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_  DEVYNIASDEŠIMTIEJI METAI

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

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus lapkričio 17 d. 
padarė viešą pareiškimą dėl susidariusios politinės situacijos 
valstybėje, sukviestiems žurnalistams. www.president.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO  VALDO  AD AM KAUS  
PAREIŠKIMAS APIE SU SID A R IU SIĄ  PO LITINĘ S ITU A C IJĄ  VALSTYBĖJE

Mieli Lietuvos žmones,
Visi matome kilusią pasitikėjimo valstybės institucijomis krizę. Maniau, kad mūsų valstybės 

demokratinė sistema yra pajėgi išspręsti panašias problemas. Tačiau šiandien jaučiu pareigą 
priminti savo ne kartą viešai deklaruotas nuostatas.

Pirma: nepriklausomos teisinės ir kontroliuojančios valstybės institucijos negali nusišalinti 
nuo klausimų, priklausančių jų  kompetencijai.

Antra: greta tokių vertinimų demokratinėse valstybėse laikomasi ir paisoma politinės moralės 
reikalavimų, kurie verčia politikus būti dvigubai atsakingais.

Prieš metus prisiėmiau atsakomybę, paskirdamas Algirdą Brazauską Lietuvos Ministru 
pirmininku. Šiandien, matydamas aklavietę, į kurią patekome, pareiškiu, kad politinio stabilumo 
vardan negali būti paminami pamatiniai demokratinės valstybės ir pilietinės visuomenės principai.

Šie mano žodžiai reiškia, kad konfliktą būtina spręsti, išsiaiškinus bei įvertinus ir moralinius, 
ir teisinius aspektus. Tik šitaip bus atsakyta į visuomenei iškilusius klausimus.

Todėl raginu , kad Valstybės turto fondas, Valstybės kontrolė, STT ir kitos teisinės ir 
kontroliuojančios tarnybos nedelsiant panaudotų visas įstatymų suteiktas galias ir įvertintų kilusių 
problemų teisinius aspektus.

Savo ruožtu premjerą Algirdą Brazauską raginu viešai ir atvirai atsakyti į visuomenei rūpimus 
klausimus.

2005 m. lapkričio 17 d., 4 val. p. p. www.president.lt

RUSIJOS VALSTYBINĖ NAFTOTIEKIŲ ĮMONĖ 
NUTRAUKĖ SUTARTĮ SU KAZACHSTANU

Rusijos naujienų agentūra 
Interfax lapkričio 17 d. prane
šė, kad Rusijos naftotiekių 
įmonė "Transneft" nutraukė 
sutartį su bendrovės "Mažeikių 
nafta" akcijas siekiančia įsigyti 
Kazachstano kompanija "Kaz- 
MunayGaz" dėl naftos tran
zito. Ūkio ministro Kęstučio 
Daukšio manymu, tai gali būti 
"žaidimai dėl "Mažeikių naf
tos" akcijų.

Jeigu ši informacija pasi
tvirtintų, ji  reikštų, jog Ka
zachstano bendrovė nebega
lėtų užtikrinti vieno esminių 
Lietuvos Vyriausybės reikala
vim ų M ažeikių  bendrovės 
investuotojui -  naftos tiekimo.

Lietuvoje "KazMunayGaz" 
atstovaujantis "Baltic Commu
nication Partners" vyresnysis 
konsultantas Arijus Katauskas 
sakė, kad šiuo metu situacija 
aiškinamasi Kazachstane. "Čia 
gali būti dalykas ne dėl Lietu
vos, o Ukrainos. Kazachstanas 
nori savo naftą "varyti" į Uk
rainą, ukrainiečiai būtų at
jungti nuo Rusijos -  Ukraina 
viską gauna iš rusų. Čia yra 
žaidimas, rusai bando rodyti 
savo jėgą, ir labai staigiai 
išsispręs, kaip pasielgs mūsiš
k iai ("K azM unayG az")", - 
kalbėjo jis.

Ūkio m inistras Kęstutis 
Daukšys sakė informaciją apie 
galimą naftos tranzito sutarties 
nutraukimą girdėjęs, ją  laikąs 
žaidimais dėl "Mažeikių naf
tos" akcijų. "Žinias pirmiausiai 
reikėtų patikrinti, antra, reikia 
patikrinti, kurią sutartį nutrau
kė. Kada "KazM unayGaz" 
atstovai buvo atvažiavę į Lie
tuvą, jie sakė, kad turėjo dvi 
ar tris sutartis skirtingomis

kryptimis. Jeigu tai būtent ta 
kryptis, manyčiau, kad prasi
deda tam tikri žaidimai dėl 
"Mažeikių naftos" akcijų", - 
kalbėjo ministras. Pasak jo, 
kiekviena lazda turi du galus 
ir kiekvienas veiksmas iššau
kia atoveiksmį, tad "nebūtinai 
išeina taip gerai, kaip norisi". 
"Manau, kad tokių žaidimų, 
sutarčių nutraukimų bus, nes 
tai yra derybų procesas ir jame 
naudojamos įvairios priemo
nės. Bet kad būtų iš esmės -  
po derybų pabaigos arba pasie
kus sutarimą -  specialus ilga
laikis naftos tiekimo nutrau
kimas, skeptiškai į tai žiū
rėčiau. Mes tikrai stebėsime 
situaciją", - teigė jis.

Lietuvos Vyriausybė, kuriai 
p rik lauso  dar 40,66 proc. 
Mažeikių įmonės akcijų, siekia 
pati akcijas nupirkti ir parduoti 
pasirinktam pirkėjui kartu su 
20-30 proc. Lietuvos turimų 
akcijų kuo geresne kaina.

Vyriausybė yra paskelbusi, 
jog priimtinausiu pirkėju laiko 
Rusijos -  Didžiosios Britani
jos koncerną TNK-BP, su juo 
pirmiausiai derybas ir pradė
sianti, tačiau neatmeta gali
mybės, jog bus pasirinktas ir 
kitas pirkėjas.

K.Daukšys su "Jukos" at
stovais kalbėtis dėl akcijų iš 
R usijos koncerno p irk im o 
susitiko lapkričio 19 d.

K azachstano  bendrovė 
"KazMunayGaz" siekia įsigyti 
"Mažeikių naftos" akcijas, jos 
atstovai lankėsi Ūkio minis
terijoje praėjusią savaitę, ten 
pranešė apie galimybę jiems 
sėkm ingo sandorio  atveju  
Lietuvai pačiai per Mažeikių 
bendrovę užsiimti naftos gavy

ba Kazachstane.
Rusijos verslo dienraštis

Vedomosti pranešė, kad "Ju
kos" septynis prelim inarius 
pasiūlymus pirkti M ažeikių 
įmonės akcijas pateikė ašuo- 
nios bendrovės: Rusijos -  Di
džiosios Britanijos kompanija 
TNK -  BP, "Lukoil" kartu su 
JAV "ConocoPhillips", "Vitol 
SA", Lenkijos "PKN Orlen", 
"KazMunayGaz", "Bazel" bei 
Jakov Goldovski kontroliuo
jam a A ustrijos kom panija  
"Baltic Holding". "KazMu- 
nayGaz", pasak Rusijos dien
raščio, už Mažeikių bendrovės 
akcijas pasiū lė  d idžiausią  
kainą -  1 mlrd. JAV dolerių. 
Ši informacija taip pat kol kas 
nėra oficialiai patvirtinta. Delfi

NATO PARAGINO A. LUKAŠENKA
NATO Parlam entinė 

Asamblėja paragino Baltaru
sijos autoritarinį vadovą Alek
sandr Lukašenka užtikrinti 
laisvus ir demokratiškus šalies 
prezidento rinkimus 2006 me
tais, garantuoti žmogaus teises 
ir laisves bei nutraukti demok
ratinių jėgų persekiojimą ir 
šalies militarizavimą.

K openhagoje vykusioje 
NATO PA sesijoje priim ta 
rezoliucija, kurios preambulėje, 
be kita ko, pabrėžiama, kad 
B altarusija  yra tiesioginė 
NATO ir Europos Sąjungos 
kaimynė, deklaruojamas įsipa
reigojimas reintegruoti Balta
rusiją ir jos gyventojus į Euro
pos demokratinių valstybių 
šeimą, apgailestaujama dėl A. 
Lukašenkos vyriausybės ligšio
linės politikos.

Rezoliucijoje A. Lukašenka 
raginamas sustabdyti blogė-

Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin pakeitė keletą pre
zidento administracijos ir vy
riausybės narių, padarydamas 
savo administracijos vadovą 
antruoju žmogumi Kabinete ir, 
pasak analitikų, taip perkelda
mas ekonominių sprendimų 
priėmimo centrą iš Kremliaus 
atgal į vyriausybę. Jų nuomo
ne, žengtas dar vieną žingsnis 
į aiškesnį politinių jėgų išsi
dėstymą prieš 2008 m. vyk
siančius šalies vadovo rinki
mus. V.Putin savo administra
cijos vadovą Dmitrij Medve
dev paskyrė pirmuoju vice
premjeru, gynybos ministrą 
Sergej Ivanov - vicepremjeru, 
palikdamas ir ministro poste, 
o naujuoju adm inistracijos 
vadovu - buvusį Tiumenės sri
ties gubernatorių Sergejų So- 
bianiną, sakoma prezidento

jančią demokratijos ir žmogaus 
teisių padėtį, užtikrinti, kad 
kitąmet numatyti prezidento 
rinkimai būtų laisvi ir teisingi, 
atitiktų tarptautinius standartus 
ir įsipareigojim us Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijai bei Jungtinėms 
Tautoms.

NATO šalių parlam entų 
atstovai ragina A. Lukašenką 
atkurti demokratiją ir įstatymų 
viršenybę Baltarusijoje, garan
tuoti žmogaus teisių apsaugą, 
teism ų neprik laudom um ą, 
spaudos laisvę. Baltarusijos 
vadovas raginamas nedelsiant 
paleisti visus politinius kali
nius, nešališkai ir išsamiai ištirti 
dingusių be žinios asmenų 
likimą ir patraukti atsakomybėn 
kaltuosius už pagrobimus ir 
nužudymus.

NATO PA ragina nutraukti 
vidaus politikos militarizavimą

tinklalapyje skelbiamame pra
nešime.

N orvegijoje paskelbta ,
kad bus uždaromos bendrovės, 
kurios nereaguoja į pasiūly
mus, jog moterims būtų suteik
tos lygios galimybės būti val
dybų narėmis. Naujoji koali
cinė vyriausybė pareiškė, jog 
šiuo metu svarstoma, ar never
tėtų išleisti įstatymą, kuriuo 
būtų reikalaujama, jog bendro
vių valdybose bent 40 proc. 
postų užimtų moterys.

Rusijos ir Uzbekistano  
prezidentai Maskvoje pasirašė 
sąjunginių santykių sutartį, kuri 
duoda šaliai teisę padėti oficia
liajam Taškentui, jei pasikartotų 
į Andižano įvykius panašios 
riaušės. Sutartį pasirašė Rusijos 
vadovas Vladimir Putin ir Uz
bekistano prezidentas Islam 
Karimov, atvykęs į Maskvą.

ir milicijos pajėgų didinimą, 
užtikrinti, kad kandidatai rinki
muose galėtų be suvaržymų 
įvykdyti savo kampaniją, gautų 
vienodai lygias teises naudotis 
valstybinėm is žiniasklaidos 
priemonėmis ir deleguoti savo 
atstovus į rinkimų komisijų 
veiklą. Rezoliucijoje taip pat 
kreipiamasi į NATO valstybes 
- jos raginamos pasinaudoti 
kiekviena proga reikalaujant iš 
Baltarusijos valdžios laikytis 
įsipareigojimų saugant žmo
gaus teises ir demokratiją. Al
janso narės raginamos padidinti 
paramą iniciatyvoms, stiprinan
čioms pilietinę visuomenę ir 
nevyriausybines organizacijas, 
stiprinti geros kaimynystės san
tykius ir tiesioginius kontaktus 
per studentų ir mokslinius mai
nus, stipendijas, jaunimo kelio
nes, verslo įmonių kontaktus, 
vietos valdžios pareigūnų mo
kymus. www.omni.lt

http://www.president.lt
http://www.president.lt
http://www.omni.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Vyriausybe žada atsižvelgti į Seimo sprendimą ir kitų metų 

šalies biudžete numatyti Seimo kanceliarijai 15 mln. litų, kurie 
būtų skirti pirmajam naujos Seimo posėdžių salės statybos 
etapui. “Nuo kažko nuimsime ir duosime. Mes turime klausyti 
Seim o sp rend im o” , - po V yriausybės valandos Seim e 
žurnalistams sakė A. Brazauskas, paprašytas pakomentuoti 
Seim o p riim tą  nu tarim ą “D ėl Seim o posėdžių  sa lės” . 
Vyriausybės vadovas nesiėmė vertinti, ar Seimui reikalinga nauja 
plenarinių posėdžių salė. “Bijau kalbėti šita tema. Aš savo 
nuomonę pasakiau, pirmas dalykas - reikia žinoti, ką mes 
statome. Mano supratimu, šitas objektas yra labai didelis, yra 
labai brangus, bet jeigu Seimas nutarė, aš nedrįstu vertinti”, - 
tepasakė A. Brazauskas.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ketvirtadienį pasiūlė 
Seimui nuspręsti dėl naujos Seimo posėdžių salės statybos, 
atsižvelgdamas į būtinybę įrengti naują, parlamento veiklai 
tinkamą, atitinkančią higienos reikalavimus Seimo posėdžių 
salę. Pasak A. Paulausko, Seimo posėdžių salė nėra paprasta 
darbo vieta, tai ne vien formalus teisės aktų priėmimas, bet ir 
stiprus politinių idėjų centras. Seimo pirmininkas A. Paulauskas 
pažymėjo, jog Vilniaus visuomenės sveikatos centras, atlikęs 
dabartinės salės higieninį vertinimą, nustatė, kad nepakankamas 
apšvietimas, blogas vėdinimas, netinkama oro kokybė gali daryti 
neigiamą poveikį nuolat posėdžiaujančių asmenų darbingumui, 
lemti nuovargį, sutrikdyti regėjimą. Todėl, anot jo, svarbu 
sudaryti normalias, nekenksmingas fizinei ir psichinei sveikatai 
darbo sąlygas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos darbuotojams 
ir akredituotiem s žurnalistam s, taip pat lankytojam s bei 
svečiams.

Preliminariais paskaičiavimais, naujos Seimo plenarinių 
posėdžių salės statyba kainuos apie 40 milijonų litų, iš šios 
sumos 14 milijonų litų sudarys statybos darbai, o likusi dalis 
lėšų bus skirta įrangai, baldams, kompiuterizacijai, vėdinimo, 
kondicionavimo sistemoms įrengti ir kitoms reikmėms. Kai 
kurie politikai mano, kad naujos Seimo plenarinių posėdžių salės 
statybą būtų galima pradėti kitais metais, nes jau yra parengtas 
projektas, sąmata.

Seimas pritarė prezidento Valdo Adamkaus pasiūlytai 
Vilniaus 2-ojo apylinkės teismo pirmininko Algimanto Valantino 
kandidatūrai į generalinius prokurorus. Už tokį nutarimą balsavo 
78 Seimo nariai, 1 buvo prieš, susilaikė 20 parlamentarų. Pagal 
įstatymus generalinį prokurorą 7 metams skiria ir atleidžia 
prezidentas Seimo pritarimu. Seimo pirm ininkas Artūras 
Paulauskas neabejojo, kad prezidentas paskirs A. Valantiną 
generaliniu prokuroru. Linkėdamas jam  sėkmės Seimo vadovas 
sakė manąs, kad būsimasis generalinis prokuroras principingai 
atliks savo pareigas.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius 
Sabatauskas palinkėjo, kad A. Valantinas šiose pareigose išbūtų 
visą kadenciją. A. Valantino kandidatūrai pritarė valdančiosios 
Socialdemokratų partijos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), 
taip pat opozicinės Tėvynės sąjungos, Liberalų ir centro 
sąjungos, Liberalų frakcijos. “Darbiečiai” šiuo klausimu 
pasirinko laisvą balsavimą, liberalai demokratai A. Valantino 
kandidatūrai nepritarė. Liberalų demokratų frakcijos vardu 
kalbėjęs Egidijus Klumbys pažymėjo, kad į generalinius 
prokurorus ateina žmogus iš teismo, kuris išgarsėjo politinių 
bylų nagrinėjimu. Anot parlamentaro, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus galėjo parinkti geresnį kandidatą. E. Klumbys 
taip pat pasiūlė dėl generalinio prokuroro kandidatūros surengti 
slaptą balsavimą, tačiau Seimas tam nepritarė. Teisėju 44 metų 
A. Valantinas dirba beveik 11 metų. Prieš tai jis kiek mažiau 
nei dešimtmetį yra dirbęs prokuroru. Generalinės prokuratūros 
vadovo kėdė liko tuščia liepos pradžioje, kai Seimas ankstesnį 
generalinį prokurorą Antaną Klimavičių paskyrė Aukščiausiojo 
Teismo teisėju.

Praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo narystės ES bei 
NATO tampa vis akivaizdžiau, kad Lietuvos diplomatija tiesiog 
blaškosi, ieškodama nišos pasaulyje, o ne telkia visą dėmesį 
valstybės interesams ginti. Kartais net susidaro įspūdis, kad 
Lietuvos atstovai kur kas labiau rūpinasi Gruzijos ar Ukrainos 
reikalais nei mąsto, kaip išspręsti vieną ar kitą savo šalies 
problemą tarptautinėje arenoje. Reikia pavyzdžių? Štai pastarųjų 
savaičių Lietuvos diplomatijos vairininkų vizitų programa: 
V.Adamkus praėjusią savaitę lankėsi Tbilisyje, o užsienio reikalų 
ministras A.Valionis Gruzijos problemas sprendė susitikime 
Bukarešte, po to nuvyko į Ukrainą. O gal Lietuvos diplomatijos 
padangė giedra ir nėra jok ių  problem ų, reikalau jančių  
aukščiausio rango vadovų dėmesio? - svarsto Lietuvos rytas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV Kongrese demokratai reikalauja, kad tuoj būtų atšaukti kariai iš Irako. Prie jų  prisidėjo ir kai 
kurie respublikonai. Nuotraukoje išsirikiavę demokratų senatoriai -  Harry Reid, Barack Obama ir 
Ken Salazar -  pasiruošę kalbėti spaudos konferencijoje, sakė, kad “mūsų kariai padarė viską, kas 
buvo jų  reikalauta ir dabar yra laikas juos sugrąžinti į namus”. AP

VAKARAI RAGINAMI SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO 
ŽMOGAUS TEISĖMS RUSIJOJE

Grupė Rusijos visuomenės 
veikėjų prašo Vakarų valstybių 
vadų skirti daugiau dėmesio 
demokratijos ir žmogaus teisių 
problemoms Rusijoje, taip pat 
pripažinti naftos bendrovės 
"Jukos" buvusį vadovą Mi- 
chail Chodorkovski politiniu 
kaliniu.

