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V. Adamkus: tur ime l ik t i atominės energetikos šalimi 

Prezidentas Valdas Adamkus 
Artūru Dainiumi. 

ūkio ministerijos sekretoriumi 
Olgos Posaškovos (ELTĄ) nuotr. 

Vilnius, spalio 19 d. (ELTA) — turėtų būti pradėtos naujo Ignalinos 
Lietuva turi išlikti atominės energe- atominės elektrinės (IAE) reakto-
tikos šalimi, tik nesutariama, kada riaus statybos. 

„Prezidentas Valdas Adamkus 
dar kartą patvirtino savo poziciją, 
kad Lietuva turi statyti modernų bei 
saugų trečiąjį IAE bloką, tačiau 
šiam tikslui turi būti pasitelkta pri
vati iniciatyva, o ne valstybės lėšos, 
— V. Adamkaus žodžius perdavė jo 
atstovė spaudai Rita Grumadaitė. — 
Prezidento nuomone, Lietuva turi 
kalbėti vienu balsu apie savo ener
getinę ateitį. Deja, kol kas sutaria
ma tik vienu klausimu — dėl Lietu
vos įsijungimo į Vakarų tinklus". 

Prezidento siūlymu trečiadienį 
buvo surengtas seminaras, kurio 
metu aptartos Lietuvos energetinės 
plėtros gairės, energetinių išteklių 
rinkos dinamika ir energijos tiekimo 
saugumo perspektyvos. 

Seminaro metu, anot R. Gruma
daitės, pateikti du požiūriai į Lietu
vos, kaip atominės valstybės, ateitį 
— laukimo taktika, kuriai atstovau
ja Lietuvos energetikos instituto ta
rybos pirmininkas Jurgis Vilemas, ir 

Padaugėjo norinčių prisipažinti bendradarbiavus su KGB 
Vilnius, spalio 19 d. (BNS) — 

Liustracijos komisija beveik kasdien 
sulaukia skambučių asmenų, norin
čių prisipažinti apie savo buvusį 
bendradarbiavimą su sovietine rep
resine saugumo s t ruktūra — KGB. 

Tačiau pastariesiems siūloma 
palaukti, kol bus priimtas naujos re
dakcijos liustracijos įstatymas, ku
riam įsigaliojus būtų paskelbtas 
naujas prisipažinimo terminas. 

Nuo šių metų kovo veikianti 
naujos sudėties tarpžinybine Lius
tracijos komisija, per daugiau nei 
pusmetį išnagrinėjusi apie 80 bylų, 
31 asmenį pripažino bendradarbia
vus su KGB, 30 asmenų pripažinti 
nebendradarbiavusiais , 15 atvejų 
komisija nusprendė neturinti pakan
kamai duomenų priimti sprendimą. 

12 Liustracijos komisijos spren
dimų buvo apskųsti teismams, 5 by

los teismuose jau išnagrinėtos, iš jų 
tik vieną komisijos sprendimą teis
mas panaikino, tačiau pastarąją 
teismo nutartį komisija šiuo metu 
yra apskundusi aukštesnės instcuiL,-
jos teismui. 

Tokius duomenis trečiadienį po
sėdžiavusiam Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetui 
NSGK* pateikė liustracijos komisi

jos pirmininkė. Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų cen
tro vadove Dalia Kuodytė. 

Pasak D. Kuodytes, pastaruoju 
metu ypač padaugėjo žmonių, prisi-
pažįstančių apie savo bendradrabia-
vimą, tačiau tokių skambučių D. 
Kuodytės teigimu komisija „etiniais 
ir moraliniais sumetimais" neskuba 
registruoti ir siūlo palaukti naujo 
prisipažinimo paskelbimo termino. 

„Problema yra ta, kad niekaip 

nėra aptarta, ką daryti su tais, kurie 
norėtų dabar prisipažinti. Jei nebūtų 
perspektyvos, kad bus priimtas nau
jas įstatymas — mūsų prievolė būtų 
tiems žmonėms, kurie skambina, 
kalba apie savo bendradarbiavimą, 
sudarinėti bylas ir juos viešinti". — 
sake D. Kuodvtė. 

Pasak D. Kuodytės, įvertinant 
tai , kad nemaža dalis komisijos 
svarstomų asmenų visiškai igno
ruoja komisijos darbą, būtų „ne visai 
etiška imtis įstatyme numatytų prie
monių savanoriškai, nors ir pavėluo
tai, prisipažįstančiųjų atžvilgiu". 

Dauguma sako neprisipažinę 
anksčiau dėl baimės. 

„Manau, jog juodą darbą buvo 
padaręs ir nuolatinis kalbėjimas, 
kad jokių įrodančių bendradarbiavi
mą dokumentų nėra. Paaiškėjo, kad 
jų yra", — sakė D. Kuodytė. 

R. Paksas siūlo nepardavinėti „Mažeikiu na f tos" akcijų 
Vilnius, spalio 19 d. (ELTA) — 

Liberalų demokratų vadovas Rolan
das Paksas pataria Vyriausybei iš
laukti ir kol kas nepardavinėti „Ma
žeikių naftos" akcijų. 

„Šiandien pardavinėti 20 proc. 
akcijų būtų neišmintinga, neprotin
ga ir nenaudinga. Premjeras Algir
das Brazauskas, kaip patyręs med
žiotojas, privalo žinoti, kad šauti ne
galima nei per anksti, nei per vėlai, 
nebent šūvio tikslas gali būti kitoks. 
mums nežinomas. Manau, kad šian
dien pati teisingiausia pozicija būtų 
išlaukti ir stebėti, kas įvyks Amster
dame, ir tik po to spręsti dėl 40 
proc. kuriuos valdo mūsų Vyriausy
bė, likimo", — sakė R. Paksas. 

Jo nuomone, galbūt su naujuoju 

Rolandas Paksas 
Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

investuotoju, kuris ateis į Lietuvą, 
bus galima kalbėti apie tai, kad Lie
tuva išlaikys bent jau mažąjį akcijų 
paketą, turės įtaką ir valdymo orga-
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iniciatyvos takt ika, kurią siūlo Kau
no technologijos universiteto profe
sorius Jonas Gylys. 

Anot J . Gylio, reikia nedelsiant 
pradėti naujo reaktor iaus statybos 
procesus — kviesti investuotojus, 
parinkti operatorių. 

Skubėti, jo t ikinimu, reikia to
dėl, kad 2009 metais bus uždaromas 
antrasis IAE blokas, po kurio užda
rymo Lietuvai ir visam Baltijos re
gionui ims t rūkt i elektros energijos, 

N u k e l t a į 6 psl. 

nams, ir pelno paskirstymui, ir ga
lės blokuoti kai kuriuos sprendimus. 
„Kodėl nepagalvoti apie tokį va
rianta.?" — svarstė R. Paksas. 

Todėl, anot jo, šiandien svarbu 
išlaukti tinkamo momento. 

„Kol tas tinkamas momentas 
ateis, dar kartą kartoju mūsų pasiū
lymą įteisinti Baudžiamajame ko
dekse nuostatą, kad už didelę žalą, 
padarytą valstybės ir žmonių turti
niams interesams, nebūtų taikomas 
senaties terminas", — sake jis. 

Kalbėdamas apie Lietuvos val
džios mėginimą kuo greičiau par
duoti „Mažeikių naftos" akcijas, R. 
Paksas sakė, kad sandoris, kuris ga
lėtų būti naudingas Lietuvai, jau be
viltiškai pražiopsotas. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniuose. 
Plunksnuoti teroristai. 
Bandymas praverti 
teismu duris. 
Ko trūksta Lietuvos 
vaikams. 
Ūkininkai vis aktyviau 
naudojasi ES parama. 
Komunistu smur tas 
Vokietijoje. 
Sv. Kazimiero seselių 
metinis renginys. 
Lietuviu fondo rudeninis 
pokylis. Išradimas 
apsunkins vagiu „darbą". 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.861 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

LA Lietuvių dienose: 
meras, liaudies 

tūkstančiai 
Karštą, kalifornietiškai saulėtą 

pirmąjį spalio savaitgalį (spalio 1-2 
d.) LA Lietuvių bendruomenė kvietė 
visus Kalifornijos ir kitų JAV valsti
jų lietuvius ir lietuviška kul tūra 
susidomėjusius amerikiečius į tra
dicines 19-ąsias LA Lietuvių dienas. 

Jau pirmąją šventės dieną, iš 
pat ryto, Šv. Kazimiero parapijoje 
aplink išdėstytus kioskelius bei sten
dus (jų buvo bent 20) būriavosi mi
nios žmonių. Vieni pirko gintaro 
papuošalus, lino bei keramikos 
dirbinius, kiti stoviniavo ir aikčiojo 
prie specialiai šiam renginiui iš 
Lietuvos atvykusio vienintelės Lie
tuvoje aukštesniosios liaudies amatų 
mokyklos direktoriaus dr. Zigmo 
Kaliesinsko parodos: lankytojus 
žavėjo jo įkurtos bei vadovaujamos 
Meno ir dailiųjų amatų kolegijos stu
dentų sukurti dailiosios tekstilės ir 
tradicine archaiška technika atlikti 
keramikos dirbiniai. 

Netrūko pirkėjų prie lietuviška 
duona bei ledais prekiaujančio. 
kioskelio. Lankytojai sustodavo ir 
prie LA Lietuvių bendruomenės 
valdybos kiosko, kur sužinodavo 
apie Lietuvių bendruomenės veiklą 
ir galėjo įsigyti DVD apie Lietuvą, 
antikinių Lietuvos žemėlapių repro
dukcijas, sportinius marškinėlius 
bei vasarą LA viešėjusio Vytauto V. 
Landsbergio knygutes ir kompaktus 
vaikams. 

