
neabejoju, jog Gruzijai pavyks
visa tai padaryti.
Žiūrėdamas į tą kelią, kurį
Lietuva nuėjo siekdama tapti
šiuolaikiška Europos šalimi,
pasiryžusia puoselėti demok
ratijos, teisinės valstybės ir
laisvos rinkos vertybes, galė
čiau įvardyti keletą dalykų,
mums turėjusių didžiausios
reikšmės.
Pirma, lietuviai niekuomet
neatsisakė savo principų ir
v ertybių m ainais į siaurus
pragm atinius interesus. Mes
nepardavėme savo nepriklau
somybės už pigesnę naftą ir
neiškeitėme savo tikslo tapti
NATO nare į jo k ias v ien a
šališkas garantijas.
A ntra, mūsų politiniai ir
akademiniai sluoksniai suge
bėjo susitarti dėl šaliai svar
biausių klausimų - dėl rinkos
reformų ir užsienio politikos
tikslų. Trečia, mums padėjo
pagalba iš išorės, prisidėjusi
prie mūsų vykdomų reformų
sėkmės.
Šiandien visi tie klausimai
yra svarbūs ne tik Tbilisyje, bet
ir visam e daug žadančiam e
naujųjų Juodosios jūros re 
giono demokratinių valstybių
regione, kuriam e yra ir U k
raina bei Moldova.
Štai kodėl aš nuoširdžiai
sveikinu prezidento M ichail
Saakašvili iškeltą iniciatyvą,
kad visos politinės Gruzijos
partijos - ir valdančiosios, ir
opozicinės - pasirašytų Nacio
nalinę sutarimo deklaraciją dėl
pagrindinių užsienio politikos
tikslų. Mūsų patirtis parodė,
kad bendra vidaus politikos
p o zicija eu ro in teg racin iais
klau sim ais yra g y vybiškai
būtina, kad Jūsų šalis galėtų
užm egzti teisėtą ir vaisingą
dialogą su užsienio partneriais.
Dėl strateginių tikslų būtina
susitarti, kad pereinam asis
laikotarpis būtų kuo sėkmin
gesnis ir greitesnis.
Ponios ir ponai,
Leiskite trumpai apibūdinti
savo Juodosios jūros regiono
ateities viziją platesniame Eu
ropos kontekste, ir pasakyti
keletą žodžių apie tai, ką ke
tinu siūlyti Gruzijos vadovams
vizito Tbilisyje metu.
Pradėsiu atvirai pripažin
damas, kad iki šiol Jūsų regio
nas nebuvo patekęs į Europos

Lietuvos prez. Valdas Adamkus, kairėje, ir Lietuvos premjeras Algirdas Mykolas Brazauskas pas
Europos Sąjungos Finansų direktorę Dalią Grybauskaitę Briuselyje.
ES nuotr.

Sąjungos akiratį. Viską tai, ką
Europa pasiekė šiame regione,
esančiam e Rusijos, sparčiai
besikeičiančios Turkijos ir Vi
durio Azijos kaimynystėje, nė
iš tolo negalima pavadinti "vi
zija".
Europos užsienio ir saugu
mo politika buvo pasyvi, be
iniciatyvos, o mūsų pastangos
atgaivinti "įšaldytų" konfliktų
sprendimą bei padėti Gruzijai
atkurti savo teritorinį vienti
sumą buvo, veikiausiai, perne
lyg atsargios. Galim a teigti,
kad Europa nesugebėjo pasi
naudoti šio regiono siūlomo
mis galimybėmis užtikrinti po
litinį ir ekonominį saugumą,
energetinių išteklių tiekimą ir
žmonių bendravimą, kuris tik
rai praturtintų Europos ir trans
atlantinių struktūrų tapatybę.
Galime ieškoti priežasčių,
kodėl Europa taip ilgai, švel
niai tariant, nerodė tikro susi
dom ėjim o Ju o d o sio s jū ro s
regionu. Tačiau dabar ne laikas
gręžiotis atgal - dabar priva
lome žengti pirmyn.
Šiuo m etu įvykiai ru tu 
liojasi tikrai greitai. Neseniai
pradėtos derybos dėl Turkijos
ir Kroatijos narystės Europos
Sąjungoje kuria naują politinį
klimatą, kuris padeda suartinti
Europą ir jos kaimynus Rytuo
se. Tikiu, kad tai gali atverti
kelius visos Europos integ
racijai, kurios galutinis tikslas
- nauja Europa, vienijama sa
vų vertybių, laisvos prekybos
ir vienos rinkos.
Nors Vakaruose, ir tuo la
biau Rytuose yra daug skepti
kų, kurie neįsivaizduoja Juo
dosios jūros regiono Europos
struktūroje, visi sutinka, jog
per pastaruosius metus mūsų
galim ybės pasiekti šį tikslą
smarkiai padidėjo.
Šie teigiami pokyčiai atsi
rado visų pirma Jūsų - Gruzi
jos, U krainos ir M oldovos,
sudarančių naujųjų demokra
tinių valstybių grupę, - dėka.

Gruzijos pasiryžimas ir bendri
v eik sm ai sie k ia n t vyk d y ti
svarbias politines ir teisines
reformas keičia žemėlapius ir
geopolitiką ne tik Kaukaze, bet
ir visoje Europoje. Europie
čiams, savo ruožtu, teks tinka
mai reaguoti į šiuos iššūkius.
A ntra, vis lab iau su v o 
kiama, kad pastaroji NATO ir
Europos Sąjungos plėtra savai
me neužtikrins demokratijos
Europos kaimynystėje ir už jos
ribų.
Europos Sąjunga turi ma
tyti ir žengti toliau, užmegz
dama nuoširdžius partnerystės
ryšius su naujosiomis demokra
tinėmis valstybėmis Juodosios
ir Kaspijos jūros regione. Vyk
dydama "namų darbų" refor
mas, t.y. kovodama su korup
cija, mažindama šešėlinę eko
nomiką ir stiprindama admi
nistracinius gebėjimus - Gru
zija gali m ums padėti šiuo
ryšius užmegzti greičiau.
Lietuva noriai paremtų Jū
sų reformas praktiniais patari
mais ir kitokia pagalba. Iš tiesų
mes turime kuo pasidalyti, nes
vos prieš kelerius metus patys
vykdėme panašias reformas,
todėl žinome visus jų sunkiai
m atom us aspektus. D abar,
man kalbant, mūsų ekspertai ir
nevyriausybinės organizacijos
dirba su Jūsų specialistais dėl
Gruzijos įstatymų suderinimo
su ES teise. G ruzijos k a ri
ninkai studijuoja Vilniuje, Lie
tuvos karo akademijoje. Ren
giami projektai transporto ry
šiams tarp Poti ir Klaipėdos
jūrų uostų sukurti - tai pagrei
tins mūsų dvišalės prekybos
procesus.
Nesileidžiant į išvedžio
jim us, Europa neturi nei mo
ralinės, nei istorinės teisės
atimti iš Juodosios jūros re
giono valstybių galimybę tapti
tų pačių transatlantinių insti
tucijų narėmis. Priešingai mes atsakingi už tai, kad šios
valstybės būtų sugrąžintos į

E uropą, kurios ku ltū ro s ir
krikščioniškųjų tradicijų dali
mi jos buvo nuo pat tų laikų,
kai buvo pastatyta Mtskheta.
Šie žodžiai priartina mus prie
paskutinio klausimo, kurį savo
kalboje norėčiau aptarti.
Kaip užbaigti strateginę
Juodosios jūros regiono atskirtį ir pertvarkyti jį į klestin
čių ir visom s joje gyvenan
čioms tautoms patrauklią ben
druomenę? Kokie turėtų būti
m ūsų žygiai šiam e kelyje?
Leiskite į šiuos klausimus at
sakyti iš eilės.
Turime pradėti nuo nedi
delio, bet labai svarbaus ir aki
vaizdaus dalyko - nuo pasida
lijimo regionų patirtimi ir nuo
Juodosios jūros bei Pietų Kau
kazo regionų tapatybės sukū
rimo. Jau niekas neabejoja,
kad regioninė partnerystė su
kuria sinergijos efektą, kuris
išplečia galimybių ribas ir at
veria naujus kelius bendradar
biavimui ir modernizacijai.
Baltijos valstybes daug ko
pasiekė kurdamos platų ir įvai
riapusį partnerystės ryšių tink
lą, jungiantį valstybės, verslo
ir nevyriausybinių organiza
cijų atstovus regioniniams in
teresams ginti ekonominėje ir
socialinėje srityse. Iš tiesų,
vadovaudamosi šūkiu "Vienas
už visus - visi už vieną", Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo
stipresnės derybose su Europa
ir JAV dėl narystės euroatlantinėse struktūrose.
Per p astaruosius dvejus
metus pasiekusi aiškios pažan
gos visose politinio ir ekono
minio gyvenimo srityse, šian
dien Gruzija yra neabejotina
vadovė ir vienijimo bei regio
no kūrimo procesų iniciatorė
Kaukaze. Jūsų vaidmuo įtrau
kiant U krainą ir M oldovą į
besikuriančią D em okratinio
pasirinkimo bendriją yra pui
kus pavyzdys, kaip nedidelė
šalis gali pakeisti viso regiono
(Nukelta į 5 psl.)
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AMBASADORIUS DALYVAVO
LIETUVIU ŠVENTĖSE
Lietuvos Respublikos am
basadorius Jungtinėse A m e
rik o s V alstijo se V ygaudas
Ušackas lapkričio mėn. 12 d.
New York dalyvavo JAV Lie
tuvių Bendruomenės rengtame
“Gintaro baliuje” , o lapkričio
mėn. 13 d. - Bridgeport 22-oje
Connecticut lietuvių vakarie
nėje. Lietuvos ambasadorius,
dalyvaudamas rengtame “Gin
taro baliuje” prisiminė prieš 40
m etų šiam e m ieste ren g tą
lietuvių, latvių ir estų protesto
žygį į Jungtines Tautas prieš
Baltijos šalių ankesiją ir oku
paciją.
“ 1965 m. lapkričio mėn. 13
d. lietuvių, latvių ir estų orga
nizuotas protesto žygis prieš
Baltijos valstybių okupaciją
dar kartą atkreipė pasaulio
dėmesį į pavergtas tautas, pri
mindamas, kad II-asis pasau-

linis karas nei Lietuvai, nei
Latvijai, nei Estijai nepasi
baigęs tol, kol šios šalys neat
gavo Nepriklausomybės”.
“ 13 tū k sta n č ių žm onių,
dalyvavusių laisvės žygyje
prieš 40 metų savo pavyzdžiu
ir vieningu balsu paskelbė
pasauliui, kad lietuvių, latvių ir
estų tautos yra gyvos, ir vieną
dieną jos vėl atgaus Nepriklau
somybę ir taps pilnateisėmis
Jungtinių Tautų narėmis”, kal
bėjo V.Ušackas padėkodamas
visiems protesto žygio organi
zatoriams ir dalyviams.
Švenčių metu koncertavo
Amerikos lietuvių menininkai:
“G intaro baliuje” svečiam s
dainavo daininkė Jūratė Švedaitė-W aller (so p ran as), o
Connecticut šoko lietuvių liau
dies šokių grupė “Vėtra”.
LR ambasados inf.

(Atkelta iš 4 psl.)