Kreipimasis buvo nusiųstas 
Austrijos, Belgijos, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos, Danijos, 
Ispanijos, Italijos, Latvijos, 
Lietuvos, Liuksemburgo, Ny
derlandų, Norvegijos, Lenki
jos, JAV, Suomijos, Prancūzi
jos, Čekijos ir Švedijos vado
vams.

Dokumento autoriai - Rusi
jos žmogaus teisių gynimo 
organizacijų atstovai, mokslo, 
kultūros veikėjai, politikai - 
pareiškė, kad Rusijoje vyks
tantys politiniai procesai labai 
akivaizdžiai įspėja apie realią 
kitaminčių masinio persekioji
mo grėsmę, taip pat rodo, jog 
stiprėja neteisėtumas ir slopi
namos piliečių teisės. "Ragina
me Europos Sąjungos šalių 
vadovus, autoritetingas tarp
tautines organizacijas, žmo-

Tarp JAV ir Pietų Korėjos 
prezidentų - George W.Bush ir 
Roh M oo-Hyun - nebeliko 
nuomonių skirtumų dėl Šiaurės 
Korėjos - abu prezidentai suti
ko, jog nepriimtina, kad Pchen- 
janas turėtų branduolinį ginklą. 
Po susitikimo senojoje Korėjos 
(Silos karalystės) sostinėje 
Kiongdžu abiejų šalių vadovai 
patvirtino, kad Šiaurės Korėja 
privalo "nedelsdama likviduoti 
branduolin io  ginklavim osi 
programas" ir leisti tai tikrinti. 
"Pakartojome, kad branduoli
niu ginklu ginkluota Šiaurės 
Korėja nėra priimtina, ir dar 
kartą patv irtinom e, kad šį

gaus teisių gynėjus viešai ir 
nedviprasmiškai pareikalauti, 
kad Rusija nepriekaištingai 
laikytųsi visų prisiimtų teisinių 
ir humanitarinių įsipareigo
jimų, įskaitant Helsinkio Dek
laraciją", - sakoma kreipimesi, 
kurio  tekstas skelb iam as 
M askvos H elsinkio grupės 
interneto tinklalapyje. Pasak 
kreipimosi autorių, "pagrin
dinė priežastis, dėl kurio pra
dėtas (buvusių "Jukos" vadovų 
M ichail) C hodorkovsk i ir 
(Platon) Lebedev baudžiama
sis persekiojimas - jų  vieša ir 
aktyvi parama opozicinėms 
jėgoms ir pilietinės visuome
nės struktūroms".

Pasirašiusieji šį kreipimąsi 
paragino Vakarų vadovus "pri
sidėti, kad (bausmę atliekan
tys) Valentin Danilov, Michail 
Trepaškin, Zara Murtazalijeva, 
Michail Chodorkovski ir Pla
ton Lebedev būtų pripažinti 
politiniais kaliniais".

Kreipimąsi pasirašė Rusi
jos valstybinio humanitarinio 
universiteto garbės prezidentas 
Jurijus Afanasjevas, Maskvos 
Helsinkio grupės pirmininkė

Liudmila Aleksejeva, žmogaus 
teisių gynėjas Valerij Borščev, 
Žmogaus teisių instituto va
dovas Valentin Gefter, Nobelio 
prem ijos laureatas, Rusijos 
Mokslų Akademijos akademi
kas Vitalij Ginzburg, Jungtinio 
pilietinio fronto vadovas Gari 
Kasparov, Respublikonų parti
jos pirmininkas Vladimir Ryž- 
kov, viešumo gynimo fondo 
vadovas Aleksej Simonov ir 
kiti, - iš viso 23 žmonės.

Dokumente pažymima, kad 
"demokratinių institutų slopi
nimas ir nuosavybės perdali
jimas pasitelkus jėgos struktū
ras ir teism us šiandien jau 
nekelia abejonių". "Precedento 
neturinčius persekiojimus ir 
išpuolius kenčia advokatai", - 
m ano k reip im osi autoriai. 
"Mes tikimės, kad demokra
tinių šalių vyriausybės padarys 
viską, kas įmanoma, kad būtų 
sustabdyti Rusijos slydimas į 
totalitarinę praeitį ir bandymai 
įvesti joje diktatūrinį valdymo 
režimą, pavojingą ir Rusijai, ir 
visai tarptautinei bendrijai", - 
pažymėjo grupė Rusijos visuo
menės veikėjų. Delfi

PREZIDENTAI VIENINGI PRIES SIAURĖS KORĖJOS 
BRANDUOLINIUS GINKLUS

klausimą reikėtų spręsti taikio
mis ir demokratinėmis priemo
nėmis", - sakė Roh Moo-Hyun 
per spaudos konferenciją su 
G.W.Bush. Pietų Korėjos prezi
dentas žodžius vertė vertėjas.

G.W.Bush nė kiek nesušvel
nino Vašingtono pozicijos, kad 
Šiaurės Korėja negaus lengvojo 
vandens atominio reaktoriaus, 
kurio pageidauja, kol nesunai
kins savo branduolinių ginklų 
ir nenutrauks jų  gamybos prog
ramų. "Mūsų pozicija tokia: 
lengvojo vandens reaktoriaus 
(klausimą) svarstysime tinka
mu laiku. O toks laikas ateis, 
kai jie, leisdami juos tikrinti,

atsisakys branduolinių ginklų ir 
(arba) jų programų", - sakė JAV 
prezidentas.

Roh Moo-Hyun, anksčiau 
nesutikęs su griežtu G.W.Bush 
požiūriu į šią problemą, išsi
suko nuo atsakymo į klausimą, 
ar jo politika sutaikyti Šiaurę ir 
Pietus pakenkė santykiams su 
Vašingtonu.

JAV prezidentas pripažino, 
jog dvišalių santykių srityje 
esama "sudėtingų" dalykų, bet 
pareiškė, jog ryšiai tarp Va
šingtono ir Seulo šiuo metu yra 
"puikūs kaip niekad", ir pabrėžė 
pritariąs abiejų Korėjų suvie
nijimo idėjai. Delfi
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LIETUVOS KARIŲ ŠVENTĖ■------------------------------------
Lietuvos kariuomenės steigimo oficialiąja data laikoma 

1918 m. lapkričio 23-oji, nes tą dieną išėjo pirmasis LK 
įsakymas, kurį paskelbė ministras pirmininkas Mykolas 
Sleževičius, kad organizuojama Lietuvos kariuomenė, kuri turės 
ginti jaunos valstybės sienas ir jos piliečius nuo vidaus ir išorės 
priešų. Todėl ši data laikoma mūsų karių šventės diena.

Prisim intina, jog  Lietuvos kariuom enė kūrėsi labai 
sunkiomis sąlygomis, nes 1918 metų pabaigoje I Pasauliniam 
karui pasibaigus, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė ir 
jų  pėdomis žygiavo Sovietų Rusijos Raudonoji armija, 
norėdam a užim ti Lietuvą. Pirm ieji mūsų kariuom enės 
organizatoriai buvo lietuviai karininkai, sugrįžę iš Rusijos. 
Truputį vėliau prie jų  prisidėjo Mažosios Lietuvos ir JAV 
lietuviai kariai. Bet visas organizavimasis vyko slaptai, nes 
vokiečių okupacinė valdžia griežtai draudė.

Kovos dėl Lietuvos laisvės prasidėjo 1918 m. pabaigoje ir 
truko ligi 1920 metų pabaigos. Kariauti teko su rusų bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Bolševikai, kai tik Vokietijoje 
prasidėjo revoliucija, tuoj pradėjo telkti karius užimti Lietuvai 
ir kitiems Baltijos kraštams. Sudarė ir Sovietą Lietuvai valdyti 
ir buvo užėmę beveik 2/3 Lietuvos teritorijos. Bet laimingai -  
tolimesnis rusų bolševikų slinkimas buvo lietuvių ir vokiečių 
sustabdytas, nors organizuotos kovos dar negalėjo vesti. 
Latvijoje tuo metu bolševikai pasiekė Ventos upę, kur buvo 
sustabdyti Latvijos tautinės kariuom enės ir vokiečių 
reguliariosios kariuomenės dalinių. Tuo metu pro Gardiną į 
Rytprūsius traukėsi vokiečių kariuomenė iš Ukrainos. Vokiečiai 
buvo pasirašę su rusais sutartį ir nustatę laikiną demarkacijos 
liniją pro Daugus, Stakliškes, bet jau ir tada rusai tos sutarties 
nesilaikė ir vasario mėnesį įvykdė puolimą užimti Kauną ir 
prieiti iki Rytprūsių. Įvyko Kėdainių, Jiezno, Alytaus kautynės. 
Vokiečiai iš Alytaus kautynių pasitraukė; likę vieni lietuviai 
buvo priversti pasitraukti. Jiems besitraukiant Alytuje per 
Nemuną ant tilto žuvo 1 pėstininkų pulko vadas karininkas 
Antanas Juozapavičius -  tai pirmasis karininkas žuvęs dėl 
Lietuvos laisvės. Bet Alytus buvo lietuvių ir vokiečių karių 
atsiimtas puolant rusus iš naujo -  Kauno miestui pavojus buvo 
pašalintas. Lietuvoje tada beliko tik keli vokiečių batalionai. 
Jų tarpe buvo spartakistų (komunistų), kurie neapkentė Lietuvos 
ir bandė sukilti. Jie buvo išsiųsti į Vokietiją. Tada vokiečiai 
suorganizavo penkis saksų savanorių batalionus, kurie 
Lietuvoje išbuvo iki 1919 m. liepos mėnesio ir padėjo 
lietuviams kovoti su komunistais. Vokietijos dalinių vadu 
Lietuvoje buvo gen. Eberhard. Žemaitijoje tuo metu kovojo 
lietuviai partizanai karininko Povilo Plechavičiaus vado
vaujami.

Lietuvos Taryba Vilniuje jau registravo savanorius karius. 
Pirmasis iš karininkų užsirašė K. Škirpa, iš kareivių -  St. Butkus. 
Buvo sudaryta Apsaugos komisija -  karo taryba, kuriai 
vadovavo ne karys S. Šilingas. Tarp 6 komisijos narių buvo 2 
kariai: gydytojas V. Nagius-Nagevičius ir karininkas J. Kubilius. 
Atvyko pirmieji 11 savanorių. Vokiečiai Šnipiškėse perleido 
medines kareivines pirmiesiems savanoriams. 1918 m. spalio 
17 d. buvo pirmoji 41 kario rikiuotė ir pirmą kartą sugiedotas 
Lietuvos himnas. S. Tūbėnas

Vytautas Landsbergis:
BALSAS IŠ DUGNO

Apie dugną kalba Lietuvos 
Seimo narys Algirdas Paleckis, 
tai gal išties taip jaučiasi. Jam 
skaudu, kad Baltijos dugne 
numatyta tiesti dujotiekį, o 
Lietuva kiek anksčiau, kol dar 
buvo laikas, neužkirto tam 
kelio.

Dėl paskubomis pasirašy
tos Rusijos ir Vokietijos sutar
ties (ne metų pabaigoje, o Ger
hard Schroeder rinkimams) 
pirm ieji kritiškai sureagavo 
lenkai -  jų  prezidentas ir kiti 
politikai; iš ten atėjo ir sąvoka 
"Putin-Schroeder paktas". Kri
tiškai atsiliepė ir Lietuvos, ir 
kitų šalių politikai. Ne visi; 
pavyzdžiui, Seimo nariai Al
fredas Pekeliūnas ir Algirdas 
Paleckis mano, kad jeigu Lie
tuvos vadovas būtų dalyvavęs 
Didžiojo Tėvynės karo Perga
lės parade ir nesirodęs Ukrai
noje, tai mūsų šalis galėjo tapti 
trečiąja vam zdžio sutarties 
dalyve. Taip, kiekvienas turi 
teisę į savitą politinį įžvalgu
mą. Tačiau ir lenkų, ir lietuvių 
kritika dėl šios už nugarų su
darytos sutarties davė naudos. 
Padoresnieji Vokietijos politi
kai pasijuto nepatogiai. Kiek 
man žinoma, sąžinės jausmas 
per susitikimą su Lietuvos pre
zidentu neaplenkė nė Vokieti
jos kanclerio. Išvakarėse -  
rūstybės salvės, kaip Lietuva

LENKIJA REIKALAUJA RUSIJĄ PRIPAŽINTI 
KARININKŲ ŽUDYNES KATYNĖJE

Naujas Lenkijos URM va
dovas Stefan Meller paragi
no R usiją  galu tinai padėti 
tašką ant "i" dvišaliuose santy
kiuose dėl "Katynės bylos". 
"Lenkijos ir Rusijos užsienio 
reikalų m inisterijos sudarė 
darbo grupę sudėtingiem s 
klausim am s spręsti ... Mes 
dedame viltis į šį pokalbį (dėl 
Katynės įvykių) ir tikimės, kad 
dialogas šia tema bus užbaig
tas iki galo", - sakė S.Meller 
išskirtiniame interviu agentū
rai Interfax. "Aš, kaip privatus 
asmuo, viliuosi, jog didžioji 
Rusija tikriausiai sugebės aiš
kiai pareikšti savo nuomonę 
šia tema, kad daugiau neberei
kėtų prie jos sugrįžti", - pabrė
žė S.Meller, kuris šiuo metu 
lankosi Rusijoje su vizitu.

Pasak jo, šalys turi drauge 
pereiti šią skaistyklą. "Jeigu ir 
M askvoje, ir Varšuvoje su
prantama, kad lenkai ir rusai 
drauge kurs pasaulio ateitį, jie 
turi tai pereiti", - įsitikinęs mi
nistras. "Puikiai suprantu tuos 
žiaurumus, kuriuos patyrė rusų 
tauta ir kitos tautos buvusios 
SSRS sudėtyje. Todėl aš, ir visi 
mano tėvynainiai laukiame, 
kad šis skausmingas klausimas 
būtų užbaigtas dvasia, pritin
kančia laisvoms dem okrati
nėm s tau tom s", - pabrėžė

drįsta kritikuoti, o išlydėjo už 
parankės. Esu girdėjęs labai 
įtakingą Vokietijos politiką iš 
Europos Parlamento atsipra
šantį Lenkijoje dėl jo  šalies 
poelgio, ypač stiliaus. Bava
rijos m inistras pirmininkas, 
tuomet kandidatas į naujosios 
federalinės vyriausybės eko
nomikos ministrus, Edmundas 
Stoiberis pasisakė dėl sutarties 
ne vien kritiškai, bet ir kad 
negalima dalykų visiškai taip 
palikti (laiške man, atsipra
šau). Dabar sudaryta Vokieti
jos vyriausybė, kiek kitaip 
vertinanti Europos solidarumą, 
turės ką pasvarstyti; galbūt 
pabus ir Europos Komisija. 
Nėra paprasta, yra pavojinga, 
bet reikia dirbti. Lietuvos pre
zidentas dirbo gerai, panaudo
jo savo progas bei galimybes 
ir tai sveikintina. Pono A. Pa
leckio isterika -  ne. Jo patari
mai Valdui Adamkui, apie ką 
kalbėti Berlyne, būtų buvę ver
tingi, tačiau pavėlavę.

Kadangi jauni politikai dar 
ne viską pasauly žino, kai ku
riais laikotarpiais gal nė negy
veno, tai priminsiu visiems, 
kas atsitiko Lietuvos kely į 
Europos Sąjungą 1997 metais 
ir kiek vėliau. Išties, kaip sako 
A. Paleckis, Europos Sąjunga 
tuomet išskyrė Estiją kaip la
biau pažengusią kandidatę, o

ministras.
Pasak jo, Katynė - tai visos 

lenkų tautos tragedija. Jis pa
žymėjo, kad lenkams iki šiol 
ne viskas žinoma apie nužudy
tus Sovietų Sąjungoje tėvynai
nius. "Siaubingi nusikaltimai 
Katynėje, Medne, Charkove 
yra didelė žaizda lenkų tautos 
širdyje. Žmonės, Stalin sušau
dyti Katynėje, buvo lenkų kari
ninkų žiedas, lenkų inteligenti
jos žiedas", - pažymėjo S.Mel- 
ler.

Sovietų Sąjungai 1939 me
tais su hitlerine Vokietija pasi
rašius R ibbentrop-M olotov 
paktą ir užpuolus rytinę Len
kiją, Raudonoji Armija į ne
laisvę paėm ė m aždaug 22 
tūkstančius lenkų karininkų ir

IRANE PRADĖTAS 
NAUJAS URANO ETAPAS

Irane lapkričio 17 d. pradė
ta konvertuoti urano rūdą į du
jinę būklę. Tai tarpinis proce
sas gaminant sodrintąjį uraną, 
kurį galima panaudoti kaip ku
rą reaktoriuje arba užtaisą ato
minėje bomboje, pranešė dip
lomatai.

JT inspektoriai "pranešė, 
kad urano perdirbimo gamyk
loje Isfahane pradėtas naujos 
urano rūdos konversijos tech
nologinis procesas", - sakė sa-

Latvijai ir Lietuvai pasiūlė dar 
pasitvarkyti, padirbėti. Neži
nau dėl Latvijos, bet Lietuva 
tikrai buvo šiek tiek atsilikusi 
po ketverių metų LDDP valdy
mo. Ir faktiškai, ir tarptautinėje 
opinijoje. Reikėjo dar vienų 
metų prisivyti.