Oficialiai Lietuvių dienos buvo 
atidarytos vidudienį. Į sceną buvo 
įneštos valstybinės vėliavos, pa
gerbti garbės svečiai. įskaitant Lie-

amatų paroda, 
lankytojų 

tuvos ambasadorių Vygaudą LTšacką 
ir genera l in į konsulą Vytautą 
Čekanauską . Choras bei šventės 
dalyviai sugiedojo JAV bei Lietuvos 
himnus. Šventė įsivilnijo visu pa
jėgumu, kai jų vietą scenoje užėmė 
taut in ia is rūbais pasipuošę, Dan
guolės Varnienės vadovaujami, LA 
taut in ių šokių grupės „Spindulio" 
šokėjai, po jų — Čikagos „Grandies" 
šokėjai, LA pramoginių šokių grupė 
„Retro", LA mergaičių dainų ansam
blis ir Čikagos l iaudies muzikos 
ansamblis „Gabija". 

Ne t rukus virš parapijos teritori
jos pasklido atpažįs tami ir taip vilio
jantys lietuviškų patiekalų kvapai, 
ir Šv. Kazimiero parapijos salėje tuoj 
pat nuvilnijo ilgiausia eilė žmonių, 
norinčių pasigardžiuoti plokštainiu, 
koldūnais, balandėliais su karštomis 
bulvėmis, bulviniais blynais bei ki
tais g a r d u m y n a i s . Šal ia , medžių 
paunksmėje , sus ibūrė labai gerai 
nusiteikę alaus mėgėjai. Juos links
mino LA lietuvių mylimas akordeo
nistas Česlovas Geštautas . 

Šeš tad ienio vaka rą lietuvių 
šventė persikėlė į pajūrį, į Marina 
del Rey, kur prieplaukoje dalyvių 
laukė kruizinis laivas. Trys šimtai 
penk iasdeš imt vaka r in i a i s rūbais 
pasipuošusių kelionės laivu dalyvių 
grožėjosi lengvu rūku gaubiamomis 
Los Angeles jachtų uostelių pakran
tėmis. Dviejuose laivo deniuose jų 
laukė šokių programa: j aun imas tuoj 
pasirinko atvykusį iš Lietuvos DJ 
Maman ia (G&G Sindika tas ; , kiti 
linksminosi antrajame denyje, kur 

Dr. Zigmas Kaliensinskas, Liaudies 
amatų mokyklos steigėjas, atvežęs 
šios mokyklos studentų darbus į Los 
Angeles vykusias Lietuvių dienas. 

Rūtos Udrienės nuotrauka. 

grojo „Sodžius". Išankstinio bilieto į 
vakarienę bei šokius kaina buvo 80 
dol., paskutinėmis dienomis ji pakilo 
20-čia dol. Vakare, dešimtą valandą, 
laivas grįžo į uostą ir priėmė naujus, 
t ik pasišokti norinčius, šventės 
dalyvius. 

Pirmąją šventės dieną Lietuvių 
dienose apsi lankė per du tūks
tančius žmonių. Sekmadienį jų buvo 
apie pusantro tūkstančio. 

„Esame labai patenkinti šių 
metų renginiu, — šventei pasibaigus 
džiūgavo Lietuvių dienų organi
zacinio komiteto pirmininkas Adas 
Mattis. — Kitais metais rengsime 
jubiliejines — dvidešimtąsias Lie
tuvių dienas. Tai įpareigoja — ža
dame suorganizuoti didžiausią ir 
geriausią šventę Los Angeles istori-
joje!" 

LA Lietuvių dienoms pasibaigus 
savo mintimis pasidalino LA LB 
valdybos pirmininkas Darius Udrys: 
„Labai džiaugiausi , stebėdamas, 
kaip draugiškai ir linksmai bendra-

WORCESTER, MA 
i — — 

PO LABDAROS KONCERTO 
Nepaisant, kad šių metų vasara 

buvo labai karšta ir sausa, „kepėme", 
bet „nesukepėme", ir spalio 2 d. Ne
kalto Marijos Prasidėjimo vienuoli
jos Putname rėmėjai Maironio parko 
didžiojoje salėje suruošėme koncertą 
bei pietus paremti seselių darbus. 
Atvyko vienuolijos vadovė — provin
cijole sesele Bernadeta ir kitos 
seselės: Palmyra, Tarcizija, Judita. 
Atvežė ruginės lietuviškos duonutės, 
pyragų, kuriuos šeimininkės pjaus
tė, dėstė ant baltomis staltiesėmis 
apdengtų, žaliuojančiomis rūtelėmis 
ir raudonomis chrizantemomis Al
donos Jakniūnaitės skoningai pa-. 
puoštų, stalų. 

Svečius giliai prasmingu trumpu 
žodžiu pasveikino remejų vicepirm. 
Angelė Garsienė (pirm. Teresė Ado
mavičienė ne taip sveikai jautėsi). 
Programai vadovavo sekr. Janina 
Miliauskiene, kuri pristatė svečiams 
naująjį vienuolijos kapelioną kun. 
Izidorių Sadauską, SDB. ir pakvietė 
prieš pietus sukalbėti invokaciją. 
Visiems pasistiprinus rėmėjų pa
ruoštais gardžiais pietumis, prasi
dėjo koncertas, kurį atliko ne tik 
"mums per daugeli metų gerai pažįs
tama, bet ir seselių mylima soliste 
Maryte Bizinkauskaitė. Jai akom
panavo muzikas Jon Lehman. Su 
koncerto programa supažindino 

Helmutas Lingertait is (buvęs ilga
metis Bostono vyrų seksteto daini
ninkas) . Soliste koncertą pradėjo 
šmaikščia daina: „Prisimink ir ma
ne...", po kurios skambėjo ištisa pynė 
dainų ir arijų iš operų. M. Bizin
kauskai tė yra operos solistė ir jos 
širdžiai labai miela j a s dainuoti . 
Akompania tor ius J. Lehman pas
kambino p ian inu keletą muzikos 
kūrinių. Publika palydėjo' karštais 
plojimais. 

Aldona Jakn iūna i t ė įteikė solis
tei rožių puokšte lę , o Teresė 
Ilgūnienė akompaniatoriui taip pat 
prie švarko atlapo prisegė kvepiantį 
rožės žiedą. Programos vedėja dėko
jo solistei M. Bizinkauskaitei , akom
paniatoriui J. Lehman, širdimis ir 
mintimis pakėlusiems mus į dainos 
grožio pasaulį, pamirš tan t gyvenimo 
rūpesčius, o auditorija dar kartą 
išreiškė padėka nuoširdžiais ploji
mais, kurie priklausė ir H. Linger-
taičiui. 

Žodį t a r ė vienuolijos vadovė, 
provincijole sesele B Matuka i tė , 
išreikšdama padėką rėmėjams už 
tokią didelę pagalbą, kurią savo dar : 

bais tęsia per eilę metu. Kvietė visus 
dalyvauti mirusių prisiminimo šven
tėje Vėlinėse, spalio 30 dieną. 

Buvo malonu tarp mūsų matyti 
Šv. Kazimiero parapijos kleboną 

kun. Ričardą Jakubauską, Arkivysk. 
Jurgio Matulaičio senelių slaugos 
namų kapelioną kun. dr. Rapolą 
Krasauską iš Putnam, CT. O ką 
pasakyti apie nepavargstanči uosius 
iš Providence, RI, kurie atvyksta jau 
daugelį metų su vertingomis dova
nomis į kiekvieną ruošiamą vienuoli
jos darbams paremti renginį. Ve
ronika Kielienė ir Sofija Šakalienė 
yra tos „spiritus movens" moterys. 

Vida Strazdienė, „Neringos" jau
nimo stovyklos vedėja Vermonte, 
trumpai kalbėjo apie jų stovyklos 
darbus, kurie kiekvienais metais vis 
plečiasi. 

Pietus paruošė: Vanda Lescord, 
Elena Nalivaikienė, Irena Savic
kienė, Liucytė Savickaitė, Dorothy 
Zalieckas, Elenytė Navivaikaitė, Vi
da Strazdienė, Dorothy Sinkavich. 
Dar buvo daug darbų, kuriuos atliko 
kitos moterys ir merginos. 

Piniginius reikalus tvarkė Olga 
Keršytė ir Vivian Rodgers. Buvo 
tur t ingas laimėjimų stalas, bei 
Elenutes Černienės per Atlantą 
parplukdytas iš tėvynės Lietuvos 
„šakotis". Laimingųjų bilietų trau
kimą pravedė programos vedėja J. 
Miliauskienė, bilietus platino Terese 
Ilgūnienė, Aldona Jakniūnaitė, Algis 
Ilgūnas. Daugeliui nusišypsojo 
laime, o ki t iems gal nusišypsos 
kitąmet... 

J a n i n a Mil iauskienė 

vo įvairių kartų bei įvairių išeivijos 
bangų lietuviai. Manau, tai mūsų — 
LA Lietuvių bendruomenės — 
stiprybė. Taip pat labai džiau
giamės, — tęsė D. Udrys, — kad mū
sų šventėje susilaukėme ir aukštų 
svečių: iš Vašingtono specialiai į 
Lietuvių dienas atskrido ir savo 
naują knygą pristatė Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas Ušackas. 
Lietuvių šventėje apsilankė ir be
veik dvi valandas su mumis praleido 
ir LA meras Antonio Villaraigosa. 
Jis apžiūrėjo visus eksponatus, ben
dravo su dalyviais ir fotografavosi su 
visais norinčiaisiais". 

Lietuvių dienos, — pasakoja D. 
Udrys, — tai didžiausias LA Lie
tuvių bendruomenės renginys. Jį 
surengti kainuoja dešimtis tūks
tančių dolerių. Tačiau, visų pirma, 
jis gyvas kelių dešimčių — gal net 
šimto — savanorių pastangomis ir 
pagalba. Mums svarbu, kad šis 
renginys ne tik būtų rentabilus, bet 
ir taptų paskata ateinančių metų 
renginiams. Žinau, kad mūsų Lie
tuvių dienų komiteto pirmininkas 
Aidas Mattis ir jo puiki komanda 
planuoja sukaupti daugiau lėšų ir 
drąsiai, kūrybingai bei išradingai 
planuoti būsimuosius lietuvių festi
valius". 

LB valdybos pirmininkas D. Ud
rys kvietė visus apsilankyti interne-
to svetainėje LALithuanians.com 
ir pasižiūrėti šventės nuotraukų. 