LIETUVOS...
politinį žemėlapį ir net tapti to
regiono traukos centru.
Tikiu, kad Jūsų tolesnės
pastangos suvienyti Juodosios
jū ro s regioną prisidės prie
"įšaldytų" konfliktų tarp Gru
zijos kaimynystėje gyvenančių
arm ėnų ir azerbaidžaniečių
sprendimo. Savo pastangomis
palengvinsite ir svarbiausių
tarp in in k ių - JAV ir ES įtraukim ą į regiono reikalų
sprendimą.
Galiausiai regioninė integ
racija padės Rusijai užimti sa
vo - atsakingo ir atviro tarpi
ninko regioninės kaimynystės
reikaluose - vietą, šitaip pa
keisdama savo "įtakos dary
tojos" vaidmenį į "partnerystės
stiprintojos" amplua.
Gerbiamoji Pirmininke,
Šiandien Gruzija ir Lietuva
sp a rč ia i p le č ia tarp u sa v io
bendradarbiavimą. Kai pernai
rudenį prezidentas Saakašvili
lankėsi Vilniuje, mes užmez
gėme strateginius ryšius tarp
mūsų valstybių sostinių. Prieš
keletą savaičių m ūsų diplo
matijos vadovai pakvietė kitas
B a ltijo s ir P ietų K aukazo
valstybes plėsti regioninius
ryšius pagal "trys plius trys"
form atą. O šiuo m etu, man
kalbant, mūsų užsienio reikalų
m in istra i yra p a g rin d in ia i
p ra n e š ė ja i B u k a re šte , ku r
vyksta G ruzijos draugų su
sitikimas. Šio susitikimo da
lyviai turi parengti D em ok
ratinio pasirinkimo bendrijos,
kuri kuriasi aplink Kijevo,
Tbilisio ir Vilniaus ašį, tolesnių
susitikimų darbotvarkę.
Labai tikiuosi, kad šiame
kelyje ir m ūsų parlam entai
atliks svarbų vaidm enį p lė
todam i ryšius tarp žm onių,
ugdydami naują vadų ir spe
cialistų kartą, kurie ne tik

žiūrės į Vakarus, bet ir mąstys
vakarietiškai. Bendradarbia
vimas, užsimezgęs tarp Bal
tijos ir Pietų Kaukazo vals
tybių įstatymų leidėjų, galėtų
tapti geru atspirties tašku stra
teginei Baltijos ir Juodosios
jū ro s regionų partnerystei
kurti, ir puikia galimybe įsi
traukti į platesnę strateginę
diskusiją.
Šiandien m es negalim e
nustatyti jokios konkrečios
datos, kada Europos Sąjunga
ir Juodosios jūros regionas bus
pasirengę pradėti derybas dėl
narystės. Tačiau kai ką galime
padaryti jau šiandien - mes
galime stengtis, kad ši diena
priartėtų, įtraukdami NATO ir
Europos Sąjungą į pastangas
sukurti klestintį ir saugų re
gioną.
Mūsų teisės aktų suderini
mas, prekybos liberalizavimas
ir jos apimčių didinimas, Eu
ropos Rytų ir Vakarų sujun
gimas energijos ir transporto
tinklais - tai yra tikslai, ku
riuos turi parem ti G ruzijos
parlam entas ir vyriausybė,
stipri ir vieninga ES Kaimy
nystės politika, ir nuosekli
NATO politika.
Tiesa, šie praktiniai žings
niai ateityje pareikalaus daug
jėg ų ir fin an sin ių išteklių;
tačiau jie yra verti kiekvieno
euro ir kiekvienos minutės, nes
rožinė ir oranžinė revoliucijos
jau parodė, kad žmonės yra
ištroškę laisvės, klestėjimo ir
teisinės valstybės.
Šiandien mums lieka toliau
siekti Europos ir transatlan
tinės vizijos įgyvendinim o,
kad Gruzija užimtų savo vietą
kaip visateisė dem okratinės
bendruom enės narė. Linkiu
kuo geriausios sėkmės Jūsų
įkvepiančiuose ir nelengvuose
darbuose. Ačiū už dėmesį.
www.president.lt

1965 m. rengtas lietuvių, latvių ir estų protesto žygis į Jungtines Tautas prieš Baltijos šalių ankesiją ir
okupaciją.
Tony Mažeikos nuotr.

"IŠTIRKIME KITŲ PAREIGŪNŲ VEIKLĄ,
BET NETIRKIME A. BRAZAUSKO VEIKSMŲ”
Seimo valdančiajai daugu
mai paskutinę akimirką pavy
ko atmesti konservatorių siū
lymą pradėti parlamentinį m i
nistro pirmininko Algirdo Bra
zausko šeimos verslo skaidru
mo tyrimą. Koalicijai priklau
santys parlamentarai laikino
sio s k o m isijo s su d ary m u i
pasipriešino šiandien, kai buvo
tvirtinama jos sudėtis, vadovai
ir darbo trukmė.
Už o p o zicin ės T ėvynės
sąjungos parengtą nutarim o
projektą, kuriuo buvo siūloma
sudaryti komisiją, balsavo 55
p a rla m e n ta ra i, p rie š - 42,
susilaikė 24. Tiek balsų nepa
kako, kad būtų pritarta kom i
sijos sudarymui.
Socialdemokratų frakci
jos nariai balsavo prieš komisi
jos sudarymą, dauguma "darbiečių" - 20 iš 33 balsavusiųjų
susilaikė. Komisijos sudary
mui pritarė vienas sociallibe
ralas ir du "valstiečiai", liku
sieji susilaikė arba balsavo
prieš. Visų keturių opozicinių
frakcijų ir Mišrios Seimo narių
grupės atstovai vieningai pri
tarė tyrimui.
Darbo partijos frakcija į
komisiją siūlė Skirmantą Pa
bedinską, Romualdą Kšanienę
ir Manfredą Žymantą, social
demokratai - Mildą Petraus
kienę, socialliberalai - Vaclovą
Karbauskį, "valstiečiai" - Vik
torą Rinkevičių. O pozicinė
Tėvynės sąjungos frakcija į
komisiją ketino deleguoti Jurgį
Razmą ir Algirdą Grubliauską,
Liberalų frakcija - Vytautą Cepą, liberalcentristai - Raimon
dą Šukį, liberaldemokratai Remigijų Ačą. Jos pirmininku
siūlyta patvirtinti V.Rinkevičių, pavaduotoju - R.Šukį.
Lapkričio 10 d. Seimo na
riai darbą pradėjo ginčais, ar
g a li S eim o p o sė d ž iu i p ir 

m ininkauti parlamento vice
pirmininkas socialdemokratas
Ceslovas Juršėnas. Opozicijos
vadovas Andrius Kubilius pa
reikalavo, kad kolega nusi
šalintų nuo pirmininkavimo,
kol bus balsuojama dėl komi
sijos sudarymo, nes esą jis yra
tiesiogiai susijęs su Socialde
m okratų partijos vadovo A.
Brazausko šeimos verslo tyri
mu. Tačiau C.Juršėnas tokiam
reikalavimui nepakluso.
Savo ruožtu socialdemok
ratai pareikalavo pusvalandžio
pertraukos, nes jiems prireikė
pasitarti, ką siūlyti komisijos
pirmininku ir jo pavaduotoju.
Vėliau, jau pradėję disku
sijas dėl kom isijos reikalin
gum o, tiek daugum ai, tiek
opozicijai priklausantys par
lamentarai svaidėsi kaltinimais
priešininkams bandymais de
stabilizuoti padėtį šalyje arba
siek iu g rįž ti į so v ie tm e tį,
dalijosi prisim inim ais apie
viešbučio "Draugystė" priva
tizavimą.
A.Kubiliaus teigimu, prie
šindamasi komisijos sudary
mui valdančioji dauguma pa
darė meškos paslaugą A.Brazauskui. "Senovės Romoje bu
vo sakoma: "Jupiteri, tu pyksti,
vadinasi, esi neteisus". Vien iš
jūsų elgesio galima spėti, kad
yra kažkas tokio, ką jūs norite
paslėpti", - valdantiesiems tei
gė opozicijos vadovas.
Jis priminė, kad Baltaru
sijos prezidentas A leksandr
Lukašenka buvo išrinktas de
m okratiniuose rinkim uose,
tačiau vėliau parlamentas po
truputį nebeteko demokratinių
teisių. "Demokratijos nykimas
prasideda nuo mažų žingsnių",
- įspėjo A.Kubilius.
Pasak konservatorės Rasos
Juknevičienės, premjero šei
mos verslo tyrimas yra "par

lamentarizmo ir demokratijos
vystymosi mūsų krašte klau
simas”. "Parlamentinio tyrimo
inicijavim as yra opozicijai
suteikta valdžios kontrolės
teisė. Jei bus sumanipuliuota
kitaip, išvada viena - tikro
parlamentarizmo nėra”, - pa
žymėjo Seimo narė.
Mišriai Seimo narių gru
pei atstovaujantis Petras Gra
žulis, pasipiktinęs ministro pir
mininko "kietakaktiška pozici
j a ” , palygino jį su Italijo s
premjeru Silvio Berlusconiu,
kuris taip pat priešinosi parla
mentinių komisijų dėl jo veiks
mų sudarymui ir tapo pajuokos
objektu visoje Europoje.
Liberalų frakcijos seniūnui
A lgiui K ašėtai su sid a riu si
situacija priminė prezidentūros
skandalą: "Nenoras sudaryti
ko m isiją antram valstybės
veikėjui pagal kalibrą po Ro
lando Pakso rodo, jog politinio
apsivalym o procesas n eb e
vyksta, o Lietuvoje galioja ir
dvigubi, ir trigubi standartai".
"Demokratija pagal social
demokratus reiškia: ištirkime
Viktoro Uspaskicho, kitų pa
reigūnų veiklą, bet netirkime
A.Brazausko veiksmų, - teigė
tos pačios frakcijos atstovas
Gintaras Steponavičius. - Bal
savimas parodys, ar Lietuvoje
yra neliečiamųjų kasta".
Liberaldemokratas Rem i
gijus Ačas ironiškai palinkėjo
kolegoms netapti "vienos bu
fetininkės įkaitais".
Socialdemokratų frakcijos
seniūnas Juozas Olekas, at
remdamas opozicijos priekaiš
tus, tvirtino, jog Seimui, bal
suojant dėl komisijos sudary
mo, reikia spręsti, "ar eiti de
mokratijos keliu, ar tyčiotis iš
demokratijos". Jis dar kartą pa
brėžė, jog į visus konservatorių
(Nukelta į 6 psl.)
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AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių Taryba
praneša, kad pavasarį Komu
nizmo aukų paminklo statyba
bus p rad ė ta JAV so stin ėje
Vašingtone. Paminklo statybos
kom itetas įveikė paskutinę
kliūtį, kai Vašingtono planavi
mo kom isija vienbalsiai p a
tvirtino num atyto pam inklo
planą. Jis bus pastatytas neto
liese nuo sostinės Kapitolijaus,
prie M assachusetts ir New
Jersey gatvių sankryžos. Nu
matyta baigti paminklo statybą
iki metų pabaigos.
Statulos atvaizdas tarptautinis
Paminklo fondo pirminin
kas dr. Lee E dw ards p a si
džiaugė gavęs galutinį sostinės
administracijos pritarimą. Jis
pastebėjo, kad paminklui su
rasta derama vieta prieš gar
saus Georgetown universiteto
Teisės mokyklą. Pagal miesto
apskaičiavim us pro m inėtą
sankryžą kasdien pravažiuoja
apie 20 tūkstančių autom o
bilių. Paminklui skirtoje 900
kvadratinių pėdų aikštėje ant
granito pakylos stovės D e

m o k ra tijo s sta tu la . Fondo
pirm ininkas pažym ėjo, kad
statulos išvaizda bus ta rp 
tautinė, panaši į New York’e
esančią Laisvės statulą. Pra
eiviam s pam inklas prim ins
apie 100 milijonų komunizmo
priespaudos aukų.
Pagerbiamas Popiežius
Jonas Paulius II
Šių m etų gruodžio 13 d.
paminklo fondas ruošia metinį
renginį, per kurį bus įteiktas
Truman-Reagan Laisvės m e
dalis. Šiais metais bus pagerb
tas Popiežius Jonas Paulius II
pom irtiniu atžymėjimu, kurį
priim s Vatikano Apaštalinis
Nuncijus arkivyskupas M on
talvo.
Prieš kelias savaites p a 
minklo fondo pirmininkas dr.
Lee Edward lankėsi Čikagoje,
kur dalyvavo ALTo Kongrese.
Jo metu padarė išsamų prane
šimą apie paminklo projektą.
Norintys prisidėti prie pamink
lo įgyvendinimo ar gauti dau
giau inform acijos apie p a 
minklo projektą, gali kreiptis į
ALTo būstinę.

L IE T U V O S D IPLO M A TA I JAV S O S T IN Ė JE
PR ISTA TĖ L IE T U V O S P A ŽA N G Ą
Lapkričio mėn. 7-8 die
nomis JAV sostinėje Vašing
tone lankėsi Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Oskaras Jusys ir ministerijos konsulinio
departamento direktorius Vai
dotas Verba. Jie susitiko su
JAV A tstovų Rūm ų te isin 
gum o kom iteto pirm ininku
James Sensenbrenner, Baltijos
sambūrio JAV Kongrese pir
mininkais Dennis Kucinich ir
John Shimkus, JAV Valstybės
sekretorės pavaduotojos pa
grindine p ad ėjėja k o n su li
niams reikalams Wanda Nes
bitt, Krašto saugumo departa
mento US-VISIT programos
direktoriaus pavaduotoju Ro
bert Mocny, JAV Viceprezi
dento patarėju nacionalinio
saugumo klausim ais Joseph
W ood ir kitais K ongreso ir
Adminstracijos pareigūnais.
Susitikimuose Vašingtone,
kuriuose taip pat dalyvavo LR
ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas, Lietuvos pareigūnai
pristatė JAV vizų atsisakymo
program os kelio gairių įgy
vendinimą bei Lietuvos pada
rytą pažangą. JAV vizų atsi
sakymo programos kelio gai
rių Lietuvai programos rėmuo
se atliekami darbai atitinka ir
šalies pasiruošim o prisijun
gimui prie Europos Sąjungos
Šengeno sutarties užduotis.
JAV pareigūnai labai tei
giamai įvertino JAV ir Lietu
vos konsulinių pareigūnų ben
dradarbiavimą, keičiantis in
form acija apie pam estus ir
d in g u siu s p a su s, k e lio n ė s

dokum entų saugum o u žtik 
rinimą bei bendrus veiksmus
informuojant visuomenę apie
JAV vizų išdavimo tvarką bei
kitus reikalavimus, susijusius
su apsilankymu JAV. Jie paro
dė galiojančius LR diploma
tinius pasus su juose įrašytais
b iom etriniais duom enim is.
Tokio pavyzdžio pasai visiems
LR p iliečiam s bus p rad ėti
išduoti nuo 2006 m. vidurio.
Susitikim uose JAV so s
tinėje UR ministerijos atstovai
akcentavo, kad Lietuva sten
giasi atitikti JAV keliam us
k rite riju s , tač iau , anot jų ,
nerimą kelia tai, kad prašymų
JAV vizai g au ti atm etim o
procentas šiuo metu yra ap
skaičiuojamas rem iantis kelerių metų senumo duomeni
mis, o tai pat ir tai, kad nėra
tikslių duomenų apie Lietuvos
piliečių, pasiliekiančių JAV
pažeidžiant JAV vizos galio
jimo laiką, skaičių. Tuo tarpu
šiuos kriterijus JAV pusė laiko
vienais iš svarbiausių, verti
nant šalies galimybes patekti į
JAV vizų atsisakym o prog
ramą.
Kita vertus, JAV Atstovų
rūmų nariai ir Administracijos
atstovai aukštai įvertino realius
Lietuvos pasiekimus LR as
mens dokumentų ir vizų ap
saugos srityje, LR konsulinių
pareigūnų mokymo kokybę,
savo ruožtu pažadėdami, kad
diskusijose, kurios šiuos metu
vyksta dėl JAV im igracinės
politikos, Lietuvos pažanga
bus tinkamai įvertinta.
JAV AR Teisės kom iteto