Tačiau reagavom apskritai 
ramiai, Baltijos Asamblėjoje 
pasitvirtinę principą "vienos 
šalies pasiekimas -  visų trijų 
pasiekim as", kadangi svar
biausia esą pralaužti diploma
tines blokadas. Tegu ir po vie
ną. Netrukus jau mūsų šiauri
niai kaimynai susirūpino, kad 
galime pirmieji ir vieni pra
laužti blokadą į NATO. Atsi
menate? Lietuva ir Slovėnija 
geriausiai pasirengusios ir pa
našiai. Bet susitvarkėme trys 
sesutės ir viename, ir kitame 
kelyje kartu. Kažkokią mūsų 
"raudų ir skundų sireną po visą 
Europą", kodėl Estiją trumpam 
išskyrė, gal tik A. Paleckis pri
simena sapnavęs.

Yra pykstančių, kam Lietu
va vykdo savarankišką užsienio 
politiką, ne visada atsiklaus- 
dama Rusijos. Yra manančių, 
kaip p. A. Paleckis, kad čia rei
kėtų "arba arba". O jis asmeniš
kai dar ir siūlo keisti valstybės 
politiką. Žinoma kryptimi. Bet 
ne visi taip mano, todėl ir Lietu
va dar yra. www.omni.lt

kareivių. Vėliau lenkų belais
viai Stalin įsakymu buvo su
šaudyti Katynės miške netoli 
Smolensko ir Ukrainos mies
tuose Charkove ir Medne.

Hitlerininkai šį nusikaltimą 
atskleidė 1943 metais, tačiau 
tuomet Sovietų Sąjunga apkal
tino pačius vokiečius, nes len
kų belaisviai buvo sušaudyti 
vokiškomis kulkomis iš vokiš
kų pistoletų. Tačiau 1990 me
tais, likus vieneriems metams 
iki Sovietų Sąjungos žlugimo, 
tuometinis sovietų vadovas 
Michail Gorbačiov pripažino, 
kad tai NKVD darbas.

2005 metų kovą Lenkijos 
Seimas priėmė rezoliuciją, ku
rioje pareikalavo, kad Rusija 
pripažintų genocidu paimtų į 
nelaisvę karininkų sušaudymą 
Katynėje. Tačiau Maskva nesu
tiko su šiuo reikalavimu. Delfi

vo pavardės nenorėjęs skelbti 
diplomatas. Kitas diplomatas 
patvirtino šį pranešimą ir sakė, 
kad iraniečiai kelis kartus keitė 
dar spalį žadėtos urano konver
sijos proceso pradžios datą. 
Pasak diplomato, datas keisti 
vertė remonto darbai Isfahano 
gamykloje. Tai antras kartas, 
kai iraniečiai atlieka konver
siją. Anksčiau jie jau perdirbo 
37 tonas urano rūdos. Po da
bartinio etapo Iranas turės apie 
50 tonų urano heksafluorido 
dujų. Delfi

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.omni.lt
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DARBO PARTIJOS VADAS DRĮSO 
PRIMINTI PREZIDENTUI 

MORALINIO AUTORITETO 
PAREIGAS

Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas įtaria 
p rez iden tą  Valdą A dam kų 
politiniu abejingumu Lietuvai 
ir ragina šalies vadovą kuo 
greičiau išreikšti aiškią po
ziciją dėl valstybėje tvyrančio 
chaoso, jo  manymu, destabi
lizuojančio Vyriausybės bei 
viso Seimo darbą. “Preziden
tas jau seniai turėjo išsakyti 
savo poziciją dėl esamos pa
dėties valstybėje. N egaliu  
suprasti, kodėl tai nėra pa
daryta. Juk akivaizdu, kad ši 
situacija yra peržengusi bet 
kokias ribas, Seimo ir Vyriau
sybės darbas yra d irb tinai 
trukdomas”, - komentuodamas 
pasta rų jų  d ienų  valstybės 
po litin ius įvykius sako V. 
Uspaskichas.

Jis pažymi, kad tokia prezi
dento laikysena gali būti ne
atsitik tinė ir sudaranti itin 
palankias sąlygas stiprėti tam 
tikroms politinėm s jėgom s. 
“Valstybės vadovo abejingu
mas šalies politiniam s įvy
kiams mažina politinį valsty
bės brandumą ir sudaro pa
lankias sąlygas tam tikrų po
litinių jėgų veiklai. Deja, šios 
po litinės jėgos tik rai nėra 
naudingos Lietuvai”, - teigia 
Darbo partijos vadas. Jis pri
mena, kad V. Adamkus turi 
būti moralinis autoritetas Lie
tuvos žmonėm s, privalantis 
reaguoti į Lietuvoje vyksian
čius politinius procesus. Įtam
pa Seime kilo valdančiajai 
daugum ai atm etus siūlym ą 
sudaryti laikinąją kom isiją

ĮŽŪLU M O  VIRŠŪNĖ
D okum entų k las to to jas  

kaltina Lietuvos prezidentą. 
Dar to nebuvo. Kodėl anas 
nepasako savo pozicijos? Taigi 
prezidentas išdėstė poziciją, 
seniai išsakė įsitikinimą, jog V. 
Uspaskich negali trintis Lie
tuvos valdžioje. Kodėl doku
mentų klastotojas ir piktnau- 
džiau to jas įgy tą ja  valdžia  
nepaklausė šių žodžių iki galo? 
Kad galėtų  dar labiau įs i
tvirtinti kvarteto supervyriau- 
sybėje, šešėlyje už A.Brazaus- 
ko kėdės ir užmetęs jam  ant 
kaklo šilkinę virvelę.

"Tam tikros politinės jėgos 
tikrai nėra naudingos L ie
tuvai," -  čia labai savikritiška 
klastotojo mintis. Demonstra
tyvus cinizmas, beribė arogan
cija, prezidento puolimas, tai 
Lietuvos politinės kultūros, 
kiek jos dar yra, likučių grio
vimas. Ne Plechanovo aukš
toji, bet Archangelsko prof- 
techvidurinė. Didieji tautos 
lūkesčiai.

Vytautas L an dsberg is ,
www.omni.lt

premjero šeimos verslo reika
lams tirti.

Primename, kad preziden
tas V. Adamkus susiklosčiusią 
padėtį lapkričio 15 d. aptarė su 
Ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku ir Seimo p irm i
ninku A rtūru Paulausku, o 
lapkričio 16 d. - su vienu iš 
kom isiją siūliusių sudaryti 
iniciatorių opozicijos vadovu 
Andriumi Kubiliumi. Po susi
tikimo su valstybės vadovu A. 
Brazauskas sakė manąs, kad V. 
Adamkus gali padėti nutildyti 
dirbtinai suformuotą, su Seimo 
komisijos jo  šeimos verslui 
ištirti sudarymu susijusį, chao
są ir įtampą. “Prezidentas kaip 
valstybės vadovas gali žengti 
žingsnius, kurie iš tik rų jų  
padės nutildyti vieną kartą šitą 
betvarkę ir chaosą, kuris yra 
dirbtinai suformuotas Lietu
voje”, - sakė jis. Seimo pirmi
ninkas A. Paulauskas mano, 
kad premjeras A. Brazauskas 
pats galėtų pasirinkti, kokia 
forma pateikti atsakym us į 
opozicijos iškeltus klausimus, 
susijusius su jo šeimos verslu. 
“Atsakymus reikėtų duoti gal 
nebūtinai komisijų forma, nes 
dabar tas žodis yra visiems 
alergiją keliantis, gal kitokios 
form os re ik ia  ieško ti, bet 
atsakymo reikia”, - pažymėjo 
A. Pau lauskas. Tuo tarpu 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 
opozicijos vadovas A. Kubi
lius siūlo šalies vadovui V. 
Adamkui siekti, kad pats Vy
riausybės vadovas pasiprašytų 
sudaryti tokią komisiją.

SEIMO NARIAI NAUJU 
ĮSTATYMU RENGIASI 

PAŽABOTI
SAVIVALIAUJANČIUS

MATININKUS
Politikai svarsto, kaip pa

žaboti savivaliaujančius ma
tininkus. Seimo Antikorup- 
cijos komisija nusprendė pra
šyti Seimo valdybos suburti 
darbo grupę naujam Matininkų 
įstatymui rengti. Valstybinė 
mokesčių inspekcija nustatė, 
kad UAB korporacija “Mati
ninkai” nedeklaravo dalies 
pajamų už fiziniams asmenims 
atliktus kadastrų matavimus ir, 
bendrais skaičiavimais, nesu
mokėjo 900 tūkst. litų. Dėl 
tokio pažeidimo Seimo Anti- 
korupcijos kom isija ketino 
kreiptis į Finansinių nusikalti
mų tyrim o tarnybą, tačiau 
paaiškėjo, kad šios tarnybos 
įsikišimo neprireiks. “Matinin
kai sutiko su Mokesčių inspek
cijos nustatytais pažeidimais ir 
susimokėjo. Mes galime kreip
tis į FNTT, tačiau manau, kad 
tyrimas nebus pradėtas, nes 
nebeliko  o b jek to ” , - sakė

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus lapkričio 17 d. priėmė susitikimo su valstybės 
vadovu prašiusius Vyriausybės ministrus. Su Prezidentu susitikę valdančiosios koalicijos partijų 
ministrai išreiškė paramą Ministrui pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui ir valdančiosios 
koalicijos siekį dirbti kartu. Susitikimo metu prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad politinio pastovumo 
vardan negali būti paminami pamatiniai demokratinės valstybės ir pilietinės visuomenės principai. 
Valstybės vadovo nuomone, demokratinėse valstybėse turi būti laikomasi ir paisoma politinės moralės 
reikalavimų, kurie verčia politikus būti dvigubai atsakingais. www.president.lt

A. KUBILIUS SIŪLO A. BRAZAUSKUI PASIPRAŠYTI 
SUDARYTI SEIMO KOMISIJĄ

Seimui nutarus nesudaryti 
laikinosios tyrimo komisijos 
dėl prem jero A lgirdo B ra
zausko šeimos verslo, opozi
cijos vadovas Andrius Kubi
lius siūlo šalies vadovui Valdui 
Adamkui siekti, kad pats Vy
riausybės vadovas pasiprašytų 
sudaryti tokią komisiją. Tokią 
mintį jis išsakė apsilankęs pas 
prezidentą V. Adamkų. “Vie
nintelis mano siūlymas Lie
tuvos prezidentui šioje situa
cijo je  - pabandy ti įtik in ti 
premjerą, kad jis pripažintų 
savo ir valdančiosios koalici
jos vieną iš didžiausių klaidų 
blokuojant Seimo komisijos 
sudarymą, ir pasiekti, kad pats 
prem jeras pasiprašytų, kad 
tokia komisija būtų sudaryta” , 
- teigė A. Kubilius.

Prezidentas V. Adamkus su 
Tėvynės sąjungos pirmininku 
ir Seimo opozicijos vadovu A. 
K ubilium i ap tarė po litinę  
situaciją, susiklosčiusią po to, 
kai Seimo valdančioji daugu
ma atmetė siūlymą sudaryti 
laikinąją kom isiją premjero 
šeimos verslo reikalams tirti. 
Prezidentą domino, kaip opo
zicijos vadovas vertina padėtį

komisijos narė Nijolė Steib- 
lienė.

Respublikos kalbintas kor
poracijos “M atininkai” va
dovas Kęstutis K ristinaitis 
nenorėjo pripažinti, kad ma
tininkai iš žmonių reikalavo 
duoklių, tačiau neslėpė, kad 
buhalteriniuose dokumentuose 
buvo padaryta nemažai klaidų. 
Tai, kad matininkai užsiima ne 
tik teisėta veikla, Seimo Anti- 
korupcijos komisijai lapkričio 
16 d. patvirtino ir Specialiųjų 
tyrimų tarnyba (STT). STT 
nurodė, kad nuo šių metų ge-

vidaus politikoje ir kokius 
mato būdus išsklaidyti kilusią 
įtampą.

Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus apie tai kalbėjo su 
Ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku ir Seimo pirminin
ku Artūru Paulausku. A. Bra
zauskas sakė manąs, kad Lie
tuvos prezidentas V. Adamkus 
gali padėti nutildyti dirbtinai 
suformuotą, su Seimo komi
sijos jo  šeimos verslui ištirti 
sudarymu susijusį, chaosą ir 
įtam pą. “P reziden tas kaip 
valstybės vadovas gali žengti 
ž ingsnius, kurie iš tikrųjų  
padės nutildyti vieną kartą šitą 
betvarkę ir chaosą, kuris yra 
dirbtinai suformuotas Lietu
voje”, - sakė A. Brazauskas po 
Prezidentūroje vykusio susi
tikimo su prezidentu. Jis nesi
ėmė komentuoti, kaip tą gali 
padaryti šalies vadovas, nes 
“tai prezidento kompetencija”.

Paklaustas apie tai, kaip 
ketina pateikti opozicijai atsa
kymus į ją dominančius klausi
mus, A. Brazauskas sakė, kad 
“esam e teisinė valstybė ir 
teisinėmis priemonėmis turi 
būti sprendžiami tokie dalykai,

gužės su įvairiais nusiskun
dimais dėl matininkų veiklos į 
tarnybą kreipėsi daugiau nei 
300 asmenų. 40 proc. žmonių 
aiškino, kad matininkai per 
lėtai vykdo žemės reformą, 30 
proc. skundėsi, kad projektų 
autorių paženklintos sklypų 
ribos ir plotas neatitinka ribų 
ploto žemės sklypo plane, kiti 
skundėsi prastu darbu ir nereg
lamentuotais darbų įkainiais.

Posėdyje dalyvavę Regist
rų centro atstovai sakė, kad kas 
dešim ta privačių matininkų 
parengta byla būna su klai

kai metami niekuo nepagrįsti 
kaltinimai” . Pasak premjero, 
Specialiųjų tyrimų tarnyba, 
Generalinė prokuratūra yra 
sukurtos tam, kad tokius įtari
nėjimus išsiaiškintų iki galo.

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas mano, kad premjeras 
A. B razauskas pats galėtų 
pasirinkti, kokia forma pateikti 
atsakymus į opozicijos iškeltus 
klausim us, susijusius su jo  
šeimos verslu. “Atsakymus 
reikėtų duoti gal nebūtinai 
komisijų forma, nes dabar tas 
žodis yra visiem s alergiją  
keliantis, gal kitokios formos 
reikia ieškoti, bet atsakymo 
reikia” , - po Prezidentūroje 
vykusio susitikimo su prezi
dentu V. Adamkumi sakė A. 
Paulauskas. A. Paulauskas 
pažymėjo, kad Seimas yra at
vira institucija ir gali būti pa
sirinkta įvairių formų. “Opo
zicija gali tiesiog pasinaudoti 
dabar galiojančiomis Seimo 
Statute normomis - tai paklau
simas, atsakymai, Vyriausybės 
valanda. Čia tikrai spektras yra 
pakankamai platus, bet gali 
pats premjeras pasirinkti kito
kią formą”, - sakė jis. LGĮTIC

LR Vyriausybes spaudos
tarnyba paskelbė, jo g  nuo 
lapkričio 21 d. galim a pa
skambinti tam tikru numeriu į 
Vyriausybę, bus galima klausti 
apie prem jerą ir jo  žmonos 
verslą, į kuriuos A.Brazauskas 
vėliau ketina atsakyti tiesio
giniame Lietuvos televizijos 
eteryje.

domis. Sumokėjęs pinigus už 
klaidingą projektą klientas 
vėliau pats turi ieškoti būdų, 
kaip priversti matininkus jas 
ištaisyti. LGĮTIC

http://www.omni.lt
http://www.president.lt
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LIETUVOS VADOVAUJAMA 
AFGANISTANO GORO PROVINCIJOS 

ATKŪRIMO GRUPĖ SULAUKĖ PARAMOS
Į Čagčaraną, kur yra įsikū

rusi Lietuvos vadovaujam a 
Goro provincijos atkūrimo 
grupė, lapkričio 18 d. atvyko 
nauja pamaina. Į Afganistaną 
atvykę Lietuvos kariai lapkri
čio pabaigoje pakeis nuo čia 
nuo birželio mėnesio tarnau
jančius karius.

M aždaug penkiasdešim t 
Lietuvos karių nusileido Hera- 
te, priešakinės paramos bazėje. 
Dalis karių išskrido į Kabulą, 
Tarptautinių saugumo paramos 
pajėgų (angl. ISAF) štabą, kur 
dalyvaus trum puose m oky
muose, o kiti kariai atvyko 
tiesiai į Čagčaraną, pranešė 
KAM.

Su pirmąją grupe atskrido 
PAG-2 vadovybė, štabo kari
n inkai, m obilių jų  ryšio  ir 
stebėjim o grupių vadai bei 
vairuotojai. Jie iki mėnesio 
pabaigos bus supažindinti su 
situacija provincijoje, perims 
pareigas iš savo pirmtakų. Kiti 
kariai į Č agčaraną atskris 
mėnesio pabaigoje.

PAG-2 m isijos kariam s 
teks prisitaikyti prie sudėtingų 
oro sąlygų - gruodžio mėnesį 
Afganistane prasidės žiema. 
Šiam regionui būdingas sausas

SUO M IJO JE VEIK IA  RUSIJOS ŠNIPAI

Suomijoje, kaip ir šaltojo 
karo laikais, vis dar knibžda 
Rusijos šnipų, rašo laikraštis 
Helsingin Sanomat. Remda
masis neįvardytais šaltiniais 
leidinys teigia, kad Helsinkyje 
gyvena m aždaug pusšim tis 
užsienio slaptųjų agentų, iš 
kurių trisdešimt yra atsiųsti 
Rusijos. Jų skaičius toks pat, 
kaip ir pačiame šaltojo karo 
įkarštyje, kai ši neutrali Skan
dinavijos šalis buvo atsidūrusi 
tarp sovietinio ir Jungtinių 
Valstijų vadovaujamo bloko.