LA LB valdyba 
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BANDYMAS PRAVERTI 
TEISMŲ DURIS 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Tiesa... Teisingumas... Vargu, ar 
yra dar kitų žodžių, kurie būtų la
biau išduoti ir paniekinti, kuriais 
taip įžūliai būtų dangstomas melas, 
apgaulė, netiesa... Nes „būti ne
teisingam sau taip pat sunku, kaip ir 
būti teisingam kitiems" (Š. Lemeris). 
Nes „būti geram visai nesunku: 
sunku būti teisingam" (V. Hugo). 

„Teisingumas — svarbiausia 
moralinė vertybė visuomenėje", — 
tai taip pat citata, tiksliau — Seimo 
nario Ryto Kupčinsko pranešimo 
tema spalio 14 d. įvykusioje konfe
rencijoje „Lietuvos visuomenė ir 
teisingumas". Ją surengė Lietuvos 
Sąjūdis ir Lietuvos Žmogaus teisių 
gynimo asociacija. 

Vargu, ar kas galėtų įsivaiz
duoti, kad toje konferencijoje buvo 
džiūgaujama: laisvoje, demokratinė
je Lietuvoje viešpatauja t iesa ir 
teisingumas! Kai žiniasklaidoje kas
dien mirgėte mirga pranešimų apie 
abejotinus, absurdiškus, tiesiog nu
sikalstamus teisingumo vykdytojų 
veiksmus, tokia konferencija būtų 
akivaizdžiausias teisingumo panie
kinimas. 

Minėtoje konferencijoie buvo 
bandoma išsiaiškinti , kodėl Lie
tuvoje teisingumo priedangoje, su 
teisingumo vėliava pažeidinėjamos 
žmogaus teisės; ką reikia daryti, kad 
Lietuvos Temidė būtų vienodai 
teisinga visiems jos piliečiams? 

Juk baisu, kai teismais nepasiti
ki net 80 proc. Lietuvos žmonių, o 30 
proc. žmonių mano, kad teismuose 
dažniausiai pažeidžiamos žmogaus 
teisės. „Nepasitikėjimas teismais 
išplitęs į daugelį visuomenės sluoks
nių. Plačioji visuomenė, politikai ir 
žiniasklaida ne tik kad nepagarbiai 
žiūri į dabartinį teisėjų statusą, bet 
dažnai rodo atvirą priešiškumą, kri
tikuoja dėl tendencingų sprendimų 
ir korupcijos". — konferencijoje 
kalbėjo Seimo narys prof. Arimantas 
Dumčius. Jis teigė, kad dėl daugelio 
bėdų ..pirmiausia kaltas mūsų teis
mų sistemos uždarumas, visuo
menės atstovavimo teismuose teisių 
apribojimas ir procedūrinių teismo 
funkcijų nevisavertis vykdymas". 

Stalino laikais mus teisė „troj-
kos", dabar — Jediničkos"; dabar 
užtenka vieno teisėjo, trijų j au 
nebereikia. Šitaip teismų sistemos 
uždarumą emocingai pail iustravo 
aktorius, publicistas Česlovas Sto
nys, kurio (drauge su rašytoju Kaziu 
Saja) drąsaus, uždegančio žodžio 
Atgimimo priešaušryje klausy
davomės didžiai susižavėję. Ir iš 
tiesų: „Prašom atsistot — teismas 
eina!" — mums, išsigandusiems, 
įsitempusiems paliepia teismo dar
buotojas. Atsistojame, tačiau į teis
mo salę arba į kokį ankštą kabinetą 
įeina vienas vienintelis teisėjas arba 
teisėja. Dar juokingiau (dažnai — 
pro ašaras) būna, kai teismas viena
me teisėjo arba teisėjos asmenyje 
„eina pasitarti". Su kuo? Su įstatymo 
dvasia ar su raide? Su savo sąžine? 
O jeigu ta sąžinė pajuodus? 

Konferencijos rengėjai — Lietu
vos Žmogaus teisių gynimo asocia
cija, Lietuvos Sąjūdis — mato tokią 
išeitį: būtina „įvesti visuomenės 
atstovus į teismų sistemą, kaip yra 
visose demokratinėse pasaulio vals
tybėse; visuomenės atstovais teis
muose galėtų būti paskirti ar išrink
ti tarėjai, galintys pažvelgti į bylą iš 
moralės, gyvenimo patirties pozicijos 

ir visuomenės daugumos regėjimo 
taško". Paci tavau reikalavimus iš 
konferencijoje priimtos peticijos „Dėl 
visuomenės atstovų įvedimo į teismų 
sistemą". 

Pasirodo, praverti Lietuvos teis
mų dur i s visuomenės atstovams 
nėra ta ip paprasta , iš vidaus jas 
įsirėžę laiko tos C. Stonio minėtos 
Jediničkos". Tris, keturis papirkti 
sunkiau, negu vieną, dėl to ir ne-
įsileidžiam pro tas duris „pašalinių". 
Tokia daugelio konferencijoje karš
tai kalbėjusiųjų nuomonė. O štai ką 
sakė prof. Ar iman ta s Dumčius: 
„Pastaruoju metu, dažniausiai va
dovaujant teisės specialistams, for
muojama nuomonė nesteigti sudė
t inės formos sistemos (su visuo
menės a ts tovavimu) . Aiškinama, 
kad mūsų demokrati ja nesubren
dusi, pilietinė visuomenė nepakan
kamai aukštos kultūros, negerbia ir 
nesilaiko įstatymų, pakant i korupci
jai . Teigiama, kad neturėsią iš ko 
formuoti , t a rk ime , te i smų tarėjų 
korpuso, jį užpildysią vyresnio am
žiaus asmenys, atseit, visaverčiai, 
teismų sistemoje kilsiąs chaosas. 

Tuo ta rpu 2004 m. Vilmorės' 
sociologiniai tyr imai parodė, kad 
52.5 proc. respondentų pasisako už 
tarė jų insti tucijos steigimą, bus 
efektyviau ginamos žmogaus teisės 
ir te is ingumas, mažės įtampa vi
suomenėje. Teisininkų grupėje 85.2 
proc. respondentų atsakė, kad šios 
institucijos steigimas Lietuvoje ne
re ikal ingas . Teigiama, kad nerei
kėtų vykdyti šio 'socialinio eksperi
mento" "'. 

Leiskite paklausti , nejaugi da
bar t inė sustabarėjusi mūsų teisinė 
s is tema ir jos veikla atitinka vi
suomenės lūkesčius? J u k dabar 
beveik nacionaliniu bruožu laikoma 
korumpuota teisėsaugos sistema... 
„Kodėl mes patys save nuvertiname, 
netobulė jame ir nesivadovaujame 
pasaulio šalių patirtimi? O gal čia 
slepiasi gilesnes šaknys 9 Kas gali 
paneigti, kad veikti uždaroje erdvėje 
yra patogiau, nei būti prižiūrimiems 
atviros visuomenės", — kalbėjo 
Seimo narys prof. A. Dumčius. 

Žmogaus teisių gynimo asociaci
jos respublikinio komiteto narys pro
fesorius Vladas Vilimas apgailesta
vo, kad konferenciją ignoravo tie, 
kurie „aiškina, kad mūsų visuomenė 
nebrandi , stokoja dvasinės kultū
ros", nors visi buvo kviesti padisku
tuot i . „Uždarų durų" šalininkai 
diskutuoja savo rate , „atvirų durų" 
— savo. Ir tai t runka jau ne viene
rius metus . 

Prof. V. Vilimas priminė, kad 
„visuomenės atstovų įvedimas į 
Lietuvos teismų sistemą buvo blo
kuojamas du kar tus : pirmą kartą 
svars tan t teismų įstatymo pakeiti
mo įstatymo projektą, antrą kartą — 
revizuojant Žmogaus teisių veiksmų 
Lietuvos Respublikoje planą. Blo
kavime aktyviai pasireiškė Seimo 
Žmogaus teisių komitetas ir teisi
ninkų grupė. Taip buvo grubiai pa
žeistos Lietuvos piliečių teisės, ati
man t j iems galimybę dalyvauti tei
singumo vykdyme, t.y. teisės, kurio
mis naudojasi pasaulio demokra
tinių valstybių piliečiai. Klausimas 
dėl piliečių dalyvavimo teisingumo 
vykdyme buvo keliamas ir Seimo 
Peticijų komisijoje (2003.08.01). Čia 
taip pat gautas neigiamas atsaky
mas. Ši problema buvo išdėstyta ir 
Lietuvos Respublikos prezidentui 
f2005.08.22). 

DANUTE BINDOKIENE 

Plunksnuoti teroristai 

Lietuviai nuo senų senovės 
myli paukštelius. Kiek dainų 
ir pasakų sukurta apie rai

bąją gegutėlę, giesmininką viever
sį, gandrą, kregždutę, sakalą, 
devynbalsę lakštingalėlę, net pil
kąjį žvirblelį ir kitus, kurie kas 
pavasarį sugrįžta į savo gimtinę, ir 
apie tuos, kurie joje visą žiemą 
pasilieka. Paukščiai buvo ir tebėra 
neatskiriama lietuvių tautos bui
ties dalis, net šiuo metu, kai pa
grindinis šalies gyventojų verslas 
nebėra žemdirbystė, o miesto 
žmonės turi mažiau progų pasi
gėrėti paukščių įvairove, pasi
džiaugti jų čiulbėjimu. 

Tačiau pastaruoju metu -apie 
laukinius paukščius jau prade
dama kitaip kalbėti, net vadinti 
juos „plunksnuotais teroristais". 
Nepripažindami valstybių ribų, 
muitinių ir vizų, saistančių žmo
nių keliones į svetimas šalis, kai 
kurie paukščiai skrenda ilgiausius 
nuotolius, kad išvengtų žiemos 
šalčių, o pavasarį grįžta atgal — 
sukti lizdų, perėti vaikų. Ta 
paukščių migracija, vykstanti nuo 
neatmenamų laikų, tebėra tyrinė
j ama mokslininkų, stebima net 
eilinių žmonių, matuojančių metų 
laikų ribas pagal paukščių iš
skridimą ir grįžimą. Koks tuščias 
būtų pasaulis, jeigu jame neskrai
dytų sparnuočiai, neaidėtų jų nuo
latinis čiulbėjimas, suokimas... 