Dr. Lee Edwards yra Ko
munizmo aukų paminklo ko
miteto pirmininkas, nusipelnęs
Heritage Foundation dešiniųjų
bendradarbis, Amerikos kata
lik ų u n iv e rsite to p o litin ių
mokslų profesorius. Jis yra Po
litinio žurnalizm o instituto
Georgetown universitete įkū
rėjas, John F. Kennedy Politi
kos instituto Harvardo univer
sitete bendradarbis. Duke uni
versiteto anglų kalbos baka
lauras, Katalikų universiteto
Pasaulio politikos mokslų dak
taras. Yra parašęs septyniolika
knygų, tarp kurių “The Es
se n tia l R o n ald R eagan: A
Profile in Courage, Justice and
Wisdom”, “The Conservative
Revolution: The M ovem ent
that Rem ade A m erica” . Dr.
Lee Edwards straipsniai spaus
dinami Reader’s Digest, Policy
Rew iev ir N ational Rew iev
žurnaluose, taip pat pagrindi
niuose laikraščiuose - Wall
Street Journal, Los Angeles
Times, Boston Globe. Jis yra
dažnas komentatorius televizi
jos laidose.
ALTo inf.
pirmininkas J.Sensenbrenner
pažym ėjo, kad nėra m atęs
nieko geresnio už LR doku
mentus su integruotomis elekt
roninėmis laikmenomis, skir
tomis biometriniams duome
nims įrašyti.
Jis pažymėjo, jog nė viena
šalis neturi tikėtis išimčių ir
reik alav im as, kad atm estų
prašymų JAV vizai gauti skai
čius neviršytų trijų procentų
yra ir bus taikom as visom s
JAV vizų atsisakymo progra
mos narėms ir kandidatėms.
LR ambasados inf.
“ D IR V O S ”
L A IM IN G IE J I
Lapkričio 1 dieną pasibaigė
“Dirvos” aukų loterija. Bilietų
ištraukimui buvo pakviestos
Rūta Degutienė ir Vilija Klim ienė, kurios ištraukė tris
laimingus bilietus.
Dėkojame visiems, kurie
skaitote, prenum eruojate ir
remiate “Dirvą”. Sveikiname
laimėjusius loterijos dovanas:
500 dol. laimėjo R. ir R. Selenis
iš Livonia, MI, 300 dol. laimėjo
John ir Anelė Gumbelevičius iš
Vancouver, WA, 200 dol. lai
mėjo Izabelė Ramanauskas iš
Port Orange, FL.
“Vilties” draugijos
valdyba, “Dirvos” leidėjai

Dr. Lee Edwards A m erikos L ietuvių Tarybos surengtam e
Amerikos Lietuvių kongrese Čikagoje spalio 22 d. kalbėjo tema
“Komunizmo aukų paminklas ir Jungtinis Amerikos pabaltiečių
komitetas”.
ALT’o nuotr.
(Atkelta iš 5 psl.)

IŠTIRKIME KITŲ...
keliamus klausimus jau atsa
kyta viešai.
Pasak Seimo vicepirminin
ko "darbiečio” Viktoro Muntiano, šios komisijos, kaip ir kai
kurių ankstesnių, sudarym o
tikslai "nėra tikri”. Jis priminė
komisiją, tyrusią galimus tuo
metinio ūkio ministro V.Uspaskicho viešųjų ir privačių inte
resų konfliktus, kurios "kaltini
mai ir kai kurios išvados buvo
menami”.
Seimo vicepirmininko tei
gimu, anuomet valdžioje buvę
konservatoriai esą galėjo patys
kontroliuoti viešbučio "Draug
ystė” privatizavimą. "Tikrieji
komisijos sudarymo tikslai yra
valstybinės valdžios ir pačios
valstybės devalvacija", - tvir
tino V.Muntianas.
Pasipiktinę balsavimo re
zultatais ir Č.Juršėno pirminin
kavimu, konservatoriai įspėjo
ketinantys kreiptis dėl to į Eti
kos ir procedūrų komisiją.
Lapkričio 8 d., kai Seimui
buvo pateiktas nutarimo dėl
komisijos sudarymo projektas,
valdantieji nesugebėjo pasi
priešinti konservatorių inicia
tyvai. Tąsyk Seimas po patei
kimo buvo pritaręs projektui

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

dėl parlamentinio sandorių su
premjero šeimos narių valdomo
sostinės viešbučio "Crowne
Plaza" akcijomis tyrimo. Tiesa,
tam prireikė net trijų balsavimų,
nes iš pradžių projektas gana
didele balsų persvara buvo
atmestas.
Opozicijos atstovai tvirtino,
kad komisija turi būti sudaroma
privalomai, nes taip numato
Seimo statutas ir tokios prak
tikos buvo laikomasi iki šiol.
Statute nurodyta, kad laikinoji
tyrimo komisija turi būti suda
rom a surinkus daugiau nei
ketvirtadalio, arba 36, parla
m entarų parašus. Konserva
torių iniciatyvą sudaryti komi
siją parėmė 43 įvairioms frak
cijoms priklausantys parlamen
tarai, tarp jų ir keli valdantieji
"darbiečiai".
Valdančiųjų socialdemok
ratų teigimu, komisiją sudaryti
nebuvo reikalo, nes jai numatyti
"klausimai susiję ne su prem
jero darbu, o su jo žmonos Kris
tinos Brazauskienės verslu. Be
to, į šiuos klausimus esą buvo
atsakyta parlamentarams išda
lintoje teisininkų pažymoje.
Išnagrinėję "Draugystės"
privatizavim o eigą, Vilniaus
advokatų kontoros SPES teisi
ninkai padarė išvadą, jog akcijų
pardavim as vyko pagal tuo
metu galiojusius teisės aktus, o
vėliau beveik 39 proc. akcijų iš
Didžiosios Britanijos įmonės
"ORD OS L im ited" įsig y ta
greičiausiai už buvusią rinkos
kainą. Komisija tyrimą būtų
turėjusi baigti ir išvadas Seimui
pateikti iki gruodžio 31 dienos.
Delfi
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU

V ILTIE S D R A U G IJO S
S U V A ŽIA V IM A S
Č IK A G O JE
Spalio devintą dieną Balzeko muziejaus patalpose Čika
goje įvyko Dirvos leidėjo, Vil
ties draugijos, suvažiavimas.
Perskaitytas veiklos p ran e
šimas, paduota ir Revizijos ko
misijos patvirtinta apyskaita.
Aptarti Dirvos reikalai ir rū
pesčiai, išklausyti pasiūlymai
ir pakeitimų projektai. Viskas
bus artimoje ateityje nuodug
niai apsvarstyta ir padaryti
svarbūs nutarimai.
Naujai išrinkta Vilties d-jos
valdyba pasiskirstė pareigo
mis: Algirdas V. Matulionispirmininkas, vicepirmininkai G iedrius L azdinis, Antanas
Mažeika, Algimantas Pautienis, Rūta Šakienė.
Vilties d-jos valdyba yra
nuoširdžiai dėkinga Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos
valdybai ir Čikagos skyriui,
ypatingai jo pirmininkei M a
tildai Marcinkienei už suruoštą
puikią D irvos 90-ties m etų
sukakties jubiliejinę puotą ir už
V ilties d -jo s su v a žia v im o
suplanavim ą bei Jūsų tikrai
stebėtiną svetingumą ir globą.
Vilties draugijos valdyba
NEW

YORK,

NY

Lapkričio 5 d., šeštadienį,
Aušros Vartų parapijos salėje
buvo film ų ir pokalbių va
karas. Susirinko nemažai žmo
nių. Kinematografas M indau
gas Blaudžiūnas parodė ištrau
kas iš savo filmų. Vyko disku
sijos, kad reikia dažniau susi
rinkti ir daugiau pabendrauti.
Vakaras buvo smagus ir sėk
mingas.
Rasa Pranckūnaitė, labai
gabi ir kūrybinga lietuvaitė
menininkė, gyvenanti 15 metų
New Yorke, rengia savo naują
parodą “Departure of Form” .
Paroda prasideda lapkričio 12tą ir oficialus atidarymas bus
lapkričio 19-tą tarp 3-5 val. po
pietų, New York Hall of Scien
ce M useum , Flushing, NY.
Pranckūnaitė kas keletą metų
surengia savo įdomių darbų
parodą. Paroda tęsis iki sausio
29-tos.
Kariuomenės šventės m i
nėjim as vyks sek m ad ien į,
lapkričio 20-tą, tuoj po 10-tos
val. lietuviškų šv. Mišių Ap
reiškimo parapijoje, 74 Havemeyer Street, Williamsburg Brooklyn. Pagrindinis kalbė
tojas bus LR Generalinis kon
sulas Mindaugas Butkus. Po to
bus pabendravimas.
Geros klasikinės muzikos
mylėtojai, prašome įsidėmėti:
Edvinas M inkstimas, jaunas
talentingas pianistas, gyvenan
tis New Yorke jau treti metai
ir neseniai priimtas į Juilliard
daktarato programą, laimėjo
konkursą - “Concert Compe
tition” - ir gros Alice Tully

RASA KLIGYTE BIOCHEMIJOS
DAKTARE
Loyola universitetas Č i
kagoje šiem et suteikė Rasai
Kligytei daktarato laipsnį iš
molekulinės ir ląstelinės bio
chemijos (Molecular and Cel
lular Biochemistry).
Rasa su savo tėveliais, Va
lerija ir chemijos inžinierium
Vytautu Klygiais, bei dviem
sesutėm, Gailute ir Ramune,
užaugo Edison, NJ. Šeimoje
mergaitės buvo auklėjamos ir
ugdom os lietuviškoje d v a
sioje. Turbūt nedaugeliui antrabangių šeimų tėvams pasi
seka savo vaikus prilaikyti
lie tu v iš k o je v isu o m e n ė je .
Vieni dėl darbų ar kitų prie
žasčių pasklinda po plačiąją
dėdės Samo žemę ir taip dings
ta iš lietuviškos aplinkos. Ta
čiau Kligių šeima buvo m a
toma ir minėjimuose ir baž
n y čio je, ku r a.a. V ytautas
Kligys, buvo šventraščio skai
tovas, o m am a V alerija su
dukrom jungėsi šalia vargonų
prie lietuviškų giesmių. Rasa
su seserim is eilę m etų Elizabethe lankė šeštadieninę dr.
Vinco Kudirkos vardo m o
kyklą. Dėl to jos visos šiandien
švariai ir be priekaištų kalba

Hall antradienį, lapkričio 22 d.
Alice Tully Hall yra Juilliard
m okykloje, Lincoln Center.
Programa bus Miguel Aguila:
Koncerto - “Conga Line in
Hell”.
Amerikos Vyčiai, Knights
of Lithuania - M aspeth 110
kuopa - kviečia visus lietuvius
ir lietuvių draugus į naujos
valdybos pristatymą, kuris vyks
Atsimainymo parapijos salėje
“Transfiguration Church” - 64
14 Clinton Avenue, Maspeth,
sekm adienį, lapkričio 27-tą
1:00 val. po pietų. Organizuoja
naujas pirm ininkas dr. Paul
Michael Kazas. Bus pagerbtas
Joe Thomas, kuris gros mūsų
m ėgiam as dainas ir šokius.
Turėtų būti smagi popietė su
draugais, geru maistu, mylima
muzika. Dr. Kazas kviečia visus
atsilankyti. RSVP 718 8749
5725.
Č ikagos b en d ru om en ė
rengia knygą apie lietuvių DP
išeiviją ir jiems labai trūksta
nuotraukų iš New Yorko. Jei
kas turite nuotraukų: visokių
pastatų kurie buvo svarbūs
mūsų vietiniam e gyvenim e,
prašome paskolinti. Mes nuskanuotum e ir nusiųstum e į
redakciją. Trūksta tokių nuo
traukų: A ngelų K aralienės
bažnyčios, P iliečių K lubo,
Dariaus ir Girėno paminklo,
P ovilanskio baro, G inkaus
sv etain ės, G aršvos banko,
Garšvos ir Shalins laidojimo
namų ir Kultūros židinio.
Dr. Giedrė Kumpikaitė

lietuviškai. Visos yra įsigijusios aukštojo mokslo laipsnius:
Gailutė-M agistrą biologijoje
Bostono mieste, o Ramunė psichologijoje ir šiuo m etu
dirba advokatų firmoje, Wa
shington, DC.
Rasa baigė St. M ary’s aka
demiją, Watchung, NJ ir jau
ten p a sire išk ė k aip v e ik li
mokinių tarybos narė. Taip pat
ji aktyviai dalyvavo lietuvių
skautų organizacijoje ir šoko
N J ta u tin ių šokių gru p ėje
“Liepsna” . Biologijos bakaC IC E R O ,