Likusieji dvidešimt dirba 
JAV, kitoms Vakarų valsty
bėms, Kinijai ir Rytų Europos 
šalių vyriausybėms, nurodo 
la ik raštis . A not H elsing in  
Sanomat, 80-90 proc. šnipų

EUROPOS SĄJUNGOJE VIS DAŽNIAU KALBAMA 
ANGLŲ KALBA

Beveik pusė Europos Są
jungos gyventojų gali kalbėti 
anglų kalba, tuo tarpu Lie
tuvoje bendrauti angliškai gali 
tik 26 proc. žmonių. Tai paro
dė “Eurobarometro” tyrimo, 
kurį Europos Komisijos už
sakym u atliko  “TNS Pol- 
ling&Social” , rezultatai. Šio 
tyrimo metu buvo apklausti 
daugiau kaip 30 tūkst. žmonių 
25-e ES šalyse, pranešė “TNS 
Gallup” .

“Tyrimas parodė, kad ang
lų, kaip užsienio kalbos nau
dojim as Europos Sąjungos 
šalyse ir toliau auga”, -  sakė

žemyninis oras, šaltasis laiko
tarpis būna gana atšiaurus, 
iškrenta daug sniego, dideli 
temperatūrų skirtumai dieną ir 
naktį. Žiemos metu keliai ir 
kalnų perėjos gali būti užpus
tytos, todėl pagrindinė susisie
kimo priemonė - orlaiviai.

PAG-2 karia i aprūp in ti 
žiem ine apranga, dykum ų 
lauko uniforma; iš Lietuvos 
bus gabenama papildoma šilta 
patalynė, žieminiai rūbai ir 
avalynė; planuojama įsigyti 
papildomos įrangos transporto 
priemonėms, kad galėtų judėti 
žiemos sąlygomis. Taip pat 
num atyta, kad kai kuriuos 
daiktus kariai galės įsigyti 
Italijos karių bazės prekybi
niame centre Herate.

L ietuvos vadovaujam os 
Goro provincijos atkūrimo gru
pės pagrindinės užduotys - 
stiprinti centrinės Afganistano 
valdžios įtaką Goro provinci
joje, padėti vietinėms saugumo 
struktūroms kurti saugią aplin
ką ir stabilumą, sudaryti tinka
mas sąlygas provincijai ir vals
tybei atkurti tarpininkaujant ir 
skatinant įvairių valstybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų 
veiklą provincijoje. LG0TIC

turi diplom atinius pasus, o 
likusieji veik ia prisidengę 
žu rnalis tine  ar akadem ine 
veikla.

Kaip teigia pranešime ci
tuojam a Suom ijos slaptoji 
tarnyba, nuo devintojo dešimt
mečio užsienio agentus ypač 
domina Suomijos pramoninės 
paslaptys, lėmusios preceden
to neturintį šalies ekonomikos 
suklestėjimą. Šnipai taip pat 
nori daugiau žinoti apie at
sargius Suomijos žingsnius 
siekiant suartėti su NATO ir 
šios Šiaurės šalies galimybes, 
tegu ir tolim as, kada nors 
prisijungti prie Vakarų karinio 
aljanso. Europos Sąjungos 
nare Suomija tapo 1995 me-
tais. Delfi

“TNS Gallup” tyrimų direk
torius Mindaugas Degutis.

Palyginti su 2001 metų 
duomenimis, Europos Sąjun
gos gyventojų, mokančių kal
bėti angliškai šalia savo gim
tosios kalbos, skaičius išaugo 
2 procentiniais punktais -  nuo 
32 iki 34 procentų. Atsižvel
giant į tai, kad 13 procentų 
žm onių ES naudoja anglų 
kalbą kaip savo gimtąją (Jung
tinėje Karalystėje, Airijoje), 
kalbėti anglų kalba gali beveik 
pusė (47 proc.) visų ES gyve
nančių suaugusiųjų.

Delfi

Lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose pristatyti Lietuvos 
pasiekimai Yale universiteto “Pasaulio bičiulių programos” studentams. Pristatyme kalbėjo LR 
ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. LR ambasados nuotr.

PROKURORAI PRADEDA TIRTI "DRAUGYSTĖS" 
PRIVATIZAVIMĄ

G eneralinė prokuratūra, 
išnagrinėjusi Valstybės turto 
fondo pateiktą medžiagą, lap
kričio 18 d. nusprendė pradėti 
ikiteisminį tyrimą dėl viešbu
čio "Draugystė" p riva tiza
vimo. Ikiteisminį tyrimą dėl 
viešbučio, kuriam  anuomet 
vadovavo ir kuris dabar pri
klauso premjero Algirdo Bra
zausko žmonai Kristinai, pa
vesta atlikti Vilniaus apygar
dos prokuratūrai. Tai patvirtino 
generalinio prokuroro pava
duotojas Gintaras Jasaitis.

Vilniaus apygardos proku
ratūra įtariamųjų šioje byloje 
kol kas neįvardija. "Iš pradžių 
reikia išsiaiškinti, ar teisėtai 
buvo privatizuotos akcijos, 
tam reikia apklausti tuome
tinės turto privatizavimo tarny
bos atstovus, Prezidentūros 
buvusius atstovus ir žmones, 
kurie pirko tas akcijas, ir t.t", - 
sakė prokuroras R.Jancevičius.

"Šiandien aš negaliu įvar
dyti nė vieno įtariamojo. Nes 
negali iškart pasakyti, kas yra 
kaltas, ar tas kuris parduoda 
blogą prekę, ar tas, kuris ją  
perka, žinodamas, kad ji blo
ga", - samprotavo R.Jancevi- 
čius.

Prokuroras neatmetė tiki
mybės, atliekamame tyrime, 
be Kristinos Brazauskienės, 
kuria i p rik lauso  v iešbu tis 
"Crow ne Plaza" V iln iuje 
(anksčiau "Draugystė") ir jos 
pirmosios šeimos narių, gali 
tekti apklausti ir dabartinį jos 
vyrą - premjerą Algirdą Bra
zauską.

VTF generalinis direkto
rius Povilas Milašauskas krei
pėsi į Generalinę prokuratūrą 
dėl v iešbučio "Draugystė" 
(dabar "Crowne Plaza") pri
vatizavimo aplinkybių.

Prokuratūra paprašyta iš
tirti, ar vykdant bendrovės 
"Draugystės viešbutis" valsty
bei nuosavybės teise priklau
siusių akcijų privatizavim ą

nebuvo pažeisti teisės aktų, 
reglam entuojančių  p riva ti
zavim o procesą Lietuvoje, 
reikalavimai bei asmenų, vyk
džiusių ir dalyvavusių privati
zavimo procese, veiksmuose 
nėra nusikalstam os veikos 
požymių.

Kaip žurnalistam s teigė 
G.Jasaitis, šiai medžiagai ne
galioja senaties terminas.

Pasak G.Jasaičio, pastaruo
ju metu buvo atlikti du patik
rin im ai, susiję  pare igūnų  
sprendimais dėl sostinės vieš
bučio "Draugystė" (dabar -  
"Crowne Plaza) ir valgyklos 
"Šešupė" privatizavimo tyri
mo. Ir viešbučiui, ir valgyklai 
vadovavo K.Brazauskienė.

Ikiteism inis tyrim as dėl 
"Šešupės" privatizavimo prieš 
kelerius metus buvo nutrauk
tas. Po patikrinimo nustatyta, 
kad tirta veika anuomet buvo 
kvalifikuota teisingai. Ši byla 
jau grąžinta į archyvą. Pagal 
tuo metu galiojusį Baudžia
m ąjį kodeksą šiems veiks
mams jau suėjęs senaties ter
minas.

Ištyrus viešbučio "Drau
gystė" privatizavim ą, buvo 
atsisakyta pradėti ikiteisminį 
tyrimą nenustačius nusikalti
mo sudėties. Dabar pareigūnai 
pripažino, kad pagrindo pra
dėti ikiteisminį tyrimą iš tiesų 
nebuvo.

Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) direktorius Povilas 
M alakauskas žurnalistam s 
sakė, kad šiuo metu jo vado
vaujama institucija neturi duo
menų apie galimą korupciją 
p rivatizuo jan t "Šešupę" ar 
"Draugystę".

"Jei STT turėtų rodymų, 
kurie pagal dabar Lietuvoje 
galiojančią baudžiamąją teisę 
leistų mums pradėti ikiteisminį 
tyrimą, tas tyrimas būtų pra
dėtas neprik lausom ai nuo 
vieno ar kito politiko ragini
mų", - tvirtino P.Malakauskas.

Ik ite ism in į tyrim ą būtų 
galima pradėti gavus pareiš
kim ą arba surinkus naujų  
duomenų. "Dabar daug kal
bame apie šiuos dalykus, bet 
nėra nė vieno pareiškimo šiuo 
klausimu, - sakė STT vadovas.
- Jei pareiškim as būtų, iki
teism inio tyrimo institucija 
praktiškai negali nepradėti 
tyrimo, jei ten yra pakankamai 
argumentuota informacija".

Pasak P.Malakausko, STT 
tam tikrais atvejais net nega
lėtų pradėti tyrimo - pavyz
džiui, jei yra suėję senaties 
terminas arba jau priimti pro
cesiniai sprendimai. "Kalbame 
apie dešimties ir daugiau metų 
senumo įvykius, kai STT dar 
net nebuvo. Mūsų kaupiami 
duomenys yra iš žymiai vė
lesnio laikotarpio", - pažymėjo 
jis.

"Nesusikoncentruokime tik 
į STT, - siūlė P.Malakauskas. - 
Tai yra gana siaura sritis -  
korupcija. Mes turėtume įro
dyti kyšio davimą arba tam 
tikrą telefoninę ar kitą įtaką, 
kuri yra dešimties metų senu
mo. Aš jums atvirai pasakysiu
-  tai įrodyti dabar neįm a
noma".

Repliką, kad opozicija prie
kaištauja premjerui dėl prieš 
porą metų įvykusių sandorių 
su viešbučio akcijomis, STT 
vadovas atrėmė teigdamas, jog 
"politikų įtarimų ar diskusijų 
gali būtų įvairiausių . Mes 
kalbam e apie baudžiam ąjį 
procesą ir baudžiamąją teisę, 
kur yra aiškiai suformuluota, 
kokiais atvejais institucija arba 
tyrėjas gali pradėti arba nepra
dėti tyrimo".

Pasak P.Malakausko, nors 
šiuo metu "Crowne Plaza" pri
klauso privatiems asmenims, 
STT galėtų tirti atliktus san
dorius, jei tai būtų susiję su 
valstybės tarnyba ir priimtais 
sprendimais.

Delfi
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PADĖKA LIETUVIU FONDUI 
PRIIMANT PREMIJĄ 

LIETUVOS ŠVIETIMUI
Irena Ross

M an atiteko  p riv ileg ija  
atstovauti APPLE ir priimti dr. 
Razmos vardo švietimo premi
ją  mūsų draugijos vardu.

Obuolys, tai labai tinkamas 
simbolis mūsų draugijos realy
bei:

Pirmoji dalis -  giliausiai 
įaugusios sėklos -  tai Lietuvos 
švietimo veiklos dabartis ir 
ateitis. Atitinkamoje atmosfe
roje iš tų sėklų išaugs ateities 
obelaitės -  Lietuvos visokerio
pų tarnybų ir vadovybės pajė
gos.

O tas sėklas apsupantis 
obuolio minkštimas tai esame 
mes, APPLE savanoriai, įvai
rių švietimo sričių specialistai. 
Savo pateikiamomis žiniomis 
ir metodika prisidedame prie 
tų sėklų atitinkamo protinio ir 
dvasinio maitinimo, kad iš jų 
išaugtų tvirtos ir vaisingos 
obelaitės.

Bet jei to obuolio sėklos ir 
minkštimas nebūtų apsaugoti 
stiprios, sveikos žievelės tai 
pranyktų visas bendradarbiavi
mas tarp Lietuvos švietimo 
darbuotojų ir Amerikos sava
norių. Nes ta žievelė kaip tik 
sim bolizuoja visus APPLE 
aukotojus kurių dosnumo tem
peratūra tikrumoje ir diktuoja 
mūsų ateitį.

Ir jeigu šio obuolio žievelė 
šį vakarą blizga trykšdama 
ypatingai gera sveikata tai 
grynai dėl to, kad Lietuvių 
fondas paskirdamas mums šią 
kilnią premiją suteikė APPLE 
draug ijai naujų gyvybinių  
sulčių.

Savo pastabomis prisideda 
Vaiva V ėb ra itė , p irm oji 
APPLE vadovė, šiuo metu 
esanti Lietuvoje:

“APPLE draugija itin reikš
minga ugdant lietuviškumą ir 
demokratines vertybes. Kaip 
tai įmanoma? Juk atrodo keis
ta, kad tokia veikla užsiimtų 
pedagogai iš Amerikos, dažnu 
atveju nelietuviai... Tačiau 
Lietuvos m okytojai APPLE 
kursuose gyvena visi kai nau
joje unikalioje aplinkoje, ku
rioje nėra nei kvapo cinišku- 
mo, viskas pagrįsta tarpusavio 
pagalba, pagarba mokytojo 
orumui, ir jo tautinės pilietinės 
savimonės tvirtumu. Po kursų 
mokytojai tokią aplinką nori ir 
stengiasi kurti savo mokyklo
se ...”

A ntro ji buvusi vadove, 
Emilija Sakadolskienė, šiuo 
metu gyvenanti Vilniuje, prisi
deda sekančiai:

“Ar gali būti geresnis būdas 
padėti atgimstančiai Lietuvai? 
Dalindamiesi vakarietiška pa
tirtimi su tais, kurie ugdo nau
jąsias nepriklausomos Lietu

vos kartas, esame patyrę nuo
stabių momentų. Apskaičiuo
ta, kad apie 30 nuošim čių 
Lietuvos pedagogų yra lankę 
APPLE kursus, tad mūsų talka 
Lietuvai yra palikusi ryškius 
pėdsakus. Dažnai prieina mo
kytojai, kurie dalyvavo kur
suose prieš 10 metų ar net dau
giau ir sako, kad tebesinaudoja 
medžiaga ir idėjomis pateikto
mis per APPLE kursus. Tiki
me, kad ženkliai esame prisi
dėję prie pilietiškos, susipratu
sios, ir pasišventusios visuo
menės atstatymo.”

Gita Kupčinskienė iš Bos
tono, buvusi trečioji vadovė, 
prisideda savo jausmais:

“Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, Amerikos lietuviai 
pradėjome savęs klausti, o ką 
dabar veiksime? Jau penkioli
ka metų, kaip kas vasarą dar
buojamės Lietuvoje, norėdami 
suteikti Lietuvos mokytojams 
naujų žinių, pasidalinti ben
drais pedagoginiais rūpesčiais, 
ir palaikyti kolegas dvasiškai. 
Džiugiai nustebome supratę, 
kad mes lygiai tiek pat pasise- 
miame žinių, išminties ir dva
sinės stiprybės.”

Kitas 2001 iki 2002 metų 
vadovas, University of Florida 
profesorius, dr. Phillip Taylor. 
Jo žodžiai:

“Nuo 1992 metų, per pa
skutinius ketu rio lika metų 
dalyvavimo APPLE kursuose, 
teko pastebėti, kad į mokyklos 
administratorių eiles palaips
niui įsijungia vis daugiau jau
nesnio amžiaus direktorių ir jų 
pavaduotojų ir taip pat daugėja 
ir moterų direktorių skaičius. 
Seminarų metu analizuojame 
įvairius vadovavimo iššūkius 
ir stengiamės pritaikyti atitin
kamus sprendimus žiūrint per 
naujovišką perspektyvą. Mano 
manymu, Lietuvos ateitis ge
rose rankose. Mokytojai, di
rektoriams pritariant, sukuria 
jaunuoliams pozityvias moks
lo galimybes, kurios paruoš 
tuos moksleivius tapti rytojaus 
vadovais.”

Po dr. Taylor, kita vadovė 
buvo University of North Ca
rolina School of Social Work 
profesorė, dr. Kathrine Dun
lap (2002-2003 metais). Štai 
kuo ji nori pasidalinti su mu
mis:

“Mano vadovavimo laiko
tarpyje padauginome regioni
nių kursų skaičių -  m ažes
niuose miesteliuose toli nuo 
didmiesčių. Patyrėme, kad dėl 
įvairių priežasčių, ne visoms 
mokytojoms įmanoma dviem 
savaitėm atsitraukti nuo namų. 
Taigi, per su entuziazmu lan
komus regijoninius kursus,

Inž. Eugenijus Bartkus, vienas pagrindinių Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos vadovaujančių 
asmenų, kalba Sąjungos seime spalio 8 d. Čikagoje. Z. Degučio nuotr.

PRISTATYTI LIETUVOS PASIEKIMAI
Š.m. lapkričio mėn. 17 d. 

Lietuvos Respublikos ambasa
doje Jung tinėse A m erikos 
Valstijose Yale universiteto 
Pasaulio bičiulių programos 
(Yale University World Fel
lows Program ) studentam s 
pristatyti Lietuvos pasiekimai. 
Priėmime ambasadoje taip pat 
dalyvavo JAV Valstybės depar
tamento pasekretorė globali
niams reikalams ir demokra
tijai Paula J. Dobriansky.

Susirinkusius svečius pa
sveikinęs LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas kalbė
jo: “Lietuva yra puikiausias 
pavyzdys kaip per 15 metų 
galima atsikratyti komunisti
nio palikimo, sukurti stabilią 
politinę aplinką, įgyvendinti 
demokratinius idealus ir tapti 
viena sparčiausiai besivys-

sudarome galimybę kuo di
desniam  skaičiui m okytojų 
pasisemti naujų žinių ir įgyti 
naujų mokymo įrankių.”

Vadove po dr. Dunlap bu
vau aš. 2004-tų metų vasarą. 
Būdama jauna mokytoja, pri
klausiau draugijai kurios šūkis: 
“Geriau uždegti vieną žvakutę, 
negu prakeikti tamsą.” Neno
riu praleisti šios, progos su Ju
mis pasidžiaugti, kad mes per 
paskutinius 15 metų uždegėme 
virš 15,000 žvakučių. Nes mes 
iki šiol tiesioginiai pasidalino
me praktika ir žiniomis su tiek 
pedagogų: t.y. mokytojų, di
rektorių, socialinės rūpybos 
darbuotojų ir bibliotekininkų. 
Bet tai yra tik apie 30% Lietu
vos švietimo personalo. Reiš
kia dirva tebėra plati ir todėl 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerija kasmet tebekviečia 
mūsų draugiją naujai pasirašyti 
sutartį sekančiai vasarai ir tęsti 
kursus toliau.