Dabar nustatyta, kad migruo
jantys paukščiai gali platinti pavo
jingą ligą — „paukščių gripą", ku
riuo visų pirma užsikrečia nami
niai paukščiai, o po to ir žmonės, 
neturintys tai ligai nei imuniteto, 
nei tikrai veiksmingų vaistų (bent 
iki šiol). Prasidėjęs Azijoje prieš 
keletą metų, tas gripas jau per
simetė ir į Europos žemyno pak
raščius. Neabejojama, kad vieną 
dieną pasirodys ir JAV. Atrodo, 
kad šios ligos virusai yra nesustab
domi, greitai prisitaikantys prie 
naujų organizmų ir sąlygų, tad 
vaistai, kurie vakar virusus su
naikindavo, šiandien tampa ne
veiksmingi. 

Keista, kad tik dabar Ame
rikoje pradėta rimčiau susirūpinti 
skiepais bei kitais vaistais prieš 
paukščių gripą, kai seniai buvo 
žinoma, kaip greitai ir kokiais ke
liais jis plinta, kad yra mirtinai 
pavojingas ne tik naminiams 
paukščiams, bet ir žmonėms, ir ki
tiems šiltakraujams gyviams. Ka

dangi pagaminti skiepus, kurie 
yra veiksminga apsauga nuo šios 
ligos, t runka kelis mėnesius, medi
cinos darbuotojai jaučiasi kone 
bejėgiai. 

Tačiau tarp tragedijos ir ko
medijos, tarp baimės ir ramybės 
yra tik siauras tarpelis, tad šiuo 
metu, beieškant vaistų prieš 
paukščių gripą, P. Korėjoje skel
biama, kad gera apsauga — rau
ginti kopūstai. Esą, lesinant jais 
gripu sergančias vištas, kone visos 
pasveiko... Teko ta ip pat girdėti 
diskusijų, ar ve r t a žiemą savo 
kieme lesinti paukštelius. Galbūt 
nuo tų lesyklų ir paukščių artumos 
kyla pavojus užsikrėsti gripo viru
sais... Su tokiu požiūriu greitai 
žmonės bijos ir vištienos kąsnio, o 
pamatę netoliese skrendantį žvir
blį, užsidengs delnais burną ir 
bėgs slėptis, kaip nuo maro. 

Juokauti galima, bet paukščių 
gripo realybė neginčytina. Ar ap
skritai įmanoma jį izoliuoti, kaip 
dabar daroma Turkijoje ir Rumu
nijoje, ku r užkrėstose vietovėse 
beatodairiškai naikinami visi na
miniai paukščiai? Be abejo, tokie 
metodai bus bent laikinai veiks
mingi, kaip padėjo ir raguočių 
kempinligės (mad cow disease) at
veju. Po griežtų kontrolės priemo
nių, sunaikinant sergančius galvi
jus, epidemija kone išnyko ir tik 
retkarčiais šen bei ten tepasirodo. 

Paukščių gripas dabartine ar 
kiek kitokia forma — taip pat ne 
naujiena. Jau moderniais laikais 
keletą kartų užregistruotos jo epi
demijos, kurios užeina ir praeina. 
Vargiai galime tikėtis tokio visuo
tinio susirgimo ir mirčių, kaip 
1918 metais, kai gripo virusas vi
soje planetoje išžudė daugiau žmo
nių, kaip Hitleris ir Stalinas kartu. 
Kristi į panikos gelmes dar per 
anksti, bet ne per anksti vartoti pro
tą ir visas įmanomas apsaugos prie
mones. Svarbiausia, kad pagaliau 
civilizuotas pasaul is prabudo iš 
patogios apatijos: jau pripažinta 
gripo epidemijos galimybė ir visu 
greičiu stengiamasi surasti priemo
nių nuo jo apsisaugoti. Žmonija juk 
yra nugalėjusi ne vieną pavojingą 
ligą, be abejo, bus sutramdyti ir 
paukščių gripo virusai. Neatsisa
kykime malonumo džiaugtis paukš
čiais. Laukime jų grįžtančių, tikė
dami, kad ant savo sparnų parneš 
ne baisios ligos virusus, bet šiltą ir 
džiaugsmingą pavasarį. 

Darosi aišku, kad Lietuvos vi
suomenei rūpimas klausimas galuti
nai įstrigo. Lietuvos piliečiams teliko 
viena galimybė pasinaudoti savo 
teise dalyvauti teisingumo vykdyme 
— paruošti peticiją šiuo klausimu ir 
surinkus gyventojų parašus kreiptis 
į Jungtinių Tautų organizaciją. Šiuo 
metu tai ir yra daroma". 

Konferencijoje buvo kalbama ir 
apie piliečių teisę kreiptis į Kons
titucinį Teismą. „Reikėtų ją suteikti 
Seimo kontrolieriams, valstybes 
institucijoms imtinai iki savivaldy
bių, profesinėms ir nevyriausybi
nėms organizacijoms ir pavieniams 
piliečiams, — sake prof. A. Dumčius. 
— Daugiau nei 30 Europos šalių ją 
turi. Lietuva tebėra valstybių ma
žumos grupėje, kuri neturi šios tei

sės. Daugėja mūsų piliečių skundų 
Europos Žmogaus teisių teisme. Iki 
šiol užregistruota per 600 bylų prieš 
Lietuvą, nustatyta 17 žmogaus tei
sių pažeidimų dėl teismų procedūrų 
neatitikimų... 

Visų šių reformų pagrindas — 
valingas politinis Seimo sprendimas 
jei pri tar tų du trečdaliai seimo 
narių, kurie balsuotų du kartus. Kol 
kas tai nerealus, vadinasi, teorinis 
klausimas. Tačiau, visuomenei re
miant, tai yra ateities siekiamybė". 

Visuomenei gal ne tiek svarbu 
— prisiekusiųjų žiuri, taikos teisėjai, 
tarėjai ar dar kas nors teisėjams ,je-
diničkoms" padės įgyvendinti teisin
gumą. Tačiau visuomenei labai svar
bu, kad teisingumo iš teisėjų niekas 
už jokius pinigus nenusipirktų. 

http://f2005.08.22
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Ko trūksta Lietuvos vaikams? 
Šį klausimą kėlė „Vaiko vartai į 

mokslą" organizacijos tarybos pir
mininkė Rita Venclovienė metiniuo
se šios labdaros organizacijos '„Der
liaus" pietuose, rugsėjo 25 d. Ta
rybos pirmininkė peržvelgė organi
zacijos nuveiktus darbus ir siekius, 
gerinant Lietuvos vaikų ateitį. 
Nelengva vaikui užaugti žemina
mam ir pakeliančiam smurtą nuo 
alkoholikų tėvų. Nelengvą tapti 
sveiku bendruomenės žmogumi, kai 
jis niekada nebuvo gerbiamas kaip 
individas. Per šešerius savo gyveni
mo metus ši organizacija sugebėjo ne 
tik teikti materialinę paramą vai
kams, bet paruošti ir išleisti tris 
dvasinių bei moralinių vertybių kny
gas, skirtas centrų vadovams, kurie 
prašo daugiau tokių knygų. Dora, 
teisingumas, sąžiningumas, darbš
tumas, draugiškumas, patriotiš
kumas jau nėra tik tušti žodžiai. Ar 
gali būti didesnė dovana vaikui, kai 
jis sužino, kad šeimos gali ir darniai 
gyventi, be alkoholio, narkotikų, 
smurto. Tokį pozityvų portretą pie
šia „Vaiko vartai į mokslą" pro
gramos Lietuvoje. 

Spalio 10 d. nacionaliniuose 
maldos pusryčiuose ir pats Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus ragino 
„atsigręžti į žmogų". Jis siūlė priimti 
krikščioniškas vertybes, jas įgyven
dinant kasdieniniame gyvenime. 
Džiugu, kad visa tai vykdo „Vaiko 
vartai į mokslą" darbuotojos ir re
miamų centrų vadovybe Lietuvoje. 

Rugsėjo 13 d. „Draugo" dien
raščio vedamajame Stasė Semė
nienė pastebėjo, kad „Vaiko vartai į 
mokslą" „veria vartus į moralumą", 
rūpinantis vaikų doroviniu ugdymu. 
„Derliaus" pietų garbės svečias, kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius užgyrė šios organizacijos dar
bus, sakydamas, kad ji yra skirtinga 
nuo kitų labdaros organizacijų, nes, 
be materialinės paramos, skiepija 
vaikuose moralines, dorovines ver
tybes bei skatina savanorystę, ku
rios Lietuvoje taip trūksta. Mes 
esame kitokie, supratau iš konsulo 
kalbos. 

„Vaiko vartai į mokslą" organi
zacijos darbus vertina ir Lietuvių 
fondas, paremdamas jos darbus 
6,500 dol. auka. Skatina mus toli
mesniems darbams ir šios organiza
cijos padalinys Sunny Hills, Flori
doje, atsiųsdamas 1,000 dol. auką. 

Kalbant apie mūsų „kitoniš
kumą", prisiminė pereitos vasaros 
sendraugių ateitininkų stovykla 
Dainavoje. Sėdėdami ant suolelio su 
iš Lietuvos atvykusiu Ateitininkų 
tarybos pirmininku Liutauru Se
rapinu, stebėjome mažuosius vaikus 
su jų vadovais moksleiviais, be
siruošiančius eiti į kitą pusę Spyglio 
ežero įvairiems užsiėmimams. Va-

Šaunieji Prez. Stulginskio kuopc^ ra 
organizacijos „Derl iaus pietų" svečiaiis 

dovai nešėsi ant pečių kuprinę ar 
gitarą, o kitoje rankoje nešė arba 
vedė po mažą vaikelį. Svečias iš 
Lietuvos, kurį laiką stebėjęs nutol
stantį būrį jaunimo, tarė: „Jūs esate 
kitokie. Pas mus jaunimas tiek 
nesusigyvenęs, kad vieni kitiems 
padėtų, užjaustų, suprastų". Gal 
šiuo atveju ir gera būti kitokiais, 
pagalvojau sau. Šį mūsų „kitoniš
kumą", kaip minėjau, pabrėžė ir 
konsulas Daunoravičius. 