IL

Cicero ir apylinkių lietuviai
dar vis sekmadieniais renkasi
į šv. Antano parapijos bažnyčią
išk la u sy ti šv. M išias sava
kalba, nežiūrint, jog jų eilės vis
retėja, o naujų tikinčiųjų ma
tosi tik retesnėmis progomis.
Kartu su spalio mėn. 30 d.
p a ra p ijo s b iu le te n iu buvo
išspausdintas sąrašas tų žmo
nių, kurie palaidoti po pamaldų
šv. Antano bažnyčioje. Nuo
praėjusių Vėlinių iki šių iš šios
bažnyčios am žinybėn buvo
palydėti šie mūsų tautiečiai:
B ronė M otušienė, Teodora
Zailskienė, Helen Burneikie
nė, Loreta Grigaliūnienė, Da
nutė Prapuolenienė, Eleonora
Teodora Stučinskienė (ši mirė
sulaukusi daugiau negu 100
metų amžiaus).
Paskutinį spalio mėnesio
sekmadienį lietuviškas mišias
atnašavo dabar Švč. Mergelės
Gimimo parapijoje Marquette
Parke dirbantis kun. dr. Arvy
das Zygas. Jis, kaip žinome,
yra gimęs ir augęs Cicero lie
tuvių telkinyje, bet ilgą laiką
darbavęsis Lietuvoje, kur ėjo
įvairias pareigas.
Mišių metu gražiai giedojo
muz. Vilmos Meilutytės veda
mas lietuvių bažnytinis chore
lis, kurio išpildytos giesmės
skambėjo galingai, kaip dide
lio choro.
Po pamaldų tikintieji susi
rinko tradicinei kavutei į lie-

lauro laipsnį pelnė L oyola
College, Baltimore, MD, kur
ji priklausė B eta Beta Beta
biologijos garbės draugijai. Jai
buvo suteikta P re-d o cto ral
Intramural Research Training
Award ir stažavosi Sveikatos
Institute, Bethesda, MD, vėžio
ligų ty rin ėjim o centre, dr.
Thom as W alsh priežiūroje.
Tolimesnį aukštąjį mokslą tęsė
Č ikagoje, L oyolos u n iv er
sitete, konsultuojant Dr. Diaz
apgynė disertacijos temą “Pra
dinis žmogaus keratinocinių

ląstelių reguliavimas”. Dėme
sys šioje mokslo srityje krei
piam as į tai kaip sustabdyti
naviko ląstelių vystymosi, au
gimo ir dauginimosi ciklo ypa
tumus, kurie pasireiškia dauge
lyje vėžio ligų. Šiuo metu ji yra
mokslinė bendradarbė North
western universitete Čikagoje
odos vėžio ligų tyrinėjimo sri
tyje. Sveikiname Rasą ir lin
kime kad ją ir toliau visada
lydėtų sėkmė, puošdama nau
jais mokslo rezultatais.
Julius Veblaitis

tuviams paskirtą kambarį pa
rapijos buvusios m okyklos
p a sta te. Č ia, k aip įp rasta,
programai vadovavęs dr. Pet
ras Kisielius pakvietė pasida
linti įspūdžiais iš Lietuvos
neseniai grįžusią Birutę Zala
torienę.
Ši, kuri tėvynėje išbuvo
gana ilgokai: nuo rugsėjo 9 iki
spalio 25 dienos, turėjo progos
ten daug ką matyti ir patirti. Ji
plačiai pakeliavo po Lietuvą,
kurį laiką pabuvojo vienoje
sanatorijoje Druskininkuose.
Pažymėjo, jog už palyginus,
nebrangią kainą ten galim a
gauti ne vien tik kambarį,bet
ir maistą bei gydomąsias pro
cedūras. Bendrai imant, Drus
kininkai jai paliko gerą vaizdą
ir kaip miestas.
N ors ypatingų naujienų
kalbėtoja neatskleidė, tačiau
sugebėjo duoti šviežią gyveni
mo Lietuvoje vaizdą, ypatingai,kad į namus buvo sugrįžusi
tik pora dienų prieš pranešimą.
A tsakydam a į klausim us, ji
savo mintis dar labiau papildė.
Šį kartą lietuvių susibūri
mas buvo šiek tiek trumpesnis,
nes dalis žm onių skubėjo į
mirusiųjų pagerbimą šv. Kazi
miero kapinėse 12 val. O kiti
iš ten dar važiavo į Jaunimo
Centrą, kur 3 val. prasidėjo
kun. Alfonso Lipniūno 100 m.
gimimo minėjimas.
Kavutės metu sutikome ir
ilgamečius Cicero gyventojus
ir lietuvių parapijos bažnyčios

lan k y to ju s L arisą ir A le k 
sandrą J. Jankūnus. Iš jų gavo
me visai neseniai pasirodžiusį
Jūratės Statkutės - de Rosales
istorinį veikalą anglų kalba “Goths and Balts”. Šią didelę
(359 puslapių) knygą sureda
gavo Vydūno jaunimo fondas
Č ik a g o je , o išsp a u sd in o
“Draugo” spaustuvė.
Reikia pažymėti, kad verti
mo į lietuvių kalbą spausdini
mo išlaidas apmokėjo šie mūsų
tautiečiai, norint pagerbti jų
jauname amžiuje mirusio sū
naus Aleksandro P. Jankūno
atminimą.
Visų Šventųjų dieną - lap
kričio 1-ją būrys tautiečių bu
vo susirinkę į šv. Antano para
pijos bažnyčią, kur iš Brighton
Parko lietuvių parapijos atvy
kęs kun. Jaunius Kelpšas at
laikė šv. Mišias. O po mėnesio
- gruodžio pradžioje iš Lietu
vos sugrįžta kun. dr. Kęstutis
Trimakas, kuris vėl rūpinsis
Cicero lietuvių sielovada.
Edvardas Sulaitis
C H IC A G O ,

IL

Š. m. lapkričio 9 d. Užsie
nio kilmės moterų asociacijos
kvietimu Lietuvos generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas
Daunoravičius skaitė paskaitą
apie Lietuvą. Paskaitos metu
A.Daunoravičius klausytojus
supažindino su ilgaamže Lie
tuvos istorija, papasakojo apie
(Nukelta į 10 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Vyriausybei ir “Geonafta” greičiausiai gali tekti
sumokėti 12,579 mln. JAV dolerių Švedijos bendrovei “Svenska
Petroleum Exploration”. Lapkričio 4 dieną Londono Teisingumo
Teismas patenkino švedų bendrovės reikalavimą pripažinti ir leisti
vykdyti Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) arbitražo tribunolo
sprendimą, pagal kurį Lietuvos Vyriausybei ir “Geonaftai”
priteista sumokėti SPE minėtą sumą ir padengti visas bylinėjimosi
išlaidas. ICC arbitražo tribunolo sprendimas buvo priimtas 2003
metų spalio 30 dieną. Įgyvendinant šį sprendimą, gali būti
areštuojamas komercinis Lietuvos turtas, esantis užsienio šalyse,
teigė Advokatų kontoros “Bernotas ir Dominas Glimstedt”
advokatas Giedrius Baranauskas. Londono teismas atmetė
Lietuvos Vyriausybės reikalavimus taikyti jos atžvilgiu imunitetą
ir pripažino ją esant arbitražinių susitarimų, sudarytų su SPE,
šalimi. Analogiški ieškiniai šiuo metu taip pat yra pateikti
Vokietijos, Švedijos ir Danijos teismams. Didžiosios Britanijos
teisininkų vertinim u, Lietuvos Vyriausybės ir “Geonaftos”
pastangos išvengti atsakomybės gali ne tik sukelti neigiamą
tarptautinį atgarsį, bet ir reikšmingai padidinti arbitražo priteistas
sumas dėl bevaisio bylinėjimosi tarptautiniuose teismuose.
Rusijos gynybos ministras Sergej Ivanov dėl rugsėjo 15 d.
Lietuvoje įvykusios naikintuvo Su-27 katastrofos įspėjo du
Rusijos karinių oro pajėgų generolus, kad jie ne visai tinka
tarnybinėms pareigoms. Tai žurnalistams pranešė Gynybos
m inisterijos inform acijos ir ryšių su visuom ene valdybos
atstovai. “Remdamasis incidento su lėktuvu Su-27 priežasčių
tyrimo rezultatais, Rusijos gynybos ministras lapkričio 9 d.
pasirašytu savo įsakymu už nepatenkinamą tarnybinių pareigų
atlikimą organizuojant grupės lėktuvų skrydį įspėjo karinių oro
pajėgų 6-osios armijos vadą generolą majorą V. Sviridov ir
armijos vado pavaduotoją generolą R. Sachabutdinov, kad jie
ne visai tinka tarnybinėms pareigoms”, - pažymėjo karinės
žinybos atstovai. Tuo pačiu įsakymu “drausminėn atsakomybėn
patraukti kai kurie kiti pareigūnai, kalti dėl šio atsitikimo” ,
pridūrė jie.
Afganistane tarnaujantys Lietuvos kariai suteikė pagalbą
eismo įvykyje nukentėjusiam vairuotojui. Patruliavimo metu
Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo
grupės kariai pamatė nuo kalnų kelio nuvirtusį sunkvežimį, kuris
priklausė vienai iš nevyriausybinių organizacijų ir gabeno
humanitarinę pagalbą į Goro provinciją. Anot Krašto apsaugos
ministerijos, mobiliosios ryšio ir stebėjimo grupės paramedikas,
apžiūrėjęs sužeistą vairuotoją afganistanietį, įtarė stuburo
pažeidimą. Suteikę pirmąją pagalbą ir imobilizavę sunkvežimio
vairuotoją, kariai jį išgabeno į Cagčarano ligoninę. Vairuotojo
gyvybei pavojus negresia. Kalnuotoje Goro provincijoje kelių
būklė yra prasta. Ypač sunkios važiavimo sąlygos yra kalnuose,
kur siauruose bei vingiuotuose keliuose kartais net neįmanoma
prasilenkti. Goro provincijoje visi atstumai matuojami laiku,
ne kilometrais. Iš avarijos vietos, kuri yra už 30 kilometrų nuo
Cagčarano, iki sostinės tenka važiuoti kelias valandas. Vairavimą
kalnų keliais dar apsunkino pirmasis sniegas.
Primename, jog Lietuvos vadovaujama Goro provincijos
atkūrimo misija pradėta šių metų birželio mėnesį. Ši misija
Lietuvai yra vienas didžiausių tarptautinių projektų. Goro
provincijos atkūrimo grupė yra NATO vadovaujamų tarptautinių
saugumo paramos pajėgų (ISAF) operacijos dalis. Lietuvos
vadovaujam os provincijos atkūrim o grupės pagrindinės
užduotys - stiprinti centrinės Afganistano valdžios įtaką Goro
provincijoje, padėti vietinėms saugumo struktūroms kurti saugią
aplinką ir stabilumą, sudaryti tinkamas sąlygas provincijai ir
valstybei atkurti tarpininkaujant ir skatinant įvairių valstybinių
ir nevyriausybinių organizacijų veiklą provincijoje.
Rusijos Federacijos gynybos ministerija atlygino šių metų
rugsėjo 15 dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje avariją
patyrusio Rusijos Federacijos karinių oro pajėgų naikintuvo Su27 padarytą žalą. Informaciją apie atlygintiną žalą Lietuvos
užsienio reikalų ministerija buvo perdavusi Rusijai diplomatiniais
kanalais, pranešė U žsienio reikalų m inisterija. Rem iantis
Generalinės prokuratūros pateiktais duomenimis, žala siekia 67
tūkst. 62 litai 88 centus, kurią sudaro Plokščių žemės ūkio
bendrovės žala (41 tūkst. 712 litų 50 centų) ir žala Lietuvos
valstybei dėl aplinkos bei grunto užteršimo (25 tūkst. 350 litų 38
centai). Rusijos karinių oro pajėgų naikintuvas "Su-27" sudužo
rugsėjo 15 dieną Šakių rajone. Pilotas saugiai katapultavosi ir
nusileido su parašiutu kaimyniniame Jurbarko rajone. Aukų
išvengta, nes lėktuvas nukrito laukuose atokiau nuo gyvenviečių.
Naikintuvo katastrofą tyrusi tarpžinybinė komisija konstatavo,
jog "Su-27" įskridimą į Lietuvos oro erdvę ir sudužimą nulėmė
"techninių, organizacinių ir žmogiškų veiksmų visuma".