Dabartinis direktorius, Phi- 
ladelphijos Temple University 
profesorius ir Philadelphia 
Public Schools Special Educa
tion direktorius, kurio specia
lybė moksleiviai su negaliomis

tančių ekonomikų visoje išsi
plėtusioje, 25 narius vienijan
čioje, Europos Sąjungoje. Ti
kiuosi, kad Lietuvos sekmės 
istorija, įgyvendinant demok
ratines vertybes ir laisvosios 
rinkos reformas, taps pavyz
džiu tokioms šalims, kaip Bal
tarusija, Ukraina, Gruzija, o 
taip pat kitoms Juodosios jūros 
regiono valstybėms,” sakė jis.

Priėmimo metu kalbėjusi 
VD pasekretorė Paula J. Dob- 
riansky pabrėžė Vidurio ir 
Rytų Europos šalių demokrati
nių reformų patirties perdavi
mo svarbą kitoms valstybėms. 
“Lietuva išsiskiria savo akty
via veikla, kuri padeda šiuo 
metu tik dar bežengiančioms 
dem okratiniu keliu  valsty 
bėm s. M es esam e dėkingi 
Lietuvai, kad pastaroji savo

arba su ypatingais gabumais, 
dr. Karl Janow itz . Štai jo  
m intys: “APPLE draug ija  
pasteb im ai per penk io lika 
metų prisidėjusi prie švietimo 
atsinaujinimo Lietuvoje, akty
viai ruošiasi ateinančiai šešio- 
liktajai vasarai.

Mūsų tikslas tebėra ugdyti 
dem okratinius principus ir 
padėti Lietuvai užimti savo 
vietą 21-mo šimtmečio pasau
lyje ir komercinėje rinkoje. 
Orientuojame savo įnašą prie 
svarbiausių kriterijų reikalingų 
tai atsiekti. Tai yra: kritiškas 
mąstymas, kooperatinis moky
masis, dvasinių ir socialinių 
vertybių svarba, civilinė teisė, 
charakterio ugdymas ir tauti
nio sąmoningumo skatinimas.

Jūsų dosni piniginė premija 
mus įgalins tęsti savo užsi
brėžtą misiją Lietuvoje. Nors 
APPLE lektoriai yra savano
riai, kurie aukoja ir laiką ir 
ekspertizę, bet plataus masto 
organizacijos paslaugų teiki
mas ir išlaikymas pareikalauja 
gan stambių išlaidų. O dolerio 
vertei kritus, tos išlaidos vis 
didėja ir didėja. Taigi esame 
Jums širdingai dėkingi už Jūsų

iniciatyva apmokė irakiečius, 
rengiantis pirmiems šalyje de
mokratiniams rinkimams. Lie
tuvos patirtis buvo jiems labai 
svarbi,” pažymėjo JAV parei
gūnė.

Svečiai taip pat turėjo pro
gą susipažinti su šiuo metu 
am basadoje eksponuojam a 
paroda “15 metų Lietuvos Ne
priklausomybei.” Tai yra ben
dra Užsienio reikalų ministe
rijos ir Lietuvos instituto pa
roda, atsipindinti naujausių 
laikų Lietuvos istoriją: nuo Sa- 
jūdžio laikų iki protokolų dėl 
pilnateisės Lietuvos narystės 
ES ir NATO pasirašymo.

Šiais metais Yale univer
siteto Pasaulio bičiulių progra
moje dalyvauja 18 studentų iš 
skirtingų pasaulio valstybių, 
tame tarpe ir LR prezidento 
vidaus politikos ir analizės

(Nukelta į 7 psl.)

suteiktą šią labai reikalingą 
paramą.”

Taigi, baigdama noriu dar 
kartą padėkoti Lietuvių fondui 
už mūsų draugijos reanimacinį 
finansinį išgydym ą nes šių 
2005-tų metų vasaros kursams 
pasibaigus, m ūsų finansinė 
sveikata buvo smarkiau negu 
bet kada iki šiol, sužlugus. Ir 
Jūs ir mes gerai žinome, kad 
čia ne p irm as kartas , kad 
Lietuvių fondas yra ištiesęs 
savo dosnią ranką APPLE 
draugijai. Mes tai visada verti
nome ir tebevertiname savo, o 
ypač mūsų kolegų Lietuvos 
pedagogų vardu.

Neabejotinai, ateityje ir vėl 
ištiesime savo ranką su prašy
mu mums padėti. Tikiuosi,kad 
Dievo Apvaizda įtakos Jūsų 
sprendimus ir kad vėl sulauk
sime iš Jūsų finansinių trans- 
fuzijų, kurios prisidės prie 
mūsų išlikimo tol, kol būsime 
reikalingi Lietuvos švietimo 
kontekste.

Visos APPLE draugijos 
vardu tariu ačiū už obuolio 
žievelę; ačiū už prisidėjimą 
prie švietimo žvakučių lieps- 
nojimo Lietuvoje.
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DIRVOS LOTERIJA
Šių metų Dirvos loterija atnešė ne tik numatytų išdavų, bet 

ir labai malonių netikėtumų. Dauguma skaitytojų, grąžindami 
bilietėlių šakneles pridėjo ir auką, tuo parodydami savo didelį 
prielankum ą Dirvai ir tikrą supratim ą sunkios laikraščio 
padėties. Už tokią gražią paramą esame ypatingai dėkingi. 
Praeitame numeryje skelbėme visų laimėjusių pavardes. John 
ir Anelė Gumbelevičiai iš Vancouver, WA, laimėję 300 dol., 
grąžino kaipo dovaną Dirvai. Nuoširdus ačiū p. Gumbelevičiam, 
ir dar kartą dėkojame visiems rėmėjams.

“Vilties” draugijos valdyba, “Dirvos” leidėjai

N E W  Y O R K , NY

C hicagoje įvyko S usi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
68-as Seimas. Iš New Yorko 
buvo pakviesta  dr. G iedrė 
K um pikaitė, Tautos fondo 
Valdybos pirm ininkė, kuri 
sveikino Seimą Tautos fondo 
vardu; taip pat dalyvavo Sau
lius Sirusas, Tarybos finansų 
direktorius ir valdybos iždi
ninkas. Ilgametis SLA pirmi
ninkas Vytautas Kasniūnas 
atsistatydino, pareigas perleido 
Kęstučiui Miklui. Antras vice
pirm ininkas buvo paskirtas 
Saulius Kuprys, ALT’os pirmi
ninkas.

New York LB ruoštas 
“Gintaro balius” įvyko lap
kričio 12 d. Jis pritraukė nema
ža dalyvių. Buvo surengta 
loterija, dalinami prizai, daina
vo sopranas Juratė Švedaitė- 
Waller, grojo Stasys Telšins- 
kas. Jame dalyvavo amb. V. 
Ušackas su šeima, konsulas 
Butkus su žmona, Jurgis Valai
tis, Tautos fondo tarybos pir
mininko pavaduotojas su žmo
na, dr. Paul Michael Kazas, 
Lietuvos Vyčių pirmininkas. 
Vida Jankauskienė buvo iš
rinkta Metų žmogumi, Algis 
Jankauskas buvo išrink tas 
Gintarų karaliumi, o Malvina 
K liveckienė gavo prizą už 
gražiausius gintarus.

Rasa Pranckūnaitė, labai 
talentinga menininkė iš Lietu
vos, gyvenanti 15 metų New

C H IC A G O , IL

PIRMĄ KARTĄ ILLINOIS
VALSTIJOS VALDŽIA 

TEIKIA ŽINIAS 
LIETUVIŲ KALBA

Š. m. lapkričio 15 d. Lietu
vos generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius 
dalyvavo Illinois valstijos Cook 
apygardos mokesčių mokėto-

(Atkelta iš 6 psl.)
PRISTATYTI LIETUVOS

grupės vadovas patarėjas Da
rius Gudelis.

Yale universiteto Pasaulio 
bičiulių programa -  tai vieno 
semestro kursai jau  dirban
tiems jauniems vadovams iš 
įvairių pasaulio šalių. Daugiau 
apie programą galite sužinti 
apsilankę tinklalapyje adresu: 
h t t p : / / w w w . y a l e . e d u /  
worldfellows/

Kęstas Vaškelevičius, LR 
ambasada Vašingtone

Yorke, rengia savo naują paro
dą “Departure of Form”. Paro
da prasidėjo lapkričio 12-tą, o 
ofic ialus atidarym as buvo 
lapkričio 19 d., New York Hall 
of Science Museum, Flushing, 
NY. R. Pranckūnaitė kas keletą 
metų surengia savo įdomių 
darbų parodą.

Edvinas Minkštimas, jau
nas talentingas pianistas, gyve
nantis New York, jau  treti 
m etai, nesen ia i p riim tas į 
Juilliard daktarato programą, 
laimėjo konkursą -  Concerto 
Competition -  ir grojo Alice 
Tully Hall lapkričio 22 d.

Amerikos vyčiai ( Knights 
of Lithuania) -  Maspeth Coun
cil 110 -  kviečia visus lietuvius 
ir lietuvių draugus į naujos 
valdybos įšventinimą, tai bus 
Atsimainymo parapijos salėje
-  Transfiguration Church 64
14 Clinton Avenue, Maspeth, 
lapkričio 27-tą, sekmadienį, 
1:00 val. popiet. Organizuoja 
naujas pirmininkas dr. Paul 
Michael Kazas. Bus pagerbtas 
Joe Thomas, kuris gros mūsų 
mėgiamas dainas ir šokius. 
Turėtų būti smagi popietė su 
draugais, geru maistu, muzika. 
Dr. Kazas kviečia visus atsi
lankyti. RSVP 718 849-5725.

Apreiškimo parapijos TA 
ruošia Padėkos dienos pietus
-  Thanksgiving dinner, sek
madienį, lapkričio 27-ą tuoj po 
10-tos val. šv. Mišių parapijos 
salėje.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

jams skirtų informacinių lanks
tinukų lietuvių kalba prista
tyme, kuris įvyko Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
Čikagoje. Renginyje dalyvavo 
ir lankstinukus pristatė Cook 
srities iždininkė Maria Pappas.

Renginį pradėjęs Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
prez. Stanley Balzekas, Jr., 
pristatydamas generalinį kon
sulą A. Daunoravičių ir Cook 
apygardos iždininkę M. Pap
pas, pažymėjo glaudų bendra
darbiavimą tiek su LR genera
liniu konsulatu Čikagoje, tiek 
ir su Cook apygardos iždo 
įstaiga. Jis taip pat padėkojo 
iždininkei M. Pappas už jos 
nuolatinį dėm esį įvairiom s 
etninėms grupėms, gyvenan
čioms Cook apygardoje.

G eneralinis konsulas A. 
D aunoravičius papasakojo  
susirinkusiem s, kad m intis 
išleisti informacinius lanks
tinukus ir lietuvių kalba kilo

Akimirka iš Dirvos loterijos. Iš kairės: Clevelando lietuvių namų pirmininkė Rūta Mekešaitė-Degutienė 
ir buvusi “Vilties” draugijos vicepirmininkė Vilija Nasvytytė-Klimienė ištraukė tris laimingus Dirvos 
loterijos bilietus. A.V.Matulionio nuotr.

NAUJIENOS IS 68-JO SLA SEIMO ČIKAGOJE
Lapkričio 12-13 dienomis 

Čikagoje buvo pravestas se
niausios JAV, o kiek žinome, 
ir pasaulyje, lietuvių organi
zacijos, kuri su trum pin tai 
vadinasi SLA, seimas. Apie jį 
čia ir norime plačiau pakalbėti 
ir m in tim is p asid a lin ti su 
skaitytojais.

Nors Seimo antrąją dieną 
buvo prisaikdin ta 2005 m. 
gegužės mėn. išrinkta vykdo
moji valdyba su Vytautu Kas- 
niūnu, tačiau šis dar sekma
dienio popietę įvykusiam e 
pirmajame jos posėdyje atsi
statydino. Ten pat į jo  vietą 
buvo paskirtas naujas žmogus 
-  Kęstutis Miklas iš Floridos, 
senas SLA veikėjas, kitų lietu
viškų organizacijų darbuoto
jas. Tame pačiame posėdyje 
paskelbta dar viena naujiena -  
antro vicepirm ininko posto 
įsteigim as, ir kad į jį  buvo 
pakviestas Amerikos lietuvių

š. m. vasario mėn. jam  lan
kantis pas Cook apygardos 
iždininkę. Jis pasidžiaugė, 
kad apygardos iždo įstaigai, 
bendradarbiaujant su Lietuvos 
genera lin iu  konsu la tu  Č i
k ag o je , šią  m in tį pavyko 
įgyvendinti dar šiais metais, ir 
padėkojo iždininkei M. Pap
pas už jos asmeninį indėlį į šį 
projektą. A. Daunoravičius at
kreipė susirinkusių dėmesį į 
tai, kad pristatomi Cook apy
gardos iždo įstaigos lanks
tinukai lietuvių  kalba yra, 
greičiausiai, pirmas ir kol kas 
vienintelis atvejis, kai JAV 
valdžios įstaiga išleido lei
dinius lietuvių kalba. Jo žo
džiais, tai gražus ir sektinas 
pavyzdys.

Cook apygardos iždininkė 
M. Pappas pažym ėjo, kad 
pagal gyventojų surašym o 
duomenis, Cook apygardoje 
lietuvių kalba patenka į la
biausiai paplitusių kalbų 20-

tarybos pirm ininkas -  adv. 
Saulius Kuprys. Naujasis pir
mininkas pareigas pradės eiti 
nuo gruodžio pradžios.

Seimą pradėjo 
V. Kasniūnas

Pirmąjį Seimo posėdį, įvy
kusį Hilton Garden Inn vieš
butyje (šalia anksčiau numa
tytos Hampton Inn), pradėjo 
pats pirmininkas V. Kasniūnas, 
kuris paskaitė ir maldą. Buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, o 
taip pat vyko sveikinim ai. 
Sveikintojų tarpe buvo ALT’o 
pirmininkas S. Kuprys, Tautos 
fondo pirmininkė iš New York 
Giedrė Kumpikaitė, Lietuvos 
Vyčių organizacijos veikėja 
Loreta Stukienė, JAV lietuvių 
žurnalistų  sąjungos p irm i
n inkas E dvardas Šu laitis . 
Mandatų delegatams įteikimui 
vadovavo iš New York atvy
kusi SLA sekretorė Genovaitė

tuką. Ji papasakojo, kad jos 
vadovaujama iždo įstaiga yra 
atsakinga už daugiau nei 9 
mlrd. JAV dolerių mokesčių 
kasmetinį surinkimą iš beveik 
1,7 mln. apmokestinamų ne
kilnojamo turto vienetų bei šių 
lėšų paskirstym ą beveik  2 
tūkstančiam s iš m okesčių  
išlaikom om s institucijom s 
visoje Cook apygardoje, ku
rio je  gyvena 5,4 mln. gy
ventojų. Pristatydama 4 lanks
tinukus lietuvių kalba, iždi
ninkė M. Pappas supažindino 
su patarimais namų savinin
kams, m okesčių m okėjim o 
tvarka, mokesčių lengvatomis 
bei permokų grąžinimu.

Informaciją lietuvių kalba 
Cook apygardos m okesčių 
mokėtojam s galima rasti ir 
Cook apygardos iždo įstaigos 
tink lapy je  h ttp ://
www.cookcountytreasurer.com.

Lietuvos Respublikos Ge
neralinio konsulato inf.

M eiliūnienė ir raštinės dar
buotoja Elena Naujikienė.

Trumpą pranešimą padarė 
prezidentas V. Kasniūnas. Jis 
nusiskundė, jog dėl ligos ilges
nį laiką negalėjo tinkamai eiti 
pareigų, todėl ne visi užsimo
jimai buvo įvykdyti.

Jis Seimo programos pra- 
vedimui pakvietė vadovauti K. 
Miklą, kuris tose pareigose 
išbuvo iki pat Seimo pabaigos.

SLA sekretorės 
S. Meiliūnienės pranešimas

Sekretorė perskaitė pagrin
dinį Seimo pranešimą, kuris 
taip pat buvo atspausdintas 
atskiru leidiniu ir turėjo 19 
puslapių. Jame sekretorė pa
lietė visas SLA veiklos sritis, 
pradedant narių skaičiumi ir 
baigiant išvadomis apie orga
nizacijos stovį.

Ji skaičiais pailiustravo 
narių skaičiaus mažėjimą (kas
met dėl mirties ar apdraudų at
siėmimo netenkama daugiau 
kaip šimto narių).

Pranešėja nurodė apdrau- 
dos rūšis, kurios siūlom os 
žmonėms. Jų yra keturių rūšių. 
Be sveikatos patikrinimo gali
ma apsidrausti iki 5,000 dol. 
sumos iki 75 m. amžiaus. Su 
gydytojo pažymėjimu ši suma 
gali pakilti iki 10,000 dol. Taip 
pat veik ia  pašalpos ligoje 
skyrius.

Sekretorė gana išsam iai 
apibūdino SLA pagrindin į 
turtą, atsakomybę bei kitus 
dalykus. Taip pat nurodė pozi
cijas, kur pinigai yra inves
tuoti.

Ji kalbėjo apie paskutinių 
trejų metų pajamas (jų turėta 
703,848 dol.), o taip pat ir 
išlaidas (jų būta 260,235 dol.) 
Per tą laiką nupirkta bonų už 
daugiau nei 400,000 dol.