Konsulo pastebėti savanoriški 
darbai mums jau ne naujovė. 
Dauguma iš mūsų užaugome Ame
rikoje, prie jų pratindamiesi. Prisi
minė savanoriški darbai, ypač šiuos 
pietus ruošiant. Nuo ankstyvo ryto 
salėje atsirado uniformuoti mok-
sleiviai.Tai jau ne pirmas jų sa
vanoriškas darbas, ruošiant šiuos 
pietus Jie ne tik gražiai papuošė 
stalus gėlėmis, padengė juos pie
tums ir gražiai patarnavo, bet ir 
paliktus ant stalų arbatpinigius 
paaukojo šios organizacijos tikslams. 
Progai atsiradus, jie be baimės vyks 
į Lietuvą savanoriauti ir padėti cen
trų vaikams. Jau ne vienas sava
noris praleido ten savo atostogas. Ar 
ne savanoryste paremta visa išeivi
jos lietuviška veikia? 

Matau visas savanores, „Vaiko 
vartai į mokslą" moteris, kurios per 
metus aukoja daug valandų ir jėgų, 
pakuodamos daugybę siuntinių su 
vaikiškais rūbais. Prisiminė valan
dos, praleistos skaičiuojant, pakuo
jant ir siuntinėjant atvirutes, kad už 
gautas aukas aprūpintume nu
skriaustus vaikus mokslo priemo
nėmis. Matau ir visus, šią salę pri
pildžiusius žmones, kurie savo atė
jimu ir aukomis parodė, kad vertina 
„Vaiko vartai į mokslą" vykdomus 
darbus. Jų pasišventimas ir aukos 
daro Lietuvos vaikus geresniais 
žmonėmis, o ir žmonės gerėja, dary
dami gera kitiems. 

Aldona Kamantienė 

isleiviai ateitinink 
Ald< 

iko vartai į mokslą" 
•va^antienės nuotr. 

Naujosios Akmenės dienos centro „Aušr inė" vaikai mėgsta da inuo t i , šokti ir 
muzikuot i , jie klausosi jaunųjų kanklininkių, kurios atl iko muzikos programėlę. I 
šį „Vaiko vartai i mokslą" globojamą centrą ateina per 100 vaikų, kurie čia valgo 
pusryčius, pietus, ruošia pamokas ir uoliai lanko auklėj imo programas bei 
užsiėmimus. Ritos Venclovienės nuotrauka. 

r i. L L v t z 

„Vaiko vartai i moksia" koordinatorė Aldona Kamantienė su grupeie Viiniaui 
vaikų, besidžiaugiančiu jos atvežtomis dovanėlėmis „Visų Šventųjų' centre. 

ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30-2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per Comcast Cable 248 kanalą (digitai) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cable. 

Informaciją teikiame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

altv@comcast.net 
14911 127th Street. Lemont, IL 60439 

mailto:altv@comcast.net
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LIETUVOS ŪKININKAI VIS AKTYVIAU 
NAUDOJASI ES PARAMA 

KĘSTUTIS PRANCKEVIC1US 

Atsižvelgė į krit iką 

Nemažai mūsų šalies žemdir
bių, siekiančių gauti paramos iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fon
dų, iki šiol dar pat i r ia nemažai 
sunkumų pris tatant para iškas ir 
kitus reikalingus dokumentus Na
cionalinės mokėjimo agentūros 
(NMA) pavaldžioms institucijoms. 
Atsižvelgdama į tai, NMA vadovybė 
nusprendė palengvinti paraiškų 
teikimo sąlygas. Jau beveik prieš dvi 
savaites šalies ūkininkai ir žem
dirbiai paraiškas vėl gali pristatinėti 
ne tik į apskričių centruose įsikūru
siuose Agentūros teritoriniuose 
skyriuose, bet ir Į kur kas arčiau 
potencialių paramos gavėjų esan
čias rajonų savivaldybes. Čia doku
mentus jau priiminėja ir atvykusius 
žemdirbius, kaip ir prieš metus, vėl 
konsultuoja NMA teritorinių skyrių 
specialistai. 

NMA direktorius Saulius Silic-
kas mūsų skaitytojams pripažino, 
jog paraiškų pateikimo procedūras 
Agentūros administracija pelengvi-
no, atsižvelgdama į žemdirbių 
išreikštas pastabas ir kritiką. „Ti
kimės, kad supaprastinta ir kon

kretesnė paraiškų teikimo procedūra 
paskatins ūkininkus ir žemdirbius 
dar aktyviau pasinaudoti Kaimo 
plėtros plano priemonių teikiama 
parama. Be abejo, siekiame, kad 
mūsų tautiečiai įsisavintų kuo dau
giau Europos Sąjungos paramos, 
todėl ir imamės įvairių priemonių, 
kad tos paramos administravimas 
taptų dar skaidresnis ir veiks
mingesnis", - sakė S. Silickas. 

Skat ins apželdinti žeme 
miškais 

Pasak Nacionalinės mokėjimo 
agentūros specialistų, daugiausia 
pokyčių žemdirbiai pajus, rengdami 
dokumentus ir teikdami paraiškas 
paramai gauti pagal „Žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimą miš
ku" priemonę. Iš paraiškas teikian
čių ūkininkų, jei jų parengto miško 
apželdinimo projekto vertė neviršys 
10 tūkst . litų, Agentūra nuo šiol 
nereikalaus trijų komercinių pasiū
lymų iš paslaugų ir prekių tiekėjų. 
Taip pat jau atsisakyta reikalavimų 
nurodyti projekto finansavimo šal
tinį, kai mišku yra apželdinamas 
daugiau nei 5 ha žemės plotas. Nuo 
šiol bus kompensuojamas PVM bei 
dirvos paruošimo išlaidos, patirtos 
iki paramos sutarties su NMA pasi

rašymo. Iki tol ūkininkams buvo 
kompensuojamos išlaidos t ik už 
miško želdinimo projekto parengi
mą, o tuo tarpu PVM nebuvo kom
pensuojamas. 

NMA specialistai primena, kad 
paraiškas NMA teritoriniams sky
riams ir toliau bus galima teikti 
kiekvieną darbo dieną. Nuo rugsėjo 1 
d. iki lapkričio 1 d. NMA priima pa
raiškas pagal Kaimo plėtros plano 
2004-2006 metų priemones „Anks
tyvo pasitraukimo iš prekinės žemės 
ūkio gamybos rėmimas", „Agrarinė 
aplinkosauga", „Pusiau na tū r in ių 
restruktūrizuojamų ūkių rėmimas" 
ir „Standartų laikymasis". 

„Savivaldybėse iki lapkričio 1 d. 
taipogi galima teikti paraiškas pagal 
Kaimo plėtros plano pr iemonę 
„Žemės ūkio paskirties žemės apžel
dinimas mišku". Agentūros teritori
niuose skyriuose paraiškas pagal šią 
paramos kryptį bus galima teikti ne t 
iki gruodžio 30 dienos", - sakė NMA 
Viešųjų ryšių su visuomene skyriaus 
vedėja Dovilė Kirdeikienė. 

Struktūrinė parama 
populiaresnė nei SAPARD 

programa 

Nacionalinės mokėjimo agen
tūros vadovų teigimu, mūsų šalies 

ūkininkai S t ruk tū r ine pa rama nau
dojasi aktyviai nei SAPARD progra
ma. Pasak Agentūros direktoriaus S. 
Silicko, NMA šiemet pagal Lie-tuvos 
2004-2006 m. bendrojo programa
vimo dokumen to (BPD) Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemones pasirašė beveik tiek pat 
sutarčių, kiek ir prieš 3 metus pagal 
buvusią SAPARD programą. Agen
t ū r a pagal BPD priemones vien 2005 
m. pasi rašė 608 sutar t i s , jų bendra 
paramos suma siekia 194 mln. litų. 
Tuo t a r p u per 3 m e t u s pagal 
SAPARD programą NMA buvo 
pasirašiusi 884 finansinės paramos 
sutar t i s . 

NMA vadovo S. Silicko nuo
mone, pasirašytų sutarčių skaičiai 
liudija, kad mūsų šalies ūkininkai 
akivaizdžiai pajuto paramos naudą, 
todėl ir aktyviau naudojasi ES struk
tūr ine parama, bia pa rama daugiau
sia naudojasi j aun i ūkininkai . Pagal 
BPD priemonę „Jaunųjų ūkininkų 
įs ikūr imas" Agentūra šiemet pasi
rašė beveik 300 sutarčių su jaunai
siais žemdirbiais. Visoms Lietuvos 
2004-2006 m. BPD Kaimo plėtros ir 
žuv in inkys tė s pr ior i te to priemo
nėmis įgyvendinti yra skir ta dau
giau nei 660 mln. litų paramos. 

Akis rėžė namo nudažymas raudona spalva ir 
languose sudėtas veidrodinis stiklas. Viešnagę 
Kėdainiuose baigėme, aplankydami lietuvių rašti
jos pradininko Mikalojaus Daukšos sodintą 
ąžuolą. Jo aukštis — 23 m, o skersmuo — 1.70 m. 
Keturiese išskėstomis rankomis sėkmingai ap-
juosėme Daukšos ąžuolo kamieną. 