Europos Sąjungos biudžeto direktorė Dalia Grybauskaitė su JAV prezidentu George Bush jo vizito
metu Briuselyje.
ES nuotr.

PASIRASYTAS LIETUVOS
GRUZIJOS SUTARIMAS
T ib ilisis, lapkričio 9 d.
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus ofi
cialaus vizito Gruzijoje metu
su Gruzijos prezidentu Mikheil Saakashvili aptarė dvi
šalius Lietuvos ir G ruzijos
santykius, naujausias regioni
nio bendradarbiavimo inicia
tyvas tarp B altijos ir Pietų
Kaukazo šalių.
Prez. V. A dam kus pažy
mėjo, kad Lietuva siekia at
naujinti regioninį bendradar
biavimą tarp Baltijos ir Juo
dosios jūros regiono valstybių,
nes tai padeda užtikrinti di
desnį saugumą ir kuria pasi
tik ėjim o ry šiu s tarp šalių.
"Džiaugiuosi, kad Lietuvoje
gimusi idėja suartinti Baltijos
ir Pietų Kaukazo šalis, keistis
d em okratinių pertvarkym ų
patirtimi, tampa realybe, - sakė

Lietuvos prez. V. Adamkus. Dabar valstybės tarnautojai,
diplomatai, kariškiai ir vers
lin in k ai randa vis daugiau
temų bendram darbui".
Gruzijos prezidentas Mikheil Saakashvili pabrėžė, kad
Lietuva yra labai svarbi ir pa
tikima narystės Europos Są
jungoje ir NATO siekiančios
Gruzijos partnerė. M. Saaka
shvili padėkojo Lietuvos va
dovui už Baltijos ir Juodosios
jūros regiono valstybių ben
d ra d a rb ia v im o in ic ia ty v ą .
"Lietuva yra didelė Gruzijos
draugė, jo s param os balsas
Europoje m ums ypač svar
bus", - sakė Gruzijos prezi
dentas.
V. Adamkus pabrėžė, kad
Lietuva yra ir toliau pasiren
gusi remti Gruzijos pastangas
integracijos į euroatlantines

BALTIJOS ŠALIŲ MINISTRAI
SUTARĖ STIPRINTI
ORO ERDVĖS KONTROLĘ
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
gynybos ministrai nutarė įkurti
bendrą trijų valstybių Vado
vavimo ir pranešimų centrą,
kuris sustiprins bendros oro
erdvės kontrolę ir padės geriau
valdyti NATO oro policijos
m isiją vy k d an čiu s n a ik in 
tuvus, teigiama KAM prane
šime spaudai.
Krašto apsaugos ministro
G edim ino K irkilo teigim u,
ketinim ai kurti tokį centrą
buvo nuo pat Baltijos valstybių
narystės NATO pradžios, o
R usijos n aik in tu v o SU -27
(Atkelta iš 2 psl.)

ES VALSTYBĖS...
dolerių. Per 40 proc. tenka
ūkio subsidijoms, žemės ūkio
plėtrai, vienas trečdalis - para
mai neturtingiems regionams.
Prancūzija daugiausia naudos
gauna iš paramos ūkiui, Ispa
nija - iš regioninės paramos.

avarija Lietuvoje pademons
travo tokio centro aktualumą.
Baltijos valstybių Vadovavimo
ir pranešimų centras bus ku
riamas Karmėlavoje šiuo metu
v e ik ia n čio reg io n in io O ro
erdvės kontrolės centro bei oro
m isijos kontrolės padalinio
pagrindu. Lietuvos ministras
Gediminas Kirkilas, Latvijos
gynybos ministras Einars Repše ir Estijos gynybos ministras
Jurgen Ligi taip pat išklausė
inform aciją apie šiuo m etu
vykdom us trišalius karinius
projektus, aptarė šalių dalyva
vim ą tarptautinėse operaci
jose. Krašto apsaugos minist
ras G. Kirkilas informavo apie
Lietuvos vadovaujamos Afga
nistano Goro provincijos veik
lą bei pranešė, kad Lietuva
prisijungė prie NATO vado
vaujamos hum anitarinės pa
galbos m isijos Pakistane ir
siunčia ten dešim ties karių

organizacijas kelyje. Tačiau
Lietuvos vadovas pažymėjo,
kad Gruzija turi įvykdyti kiek
vienai naujai šaliai keliamus
narystės reikalavimus.
Pasak Lietuvos prezidento,
Pietų Kaukazo regionas yra
svarbus ir Lietuvai, siekiančiai
plėtoti dem okratijos idėjas,
užtikrinti saugumą ir pasto
vumą. Susitikime taip pat buvo
pažymėta, kad Gruzijai atei
nantys m etai yra ypatingai
svarbūs ruošiantis tapti NATO
nare.
Po G ruzijos ir L ietuvos
prezidentų bei jų vadovaujamų
delegacijų susitikim o buvo
pasirašyti Lietuvos Respub
likos Vyriausybės ir Gruzijos
Vyriausybės susitarim as dėl
investicijų skatinim o ir ap
saugos ir Lietuvos R espub
likos Ūkio ministerijos ir Gru
zijos Ekonominės plėtros m i
nisterijos bendradarbiavim o
sutarimas.
www.president.lt
dydžio vandens valymo vie
netą.
Aptardami bendradarbiavi
mo su narystės euroatlantinėse
struktūrose siekiančiomis ša
limis, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos gynybos m inistrai dar
kartą patvirtino param ą U k
rainai ir Pietų Kaukazo šalims
bei pareiškė param ą Adrijos
C hartijos šalims: Albanijai,
Makedonijai ir Kroatijai jų ke
lyje į NATO.
Susitikimo pabaigoje trijų
B altijos valstybių gynybos
ministrai pasirašė ministerijų
bendradarbiavimo planą 2006
m etam s. B a ltijo s gynybos
ministrų susitikimai tradiciškai
vyksta du kartus per metus.
Susitikim as Piarnu yra ant
rasis. 2005 m. kovo mėn. m i
nistrai buvo susitikę Druski
ninkuose.
LGĮTIC
Latvijos valstybine konku
rencijos taryba šalies Ekono
mikos m inisterijos prašym u
aiškinsis “M ažeikiu naftos”
kainų politikos pagrįstum ą
Latvijos rinkoje.
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KULTŪROS PUSLAPIS

D A IL IN IN K Ė S
M. S T A N K Ū N IE N Ė S
D O V A N O S LIETU VA I
Jau anksčiau buvome rašę
apie čikagietę dailininkę M ag
daleną B irutę Stankūnienę,
kuri plačiai reiškiasi ne vien tik
kūrybinėje plotmėje, bet yra
plačiai užsirekomendavusi ir
kaip m ecenatė. Ji įvairiom s
Lietuvos galerijoms ir muzie
jams yra paaukojusi ne vien tik
savo kūrinių, kitų meno ver
tybių, o taip pat ir pinigų.
Praėjusią vasarą, kai čikagietė eilinį kartą lankėsi tė
vynėje, išgirdome, kad ji pa
aukojo net 100 tūkstančių litų
naujos meno galerijos M ari
jampolėje įrengimui.
D abar atėjo žinia, kad į
Marijampolę jau nukeliavo ir
nemaža jos kūrybos. Apie tai
neseniai rašė “Lietuvos ryto”
dienraščio Marijampolėje A l
gis Vaškevičius straipsnyje,
pavadintam e “M arijam polę
jau pasiekė kraštietės dova
nos”.
Autorius savo rašinį pra
deda taip: “Po daugiau kaip
mėnesio kelionės iš Čikagos
(JAV) M arijam polę pasiekė
kraštietės dailininkės M agda
lenos B irutės Stankūnienės
dovana - 28 batikos ir tapybos
ant medžio darbai” .
Toliau ten taip teigiam a:
“Šiuos m eno kūrinius savo
gim tajam kraštui dailininkė
pažadėjo padovanoti, kai čia
lankėsi vasaros pradžioje. Tada
ji apžiūrėjo neseniai duris at
vėrusius Marijampolės kultū
ros rūmus ir pasiūlė vienoje
dar neįrengtų salių įsteigti
profesionalaus meno galeriją”.
Taip pat ten teigiama, kad
šį pasiūlymą ji sutvirtino tuoj
pat į M arijam polės savival
dybės sąskaitą pervesdam a
100 tūkstantį litų, skirtų naujos
galerijos įrengimui.
Straipsnyje yra cituojama
Marijampolės kultūros direk
torės Izaidos Skirpstienės žo
džiai, sakantieji, kad, nors dail.
M. Stankūnienė į Marijampolę
atsiuntė nemaža savo naujų
darbų, jų dar nepakaks. Dalis
jos kūrinių bus parsivežta iš
L ietuvos dailės m uziejaus
Vilniuje, o taip pat ir iš meno
m uziejaus Kėdainiuose. P a
žymima, kad naujoji galerija
Marijampolėje bus pavadinta
mecenatės vardu.
A trodo, jo g greitu laiku
įvyks iškilmingas šios gale
rijos atidarymas. Ir tada apie
šį neeilinį įvykį parašysim e
daugiau.
Čia tik norisi pasidžiaugti,
kad žm onės, kaip dail. M.
Stankūnienė, savo kūryba ir
dovanomis populiarina musAmerikos lietuvius tėvynėje,
parodydama, jog nevisi šiame
krašte gyvenantieji tautiečiai
garbina vien tik dolerį!
Edvardas Sulaitis

Los Angeles Dramos sambūriečiai ir bendradarbiai dalyvavę Sambūrio 50 metų jubiliejinėje šventėje. Sėdi iš kairės: rež. A.Žemaitaitis,
rašytoja Alė-Rūta, prelegentė M.Sandanavičiūtė-Newsom, J. Cekanauskienė, Gen. garbės konsulas V. Čekanauskas, Sambūrio pirm.
E.Dovydaitienė, akt. J.Pupius, P.Jasiukonis (leidinio redaktorius), akt. V.Gilys. Antroje eilėje iš kairės aktoriai: L.M ažeikienė,
J.Radvenienė, V.Gedgaudienė, V.Jatulienė, D.Kamarauskaitė, R.Bobina, E.Kliučinskaitė, A.Vosylius, R.Urbanienė, A.Rozegard,
L.Mieldažys, J.Venckienė, A.Polikaitis, R.Dabšys, rašyt. P. Visvydas. Trečioje eilėje iš kairės Sambūrio bendradarbiai: V.Zelenis ir
A.Raulinaitis, aktoriai: B.Seliukas, R.Žukauskas, S.Žemaitaitis, sc. darb. R.Rozegard, akt. H.Mockus.
V.Stoko nuotr.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO
KNYGOS PRISTATYMAS
Iškilmingai atšventęs kū
rybingos veiklos penkiasde
šim tm etį balandžio 23-čią,
Los Angeles Dramos Sambū
ris savo auksinį jubiliejų spar
nuotai užbaigė visu pusmečiu
vėliau, spalio 23-čią. “Spar
nuotai” - sakau, nes šį vėsų
rudens sekmadienį Sambūrio
buvę ir esantys aktoriai ir
rėm ėjai, per pusšim tį m etų
stebėję ir džiaugęsi Sambūrio
brendimu ir išsivystymu veik
iki profesionalios teatro gru
pės, g a u sia i su sirin k o Šv.
K azim iero p arap ijo s salėn

sutikti tik išspausdintą knygą,
a tp a sa k o ja n č ią ir vaizd ais
p a ro d a n č ią visą S am būrio
istoriją. Tai ilgas ir sunkus, bet
pasisekim ais nuklotas ir ta
lentais žėrintis ilgiausiai išsi
laikiusio - ne vien išsilaikiu
sio, b et ž y d ėju sio ir k le s 
tėjusio išeivijos teatro kelias.
Knygos lakus, kaip ir patsai
S a m b ū ris, p a v a d in im a s “A nt laiko sparnų” . Knyga
g ra ž ia i a tro d a n ti, d id e lio
formato, 224-rių puslapių, su
trim šimtais nuotraukų. Kas iš
tikrųjų nėra taip daug, kai