Buvo paliesti ir kiti reikalai, 
jų  tarpe ir SLA nuosavybė 
New Yorko miesto centre (307 

(Nukelta į 10 psl.)

http://www.yale.edu/
http://www.cookcountytreasurer.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus išsiuntė 

sveikinimą Latvijos Respublikos prezidentei Vairai Vykei -  
Freibergai nacionalinės šventės -  Latvijos Nepriklausomybės 
dienos proga. “Mūsų tautas ir valstybes sieja įvairiapusis bei 
intensyvus bendradarbiavimas. Lietuvos ir Latvijos narystė 
Europos Sąjungoje ir NATO atvėrė dar platesnes bendradar
biavimo erdves, metė naujų iššūkių. Malonu, kad dvi broliškos 
tautos garsiau prabilo ir apie visuomeninius ryšius - savo veiklą 
pradėjo Lietuvos ir Latvijos forumas. Nuoširdžiai tikiu, kad 
mūsų valstybių ir tautų abipusiai interesai sutvirtins ir tarpusavio 
sąsajas vieningoje bei saugioje euroatlantinėje erdvėje. 
Džiaugiuosi, kad Lietuvos ir Latvijos draugiški santykiai pereina 
į naują kokybę”, - rašoma prezidento sveikinime.

Lietuvai Ukrainoje atstovaus dar vienas garbės konsulas. 
Ukrainos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento 
direktorius Boris Bazilevski suteikė egzekvatūrą - leidimą 
vykdyti Lietuvos garbės konsulo funkcijas - verslininkui Nikolaj 
Gladkich. Kaip pranešė LR URM, N.Gladkich priskirta vykdyti 
konsulines funkcijas U krainos Donecko srityje. Iki šiol 
Ukrainoje veikė du Lietuvos garbės konsulatai: Lvove ir 
Simferopolyje. Iš viso Lietuva jau yra paskyrusi daugiau nei 
100 garbės konsulų beveik 60-yje valstybių visuose pasaulio 
žemynuose. Garbės konsulas yra užsienio reikalų ministro 
paskirtas asmuo, vykdantis jam pavestas konsulines funkcijas 
bei atliekantis ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo 
skatinimo ir kitą URM pavestą darbą. Paprastai garbės konsulais 
tampa pasiturintys verslininkai, galintys skirti lėšų Lietuvos ir 
jos siekių pristatymui savo šalyse, taip pat žmonės, jaučiantys 
simpatijų Lietuvai.

Ispanijos ambasadorius Lietuvoje Fidel Lopez Alvarez 
siūlo steigti Klaipėdoje Ispanijos konsulatą. Tai jis pareiškė 
viešėdamasis uostamiestyje. Ambasadorius Klaipėdoje lankėsi 
norėdamas tiesiogiai susipažinti su miestu, gauti informacijos 
apie jo  plėtrą ir įvairius projektus bei sužinoti, kokios galimybės 
yra ispanų investuotojams ir turistams. Jis, be kita ko, užsiminė 
sieksiąs, kad kuris nors Ispanijos miestas susibičiuliautų su 
Klaipėda. Bus siekiama, kad ši regata, kurioje dvejus metus iš 
eilės dalyvavo jachta “Lietuva” , užsuktų ir į Klaipėdą.

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus pasveikino 
Lenkijos Respublikos Prezidentą Aleksander Kwasniewski su 
šalies valstybine švente - Nepriklausomybės diena. “Šiandien 
Lenkiją ir Lietuvą sieja tvirta partnerystė, grįsta abipusiu 
pasitikėjimu, bendromis vertybėmis ir draugyste. Mūsų šalys 
glaudžiai bendradarbiauja atstovaudamos bendriems interesams 
Europos Sąjungoje, drauge puoselėja transatlantinius ryšius ir 
sutartinai plečia demokratijos bei saugumo erdvę Europos 
kaimynystėje” , - sakoma prezidento laiške.

Latvijos vadovai jau  oficialiai pareiškė, kad Soroso 
“ an tidem okra tinės s truk tū ros g riauna va ldžią , skaldo 
visuomenę ir ruošia dirvą ... naujam mesijui?! Ar yra Lietuvoje, 
Tėvynėje mūsų, didvyrių žemėje, kur iš praeities sūnūs stiprybę 
semia, bent vienas valdžios vyras, kuris išdrįs bakstelėti į Soros 
suregztą išlaikytin ių  tinklą ir įvardyti galim as grėsm es 
tautiečiams?!

Interneto svetaine “Omni” buvo paskelbusi visuomeninės 
organizacijos “Tėvai prieš narkotikus” valdybos nario Gintaro 
Našlėno interviu, kuriame jis kritikavo milijardierių George 
Soros dėl siekio legalizuoti narkotikus, tačiau po G.Soros 
finansuojamų veikėjų spaudimo šį interviu išėmė iš savo 
svetainės, praneša Respublika.

Prez. Valdas Adamkus išsiuntė užuojautos laišką Jordanijos 
Hašimitų Karalystės Karaliui Abdallah II dėl sprogimų ir žmonių 
aukų Jordanijos sostinėje Amane. “Išpuoliai, nukreipti prieš 
nekaltus civilius gyventojus, neabejotinai peržengia bet kokias 
žmogiškumo ir moralės normas. Pasaulio bendruomenė privalo 
duoti tvirtą ir solidarų atkirtį šiems barbariškiems veiksmams, 
kurių netoleruoja nė viena civilizuota visuomenė. Brangindami 
laisvę, demokratijos vertybes ir žmogiškąjį orumą, negalime 
leistis įbauginami sienų nepaisančio terorizmo. Esu tikras, kad 
Lietuva ir Jordanija buvo ir bus sąjungininkės kovoje su 
terorizmu”, - sakoma prezidento laiške.

Po rugsėjį katastrofa Lietuvoje pasibaigusio Rusijos karinių 
oro pajėgų naikintuvo “Su-27” skrydžio šios šalies kariškiai 
sugriežtino karinių orlaivių skrydžių Baltijos jūros regione 
tvarką. Lietuva pasveikino tokius sprendimus, tačiau tebelaukia 
atsakymų į Rusijai pateiktus pasiūlymus įgyvendinti papildomų 
pasitikėjimą stiprinančių priemonių, pavyzdžiui, tarp abiejų šalių 
KOP įsteigti “karštąją liniją”, kurios pagalba budėtojai galėtų 
operatyviai keistis informacija.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su lietuviais kariais Afganistane. www.president.lt

VYRIAUSYBES ATSTOVAI AMSTERDAME IESKOS 
BŪDU DALYVAUTI “JUKOS” BYLOJE

Vyriausybės atstovai vyks
ta į Amsterdamą, kur mėgins 
ieškoti galimybių kuo tinka
miau atstovauti Lietuvai nu
matytame Nyderlandų teismo 
posėdyje. Jame bus nagrinė
jamos kreditorių pretenzijos į 
Rusijos kompanijai “Jukos” 
priklausančias koncerno “Ma
žeikių nafta” akcijas. Į Ams
terdamą išvyko Vyriausybės 
sudarytos derybų grupės narys, 
ūkio vicem inistras Nerijus 
Eidukevičius. Prie jo  prisi
jungs šios grupės narys, Mi
nistro pirm ininko patarėjas 
Saulius Spėčius, kiti Vyriausy
bės atstovai. N. Eidukevičius 
patvirtino, kad jau šią savaitę 
ketinama pradėti derybas su 
“Jukos” dėl šios kompanijos 
valdomų Mažeikių bendrovės 
akcijų pirkimo. Tačiau, pasak 
jo, tai bus tik pirmas paprastas

derybininkų susitikimas, apie 
kurį nieko nebus pranešta.

Į Amsterdamo teismą kvie
čiami atvykti visi “Jukos” by
los proceso dalyviai, tačiau 
tarp jų  nėra Lietuvos Vyriau
sybės. Teismas nagrinės ben
drą “Ju g an sk n efteg az” , 
“Group Menatep” ir 14 Vakarų 
bankų ieškinį, o lapkričio 24 
dieną paskelbs sprendimą dėl 
“Jukos” prašymo panaikinti 
Nyderlanduose esančio kom
panijos turto areštą. Tačiau yra 
nuomonių, kad gali būti nu
spręsta, kokiu būdu būtų gali
ma kuo brangiau parduoti “Ju
kos” valdomas “Mažeikių naf
tos” akcijas, kurias Lietuvos 
Vyriausybė norėtų nupirkti ir 
parduoti jos pasirinktam in
vestuotojui kartu  su dabar 
turimų Mažeikių įmonės ak
cijų dalimi.

“Jukos” mėgina parduoti 
savo turimą 53,7 proc. “Mažei
kių naftos” akcijų  paketą. 
Pradinius pasiūlymus pateikė 
šie potencialūs investuotojai: 
Rusijos naftos milžinė “Luk
oil” (kartu su JAV bendrove 
“ConocoPhillips”), Rusijos ir 
Didžiosios Britanijos koncer
nas TNK-BP, Lenkijos naftos 
koncernas “PKN Orlen” bei 
Kazachstano valstybinė naftos 
ir dujų bendrovė “ Kazmu- 
naigaz” . Kiek vėliau “Jukos” 
turės pasirinkti tris pretenden
tus, kurie po derybų turės 
pateikti galutinius pasiū ly
mus.

Derėtis su koncernu TNK- 
BP dėl “Jukos” bei Vyriau
sybės valdomų “Mažeikių naf
tos” akcijų dalies pardavimo 
yra numačiusi ir Lietuvos Vy
riausybė. LGITIC

BRITAI ATLIKO PASKUTINĮ SIAIS METAIS  
STEBĖJIM O  SKRYDĮ VIRŠ LIETUVOS

Lapkričio 16 d. popietę 
grupė britų  ir m ūsų šalies 
atstovų Didžiosios Britanijos 
karališkųjų oro pajėgų lėktuvu 
“A ndcover C M k1” atliko 
stebėjimo skrydį virš Lietuvos. 
Pasak skrydžio vyriausiojo 
stebėtojo  m ajoro G intauto 
Sloviko, skrydis truko apie 2,5 
val. Tokios misijos, jo  teigimu, 
padeda tobulinti koordinaciją 
tarp oro erdvės naudotojų.

Pagal tarptautinėje Atviro-

sios oro erdvės sutartyje numa
tytas procedūras atliktam e 
skrydyje dalyvavo 12 britų ir 6 
mūsų šalies atstovai. Praskrieję 
virš didžiųjų Lietuvos miestų 
stebėtojai per Žemaitiją grįžo į 
Šiaulius ir apie 14 val. nusileido 
Zoknių oro uoste. Tai buvo 
paskutinis stebėjimo skrydis 
virš Lietuvos šiais metais. 
Misijos metu stebėtojai foto
grafavo mūsų šalį iš 750 m 
aukščio. Lietuvos atstovai vyks

į Didžiąją Britaniją stebėti, kaip 
bus ryškinama nufotografuota 
medžiaga, ir jos kopiją parsiveš 
į Lietuvą.

Lėktuvu “A ndcover C 
M k1” virš Lietuvos skridę 
britai teigė, kad anksčiau tokios 
pačios m arkės lėktuvu yra 
skraidžiusi ir Anglijos kara
lienė. Pirmasis skrydis pagal 
Atvirosios oro erdvės sutartį 
virš Lietuvos buvo atliktas 
spalio mėnesį Rusijos branduo
linės grėsmės mažinimo centro 
orlaiviu “An30B”. LGITIC

LIETUVA PASIRAŠĖ EUROPOS 
SOCIALINĖS APSAUGOS KODEKSĄ

Socialinės apsaugos sis
tem os tobulin im o procese 
Lietuva turės priimti kuo pa
lankesnius sprendim us dėl 
savo piliečių. Tai įpareigojantį 
Europos socialinės apsaugos 
kodeksą lapkričio 16 d. Stras
būre, Prancūzijoje, pasirašė so
cialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė. 
“Lietuvai kaip Europos Tary
bos narei svarbu deklaruoti, 
kad m ūsų šalis p ripaž įs ta

Kodekse nu-statytus ir visoje 
Europoje pripažįstamus mini
m alius socialinės apsaugos 
standartus ir kad Lietuva siekia 
skatinti tinkamo lygio sociali
nės apsaugos sistemą”, - po pa
sirašymo sakė V. Blinkevičiū- 
tė. Jos teigimu, Lietuva jau nuo 
2000 metų pradėjo konsul
tacijas su tarptautiniais eks
pertais dėl galimybių prisi
jungti prie Europos socialinės 
apsaugos kodekso. Europos

Tarybos Europos socialinės 
apsaugos kodeksas buvo pri
imtas 1964 metais Strasbūre. 
Kodekso tikslas - užtikrinti 
m inimalią apsaugą įvairiais 
socialinės rizikos atvejais ir 
išlaikyti bei skatinti tinkamo 
lygio  socia linės apsaugos 
sistemą. 1996 m. pataisytos 
Europos socialinės chartijos 12 
straipsnio 2 dalyje šio kodekso 
ratifikavimas įvardijamas kaip 
šalies tinkamos socialinės ap
saugos rodiklis. Lietuva jį dar 
turės ratifikuoti. LGITIC

http://www.president.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS 
TURI NAUJĄ VADOVĘ

Kultūros ministerijoje lap
kričio 16 d. vykusiame kon
kurse Lietuvos liaudies buities 
muziejaus vadovo pareigoms 
užimti daugiausiai komisijos 
balų pelnė paveldo srities 
specialistė, istorikė Violeta 
Reipaitė, pakeisianti ligšiolinį 
m uziejaus d irek torių  Stasį 
G utautą. Be V. R eipaitės, 
konkurse dalyvavo etnologas, 
muziejininkas, nuo 1973 metų 
L iaudies buities m uziejuje 
dirbantis Vingaudas Baltru
šaitis bei L iaudies buities 
muziejaus direktoriaus pava
duotojas informacijai ir švie
timui Eligijus Juvencijus Mor
kūnas. Pasak kultūros ministro 
V lad im iro  P rudn ikovo , iš 
naujosios muziejaus vadovės 
tikimasi rimto darbo, apie kurį 
liudytų ištisus metus muziejuje 
besilankanti lankytojų gausa, 
taip pat rimto požiūrio į mu
ziejų, kaip į rinkos sąlygomis 
funkcionuojantį kultūros ži
dinį, turintį unikalias sąlygas 
p ris ta ty ti ša lies senovę ir 
tradicijas. Pasak V. Reipaitės, 
L iaudies bu ities  m uziejus 
daugiau negali būti vien tik 
senienų saugykla, funkcionuo
janti tik per šventes - šiokia
dieniais jame taip pat turi būti 
jaučiam as gyvum as ir turi 
veikti lankytojui įdomios ir 
informatyvios ekspozicijos, 
pavyzdžiui, pristatančios ama
tų ir prekybos tradicijas. “Ti
kiuosi, kad man vadovaujant

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 užrašomas ant pridėto 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji 
pavardė, adresas ir telefono numeris. Atplėšiami 
tik laimėjusių vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai 
negrąžinami.

Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2005 m. gruodžio 1 d. 
(pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija -  500 JAV dolerių,
Antroji premija -  300 JAV dolerių

Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

muziejus taps patraukliu kul
tūros centru, dalyvaujančiu ne 
tik šalies, bet ir tarptautiniuose 
projektuose, konkuruojančiu 
su žymiais m uziejais. A rti
miausiu metu bus plečiamos ir 
išnaudojamos kultūrinio tu
rizm o galim ybės” , - teigė 
naujoji direktorė.

V. Reipaitė 15 metų dirba 
paveldo srityje, specializuojasi 
pastatų istorijos srityje. 1982 
m. V. Reipaitė Vilniaus uni
versitete įgijo istoriko, istorijos 
dėstytojo specialybę. 1982
1985 metais dirbo F. Žemaičio 
vidurinės mokyklos Šiauliuose 
istorijos mokytoja. 1986-1987 
metais - Paminklų konserva
vimo instituto menotyrininke, 
Ukmergės kraštotyros muzie
jaus vyr. fondų saugotoja. 
1987-1989 metais tapo Uk
mergės kraštotyros muziejaus 
direktore, Kauno paminklų 
restauravim o projektavim o 
instituto IV kategorijos is
torikė. 2001-2003 metais Kau
no technologijos universitete 
studijavo viešojo administra
vimo magistrantūroje. 2003
2004 metais dirbo AB Kauno 
paminklų restauravimo pro
jektavimo instituto direktore, 
nuo 2003 metų yra UAB Kul
tūros paveldo tyrinėjim ų ir 
projektavimo centro direktorė.

175 hektarų  terito rijo je  
įsikūręs L ietuvos liaudies 
buities muziejus Rumšiškėse 
kitąmet švęs 40 metų jubiliejų.

Pirm ieji pastatai muziejaus 
teritorijoje pradėti statyti 1967 
metais, o lankytojus muziejus 
priima nuo 1974-ųjų. Muzie
jaus po atviru dangumi eks
pozicijos pagrindą sudaro gy
venamieji ir ūkiniai pastatai, 
perkelti iš įvairių Lietuvos 
regionų - A ukštaitijos, Su
valkijos, Dzūkijos, Žemaitijos, 
Mažosios Lietuvos. Kartu su 
smulkiaisiais buities daiktais ir 
ikonografine medžiaga m u
ziejaus rinkinyje yra apie 80 
tūkstančių eksponatų.

LGITIC

VILN IUS - 2009 METŲ  
EUROPOS KULTŪROS  

SOSTINĖ

Europos Sąjungos Švieti
mo, kultūros ir jaunimo Taryba 
pirmadienį oficialiai pranešė 
apie Vilniaus skelbimą Euro
pos kultūros sostine.

B riuselyje posėdžiavusi 
Europos Sąjungos Švietimo, 
kultūros ir jaunim o Taryba 
nusprendė Lietuvos sostinę 
V ilnių ir A ustrijos m iestą 
Lincą nominuoti 2009 metų 
Europos kultūros sostinėmis.

Pasak Briuselyje viešinčio 
kultūros ministro Vladimiro 
Prudnikovo, sulaukus oficia
laus Europos Parlamento ir 
Europos Sąjungos Tarybos 
dokum ento, patv irtinančio  
Europos ku ltū ros sostinės 
statusą, Vilnius pradės pagrin
dinius parengiamuosius dar
bus: bus suformuota Ministro 
pirmininko vadovaujama vals
tybinė kom isija, steigiam a 
viešoji įstaiga programai “Vil
nius - Europos kultūros sostinė 
2009 “ koordinuoti, programų 
taryba bei pradėta projektų 
atranka.