Anykščia i — t a u t i n i o pave ldo t v i r t o v ė 

Pirmą kartą gyvenime teko lankyti Anykščius 
ir jo apylinkes. Neabejotinai, tai viena iš gam

tiniu požiūriu įspūdingiausių, o tautiniu požiūriu 
lietuviškiausių Lietuvos vietovių. Istorinis bei 
kultūrinis paveldas turėjo ir tebeturi didelę įtaką 
į anykštėnų galvoseną. Anykščių kaimynystėje 
randamas Vorutos/Šeimyniškėlių piliakalnis, kur, 
sakoma, būta Mindaugo pirmosios pilies. Vysk. 
Ant. Baranausko apdainuotas „Anykščių šilelis" 
dabar jau tikras miškas! O kur dar Puntukas su 
iškaltais Atlantą nugalėjusių lakūnų Dariaus ir 
Girėno bareljefais, rašytojo Jono Biliūno kaimo 
sodyba, rašytojo Antano Vienuolio namas, ties 
Šventosios upe stovinti Šv. Mato apašta lo 
bažnyčia su įspūdingu paminklu vysk. Bara
nauskui. Visa tai paaiškina, kodėl šiai vietovei 
pavyko išlikti tautiniai susispratusia. Užsukome 
pamatyti ir poilsinės, kurioje kas metai suvažiuo
j a Šviesos-Santaros idėjas puoselėjantys as
menys. 

Palanga statosi ir gražėja 

Palangoje, panašiai kaip ir Vilniuje, mus stebi
no vykstančių statybų gausa. Pagrindinės J. 

Basanavičiaus gatvės pavertimas modernia, 
vasarotojams skirta alėja, šio pėstiesiems skirto 
promenado nauja danga, naujai pastatytos bei 
perstatytos vasarvietės, skoningai tvarkoma ap
linka, gausūs gėlynai, suprantamai kėlė klau
simą, iš kur ateina lėšos tokio pobūdžio staty
boms. Stebėjomės veik kiekviename užsiliku-
siame kurorto žemes lopelyje matydami įkurdina
mus naujus vasarnamius, o senuosius vasarna
mius iš pagrindų perstatant. Galvą kraipėme, 
žiūrėdami į stovinčius erdvius pramogų namus, 
kavines bei valgyklas. Mūsų skoniu gal kiek per 
modernios Basanavičiaus gatvėje įmontuotos 
apšvietimo lemnos. 

Pah. K9 " sto statybų dabartiniu metu 
neužtik- e pru Atlanto esančiuose Amerikos 

APSILANKYMO 
LIETUVOJE VINJETĖS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
Nr. 4 

kurortuose, nebent ten, kur kuriasi lošimų namai 
— casino. O juk Palanga, ne turtingoji Amerika! 
Tenka vertinti Palangos sugebėjimą išlikti šeimų 
atostogų poreikiams skirtu Lietuvos kurortu. 
Norisi tikėti, kad Palangos neatras masės vasaro
tojų iš užsienio. Nereikia aiškinti, kad ne visiems 
lietuviams Palangoje atostogauti kainos įkan
damos. Mažiau pasiturintys vyksta į Palangos 
artumoje sparčiai augantį Šventosios kurortą. 
Šventojoje baigiama statyti didžiulė modernaus 
stiliaus katalikų bažnyčia, su kiek švyturį prime
nančia architektūra, ypač įspūdingai atrodančia, 
žvelgiant nuo Baltijos jūros pakrantės. Šventojoje 
dar vis planuojama įkurti uostą, kuris priglaustų 
burinius laivus ir turtuolių jachtas. 

Kaip aiškino mus Palangoje globoję seni pažįs
tami, apie 20 Palangoje prieš karą turėtų 

nuosavybių y ra susigrąžinę užsienyje gyvenantys 
lietuviai. Susigrąžintas ir Palangoje prez. A. Sme
tonos šeimos tu rė tas vasa rnamis , esantis netoli 
Basanavičiaus ir Birutės gatvių sankryžos. Šoni
nėse Palangos gatvelėse gausu vasarnamių, pri
klausančių Lietuvos polit ikams, kul tūrininkams 
ir nomenkla tū r in inkams . Išskyrus keletą vasar
namių, atkreipiančių dėmesį savo bendra aplinka, 
dauguma jų neišsiskiria nei architektiniu grožiu, 
nei aplinkos su tvarkymu. Kur ne kur teko paste
bėti pavienių vilų sustojusias statybas. Kaip čia 
dabar 0 M u s globoję pa langišk ia i t am turėjo 
paa išk in imą: „Nedavė kyšio, miesto valdžia 
nepatvir t ino planų, tad s ta tybai teko sustoti!* Kad 
žmogui galėjo pr i t rūkt i pinigų, kad planai galėjo 
būti mies tui nepr i imtini , a r kada savininkas 
pasimirė, l ietuviai nesismulkma! 

Palangos ar tumoje esančioje Kretingoje di
desnių pas ike i t imų nepastebėjome. Tėvų 

pranciškonų gimnazijos kompleksas su Šv. An
tano bažnyčia liudija vienuolijos stiprų įsiliejimą į 
nepr ik lausomos Lietuvos gyvenimą. Apsilan
kėme ir Kretingoje esančiuose Tiškevičių rū
muose. Šalia oranžerijos esančioje „Pas grafą" val
gykloje skania i papietavome. Maisto paruošimas 
bei t e ik iamas pa ta rnav imas gali konkuruoti su 
aukšto lygio užsienio res toranais . Bus daugiau. 

Algimantas ir Teresė Gečiai prie Puntuko Anykščių apylinkėje. 
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V. Adamkus: turime likti atominės 
energetikos šalimi 

Atkelta iš 1 psl. 
o po 2010-2012 metų elektros energi
jos deficitas prognozuojamas ir Va
karuose bei Skandinavijoje. 

Todėl alternatyvos, pasak profe
soriaus, yra dvi: didinant priklauso
mybę nuo Rusijos, didinti dujų tie
kimą ir statyti naujas dujas degi
nančias elektrines, kurių t iekiama 
elektros energija būtų 2.5 kar to 
brangesnė, arba „eiti energetinės, 
ekonominės ir politinės nepriklauso
mybės keliu ir statyti savo atominę 
elektrinę". 

Naujo bloko statyba, jo t ikinimu, 
tam tikra prasme padėtų bent iki 
2017 metų išgelbėti antrąjį IAE blo
ką, nes trečio bloko statyba būtų la
bai rimta priežastis reikalauti ar 
prašyti Europos Sąjungos nestabdyti 
antro bloko veikimo. 

Jei reaktoriaus statybos darbai 
būtų pradėti dabar, jis galėtų pradėti 
veikti ne anksčiau kaip 2015-2016 
metais. 

Savo ruožtu, J . Vilemo tvirtini
mu, yra daugybė priežasčių, kodėl 
nereikėtų skubėti statyti naujo reak
toriaus. Būtinybė statyti naują reak
torių, jo žodžiais, subręs vėliau, ir 
Lietuvos energetikos institutas, ku
riam jis atstovauja, esą įsitikinęs sa

vo pozicijos t ikslumu. 
Anot jo , ir uždarius IAE šalyje 

liks pakankama i elektrą gaminančių 
jėgainių, m a t mažosios elektrinės 
„padengs kelių metų Lietuvos ener
gijos poreikių augimą". Aplink Lie
tuvą esančiose valstybėse, pasak 
Lietuvos energetikos instituto tary
bos pirmininko, nėra jokio elektros 
poreikių augimo tempo, o tikėtis, 
kad būtų galima elektros perteklių 
eksportuoti į Rusiją, esą „fantasti
ka", „nes j i visada turės pigesnės 
energijos". 

Be to, J . Vilemo teigimu, Lietuva 
gaiėtų dalį žymiai pigesnės energijos 
importuoti iš kaimynių. 

J i s a tkreipė dėmesį į tai, kad 
Lietuva j au kelerius metus kalba 
apie norą statyt i naują LAE reakto
rių, tačiau „kol kas nė vienas tokio 
tipo ats tovas neatvyko". Tai esą su
siję su tuo, kad esamos atominės 
elektrinės elektrą gamina ribiniais 
kaštais ir jų energija pigi, o naujo
sios e lektr inės tiekiamos elektros 
energijos kaina , pasak J. Vilemo, bū
tų „maždaug dvigubai brangesnė". 

Todėl Lietuva, kuri neturi elek
tros t iekimo tinklų su Vakarais, jo ti
kinimu, t ap tų priklausoma nuo elek
tros kaupimo." 

Ryžtingų latvių byla prieš švedų 
valdžią: pasekmės ES r inka i 

Ministras dosnus gimtajam Kaunui 
Vilnius , spalio 19 d. ^ELTA) — 

Buvęs Kauno medicinos universiteto 
prorektorius Žilvinas Padaiga laužo 
anksčiau duotus pažadus nebūti 
vien tik laikinosios sostinės sveika
tos apsaugos ministru. Z. Padaigos 
vadovaujama Sveikatos apsaugos 
ministerija pasiūlė kitų metų valsty
bes investicijų programoje Kauno 
medicinos universi teto kl inikoms 
paskirti per 25 mln. litų. rašo dien
raštis „Lietuvps rytas". 

Ir pats sveikatos apsaugos mi
nistras vis dar nėra nut raukęs ryšių 
su Kauno medicinos universitetu. 

Ketvirtį etato Z. Padaiga dirba 
šio universiteto Visuomenės sveika
tos fakultete. 

Sveikatos apsaugos ministro 
dosnumas Kauno medicinos univer
siteto klinikoms antradienį nustebi
no ne tik Seimo opozicijos, bet ir val

dančiosios daugumos atstovus. Sei
mo Sveikatos reikalų komiteto vi
cepirmininkas konservatorius Anta
nas Matu las ministro veiksmus pa
vadino nepadoriais: „Tai — akivaiz
dus protekcionizmas". 

Buvus iam sveikatos apsaugos 
ministrui, vienam socialdemokratų 
vadovų Juozui Olekui ministro Z. 
Padaigos pasir inkimas irgi sukėlė 
įtarimų. 

Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas „Lietuvos rytui" pareiš
kė, kad pagrindinis dėmesys turėtų 
būti sk i r iamas ilgai trunkančioms 
gydymo įstaigų statyboms užbaigti: 

„Tokių objektų yra ne vienas, 
tarp jų ir Kauno medicinos universi
teto klinikų kardiochirurgijos korpu
so statyba. Pr i imant sprendimus, tu
ri būti pusiausvyra. Dabar j i pažei
džiama Kauno klinikų naudai". 