BALTIJOS ASAMBLĖJOS PREMIJA VALSTYBINIAM VILNIAUS KVARTETUI
Valstybinis Vilniaus kvar
tetas pelnė Baltijos Asamblė
jos meno premiją. Lapkričio 4
d. Rygoje vertinimo komisija
BA apdovanojim ą Lietuvos
kolektyvui nusprendė paskirti
už indėlį į m eną per pasta
ruosius 40 metų.
Latvijos mokslininkui Eri
kui Mugurevičiui paskirtas BA
m okslo ap d o v an o jim as už
viduram žių Livonijos laikų
kronikų mokslinį tyrimą, o BA
premija literatūros srityje bus
įteikta estų poetui ir vertėjui
Gassui Krullui už 2004 metais
išleistą eilėraščių rinkinį "Met
ras ir Demetra".
BA apdovanojim ai iškil
m ingai bus įteikti šių metų
lap k ričio 2 5 dieną Taline.
Laureatai bus apdovanoti spe
cialia statulėle, pažymėjimu ir
5 tūkst. eurų pinigine premija.
B A apdovanojim am s už
laimėjimus literatūros, mokslo
ir meno srityje buvo pristatyti
kandidatai iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos.
Š iem et į BA literatū ro s
premiją pretendavo Lietuvos
rašytojas, poetas, kultūrologas
ir vertėjas M arcelijus M arti
naitis. Jis buvo nominuotas už

pastarųjų trejų metų kūrinius:
esė rom aną "Laiškai Sabos
k aralien ei" (2002 m etais),
rinktinė aukštesniųjų klasių
m oksleiviam s "P areisiu su
paukščiais" (2002), eilėraščių
rinkinį "Tolstantis" (2002),
dialogų pokalbių, straipsnių ir
interviu knygą "Lietuviškos
utopijos" (2003), eilėraščių
rinkinį "K.B. įtariamas Marce
lijus Martinaitis" (2004).
Į m okslo apdovanojim ą
pretendavo Lietuvos autorių
kolektyvas - Ričardas Rotomskis, Giedrė Streckytė ir Laima
Griciūtė - už monografiją "Fotosensibilizuota navikų tera
pija: pirminiai vyksmai".
Apdovanojimus už nuopel
nus literatūros, meno ir mokslo
srityje BA teikia nuo 1993
metų, siekdama propaguoti ir
rem ti literatūros, m okslo ir
meno veikėjus visose trijose
LG0TIC
Baltijos šalyse.
K laipėdos viešėję O lan
dijos varpų meistrai patvirtino
senus karilionininkų nuogąs
tavimus - Klaipėdos karilionas
prastos būklės. Išsiderinusio
kariliono varpus siūloma per
lieti arba sukonstruoti naujus.

pagalvoji, kad per penkias
d ešim t m etų tų nuo trau k ų
turėjo prisirinkti tūkstančiai.
Leidinį redagavo Paulius
Jasiukonis, talkinamas redak
cinio kolektyvo, susidedančio
iš trijų užsigrūdinusių Sambū
rio v e te ra n ų : p irm in in k ė s
Emos Dovydaitienės, režisie
riaus Algimanto Žemaitaičio ir
aktoriaus Juozo Pupiaus. Kny
gą gražiai pristatė lituanistinės
mokyklos vedėja Marytė Newsam. Knygoje daug aprašymų,
ištraukų iš spaudos. Reikia tik
grožėtis ir stebėtis, kokias

aukštybes gali pasišventimas ir
meilė pasirinktam laisvalaikio
užsiėm im ui atsiekti. M any
čiau, kad ne vien tiems, kurių
gyvenim ą Sam būris palietė
asmeniškai, turėtų būti įdomu
tą knygą įsigyti ir perskaityti
arba bent pavartyti ir įvertinti
vienos išeivijos dalelės nueitą
kelią. Ir stebėtis pasiaukojimo
jėga.
Rūta Šakiene
Lietuvos Respublikos pre
z id e n ta s V aldas A dam kus
2009 metais siūlo Lietuvoje
surengti tarp tau tin ę knygų
mugę.

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”, Novelės konkursas,
P.O. Box 19010
Cleveland, Ohio 44119-0010
USA
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com
Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių,
Antroji premija - 300 JAV dolerių
Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia
paprasta balsų dauguma.
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METINIS LIETUVIU FONDO
POKYLIS LEMONTE
Apie 400 tautiečių, kurie
lapkričio 5 d. atsilankė į PL
Centro Lem onte salę, buvo
liudininkais neeilinio renginio.
Per L ietu v ių fondo m etinį
rudens pokylį buvo įteikta jau
penktoji vieno iš LF įkūrėjų dr. A n tan o R azm os v ardu
pavadinta premija. Ji šiemet
skirta už atsižymėjimus švie
timo srityje ir atiteko APPLE
draugijai - Amerikos švietimo
specialistams - savanoriams,
kurie vasarom is k e lia u ja į
Lietuvą - ten ruošia kursus
p e d ag o g am s ir g e lb sti te 
nykščiams mokytojams.
Premiją priimti iš Kanados
atvykusi pedagogė Irena Ross,
buvusi šios draugijos pirm i
ninkė, savo žodyje paminėjo
jaunystėje girdėtą šūkį, sa
k antį, kad “geriau uždegti
vieną žvakutę negu prakeikti
tamsą”. Toliau ji teigė: “ . m e s
per paskutinius 15 metų užde
gėme per 15,000 žvakučių.
Nes mes iki šiol tiesioginiai
pasidalinom e praktika ir ži
niomis su tiek pedagogų: t.y.
m okytojų, direktorių, socia
linės rūpybos darbuotojų ir
bibliotekininkų. Bet tai yra tik
apie 30% Lietuvos švietimo
personalo. Reiškia dirva tebėra
plati ir todėl Lietuvos švietimo
ir mokslo ministerija kasmet
teb ek v iečia m ūsų draugiją
naujai pasirašyti sutartį se
kančiai vasarai ir tęsti kursus
toliau”.
I. Ross, pažym ėjusi, kad
APPLE - obuolys yra “tinka
mas simbolis mūsų draugijos
realybei”. Kalbėjo apie obuo
lio sėklas, iš ku rių išaugs
obelaitės, nušvietė obuolio
minkštimą bei žievelę, nupa
sakodama tų simbolių reikšmę.
Viešnia iš Toronto taip pat
išskaičiavo visus APPLE pir
mininkus nuo Vaivos Vėbrai
tės iki dabartinio prof. dr. Karl
Janovitz (jų tarpe buvo ir pati
(Atkelta iš 7 psl.)

CHICAGO...
Lietuvos kelią į narystę Euro
pos Sąjungoje ir NATO, pri
statė mūsų valstybės poziciją
aktualiais europinės ir trans
atlantinės integracijos klausi
mais, atsakė į dalyvių klausi
mus.
U žsienio kilm ės m oterų
asociacija yra 1980 m. įsikū
ru si nep eln o o rg an izacija,
v ie n ija n ti apie 450 narių .
Pradžioje asociacijos tikslas
buvo padėti iš įvairių šalių į
Čikagą, dažniausiai kartu su
dirbančiais sutuoktiniais, atvy
kusioms moterims prisitaikyti
prie naujų gyvenimo sąlygų.
V ėliau a so c ia c ija taip p at
pradėjo daugiau dėmesio skirti
įvairių tautų moterų abipusiam
supratim ui ir bendradarbia
vimui. LR Čikagos konulato inf.

I. Ross, duodama kai kurių iš
jų pasisakym us apie pačią
organizaciją, jos veiklą. Kalbė
toja išreiškė padėką ir Lietuvių
fo n d u i, sakydam a - “jū sų
dosni piniginė prem ija mus
įgalins tęsti savo užsibrėžtą
misiją Lietuvoje”. (pilna jos
kalba spausdinama atskirai).
Įteikime dalyvavo LF val
dybos pirm. Sigita Balzekienė
(ji taip pat buvo ir premijos
skyrimo komiteto pirmininkė)
dr. Jonas Valaitis, dr. Antanas
Razma, Stasė Petersonienė.
Prasmingas
V. Kamanto žodis
Į susirinkusius oficialiosios
dalies pradžioje prabilo ir LF
Tarybos pirm. Vytautas Kamantas. Jis taip kalbėjo: “Šį
vakarą visi kartu džiaugiamės
Lietuvių fondo augim u, LF
narių ir Jūsų visų dosnumu ir
rūpesčiu lietuvybės išlaikymo
darbam s. Jūs ir k iti 8,300
asmenų, organizacijų ir drau
gijų, suaukojote arti 16 mili
jonų dolerių pagrindinį Lietu
vių fondo kapitalą, kuris kas
m etai uždirba šim tus tū k s
tančių dolerių. Su tais u ž 
dirbtais pinigais remiate lie
tuvių švietimą, kultūrą, jauni
mą ir bendrai didelę lietuvišką
veiklą. Lietuvybės išlaikymui
iki šiol jau buvo paskirta apie
13 ir pusė milijono dolerių tų
uždirbtų pinigų čia - Jung
tinėse A m erikos Valstijose,
užsienyje ir Lietuvoje” .
LF Tarybos pirm ininkas,
pasakęs, kad šiandien iki 16
m ilijo n ų d o lerių suaukoto
pagrindinio kapitalo trūksta tik
apie 95 tūkst. dolerių, išsitarė:
“G al k a rta is iš Jūsų tarpo
atsiras v i e n a s ., gal k e l i . , o
gal ir tu zin a s ar dau-

GANDAI - LIETUVIŲ
FONDUI PAKENKTI NETEISINGI

Lietuvių fondo spaudos konferencijoje Jonas Vitkauskas, Stasys
Džiugas ir Aldona Šmulkštienė.

g ia u .k u r ie greitai padės tuos
95,000 dol. surasti ir LF turės
16-kos m ilijonų dolerių pa
grindinį kapitalą. Tada bus
galima dar daugiau uždirbti ir
daugiau remti prasmingus ir
didelius lietuvybės išlaikymo
darbus, kuriuos vykdo Lietu
vių Bendruomenė, lituanisti
nės m o k y k lo s, ja u n im o ir
kitokios organizacijos, žiniasklaida, parapijos, stovyklos,
klubai, dainų, šokių, sporto ir
kitokie vienetai” .
Įteikus 25,000 dol. čekį
A PPLE atsto v ei, rik ia v o si
jaunim as atsiim ti stipendijų
čekius. Šią program os dalį
pradėjo LF Studentų pako
misės pirm. Kęstutis Jėčius. Jis
perskaitė pavardes tų studentų
(o jų buvo 13), kurie čekius
gavo iš LF Tarybos pirm. V.
Kam anto rankų. Štai jų p a
vardės: D alia Ą žuolaitytė,
D ovilė B aniulytė, A lgirdas
B ielskus, Ž ivilė B ielskutė,
Sandra G edrim aitė, Skaistė
Jagelevičiūtė, Monika Pociūtė
E m ilija R e n e sk y tė , A lan a
Zomboraitė, Vytautė Žukaus
kaitė, Edvaldas Ambrozaitis,
Tomas Rinkūnas, Daiva Litvinskaitė (ši studijuoja lietuvių
literatūrą L ituanistikos ka-

PADĖKOS DIENAI
H e n rika s S tasa s
Kiekviena tauta turi savo
tradicijas ir papročius, kurie
dažniausia susiję su religija ar
kokiais nors svarbiais tautos
gyvenimo įvykiais.
Išeivija daugelį gražių tra
dicijų bei papročių atsivežė iš
tėvynės, tačiau gyvenant tarp
kitų tautų nejuntant pasisavi
nome ir dalį šio krašto p a
pročių bei tradicijų. Pvz. kartu
su vietiniais švenčiame cha
rakteringas šio krašto kalen
dorines šventes, pam ėgom
amerikietišką sportą kaip pvz.
beisbolą ar futbolą, vietinį
maistą ir t.t.
Taip ir viena šiam kraštui
b ū d in g a šventė - P adėkos
diena, mūsų visuomenėje yra
jau pilnai prigijusi ir ją šven
čiame pagal čia įsivyravusias
tradicijas.
Si šventė būdinga tuo, kad
ji švenčiam a vėlyvą rudenį

kada rudens gėrybės jau su
rinktos ir belieka tik džiaugtis
ir dėkoti Dievui. Tačiau šalia
padėkos šiandien šventei pri
segtas ir kitas aspektas, būtent
kom ercinis, nes po Padėkos
dienos prasideda didysis prieš
kalėdinis dovanų pirkim as.
P rezidentas F.D R oosevelt
norėjo šventės datą atkelti
vieną savaitę atgal, kad dau
giau dienų būtų kalėdiniams
p irk in ia m s įsig y ti. T ačiau
ankstyvesnė data buvo visuo
menėje taip stipriai prigijusi,
kad prezidento pasiūlym as
nebuvo įgyvendintas.
Rudens derliaus papročiai
yra žinomi nuo seniausių laikų,
k u riu o se
a tsisp in d ė d a v o
džiaugsmas ir padėka už įgytas
geroves. Todėl, tik prasidėjus
žemdirbystės kultūrai, prim i
tyvios tautos, padėkos ženklan
aukodavo dalį savo derliaus