“Mes džiaugėmės ir nuošir
džiai dėkojame sulaukę Euro
pos Tarybos ir Europos Parla
mento sprendimo, kuris sutei
kė mums galimybę pirmiems 
iš naujų Europos Sąjungos 
narių dalyvauti šioje europinė
je  programoje ir prisistatyti 
Europai, kaip kultūrą puoselė
janti tauta. Neabejojame, kad 
Vilnius - naujosios ES narės 
sostinė - yra visiškai pasiren
gęs senąją europinės kultūros 
tradiciją susieti su dabarties iš
šūkiais ir yra pasirengęs atlikti 
darbą maksimaliai gerai” , - 
Tarybos posėdyje sakė Briu
selyje viešintis kultūros mi
nistras Vladimiras Prudniko
vas.

2009-aisiais Lietuva švęs 
savo vardo pirmojo paminė
jim o rašytiniuose šaltiniuose 
tūkstantmetį. Šia proga Vilniu
je vyks daug reikšmingų kultū
ros renginių, tarp didžiausių 
projektų numatoma baigti Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės Valdovų rūmų atstatymą 
Vilniuje. LGITIC

“Dirvos” jubiliejiniame 90 metų šventės koncerte Čikagoje spalio 
8 d. meninę programą atlieka operos sol. Nida Grigalavičiūtė ir 
muzikas Ričardas Sokas. Z. Degučio nuotr.

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS 
SURINKO 3 MLN. LITŲ

Valdovų rūm ų param os 
fondas pažymi veiklos pen- 
kerių metų sukaktį. Šia proga 
Taikomosios dailės muziejuje 
vyks tradicinis Valdovų rūmų 
paramos vakaras ir dailės kū
rinių loterija. Valdovų rūmų 
paramos fondo direktorė Indrė 
Jovaišaitė sakė, kad per pen
kerius metus fondo sukauptos 
lėšos pasiekė beveik 3 mili
jonų litų sumą, o paramos su
lauk ta  iš daugiau  kaip  52 
tūkstančių didesnių ir mažes
nių rėmėjų Lietuvoje ir pasau
lyje.

“Ypač daugėja Valdovų 
rūmų projektą remiančių fi
zinių asmenų. Prie atkuriamų 
rūm ų esančiam e paviljone 
“Valdovų rūmų vartai” paste
bime vis daugiau jaunimo, itin 
aktyvi moksleivija. Žinoma, 
labai laukiam e ir d idžiųjų 
rėmėjų dėmesio”, - sakė fondo 
direktorė. Fondo penkmečio 
vakare bus pristatytas specia
liai šia proga sukurtas filmas 
apie fondo veiklą, pateiktos 
naujausios žinios apie rūmų 
atstatymo eigą ir artimiausius 
planus.

Vakaro svečiams koncer
tavo V alstybinės prem ijos 
laureatas, v ienas iš fondo 
steigėjų ir paramos renginių 
“Menininkai - Valdovų rūmų 
atstatym ui” iniciatorius bei 
rengėjas saksofonininkas Pet
ras Vyšniauskas ir pianistė 
Lina Šatkutė.

Aukotojų lėšom s kaupti 
buvo rengiam a ir tradicinė 
loterija. Paramos loterijai savo

kūrinius dovanoja žymiausi 
Lietuvos dailininkai - tapy
tojai, skulptoriai ir keramikai. 
Pirm ą kartą  savo kūrin ius 
lo terijai skiria Valstybinės 
kultūros ir meno premijos lau
reatai, tarp jų  - Leonardas 
Tuleikis, A lgirdas Petrulis, 
Silvestras Džiaukštas ir kt. Iš 
loterijos tikimasi surinkti apie 
10 tūkst. Lt.

Visuomeninis Valdovų rū
mų param os fondas rūm ų 
atkūrimui garsinti ir paremti 
buvo įs te ig tas  2000 m etų 
rugpjūtį, siekiant supažindinti 
visuomenę su Lietuvos valdo
vų rūmų istorija, jų  atstatymu 
ir suteikti galimybę prisidėti 
prie Valdovų rūmų atstatymo 
- didžiausio Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo 2009 
metais projekto. Fondo lėšo
mis būsimiems rūmams nu
pirkta senovinių gobelenų, 
skirta parama buvusių Valdovų 
rūmų teritorijoje aptiktų ar
cheologinių radinių ir įsigytų 
dailės kūrinių restauravim o 
medžiagoms pirkti.

Valdovų rūmų atkūrimo 
darbai oficialiai pradėti 2002 
m etų pavasarį, 2005 m etų 
rugsėjį, m inint Vytauto D i
džiojo karūnavimo dieną, virš 
pietinio Valdovų rūmų kor
puso su pagrindiniais vartais į 
rūm ų kiem ą buvo iškeltas 
pabaigtuvių vainikas. Pasak 
statybininkų, lieka uždengti 
pietų korpuso stogą ir įstatyti 
langus. Skaičiuojama, kad iš 
viso rūmų atstatymui reikės 
per 100 mln. litų. LGITIC

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos suvažiavime spalio 8 d., Čikagoje Lietuvos tautininkų 
pirmininkas dr. Gintaras Songaila, Bostono skyriaus buvęs pirm., o dabar vicepirm. Romas Veitas ir 
Bostono lietuvių tautininkų pirmininkė Birutė Banaitienė. Z. Degučio nuotr.

SEIMO LIBERALAI IR KONSERVATORIAI 
LIBERALCENTRISTŲ Į SAVO RATĄ 

NEPRIIMS

(Atkelta iš 7 psl.)

NAUJIENOS IS...

W. 30th Street), kur yra žemės 
sklypas su ketu rių  aukštų 
namu. Šioje vietoje yra įsikū
rusi SLA centro raštinė ir 
archyvas. Turto rinkos vertė 
dabar yra apie milijonas dol.

SLA finansiškai tvirta, bet 
narių skaičius mažėja
Savo ilgo pranešimo pabai

goje G. Meiliūnienė konstata
vo įdomias išvadas. Ji teigė: 
“Mūsų organizacija finansiniu 
požiūriu yra tvirta, tačiau narių 
skaičiumi mes vis mažėjame”. 
Tai pasakiusi, pranešėja pažy
mėjo: “Susivienijimo gyvybė 
-  mūsų nariai”. Kuopų veikla 
yra fraternalizmo pagrindas 
mūsų egzistavimui. Esant to
kiai padėčiai, Susivienijime 
to lygiai m ažėja finansinės 
galimybės mūsų išlaidom s, 
tiksliau -  Susivienijimo išsilai
kymui” .

Ji nurodė, jog Susivieni
jimas šiandien apjungia 122 
kuopas. Deja, iš jų  apie 70 
kuopų jau  nebeturi finansų 
sek re to rių , ir visas darbas 
atitenka centrinės įstaigos New 
Yorke tarnau to jom s. O jų  
sąrašas: Helen Brazauskas, 
Lucia Alinskas, Živilė Jure
vičius, Elena Naujikienė.

Baigdama savo pranešimą, 
sekretorė dėkojo Susivieniji
mo veikėjams, kuopų valdy
boms, ypač finansų sekreto
riams už draugišką bendradar
biavimą su nariais ir centru.

Kiti pranešimai ir 
diskusijos

Po pietų pertraukos trum
pus pranešimus padarė iždi
ninkė Loreta Stukienė, o taip 
pat ir iždo globėjas Lionginas 
Kapeckas. Kadangi apie tas 
sritis jau buvo kalbėjusi sekre
torė, tai jie pasitenkino trum
pomis mintimis.

Po to vykusiose diskusijose 
dėl pranešimų pasisakė visa 
eilė žmonių, kurie buvo malo
niai nustebinti, kad, nors ir

mažėja narių, organizacijos 
pajėgum as (taip vadinamas 
“solvency”) yra labai geras ir 
siekia apie 173 proc. Kadangi 
SLA yra inkorporuotas Pensil
vanijos valstijoje, tai jos ap- 
draudos departam entas kas 
ketveri metai padaro plačią 
v isų  SLA vedam ų knygų, 
dokumentų, turto reviziją.

Ypatingai gerai apie tai 
atsiliepė Susivienijimo narys 
advokatas John Lapinski, N. 
Boxter ir kiti kalbėjusieji.

Pirmininkaujantis tada pa
kvietė įvairių komisijų atsto
vus duoti savo pranešimus. 
Pasirodė, kad dauguma komi
sijų pirmininkų ar narių nega
lėjo Seime dalyvauti (kai kurie 
serga, kiti jau mirę), tai šis 
punktas gana greitai praėjo.

Buvo diskutuojama ir apie 
Susivienijimui giminingą Tė
vynės mylėtojų draugiją, kuri 
anksčiau savo suvažiavimus 
rengdavo drauge su SLA sei
mais. Tačiau apie šios drau
gijos veiklą pastaruoju metu 
nieko negirdima. Duota mintis 
tuo reikalu būtinai pasidomėti. 
Anksčiau SLA atstovu TMD 
buvo V. Kasniūnas. Dabar šis 
tas pareigas perdavė E. Šulai- 
čiui.

Šeštadienio programa buvo 
užbaigta bendra delegatų va
kariene H ilton Garden Inn 
viešbutyje, kur iš įvairių vieto
vių suvažiavusieji ne tik vaiši
nosi, bet ir dalinosi įspūdžiais, 
pramogavo.

Sekmadienio programa
Seimo posėdžiai sekmadie

nį prasidėjo dar prieš 10 val. 
ryto K. Miklo perskaitytu pir
mosios dienos protokolu. Čia 
taip pat buvo pranešta, jog Sei
me dalyvauja 21 delegatas, 
neskaitant vykdomosios val
dybos bei kitų narių ar svečių.

Svarbiausiuoju programos 
punktu buvo diskusijos SLA 
veiklos klausimais, o taip pat 
ir 2005 m.gegužės mėn. įvy
kusių rinkimų rezultatų prista
tymas. Čia pranešta, kad į pre

zidento postą išrinktas V.Kas- 
niūnas, į viceprezidentus -  
Nellie Bayoras-Rom anas, į 
sekretorius G. M eiliūnas, į 
iždininkus -  L. Stulcas. Į iždo 
globėjus -  L. Kapeckas ir N. 
Boxer, į daktarus kvotėjus -  dr. 
Aldona Skripkus. Viceprezi
dentė N. Romanas dėl ligos į 
seimą neatvyko. Taip pat neda
lyvavo ir dr. A. Skripkus.

Visus dalyvavusius vykdo
mosios valdybos narius pri
saikdino K. Miklas.

Buvo pranešta, jog  bus 
atgaivintas SLA organo -  “Tė
vynės” laikraščio leidimas. Jo 
redaktoriumi pakviestas jau 
praėjusiame seime patvirtintas 
buvęs ilgametis šio laikraščio 
bendradarbis E. Šulaitis.

Seimo pabaigoje p irm i
ninkas V. Kasniūnas pristatė 
SLA organizacijai nusipelniu
sius 4 narius, kurie yra pakelti 
garbės nariais. Du iš jų  -  JAV 
gimę lietuviai, kiti du -  dau
giau nei pusšim tį metų čia 
gyvenantys ir dirbantys žmo
nės. Tokiais buvo paskelbti 
adv. J. Lapins-ki, N. Boxter, K. 
Miklas ir E. Šulaitis.

Suvažiavim as buvo u ž 
baigtas mintimi, kad reikia 
stengtis galimai daugiau dar
buotis šios seniausios pasau
lyje lietuvių organizacijos nau
dai, ypač didinti naujų narių 
skaičių, į jų  eiles įtraukiant ir 
neseniai į JAV atvykusius 
mūsų tautiečius. Kad tai būtų 
sėkmingiau įgyvendinta, nu
spręsta apie SLA plačiau pra
dėti skelbti visoje lietuviškoje 
spaudoje.

Kadangi dvi panašios lietu
vių organizacijos (katalikų 
susivienijimas ir darbininkų) 
jau  dingo iš horizonto, tai 
likusi tik viena -  SLA turi tęsti 
senas tradicijas. Reikia manyti, 
jog po šio, palyginus, sėkmin
go seimo, SLA atsigaus ir tęs 
savo veiklą kaip būdavo prieš 
kelis dešimtmečius. 2006 me
tais bus stengiamasi paminėti 
jos jau 120-ją sukaktį.

Edvardas Šulaitis

Lapkričio 16 d. Seimo Tė
vynės sąjungos ir Liberalų 
frakcija pasirašė susitarimą dėl 
bendro darbo parlamentinėje 
opozicijoje. Susitarim e dėl 
Seimo opozicijos koalicijos 
numatomi bendradarbiavimo 
principai ir pasidalytos parei
gybės. Tėvynės sąjungos frak
cijai tektų nuolatinė opozicijos 
vadovo pareigybė, Liberalų 
frakcijai - opozicijos deleguota 
Seimo pirmininko pavaduo
tojo pareigybė. Šį dokumentą 
pasirašė Tėvynės sąjungos 
frakcijos seniūnė Irena Degu
tienė ir Seimo Liberalų frak
cijos seniūnas Algis Kašėta. 
Pasirašytą susitarimą abi frak
cijos traktuoja kaip tęstinumą 
buvusio ir dabar galiojančio 
susitarimo, pasirašyto 2004 m. 
gruodžio 21-ąją tarp Liberalų 
ir centro sąjungos frakcijos bei 
Tėvynės sąjungos frakcijos. 
R eaguodam as į pasirašy tą  
Seimo liberalų ir Tėvynės są
jungos frakcijų susitarimą dėl 
bendro darbo parlamentinėje 
opozicijoje, Liberalų ir centro 
sąjungos frakcijos seniūnas 
Algis Čaplikas apgailestavo, 
kad tiek buvę koalicijos part
neriai, tiek buvę frakcijos ko
legos svarbesniu už demokra
tiškus partijų bendradarbia
vimo principus laiko formalių 
postų Seime išsaugojimą. A. 
Čaplikas atkreipia dėmesį, kad 
ankstesn is susitarim as dėl 
Liberalų ir centro sąjungos bei 
Tėvynės sąjungos frakcijų

ŠIAULIŲ PO LITIKAM S PRIREIKĖ  
NEŠIOJAM ŲJŲ KO M PIUTERIŲ

Šiaulių politikai įsigeidė 
nešiojamųjų kompiuterių, ku
rie miestiečiams kainuos 189 
tūkstančius litų. Savivaldybės 
administracija rengia konkursą 
kompiuteriams ir programinei 
įrangai pirkti, nors pinigų tam 
dar neturi. Finansų ir ekonomi
kos komitete vienintelis libe- 
raldemokratas Alfredas Lan
kauskas pareiškė, jog už tai 
nebalsuos: “Ką Tarybos nariai 
su tais nešiojamaisiais kom
piuteriais darys? Išsineš į na
m us? Jeigu būtum e Seimo 
nariai, kuriems reikia kompiu
terių kasdien, dar suprasčiau, 
bet esame tik politikai mėgėjai. 
Tarybos posėdžiai vyksta tik 
kartą per mėnesį. Tai kam tie 
nešiojamieji kompiuteriai?” . 
Miesto Tarybos narys Alfredas 
Lankauskas įsitikinęs: ne mė-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

bendradarbiavimo Seime buvo 
priim tas partijų  vadovybių 
sprendimu, o frakcijų seniūnai 
sutartį pasirašė tik gavę partijų 
institucijų įgaliojimus. “Šian
dien pasirašytame dokumente, 
daugiausiai vienašališka A. 
Kubiliaus valia ir apsisprendi
mu, akcentuojamos ne bendros 
vertybės ir veikimo opozicijoje 
principai, o formalių, statusą ir 
didesnį atlyginimą užtikrinan
čių, Seimo pareigybių pasida
lijimas. Mat pagal “pataisytą” 
susitarimą konservatoriai pa
šalino jiems nepatinkančią ro
tacinę Seimo opozicijos vado
vo ir Seimo vicepirmininko 
pasikeitimo tvarką. Nuo šiol 
konservatoriai, turėdami nuo
latinę opozicijos vadovo parei
gybę, kaip jau buvo įpratę, 
galės iki kadencijos pabaigos 
kalbėti visos Seimo opozicijos 
balsu, o tariamu tęstinumu be
sinaudojanti Liberalų frakcija 
- išsaugoti turimą ir formalų 
prestižą suteikiančią Seimo 
pirmininko pavaduotojo parei
gybę”, - teigia Liberalų ir cent
ro sąjungos frakcijos seniūnas. 
Seimo postų pasidalijimo įtvir
tinimas, A. Čapliko įsitikini
mu, ir buvo svarbiausias nau
jo jo  susitarim o pasirašym o 
motyvas. Liberalų frakcija Sei
me turi 10 narių, Tėvynės są
jungos frakcija - 26 narius. 
Šioje sutartyje nebedalyvau- 
janti Liberalų ir centro sąjun
gos frakcija vienija 8  parla
mentarus. LG0TIC

gėjams politikams reikia pirkti 
kompiuterius po 5,5 tūkstančio 
litų, o mokykloms.

A. Lankausko nuomone, 
Tarybai reikia rinktis kitokius 
prioritetus - švietimo įstaigoms 
kompiuterius pirkti, o ne sau. 
Už tokią sumą galima nupirkti 
įrangą dešimčiai kompiuteri
nių klasių - po vieną kone kas 
antrai miesto mokyklai. Pirkti 
kompiuterius politikams - me
ro Vytauto Juškaus idėja: “At
sisakytume popierinio darbo, 
dabar tonas popieriaus sunau
dojame, apie 35 tūkstančius 
litų per metus tam išleidžiame. 
Perkame galingesnius kom 
piuterius, tad dviem Tarybos 
kadencijom s jie  tik rai ta r
naus”. Pasak mero, mokyklų 
kom piuteriam s yra skirtos 
kitos programos. LG0TIC
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 3 d., 9:00 val. ryto Advento susikaupimo diena -  

vienos dienos rekolekcijos Dievo Motinos parapijos salėje. Jas 
ves kun. Rytis Gurkšnys, SJ, dabar studijuojantis Amerikoje. 
Prašoma registruotis parapijos klebonijoje arba pas Giedrę 
Ješmantienę telefonu 216-738-1682.
GRUODŽIO 4 d., sekmadienį, 11:00 val. ryto iki 1:00 val. 

pietų Korp! Giedra kviečia apžiūrėti Antonijos Balčiūnaitės 
juvelyrinius dirbinius Dievo Motinos parapijos salėje. 
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.

LIBERALŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS  
PRANEŠIM AS SPAUDAI

KALADES IR POLITINIAI KUMŠČIAI

Lietuvos Seime įvyko Li
beralų  dem okratų  partijos 
pirmininko, Rolando Pakso ir 
Liberaldem okratų frakcijos 
seniūno Valentino Mazuronio 
spaudos konferencija. Joje 
akcentuota, kad žingsnis po 
žingsnio vis labiau atsisklei
džia Lietuvos politinio gyve
nimo vaizdas -  vis aiškiau 
matome, kaip paniškai valdan
tieji politikai bijo savo praei
ties, susijusios su buvusiais 
privatizavimais ir KGB. Kita 
svarbi problem a, ypatingai 
gąsdinanti valdžią -  tai sena
ties už ekonominius nusikalti
mus, kurias padaryta didelė 
žala valstybei, klausimas. R. 
Paksas: “Lietuvą drebino dau
gybė privatizavimo ir kitokių 
skandalų, tačiau nė vienas su 
tais skandalais susijęs politikas 
nebuvo patrauktas baudžiamo
jon atsakomybėn. Naudoda
miesi dabar veikiančiais įsta
tymais, jie sulauks bylų sena
ties ir nebeatsakys už savo 
nusikaltimus”. R.Paksas infor
mavo, kad Liberaldemokratų 
frakcija  surinko 29 Seimo 
narių parašus ir darbotvarkėje 
teiks k lausim ą dėl BK 95 
straipsnio pakeitimo, kuriuo 
būtų panaik in tas senaties 
terminas už padarytą didelę 
turtinę žalą valstybei. “Tai 
nuosekli partijos pozicija - ji  
išreikšta mūsų programoje, be 
to, liberaldem okratai siekė 
in ic ijuo ti referendum ą dėl 
senaties termino panaikinimo. 
Taip pat, turiu pagrindo teigti, 
kad mano, kaip prezidento, 
bandymas VSD vadovu ne
skirti KGB karininko ir siekis 
panaikinti senatį buvo vieni iš 
realių, o ne menamų nušalini
mo veiksnių”, sakė R. Paksas.

Liberaldemokratų partijos

pirmininkas pabrėžė, kad pa
naikinti senaties terminą itin 
svarbu dabar, nes artėja eilinis 
“Mažeikių naftos” privatizavi
mas, ir Lietuvai vėl iškyla rim
tas pavojus dar kartą  likti 
apiplėštai. Liberaldemokratai 
siekia, kad nei politikai, nei 
pareigūnai nesitikėtų , kad 
įvykdžius neskaidrius sando
rius, juos galėtų  išgelbėti 
senatis. R. Paksas sakė: “Li
beralai demokratai kreipiasi į 
parlamentines frakcijas, ragin
dami pritarti siūlymui dėl BK 
95 stra ipsn io  pakeitim o, į 
Seimo pirm ininką dėl gali
mybės šį siūlym ą svarstyti 
skubos tvarka ir ragina prezi
dentą V. Adamkų išreikšti 
g riežtą  ir v ienareikšm išką 
poziciją šiuo klausimu. Seimo 
narių sprendimas dėl minėtojo 
libera ldem okra tų  siū lym o 
aiškiai parodys, kokia Lietuva 
bus rytoj -  tvarkingesnė, mora
lesnė, ar tokia, kokią matome 
šiandien.”

V.Mazuronis, primindamas 
valdančiųjų politikų dažnai 
išsakomas mintis apie moralią 
politiką pastebėjo: “Akivaiz
du, kai liečiami premjero ir jo 
žmonos ekonominiai reikalai, 
socialdemokratai moralės ir 
skaidrumo normas pamiršta. 
Tyli ir “p rin c ip in g ie ji” A. 
Sakalas bei J.Sabatauskas. Kai 
kalbama apie A. Valionio ir A. 
Pociaus KGB-istinę praeitį -  
atmintis dingsta A. Paulauskui. 
Prabilus apie Wiljams ir kon
servatorių partinės būstinės 
Vilniuje statybos klausimus, 
keičiasi A. Kubiliaus vertybių 
sistema. V. Adamkus, vos iš
kilus nors vienam iš paminėtų 
klausimų arba A Zuoko vardui, 
pamiršta ir moralę politiką ir 
savo, kaip tokios politikos

Nedaug tereikia. Yra įsi
smaginusių komentatorių ban
dančių net visą tautą paguldyti 
ant psichiatro sofos, sugal
vojant politiniam abejingumui 
ar pasimetimui juokingą pava
dinimą -  “depresija” . Tokią 
nepaprastą tautos “ligą” išgy
dyti, manau, galima paprastais 
vaistais -  kaladėmis. Pavyz
džiui, kaladės išsprendžia kas
met Ariogaloje vykstančio pat
riotų sąskrydžio dalyvių atsi
sėdimo klausimą. Tuo pačiu 
parodydam a, kad kaladžių  
pagalba įmanoma suburti krū
von vienminčius, susėdančius 
ant rateliu sustatytų po 5,10 ar 
20 kaladžių. Tereikia, kad iš 
tokio sąskrydžio namo patriotai 
parsivežtų ne kalades, o pačią 
kaladinę vienminčių, vienvieto- 
vinių bei bendražygių susibū
rimo patriotinei veiklai idėją. 
Nes Lietuvos Respublikoje yra 
pakankamai daug patriotų, bet 
stoka patriotinės veiklos būre
liuose, klubeliuose, rateliuose, 
komitetuose, bendrijose, krašte 
pasklidusių veiklos branduo
lių. Tie branduoliai būtų poli
tiniai kumščiai. Kai jie trink- 
teltų į valstybinį stalą, sudre
bėtų miestų, apskričių, rajonų 
ir sostinės valdžios sėdynes šil
dančios kėdės.

Net špygai reikia trijų  
pirštų. Yra perdaug individua
listų veikėjų pasitikinčių sava 
galia ir nebandančių suburti sa
vo aplinkoje ar kilmės vietoje 
jiems žinomų žmonių veiklos 
branduolius. Gausu vienpirščių 
veikėjų, manančių, kad jo ar jos 
parašytas straipsnis, pasakyta 
kalba, suruošta konferencija su
drebins visą Lietuvą. Vienu 
pirštu netrenksi į stalą, kad 
stalas sudrebėtų. Tam reikia 
penkių  p irštų , sugniaužtų 
kumštin. Net špygai parodyti 
reikia trijų pirštų. Tautai žygin 
pakelti reikia siekti, kad patrio
tai burtųsi į veiklos branduo
lius. Ar ne tai įtaigoja ir sena 
išmintis: “Viena žmona -  ne 
kalba, vienas vyras -  ne talka”.

Grįžtant prie kaladžių . 
Kada tik  kyla m intys apie 
valstybės likimą, prieš akis at
sistoja nuostabus Ariogalos 
sąskrydžių vaizdas. D idžiu
liame lauke prie Dubysos žmo
nių būreliai mirga, lyg žiemos 
nakties padangėje pabirę 
žvaigždės. Ir pagalvoji: jei vien

garanto, uždavinius”, sakė V. 
Mazuronis. Jo teigimu, dabar
tinis politinis elitas yra visiškai 
paskendęs asmeninių interesų, 
finansinių grupuočių, valdžios 
bei pinigų dalybose, ir kalbos 
apie moralę, tikrąsias vertybes, 
pilietinę visuomenę jiems tėra 
šydas pridengti savo nusikal
timus nuo Lietuvos žmonių.

In fo rm acin is  cen tras -  
kontaktinis asmuo

Jūratė Overlingienė

tik šie ant kaladžių susėdę 
sąskrydžių dalyviai, pasklidę 
po Tėvynę suburtų aplink save 
tėvynainius, pažadintų apsnū
dusias organizacijas ar bent 
tokių organizacijų branduolius 
veiklai, Lietuvos politinė pa
dangė nušvistų ryžto šviesa. 
Vien tik prie parapijų susidarę 
Bažnyčiai nuo idiotiškų šlykš
čių TV “humoristų” ginti komi
tetai galėtų nušviesti padangę ir 
“pajudinti žemę”. Pridėk dar 
buvusius sąjūdiečius, net poli
tinių partijų apsnūdusius ir 
Vilniaus paraginimų laukian
čius narius! O kur dar sąjū
džiuose nedalyvavę tremtiniai, 
politkaliniai, rezistentai ir šiaip 
sau veiklos bendražygių besi
dairą tautiečiai.

Potencialas. Ne be pagrin
do generolas Jonas Algirdas 
K ronkaitis 15-jį A riogalos 
sąskrydį paminėjęs spaudoje 
savo straipsnį reikšm ingai 
pavadino “Ariogalos poten
cialas”. Reiškia jis tame įžiū
rėjo didelę galimybę “tapti 
svarbia politine jėga, su kuria 
politikams reikėtų skaitytis” . 
Matomai jis matė tik “poten
cialą”, tik galimybę, bet dar ne 
jėgą. Tolygiai mačiau tą jėgą 
sukauptą, bet neįkinkytą į 
valstybės politiką. Tokį “po
tencialą” įžiūrėjęs Lietuvoje 
esu parašęs straipsnį, pavadintą 
“Paliuosuokime susikaupusią 
energiją”. O konkrečiai komen
tuodamas apie Baisiojo Bir
želio minėjimus, vadinamą Ge
dulo ir Vilties dieną, esu parašęs 
straipsnį “Gana ram inančių 
šūkių”.

Jau seniai metas iš suva
žiavimų, minėjimų, taipogi iš 
Ariogalos sąskrydžių, išeiti su 
ryžto ir kovos šūkiais. O kovą 
už pilną laisvę ir tvirtą Nepri
klausomybę tikrai laimėsime, 
kai Lietuvoje pasklis veiklos 
branduoliai, sudarę politinių 
kumščių margumyną. Tačiau 
svarbu sąskrydžiuose, suvažia
vim uose ir konferencijose, 
kurias lėšomis remia valdžios 
institucijos, kalbėti pilnu balsu 
apie “raudonąjį skorpioną” 
valdžioje, kad nebūtų pagrindo 
įtarim ui, jog  valdžios litai 
užkem ša kom unizm o aukų 
burnas. Tad pakelkime Lietuvą 
iš apačios! Naudokimės laisve, 
kol ją turime.

Vilius Bražėnas

Exultate choras džiaugiasi 
C levelando lie tuviais, kad 
gausiai dalyvavo “Naudotų 
turtų turguje” ir gautus 2,000 
dol. galėjo skirti koncertinės 
kelionės į Philadelphiją išlai
doms sumažinti. Tai skatina 
chorą ir toliau dirbti ir dainuoti.

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

DIRVAI
AUKOJO

ALT sąjungos Centro Valdyba,
Chicago, I L ......................500

K.Ripskis, Phoenix, AZ ....25 

V.Brakas, Willoughby,OH. 15

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

VOKIETIJOS EŽERE, 
RASTI KONTEINERIAI 

SU HERBICIDAIS
Vokietijos pareigūnai tik

rino su povandeninėmis kame
romis antrą pagal dydį ežerą 
Europoje, kuriame neseniai 
buvo rasti du nuskandinti kon
teineriai su herbicidais. Ma
noma, kad herbicidais norėta 
užteršti vandentiekį.

Herbicidai buvo aptikti, 
praėjus trims savaitėms po to, 
kai vietos vandentiekio kom
panija gavo anoniminį laišką, 
kuriame buvo grasinama už
teršti Bodeno ežerą.

Pasak kompanijos "Boden- 
see-Wasserversorgung", kuri 
tiekia vandenį maždaug 4 mln. 
Badeno-Viurtembergo žemės 
gyventojų, atlikus tyrimus, 
vandenyje buvo rastas ne
didelis kiekis herbicidų. Tačiau 
toks užterštum o lygis žm o
nėms jokios grėsmės nekelia, 
tikino pareigūnai. Prie ežero 
esančio Frydrichshafeno mies
to policijos atstovas spaudai 
informavo, kad valdžios pa
reigūnai ežere ieško daugiau 
konteinerių  su herbicidais. 
"Paieška atliekama su povan
deninėm is kam erom is, nes 
ežero gylis siekia 70-75 met
rus. Pastebėjus įtartiną objektą, 
bus išsiųsti narai jo iškelti", - 
sakė jis.

Nors incidento m otyvai 
neaiškūs, tačiau policija jo ne
laiko teroristiniu nusikalti
mu.

A pie rad in į in fo rm uoti 
Š ve icarijo s bei A ustrijo s, 
kurios taip pat ribojasi su 67 
km ilgio ežeru, pareigūnai. 
Tačiau šių šalių vandentiekiui 
kol kas herbicidai jokios žalos 
nepadarė, nes konteineriai 
buvo rasti šiaurės vakarinėje 
ežero dalyje, netoli Siplingeno 
siurblinės, kuri minima ano
nimo laiške. AP

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

“Žaibo” turnyro, vykusio rugsėjo 25 d., Cleveland, ruošėjai ir dalyviai. A.V.Matulionio nuotr.

PRASIDĖJO  RINKIM AI Į NBA  
VISŲ ŽVAIG ŽD ŽIŲ” RUNG TYNES

Krepšinio gerbėjai iš viso 
pasaulio jau gali pradėti rinkti 
krepšininkus į 55-ąjį NBA 
“Visų žvaigždžių” savaitgalį. 
Oficialioje lygos svetainėje 
internete pateiktamame bal
savimo biuletenyje tarp 60 
pavardžių yra ir viena lietu
viška -  Žydrūno Ilgausko.

Kaip ir kasmet, NBA eks
pertai atrenka po 60 krepši
ninkų iš Rytų ir Vakarų konfe
rencijų. Suteikiama galimybė 
rinktis iš 24 gynėjų, 24 puolėjų 
bei 12 “centrų” . Tarp Rytų

LIETUVOS RINKTINE VARŽOVUS SUŽINOS SAUSIO 15 DIENĄ
Sausio 15 dieną Japonijos 

sostinėje Tokijuje bus ištraukti 
pasaulio krepšinio čempionato 
burtai, 24 pirmenybėse daly
vausiančias komandas suskirs- 
tysiantys į 4 grupes po šešias 
rinktines.

Lapkričio 26-27 dienomis 
Romoje vyksiančiame FIBA 
kongrese bus nuspręsta, ku
rioms keturioms šalims atiteks 
papildomi kelialapiai į Japo
niją.

Šiuo m etu kelialapius į 
2006 metų pasaulio čempiona
tą yra iškovojusios šių vals
tybių nacionalinės rinktinės: 
Angolos, Argentinos, Austra-

konferencijos dalyvių įrašytas 
Ž.Ilgauskas, jau dukart daly
vavęs Visų žva igždž ių“ 
rungtynėse. Tiesa, abu kartus 
vietą tarp geriausių NBA krep
šininkų jam  lėm ė trenerių  
balsai.

Gerbėjai išrinks po 5 kiek
vienos konferencijos krepši
ninkus, o likę 7 paaiškės po 
trenerių balsavimo.

Vasario 17-19 dienom is 
H iustono “Toyota C en ter” 
arenoje įvyksiančiame rengi
nyje gali būti ir daugiau lietu

lijos, Brazilijos, Kinijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Graikijos, 
Japonijos, Libano, Lietuvos, 
Naujosios Zelandijos, Nigeri
jos, Panamos, Kataro, Senega
lo, Slovėnijos, Ispanijos, Vene
suelos bei Jungtinių Amerikos 
Valstijų.

Šiame pasaulio čempionate 
JAV rinktinei atstovaus NBA 
lygos žaidėjai, todėl pirmeny
bių laukiama ypač įdomių. Dėl 
pastaraisiais metais išaugusio 
krepšinio populiarumo ir žaidi
mo lygio, FIBA nusprendė 
padidinti pasaulio čempionate 
dalyvaujančių komandų skai
čių nuo 16 iki 24.

vių -  Šarūnas Jasikevičius, 
Arvydas Macijauskas, Linas 
Kleiza ir Martynas Andriuške
vičius pretenduoja dalyvauti 
geriausių naujokų rungtynėse. 
Šių kom andų sudėtis rinks 
treneriai.

Nė vieno iš keturių NBA 
debiutuojančių lietuvių bei 
penktojo -  Dariaus Songailos 
-  pavardžių nėra tarp 60 į pa
grindines “Visų žvaigždžių” 
rungtynes pretenduojančių  
krepšininkų. Vis dėlto NBA 
suteikia galimybę pasirinkti 
vieną krepšininką, neatrinktą 
tarp 60 geriausiųjų. BasketNews.lt

Čempionato kovos rugpjū
čio 19 -  rugsėjo 3 dienomis 
vyks penk iuose  Japon ijos 
miestuose. Iš kiekvienos gru
pės į aštuntfinalius pateks po 
keturias stipriausias ekipas.

BasketNews.lt
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Trys iš keturių lapkričio 16 
d. rungtyniavusių NBA "lietu
viškų” klubų patyrė pralaimė
jimus. Vienintelę pergalę iško
vojo Lino Kleizos Denverio 
"N uggets” , 91:81 (22:25, 
27:19, 20:16, 22:21) palaužęs 
New Orlean/Oklahomos "Hor
nets” ekipą. L.Kleiza nors ir bu
vo registruotas dvikovai, aikš
tėje nepasirodė, o A.Macijaus- 
kas per 34 aikštėje praleistas 
sekundes pasižymėti nespėjo.

Triuškinamą nesėkmę pa
tyrė viena Rytų konferencijos 
favoričių laikoma Indianos "Pa

cers” ekipa, išvykoje 90:122 
(30:22, 16:34, 26:33, 18:33) 
pralaimėjo Šarlotės "Bobcats”. 
Šarūnas Jasikevicius aikštėje 
praleido 15 minučių ir pelnė 5 
taškus (1/1 dvitaškio, 0/1 tri
taškio, 3/3 baudų), atliko 2 
rezultatyvius perdavimus, tris
kart suklydo ir du sykius pa
žeidė taisykles.

Savo žaidimo toliau neran
da nei Čikagos "Bulls” , nei 
Darius Songaila. Portlende 
"Buliai” 93:96 (29:28, 23:33, 
18:18, 23:17) nusileido vietos 
"Trail Blazers". BasketNews.lt

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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