* Keturiol ikos vyrų golbolo 
f aklųjų riedulio) r inkt in ių čem
pionate Belgijoje penktąją p e r 
galę iš eilės iškovojo Lietuvos ko
manda. Pirmosiose trečiadienio 
rungtynėse lietuviai 7:2 nugalėjo 
pirmąją nesėkmę patyrusią Vokie
tijos komandą ir, nepriklausomai 
nuo rungtynių su Ukraina, užsitikri
no pirmąją vietą grupėje. Net 6 įvar
čius i Vokietijos komandos vartus įri-
deno Genrikas Pavliukianecas, 1 — 
Marius Zibolis. 

22 k o m a n d o s iš B a l t a r u s i 
jos, Rusijos, A z e r b a i d ž a n o , Uk
ra inos . Latvi jos i r L i e t u v o s da ly
vavo Baltarusijoje vykusiame tarp
taut iniame graikų-romėnų jaunių 
imtynių turnyre. Varžybose puikiai 
kovojo buvęs joniškietis Tomas Ci
bulskis. Svorio kategorijoje iki 85 ki
logramų Lietuvos olimpinio sporto 
centro (LOSC) auklėtinis visas ko
vas laimėjo anksčiau laiko ir tapo 
turnyro nugalėtoju. Dar du Lietuvos 
imtynininkai užkopė ant nugalėtojų 
pakylos. Antrąją vietą užeme per-

GIEDRIUS KADZIAUSKAS 

Vilnius, spalio 19 d. (ELTA) — 
1993-iaisiais Prancūzijos ūki

ninkai, streikuodami prieš braškių 
importą iš Ispanijos ir pomidorų — 
iš Belgijos, blokavo magistralinius 
kelius ir kitaip trukdė pigesnėms 
prekėms pasiekti parduotuves. Blo
kavo taip ilgai ir efektyviai, kad 
remdamasi verslininkų skundais 
Europos Komisija padavė Prancūziją 
į Europos teisingumo teismą (ETTj, 
kuris pripažino, kad Prancūzija savo 
teritorijoje neužtikrino laisvo prekių 
judėjimo ir taip pažeidė savo įsipa
reigojimus, duotus kitoms Europos 
Sąjungos (ES) valstybėms. 

Dabar ant ETT stalo labai pa
naši byla, kurioje Švedijos profsą
jungos, proteguodamos savo narius, 
trukdo laisvam darbuotojų judėjimui 
ES. Byloje reikės atsakyti į esminius 
klausimus dėl laisvo darbuotojų ir 
paslaugų judėjimo ir profsąjungų 
vaidmens darbo rinkoje. 

Byla kilo iš Latvijos įmonės ir 
Švedijos statybininkų profsąjungų 
ginčo, kai Latvijos įmonė atsisakė 
savo darbuotojams, legaliai dirban
tiems Švedijoje, mokėti Švedijos 
profsąjungų su Švedijos darbdaviais 
sutartus atlyginimus. Akivaizdu, 
kad latviai mokėjo mažesnius atlygi
nimus ir todėl laimėjo valstybinį 
konkursą statyti mokyklą Švedijos 
Vaksholm mieste. Švedų profsąjun
gos sustabdė latvių darbus, Švedijos 
vyriausybė padėjo profsąjungoms, 
latvių įmonė bankrutavo ir padavė 
Švedijos vyriausybę į teismą. Švedi
jos verslininkai atsiprašė latvių už 

; savo vyriausybę. 
Tokios pat problemos kamuoja ir 

Danijoje dirbančius Lenkijos staty
bininkus, ir Lenkijos ambasadą Da
nijoje, kuri užrūstino profsąjungas, 
patarusi savo piliečiams, kad jie ne
turi laikytis profsąjungų nustatytos 
minimalios algos. Lietuvių staty
bininkai Švedijoje irgi priimami su 
profsąjungų priekaištais dėl užmo
kesčio ir darbo sąlygų, ir jau yra Lie-

spektyvus sunkiasvoris (iki 100 kgj 
Domantas Vizbaras, o Mantas Ce-
pinskas (iki 76 kg) buvo trečias. 

* Tarptaut inės l engvos ios at
l e t i k o s f e d e r a c i j ų a s o c i a c i j o s 
(IAAF) paske lbtoje naujoje pla
n e t o s sportininkų klasifikacijoje du
kart olimpinis bei dukart pasaulio 
čempionas disko metikas Virgilijus 
Alekna t a rp vyrų su 1,408 įskaiti
niais taška is , kaip ir prieš dvi sa
vaites, dalijasi ketvirtąją vietą su 
JAV barjerinio bėgimo atstovu Ber-
shavvn Jackson. V. Alekna tebepir
mauja t a rp geriausių pasaulio disko 
metikų, 66 taškais lenkiantis estą 
Gerd Kanter. 

• Antrą pralaimėjimą t r eč io 
se i k i s e z o n i n ė s e NBA r u n g t y n ė 
se p a t y r ė A r v y d o M a c i j a u s k o 
Nevv Orleans „Hornets" komanda. 
Arkansas valstijoje 94:97 turėjusi 
pripažinti Atlanta ,,Hawks" prana
šumą Lietuvis savo komandai pelnė 
11 taškų, per 16 minučių pataikęs 1 
tritaškį iš 4. 2 dvitaškius iš 3 bei pa
taikęs visus 4 baudų metimus. 

tuvos įmonių, kurios buvo priverstos 
pasi traukti iš kitų ES šalių darbo 
rinkos dėl profsąjungų spaudimo. 

Šią bylą ETT svarstys platesnių 
diskusijų dėl ES integracijos ir so
cialinio modelio kontekste, kuriame 
ypač svarbus darbo santykių regu
liavimas, profesinių sąjungų statu
sas ir laisvas paslaugų judėjimas. 

Minimalus darbo užmokestis ir 
daugelis kitų darbo santykių regu
liavimo klausimų Danijoje ir Švedi
joje nustatomi ne Vyriausybės aktais 
a r įstatymais kaip Lietuvoje, o prof
sąjungų ir darbdavių organizacijų 
sus i ta r imu. Greta ki tų klausimų 
ETT turi atsakyti, a r tokių sutarčių 
tur i laikytis ir kiti vietos profsąjun
gai nepriklausantys darbuotojai. 

Lietuvoje, kitaip nei kitose Eu
ropos valstybėse, pavyzdžiui, Vokie
tijoje, kolektyvinės sutartys galioja 
įmones darbuotojams, kurie ne tik 
nėra sutartį sudariusios profesinės 
sąjungos nariai, bet ir balsavo prieš 
šią sutartį darbuotojų susirinkime. 
Akivaizdžiai sutarčių laisvės princi
pą pažeidžiančios kolektyvinės su
tar tys net tik pamina darbuotojo ga
limybę susitarti dėl labai asmeniškų 
darbo santykių aspektų atskirai su 
darbdaviu, bet ir mažina darbo rin
kos ir įmonių galimybes prisitaikyti 
prie rinkos pokyčių. 

Taigi teismas, spręsdamas, ar 
profsąjungų susitarimai yra privalo
mi, narplios Lietuvos įmonėms rūpi
mą klausimą dėl konkurencijos 
skandinavų ir kitose ES rinkose. 

Tokiose bylose valstybės narės, 
paremdamos vieną ar kitą pusę, gali 
išsakyti savo nuomonę ne tik dėl tei
sinių aspektų, bet ir pareikšti savo 
poziciją del ES ekonominės politikos. 
Lietuvos Vyriausybė, ypač už tai at
sakinga Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, turėtų rimtai apsvars
tyti ir pateikti savo argumentus šioje 
byloje. 

Autorius yra Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
(L.LRI) vyresnysis ekspertas. Sis komentaras yra 
Elros ir LLRI bendro projekto dalis. 

Filosofui L. Karsavin at idengta 
a tmin imo lenta 

i 
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L. Karsavin atidengta atminimo lenta. 
G e d i m i n o B a r t u š k o s -ELTA) nuotr. 

Vilnius, spalio 19 d. (ELTA — 
Vilniuje ant Didžiosios gatves pir
mojo namo sienos atidengta atmini
mo lenta rusų filosofui, poetui, kul
tūros istoriku:. Kauno ir Vilniaus 
universitetų profesoriui Lev Kar
savin. 

1882 metais Rusijoje gimęs L. 

Karsavin istorijos ir filosofijos mo
kėsi Petrapilio (Petrograd) universi
tete. Italijoje rinkęs medžiagą ma
gistro darbui „Religinio gyvenimo 
bruožai Italijoje XII-XIV a.", 1916 
metais apgynė disertaciją. 

Dėstytojavęs įvairiuose Petra
pilio institutuose ir universitetuose, 
profesorius kurį laiką vadovavo Pet
rapilio universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetui, dirbo Istorijos 
instituto rektoriumi. 

1922 metais deportuotas iš So
vietų Rusijos, gyveno Berlyne, pas
kui Paryžiuje. 1927-aisiais, atmetęs 
kvietimą dėstyti Oxford, dirbo Kau
no universiteto visuotinės istorijos 
katedroje, o 1940 metais universite
tui persikėlus į Vilnių — Vilniaus 
universitete, po metų dar ir Vilniaus 
dailės institute bei Dailės muziejuje. 

1945 metais, pasmerkęs sovieti
nę Lietuvos okupaciją, buvo atleis
tas iš universiteto ir muziejaus, o po 
ketverių metų — iš Dailės instituto. 

Areštuotas ir apkalt intas anti-
sovietme agitacija, L Karsavin nu
teistas 10 metų pataisos darbų. Mirė 
1952 metais 'lageryje. 
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Pasaulio naujienos 

(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 
žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Pietrytinėje Europos dalyje nus

tatyti paukščių gripo protrūkiai ne
didina grėsmės, kad žemyne kils 
žmonių gripo pandemija, pareiškė 
Europos Komisija (EK). Kalbėdamas 
Liuksemburge skubiai sušauktame 
Europos Sąjungos (ES; šalių užsie
nio reikalų ministrų posėdyje, skir
tame paukščių gripui aptar t i , ES 
sveikatos ir vartotojų apsaugos ko
misaras Markos Kyprianou pabrėžė, 
kad paukščių ir žmonių gripo kelia
ma grėsmė skiriasi. „Noriu atskirt i 
gyvūnų sveikatą nuo galimos pande-
mijos grėsmės. Tai du atskiri klausi
mai, — teigė jis. — Faktas , kad Eu
ropoje šiuo metu esama paukščių 
gripo, neturi įtakos žmonių gripo 
pandemijos grėsmei; pandemija gali 
sukelti šis virusas, lygiai taip pat ją 
gali sukelti bet kurio kito gripo viru
so mutacija". 