tedroje Illinois universitete
Čikagoje). Du paskutiniai yra
doktorantai, E. Ambrozaitis m agistrantas, o kiti - siekia
bakalauro laipsnio.
Pabaigai bent trumpai no
rėtųsi suminėti asmenis kurie
reiškėsi sėkmingo LF rudens
p o k y lio p ro g ra m o je . V isų
pirma - jos pravedėjus - Jūratę
M ereckienę ir Tadą Kubilių.
Gražų sveikinim o žodį tarė
Lietuvos gen. konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius,
kuris perdavė ir nespėjusio
atvykti Lietuvos am basado
riaus JAV Vygaudo Ušacko
linkėjimus.
Prasm ingai ir tvirtai nu
skambėjo Pal. J. M atulaičio
misijos vedėjo kun. A. Palioko
perskaityta invokacija. Skani
buvo ir Aldonos Šoliūnienės
p a ru o šta v ak arien ė. Na, o
brolių Švabų ansamblio m u
zika traukė jaunus ir senus
šokių sūkurin.
Kada baigėsi visos links
mybės, žmonės nenoriai skirs
tėsi, d ž ia u g d a m ie si tu rėję
progą pabuvoti Lietuvių fondo
neeiliniame renginyje, galėjo
p ris id ė ti p rie jo vykdom ų
didžiulių darbų parėmimo.
Edvardas Sulaitis
dievams bei deivėms. Žmogus
jau tada suprato, kad jo darbo
vaisiai priklauso nuo gamtoje
esamų elementų bei jėgų.
Antikinio pasaulio tautos graikai ir romėnai turėjo žem
dirbystę globojančias deives:
graikai Dem etrą, o rom ėnai
Ceres. Šioms derliaus nuėmi
mo progoms ruošdavo iškil
mingus festivalius ir šventes.
L ie tu v ių ta u ta taip p at
turtinga derliaus tradicijomis
bei papročiais. Tačiau pasikei
tus gyvenimo sąlygomis dau
guma jų išnyko ar buvo už
mirštos. Tokių keistų derliaus
papročių šiandien, žinoma, jau
nepraktikuojam a, kaip pvz.
duonos ir druskos užkasimas
rugienose, kad ateinančių metų
derlius būtų geras, arba įvairūs
burtai laukuose prie paskutinių
pėdų ir daugelis kitų.
Mat, žmonės tada tikėjo juk
laukuose gyvena dvasia ir su
ja reikia bendrauti. Dabar, kaip
daugelis atsimenam, Lietuvoje

LF spaudos konferencija
vyko spalio 26 d. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Ją
pradėjo LF tarybos pirm. Vy
tautas Kamantas. Jis dėkojo
žiniasklaidos atstovam s už
dalyvavimą, fondo garsinime,
siekiant visų to pačio tikslo,
kad fondo kapitalas augtų ir jos
narių skaičius didėtų. Šiuo
m etu LF turi 8279 vienetųn arių , įsk a ita n t ir o rg a n i
zacijas. K apitalą sudaro 15
milijonų 900 tūkstančių dol.
Lietuvybės reikalams jau iš
mokėta 12 milijonų dol. Taip
pat iš tos sumos buvo paskirta
(LF narių suvažiavim o nu
tarim u) 1,300,000 dol. L ie
tuvai.
LF remia: Jaunimo centrą
Č ik ag o je, L ie tu v ių nam us
Filadelfijoje, Pasaulio lietuvių
centrą, “D ainavą” , “R aką” ,
“Neringą” ir visą eilę kitų.
Pirm ininkas pasidžiaugė,
kad LF taryba sudaro įvairių
pro fesijų asm enys turintys
gerus p aty rim u s v isu o m e 
niniame darbe, išvardindamas
jų pav ard es ir titu lu s-p ro fesijas. Jie atėjo į fondą dirbti
su entuziazmu, todėl tikimasi
didelių fondo laimėjimų.
LF tarybos posėdyje buvo
priimtas dr. Gedimino Baluko
atsistatydinimo raštas, nes dėl
sveikatos pasitraukia iš ak
tyvaus darbo, bet jis ir toliau
lieka LF tarybos ir Garbės
komiteto nariu. Dr. G. Balukas
buvo vienas iš LF pirm ųjų
organizatorių ir darbuotojų. Jo
veiklos įnašas į LF yra žymus.
Kita žinia visus nustebino,
kad laikinai sustabdytas LF Dr.
A. Razmos vardo premijos dėl
mažesnio pelno. Buvo išda
linta 2005 m. paramos paskirs
tym o sąrašas žiniasklaidai.
Viso - 60,000 dol. Dėl p a
skirstymo buvo ir negatyvių
pasisakymų.
Po to kalbėjo LF kontrolės
komisijos pirm. Algirdas Sau
lis. Jis pareiškė, kad paleisti
gandai apie neteisingai įga
liojimų panaudojimą LF su
važiavimuose yra neteisybė.
Komisija patikrino, peržiūrėjo
ir jokių prasižengimų su tai
syklėmis nerasta.
LF valdybos pirm. Sigita
Balzekienė papasakojo, kad
valdyba turėjo du posėdžius
dėl LF biudžeto peržiūrėjimo.
Tai daroma kas ketvirtį metų.
Dr. A ntano R azm os vardu
prem ija 25,000 dol. laimėjo
A PPLE o rg an izacija-lietu viškai-A m erikos pedagogų
talka Lietuvos švietimui. Kvie
tė visus dalyvauti tos premijos
įteikimo LF pokylyje.
St. Džiugas
rugiapjūtės pabaiga būdavo
atžy m im a tik v a išė m is,
(Nukelta į 11 psl.)
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LIBERALU DEMOKRATU
FRAKCIJOS PRANEŠIMAS
SPAUDAI

RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 18 d., 5:00 val. po pietų, Skautų Vyčių Kūčios
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos svetainėje.
VASARIO 25 d., šeštadienį, 6:30 val. vak. Vasario 16-osios
minėjimas Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje.

(Atkelta iš 10 psl.)

PADĖKOS...
dainom is ar kitom is lin k s
momis rugiapjūtės apeigomis.
Tad grįžkim e dabar prie
mūsų derliaus šventės, būtent
prie Padėkos dienos, kurią
švęsime šio mėnesio paskutinį
ketvirtadienį. Si šventė a t
sirado isto rin ių įvykių ap
lin k y b ėse. T ačiau taip pat
surišta su rudens derliumi ir
religija.
Sią šventę galim a sakyti
pradėjo puritonai. Tai buvo
labai religinga bendruomenė ir
metuose skirdavo vieną dieną,
kurią paprastai reikšdavo Die
vui padėką už visas gautas
malones ir savo sunkaus darbu
įgytas žemės dovanas.
Tačiau daugum as am eri
kiečių Padėkos dienos atsi
radimą riša su Plymouth pi
lig rim ų k o lo n ija , k u ri čia
atsirado 1621 m. spalio m ė
nesį. Laim ingam atvykim ui
a tž y m ėti jie čia su v ieto s
indėnais šventė net tris dienas.
Tačiau pirm a žiem a šiam e
krašte buvo labai sunki ir net
pusė atvykusių išm irė nuo
šalčio ir bado. G ailestin g i
indėnai tada atvėrė atvykusiem s savo gerą širdį ir jų
gyvybei palaikyti atidavė dalį
turimų kukurūzų, kurie buvo
saugomi pavasario sėjai.
Bet buvo ir daugiau tokių,
p ilig rim in ių grupių kurios
pasiekė Am erikos krantus ir
net anksčiau už P lym outh
grupę. Viena iš Anglijos at
p lau k u si 1607 m. išsik ė lė
Kennebec upės žiotyse ir ten
šventė savo pirmąją Padėkos
dieną.
Ir trečioji grupė 1619 m.
pasiekė Virginiją, kuri taip pat
d ėk o jo d iev u i už su te ik tą
palaimą plaukiant į pažadėtąją
žemę.
Tad nežiūrint kiek pilig
rimų šventė Padėkos dieną ir
kiek m etų jie ją šventė, ši
šventė ilgai nebuvo pripažinta
Am erikos valdžios. Ir kažin
kaip būtų buvę toliau, jei viena
žurnalistė Sarah Hale nebūtų
taip atkakliai kovojusi, kad šią
šventę pripažintų, kaip visos

tautos šventę. Ji 20 metų rašė
peticijas Amerikos preziden
tams ir gubernatoriams, kad šią
šventę paskelbtų tautine šven
te. Galiausiai prezidentas A.
Lincoln spalio 3 d. 1863 m.
paskelbė šią šventę kaip Pa
dėkos dieną ir nurodė ją švęsti
p ask u tin į lap k ričio k e tv ir
tadienį. O federaline švente
K ongresas ją pripažino tik
1941 m. Tad nors ilg as ir
sunkus b u v o šios šv en tės
kelias į Amerikos visuomenę,
tačiau šiandien ji yra laikoma
viena iš seniausių ir labiausiai
amerikiečių mėgstama.
K iekviena šventė turi ir
savo simbolius taigi ir Padėkos
diena. Paminėsiu čia tik keletą:
vienas iš daugelio simbolių yra
iš kukurūzų stiebų pagaminta
lėlė. Žmonės seniau manė, kad
kukurūzų lauke gyvena kokia
tai dvasia, ar kukurūzų deivė,
todėl jos garbei gam indavo
minėtas lėles, kurias išpuoš
davo rudens spalvų kaspinais
ir panaudodavo savo aplinkai
puošti. Kitas simbolis - corn
ucopia gausybių ragas, kuris
simbolizuoja viskuo pertekusį
kraštą. Senovės Rom oje tai
būdavo ožio ragas pripildytas
vaisiais ir kitoms gėrybėms,
kuris buvo skiriam as deivei
Florai. O kukurūzai, kuriuos
Amerikos tauta paveldėjo iš
indėnų, simbolizuoja vaisin
gumą ir ekonominį augimą.
T ačiau ry šk ia u sia s šios
šventės simbolis yra kalakutas,
kuris į Padėkos dienos meniu
buvo įtrauktas tik 1860 m.
Niekas nežino, ką iš tikrųjų
piligrimai valgė pirmąją Padė
kos dieną. K adangi indėnai
buvo medžiotojai, tad mano
ma, kad jie vaišino piligrimus
laukinių ančių ir žąsų patie
kalais. Šiandien kalakutas šios
šventės dėmesio centre, jais
ant puotos stalo iškyla, kaip
bronzinė figūra, papuoštas
įvairiais rudens spalvų prie
dais. Sakoma, kad kiekvieną

Seimo Liberalų demokratų
frakcijos seniūnas Valentinas
M azuronis kreipėsi į Prezi
dentą Valdą Adamkų, prašy
damas atsakyti į klausimus,
susijusius su valstybės apdova
nojim u, įteik tu V ladim irui
Jakuninui.
Kreipimesi V. Mazuronis
rašė: “Šių m etų spalio 5 d.
dienraštyje “Respublika” , J.
G irdvainio straipsnyje, “V.
Uspaskich: diplomo skandalą
sukūrė KGB” teigiam a, kad
“ .. .Ir tai ne sutapimas, nes šią
b en d ro v ę g lo b o ja taip p at
vienas KGB atstovas, gene
rolas majoras Jakuninas, ku
ria m , p re z id e n ta s V aldas
Adam kus 2002 m etais kaž
kodėl įteikė ordiną (Preziden
tūros duom enim is, 2002 m.
birželio 14-ąją Valstybės die
nos proga, be kitų užsienio
piliečių , L ietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino
K o m an d o ro k ry ž iu s buvo
įteiktas Vladimirui Jakuninui
- fondo “Rusijos nacionalinės
šlovės centras” globos tarybos
MOKSLEIVIS TAPO
JAV MERU
Jungtinėse Valstijose 18m etis m oksleivis išrin k tas
jauniausiu šalies meru. Kaip
rašo laikraštis USA Today, Mi
chael Session iš Hilsdeil mies
telio Michigan valstijoje rugsėjį
atšventė savo 18-ąjį gimtadienį
ir gavo rinkimų teisę. Su 700
per atostogas uždirbtų dolerių
moksleivis pats suorganizavo
savo rinkimų kampaniją.
Jis ėjo iš namo į namą ir as
meniškai prašė atiduoti už jį
balsus. Jaunuoliui keliasdešim
ties balsų persvara pavyko
įveikti ligšiolinį miestelio merą.
Šis postas nesuteikia daug
privilegijų. M ichael Session
gaus 250 dolerių tarnybinėms
išlaidoms. Merijos miestelyje
nėra. Tačiau naujasis meras pa
reiškė tam tikslui pertvarkysiąs
savo kambarį. Jis negalėjo de
ramai atšvęsti savo pergalės:
JAV alkoholį vartoti leidžiama
tik nuo 21 metų.
Delfi
Padėkos dieną am erikiečiai
suvalgo daugiau negu 500 m i
lijonų svarų kalakutienos. Per
ilgą laiką išsivystė ir plati šios
šventės kulinarija, kuri šian
dien šalia kalakuto šeiminin
kėms gali pasiūlyti gausybę
įvairiausių šventiškų patiekalų.
Red. pastaba: Si paskaita
buvo skaityta Clevelando Lietuvių
Pensininkų klubo mėnesiniame
subuvime lapkričio 3 d.