TALINAS 
Pastarojo meto politiniai skan

dalai susilpnino Estijos gyventojų 
pasitikėjimą valstybinėmis struktū
romis, rodo viešosios nuomones ap
klausa, kurią rugsėjo viduryje su
rengė firmos ,,Turu-uuringute AS" 
sociologai. Rugpjūtį gyventojų pasi
tikėjimo valstybės institucijomis ly
gis buvo 63 proc, o rugsėjį šis rodik
lis sumažėjo iki 59 procentų. Šiemet 
pasitikėjimo valstybinėmis struktū
romis lygis svyravo ta rp 62 ir 65 pro
centų. Taigi dabartinis 59 proc. ro
diklis yra pats žemiausias per pasta
rąjį metą. Palyginti su rugpjūčiu, 
rugsėjo mėnesį nepadidėjo ne vienos 
valstybinės s t ruk tūros populiaru
mas, priešingai, kai kurių net su
mažėjo, pažymi sociologai. 

MINSKAS 
Ukrainos vyriausybės vadovas 

Jurij Jechanurov perdavė Baltaru
sijos prezidentui Aleksandr Luka
šenka savo šalies vadovo Viktor Juš-
Čenko kvietimą atvykti į Kijevą. Pa
sak Ukrainos premjero, spėjama, 
kad susitikimas įvyks iki Černobylio 

katastrofos 20-ųjų metinių, kurios 
bus minimos 2006 metų balandžio 
26-ąją. Ukrainos vyriausybės vado
vas taip pat pranešė, kad Baltarusi
jos prezidentas priėmė kvietimą ir 
patikino, jog susitikimas įvyks. J . Je
chanurov taip pat pranešė, kad lap
kritį įvyks Baltarusijos ir Ukrainos 
prekybinio ekonominio bendradar
biavimo komisijos pirmininko susiti
kimas su naująja Ukrainos vyriausy
be. 

JAV 

BOSTON 
Baiminantis, kad Massachusetts 

valstijoje neišlaikius pylimui Taun-
ton miesto centrą gali užlieti trijų 
metrų aukščio bangos, policija eva
kavo kelis tūkstančius vietos gyven
tojų. Pasak pareigūnų, praėjusią sa
vaitę smarkiai palijus, tvenkinio už
tvankai , reguliuojančiai vandens 
srautą per Taunton tekančioje Mill 
upėje, teko didžiulis spaudimas. Pa
reigūnai teigia, kad jei užtvanka jo 
neišlaikys, veikiausiai bus pralauž
tas ir aukščiau esantis antrasis pyli
mas, o tai reiškia, jog vienu metu iš
tuštės du ežerai. Į pietus nuo Boston 
esančiame Tonton gyvena beveik 50, 
000 žmonių. Mieste uždarytos visos 
firmos, mokyklos ir valstybines įstai
gos, įskaitant teismo rūmus ir savi
valdybę. Inžinieriai mėgina suval
dyti susidariusią padėtį ir vandenį 
per užtvankas leidžia itin atsargiai. 

MIAMI 
Tarp Kubos ir Meksikos Yucatan 

pusiasalio į šiaurę slenkanti ,,Wil-
ma" trečiadienio rytą virto „itin pa
vojingu 5-osios kategorijos uraganu", 
pranešė JAV nacionalinis uraganų 
stebėjimo centras. Uraganas „Wil-
ma", kuris yra rekordinė — 21-oji — 
šio sezono audra, sustiprėjo iki pa
ties stipriausio uragano pagal Saffir-
Simpson skalę. Uragano centre vėjų 
greitis yra 281 km per vai., o slėgis 
— 892 milibarai — yra žemiausias 
šiais metais. Kuo slėgis būna žemes
nis, tuo stipresnė būna audra. Šie
metinis Atlanto uraganų sezonas, 

kaip prognozuojama, baigsis tik po 
pusantro mėnesio. 

RUSIJA 

AZIJA 

MASKVA 
Rusijos federalinės mokesčių 

tarnybos (FMT> kredito organizacijų 
valdybos viršininko pavaduotojas ir 
Centrinio banko Maskvos valdybos 
darbuotojas sulaikyti įtarus, jog jie 
iš vieno Maskvos bankų reikalavo 
milijono dolerių vertės kyšio už tai, 
kad šiam nereikėtų vykdyti mokes
čių tarnybų reikalavimų. FMT šios 
informacijos nekomentuoja. Valdi
ninkų sulaikymo operaciją surengė 
Rusijos federalinės saugumo tarny
bos darbuotojai, kuriems padėjo 
FMT vidaus saugumo tarnyba. Dėl 
minėto fakto iškelta baudžiamoji by
la. 

Prasidėjo 
S. Hussein 
teismas 

MUZAFARABAD 
Nuo žemės drebėjimo nukentė

jusią Pakis tano Kašmyro sostinę 
Muzafarabad trečiadienio rytą su
krėtė stiprūs pakartotiniai požemi
niai smūgiai, bet pranešimų apie au
kas kol kas nėra. 5.8 balo pagal Rich-
ter skalę stiprumo požeminis smū
gis, kuris įvyko 7 vai. 33 min. ryto 
vietos laiku ir kuris buvo stipriau
sias iš dešimčių pakartotinių smū
gių, jaučiamų nuo pat spalio 8-osios 
drebėjimo Muzafarabad regione, iš
judino griuvėsius, bet dideles pani
kos nebuvo. 

BEIJING | 
JAV gynybos sekretorius Donald 

Rumsfeld perspėjo Kiniją, kad jos 
karinių pajėgumų didinimas, kurio 
sparta, mastas ir slaptumas privertė 
kitas šalis kelti klausimus dėl jo 
tikslų, siunčia „prieštaringus signa
lus". Kinijos gynybos ministras Cao 
Guangchuan neigė, kad Beijing nu
tylėjo tikrąjį savo karinių išlaidų 
mastą ir tvirtino, kad gerinant gy
ventojų pragyvenimo s tandar tus 
neįmanoma didinti karinių išlaidų. 

Saddam Hussein 
Reuters nuotr. 

B a g h d a d , spalio 19 d. 
(Reuters/BNS) — Saddam Hussein 
trečiadienį Baghdad stojo prieš teis
mą, kur bus teisiamas dėl nusikal
timų žmoniškumui. 

S. Hussein te ismas prasidėjo 
praėjus beveik dvejiems metams po 
to, kai JAV kariai jį surado besislap
stantį duobėje netoli tos vietos, kur 
jis gimė. 

„Tai pirmasis posėdis dėl pirmo
sios bylos, Dudžail bylos", — paskel
bė pirmininkaujantis teisėjas kur
das Rizgar Mohammed Amin, kai į 
salę buvo įvesti 68 metų S. Hus-
seinas ir dar septyni bylos atsako
vai. Nušalintasis prezidentas buvo 
įvestas paskutinis. 

Televizijos ,.al Arabiya" žurnal-
sitas sakė, kad S. Hussein atsisakė 
patenkinti R. M. Amin prašymą pa
sakyti savo pavardę, ir pats eme 
klausinėti teisėjų. 

Iš pradžių S. Hussein griežtai ir 
aiškiai, bet nešaukdamas, atšovė: 
„Jūs mane pažįstate. Esat irakietis 
ir žinot, kas aš esu". 

Pirmininkaujančiam teisėjui 
dar kartą paprašius nurodyti savo 
pavardę, profesiją ir gentį, kuriai 
priklauso, S. Hussein atsisakė tai 
padaryti. 

„Neatsakysiu šitam vadinama
jam teismui, — pareiškė jis. — Kas 
jūs tokie? Ką veikiate? Ko šitas teis
mas nori?" 

„Nepripažįstu nei to subjekto, 
kuris jus įgalioja, nei tos agresijos, 
nes visa, kas pagrįsta melu, yra me
las", — teisėjui sakė S. Hussein. 
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Mirė „perestroikos" vyriausiasis ideologas 

Aleksandr Jakovlev 
Reuters nuotr 

Maskva. spalio 18 d. 
(„Interfax"/BNS I — Maskvoje po 
sunkios ir ilgos ligos, eidamas 82-
uosius metus, mirė Aleksandr Ja
kovlev, laikomas vyriausiuoju devin
tąjį dešimtmetį vykdytos pertvarkos 
ir viešumo politikos ideologu. 

Velionis KPSS CK aparate dirbo 
nuo 1953 metų. vadovavo su agitaci

ja ir propaganda susijusioms sri
tims. 1973 metais A. Jakovlev iš
vykus dirbti pasiunt iniu į Ka
nadą, šis paskyrimas buvo aiški
namas tuo, kad jo pozicija kai ku
riais ideologiniais klausimais kir
tosi su tuometinės SSRS vadovy
bės pozicija. 

Pats A. Jakovlev ne kartą yra 
nurodęs, kad nemalonę užsitrau
kė priešindamasis bandymams iš 
dalies atkurti Stalino asmenybės 
kultą. 

Į didžiąją politiką jis grįžo 
Michail Gorbačiov laikais: 1986 
metais užėmė KPSS CK postą. 
Tais metais A. Jakovlev domėjosi 
ideologijos klausimais , turėjo 
vieno nuosaikiausių M. Gorbačiov 
vykdomos reformų politikos šali
ninkų reputaciją. 

Manoma, kad jis buvo vienas 
pagrindinių ,.viešumo'". Stalino 
metais padarytų nusikaltimų de
maskavimo, represuotų asmenų 
reabilitavimo politikos įkvėpėjų. 
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