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

pirmininkui, Lietuvos ir Rusi
jos dvišalių santykių rėmėjui).
Norėdami išsiaiškinti aukš
čiau minėtą aplinkybę, šių me
tų spalio 7 d. raštišku paklau
simu kreipėmės į VSD genera
linį direktorių A. Pocių. Ta
čiau VSD gautame atsakyme
(2005-10-21 Nr. (01) - 18-318
- 779) nurodoma, kad “visa
informacija apie valstybiniais
apdovanojimais apdovanotus
asm enis saugom a Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje” .
V. M azuronis kreipim esi
prašo V. Adamkų atsakyti, kas
teikė bei rekomendavo genero
lą majorą Vladimirą Jakuniną
aukštam Lietuvos valstybės
apdovanojimui, kokie yra V.
Jakunino nuopelnai Lietuvos
valstybei, ir ar tokie apdova
nojimai nekelia grėsmės mūsų
valstybės nacionalinio saugu
mo interesams.
Vilnius, 2005 11 07
Informacinis centras - kon
taktinis asmuo
Jūratė Overlingienė

DIRVAI
AUKOJO
A.Simonaitis, Rockford, I L ..........62
S.Dalius, Hamilton, C anada.........20
V.Naras, Toronto, Canada............. 10
S.Mykolaitis, Oak Lawn, I L ......... 10
R. Bačianskienė, Toronto, Canada.. 5
V.Gudaitis, Toronto, Canada...........5
O.Juodišienė, Toronto, Canada.......5
S. Kuzmickas, Toronto, C anada

5

I. Kaliukevičianė, Toronto, Canada .5
J. Lapinskas, Toronto, Canada........5
E.Mitchell, Toronto, Canada......... 5
V.Montvilas, Toronto, C anada...... 5
E.Puodžiukienė, Toronto, Canada . 5
K. Starkutis, Toronto, C anada....... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

N O B E L IO P R E M IJ O S LA U R E A TA S
N U TE IS T A S K A LĖTI
Amerikiečių mokslininkas,
1972 m etų N obelio fizikos
prem ijos laureatas 74 m etų
John Robert Schrieffer buvo
nuteistas dvejus metus kalėti.
Toks n u o sp ren d is ja m p a 
skelbtas Kalifornijos valstijos
Santa Marijos teisme už grei
čio viršijimą, sukėlusį eismo
nelaimę, per kurią vienas žmo
gus žuvo, o dar septyni buvo
sužeisti.
Avarija įvyko 2004 metų
rugsėjo 24-ąją, kai jis, iki to
momento jau devynis kartus
baustas už greičio viršijimą ir
važinėjęs su vairuotojo pažy
mėjimu, kurio galiojimas buvo
laikinai sustabdytas, daugiau
kaip 160 kilometrų per valandą
greičiu savo naujuoju sportiniu
automobiliu "Mercedes" įsirė
žė į pilnutėlį mikroautobusą.
P asak fiz ik o a d v o k ato , jo
klientas užsnūdo prie vairo.
K aip p ran e ša n a u jie n ų
agentūra A sso cia ted P ress,

teisėjas davė nurodymą, kad
John Robert Schrieffer nedels
damas pradėtų atlikti bausmę.
Kol kas jis nusiųstas į Vas
ko federalinį kalėjimą Kalifor
nijoje, kur jo laukia patikri
nimas - ekspertai nustatys, ar
kalėjimo sąlygos tinka pagy
venusiam žmogui.
John Robert Schrieffer yra
Floridos valstijos universiteto
dėstytojas. Į K aliforniją jis
atvažiavo aplankyti savo ko
legų. Pasak jų ir anksčiau su
ju o d irb u sių m o k slin in k ų ,
konkrečiai - Leono Cooperio,
su kuriuo jis gavo N obelio
premiją, John Robert Schrieffer visada buvo labai atsargus
ir m alonus žm ogus. V isus
tiesiog sukrėtė tai, kas atsiti
ko.
Nobelio fizikos premiją jis
gavo 1972 m etais kartu su
John Bardeen ir L.Cooper už
vadinam osios superlaidum o
teorijos sukūrimą.
ELTA

MIRUSIŲ L.A. TAUTINIŲ NAMŲ GIMINĖMS
Los A n geles lietu v ių T autinių N am ų valdyba,
norėdama patikslinti narių sąrašą, kreipiasi į mirusių
Tautinių Namų narių gimines dėl narystės perėmimo.
Tautinių Namų narių palikuonys pagal įstatus turi
teisę perim ti narystę su piln ateisiu dalyvavim u
Tautinių Namų veikloje. Primename, kad Tautiniai
N am ai yra ne pelno siekianti šalpos - labdaros
organizacija.
Korespondenciją siųsti:
American Lithuanian National Center Inc.
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Telefonas - 310 452-2655
FAX - 323-661-7605
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SPORTO ŽINIOS

P a sirin k ę su varžovais
kovoti atakuojant iš toli Vil
niaus “Lietuvos ryto” krepši
ninkai suklydo. Pataikę tik 8
tritaškius iš 35 bandymų sos
tinės krepšininkai per Eurolygos B grupės antrojo turo
rungtynes lapkričio 9 d. “Sie
m en s” a ren o je p rala im ė jo
Milano “Armani Jeans” (Ita
lija ) k o m an d ai 5 9:65. Tai
antroji Lietuvos vicečempionų
nesėkmė iš eilės prestižinėse
varžybose. Daugiausia taškų
vilniečiam s pelnė Robertas
Štelmaheris ir Simas Jasaitis po 13.
Belgijoje vykstančiam e
ITF serijos "Corona Open"
vyrų teniso turnyrą baigė Vytis
B alsiu k as. Tik po k v a lifi
kacinių varžybų į pagrindinį
turnyrą patekęs aštuoniolik
m etis Lietuvos tenisininkas
lapkričio 9 d. antrajame rate
3:6, 2:6 pralaim ėjo olandui
Robin Haas (1227 vieta ATP
reitinge) ir nepateko į k e t
v irtfin a lį. P irm a ja m e rate
V.Balsiukas pateikė staigmeną
7:5, 6:4 įveikdamas aštuntąjį
pagal skirstymą serbą Darko
M adjarovski (446). Turnyro
Belgijoje prizų fondą sudaro
15 tūkst. JAV dolerių.
Siaurės A m erikos ledo
ritulio lygos čempionate lap
kričio 9 d. Dariaus Kasparaičio
klubas "New York Rangers"
sv e čiu o se įv e ik ė "F lo rid a
Panthers" ekipą 4:3 (1:1, 1:2,
1:0; 1-0) ir iškovojo devintąją
pergalę, kuri leido išlikti At
lanto pirmaujančiais divizione.
"Reindžeriai" išsigelbėjo nuo
pralaimėjimo likus 3 sek. iki
trečiojo kėlinio pabaigos, kai
vartininką pakeitus aikštės
žaid ėju , re z u lta tą išlygino
Dominic Moore. Surinkę 21
tašką po 17 rungtynių, "Ran
gers" ledo ritulininkai Rytų
konferencijoje užima ketvirtą
ją vietą. Absoliučiai pirm au
ja n č ia is y ra " D e tro it R ed
W ings" komanda, kuri savo
aikštėje po pratęsimo įveikė
"Los Angeles Kings" ekipą 5:4
ir surinko 29 taškus po 17
rungtynių.
Šiemet FIBA Europos tau
rės varžybose su Vakarų Euro
pos klubais rungtyniaujantys
“Siauliai” tapo vienais C gru
pėje pirmaujančių. Šiauliečiai
trečiojo turo rungtynėse namie
74:69 palaužė grupės favoritą
Kantu “Vertical Vision” (Ita
lija).
18 kartą Estijoje sureng
tam e o lim p in io čem piono
K ristijano Palusalu graikųromėnų imtynių turnyre svorio
kategorijoje iki 60 kilogramų
triumfavo Lietuvos olimpinio
sporto centro auklėtinis Ed
garas Venckaitis. Iš viso šiose
varžybose dalyvavo 126 atletai
iš 11 Europos šalių.
P ietų K orėjos sostinės

Seulo olimpinėje arenoje vy
kusiam e “K-1 M AX & H e
ro’s” bušido turnyre Remigijus
M orkevičius nugalėjo šios
šalies “K-1 MAX” čempioną
Soo Hwan Lee. Iki susitikimo
ringe su Lietuvos atstovu 183
cm ūgio korėjietis iš 27 pro
fesionalių kovų bušido ringe
net 25 buvo laimėjęs nokau
tais. Lapkričio 26-ąją R. Morkevičius “Siem ens” arenoje
Vilniuje “K-1 Hero’s” turnyre
kovos su daugkartiniu Gruzi
jos kovų be taisyklių čempionu
Ramaziu Džacharidze.
N acionalinės krepšinio
lygos čem pionato v ien v a l
džiais tapo Klaipėdos “NaftosU niversiteto-Laivitės” krep
šininkai, po 10 turų iškovoję 8
pergales. Po 7 susitikimus yra
laim ėjusios keturios A ir B
grupių kom andos, tarp jų Kauno “Zalgiris-Sabonio mo
kykla”.
Lietuvos šiuolaikinės pen
kiakovės federacija aukštai
iškelta galva pasitinka savo
50-metį - per keletą metų ge
riausi šalies penkiakovininkai
iškovojo net 12 apdovanojimų
aukščiausiojo rango varžy
bose, tarp jų - ir olimpiadoje.
L ie tu v ą p a sa u ly je g a rsin a
Andrejus Zadneprovskis, Ed
vinas Krungolcas, į elitą ver
žiasi Laura Asadauskaitė. Pir
masis Lietuvos šiuolaikinės
penkiakovės čempionatas bu
vo surengtas 1955 metais Ry
goje, o pirmuoju šalies čem
pionu tapo Simas Zekonis.
Pastarosiomis savaitėmis
Didžiojoje Britanijoje popu
liariausia pokalbių tema - są
m yšis Lietuvos verslininko
Vladimiro Romanovo valdo
m am e E dinburgo “H earts”
klube. M at Škotijos čempio
nato lyderį vienas po kito pa
liko treneris, vykdantysis di
rektorius ir valdybos pirm i
ninkas, o V. R om anovą už
diktatoriškus veiksmus imta
vadinti “caru” . Tačiau pats
Edinburgo klubo savininkas
teigė nevykdąs “jokios “perestroikos” - tiesiog tie žmo
nės, kurie nieko nedaro klubo
labui, turėjo jau seniai pasi
traukti”. Lietuvos bankininkas
dabar derasi su smulkiaisiais
“Hearts” akcininkais ir siekia
išpirkti likusias klubo akcijas.
Įsig iju s 75 proc. a k cijų ,
“Hearts” klubas taptų asme
nine V. Romanovo nuosavybe.
Lietuvos krepšinio lygos
ir SEB Baltijos krepšinio lygos
čempionate lapkričio 5 d. ne
daug trūko iki sensacijos ketvirta pagal pajėgumą Lie
tuvos ekipa Vilniaus “Sakalai”
tik per plauką buvo nuo per
galės prieš Eurolygos senbuvį
Kauno “Zalgirį”. Zalgiriečiai
perg alę p rieš sausakim šos
“Ekinstos” salės palaikomus
aikštelės šeimininkus išplėšė

tik po d v ie jų p ra tę sim ų
103:101. Tai buvo trečioji
“Zalgirio” pergalė LKL čem
pionate ir devintoji - SEB BBL
pirmenybėse.
Lietuvos moterų krepšinio
lygos rungtynėse Klaipėdoje
tarp vietos “Lemminkainen” ir
Marijampolės “Arvi” koman
dų įvyko incidentas, kai po
krepšiu besiveržiančią šeimi
ninkių puolėją Kristiną Ūsaitę
b ru ta lia i už plau k ų griebė
“Arvi” legionierė iš JAV Nadja
Morgan. Lietuvė nenusileido,
trenkė varžovei, ir abi gavo
diskvalifikacines pražangas.
Nors “Arvi” iškovojo sunkią
pergalę - 66:63, tuo šis mačas
nesibaigė: šiandien LM KL
vadovai spręs, kaip nubausti
susikibusias krepšininkes ir jų
klubus.
S tip riau sia šalies vyrų
krepšinio komanda Eurolygos
kovas pradėjo Slovėnijoje.
Kauno “Zalgirio” krepšininkai
pradėjo Eurolygos sezoną. Jų
varžove pirmajame Eurolygos
A grupės m ače buvo Liublianos “Union Olimpija” (Slo
vėnija) ekipa, kuriai žalg i
riečiai ja u buvo pralaim ėję
aštuonis kartus iš eilės. Lie
tuvos čem p io n am s K auno
“Zalgirio” krepšininkams pa
g aliau pavyko park lu p d y ti
Liublianos “Union Olimpija”
- žalgiriečiai varžovus įveikė
78:75. L iublianos barjeras
pagaliau įveiktas.
O landijos Sneko m ieste
vyko tarptautinis karatė kiokušin turnyras. Jame dalyvavo
per pusantro šimto sportininkų
iš Olandijos, Velso, Prancū
zijos, Anglijos, Lenkijos, Da
nijos ir Lietuvos. Lietuva, var
žybose Olandijoje dalyvavusi
jau trečią kartą, delegavo net
75 sportininkus.
LGĮTIC

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

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204
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F ixler R ealty G roup, Tnc.
L inas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

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)
S-
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