D IR V A

SECOND CLASS USPS 157-580 —

THE LITH UA N IA N NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119
VOL. LXXXX 2005 DECEMBER - GRUODŽIO 6, Nr. 45
_

DEVYNIASDEŠIMTIEJI METAI

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

L IE T U V O S S E IM A S
P A S M E R K Ė P R IE Š
U K R A IN O S T A U T Ą
V Y K D Y T Ą G E N O C ID Ą
Lietuvos Seimas pripažįsta,
kad 1932-1933 metais Stalino
totalitarinio komunizmo reži
m as vykdė sąm o n in g ą,
kruopščiai suplanuotą ukrai
n ieč ių tau to s g en o cid ą, ir
reiškia užuojautą šio genocido
aukom s bei solidarum ą su
ukrainiečių tauta. Tai skelbia
Seimo priim tas pareiškim as
“D ėl p o litin ių re p re sijų ir
b ad m ečio aukų U k ra in o je
1932-1933 m. paminėjimo” .
Už šį Seimo Užsienio rei
kalų komiteto parengtą doku
mentą balsavo 53 Seimo na
riai, prieš - 3, susilaikė 18
parlamentarų. Seimo posėdyje
dalyvavęs Ukrainos ambasa
dorius Boris Klim čiuk savo
tautos vardu padėkojo Seimui
už priimtą pareiškimą.
2005 m. lapkričio 28 d.
Ukrainoje minima 1932-1933
m. organizuoto badmečio Uk
rainoje (genocido prieš ukrai
niečių tautą) diena. Per tota
litarinio komunistinio režimo
suplanuotą ir įvykdytą badmetį
Ukrainoje žuvo per septynis
milijonus ukrainiečių. Šia ak
cija buvo siekiam a palaužti
ukrainiečių tautos pasiprie
šinimą sovietinei žemės ūkio
kolektyvizacijai, sunaikinti
ukrainiečių tautos kultūrinį ir
tautinį savitumą.
1998 m. lapkričio 26 d.
Ukrainos prezidentas išleido
dekretą, kuriuo lapkričio ket
virtą šeštadienį paskelbė Na
cionaline badmečių ir politinių
represijų aukų atminties diena.
2002 m. lapkričio 28 d. Ukrai
nos Aukščiausioji Rada pripa
žino 1932-1933 m. organi
zuotą badmetį Ukrainoje geno
cido prieš ukrainiečių tautą
aktu.
LGITIC

Vokietijos naujosios vyriausybės vadovai, atvykę į Briuselį, su Europos Sąjungos viršininkais. Iš kairės: Dalia Grybauskaitė, ES biudžeto
direktorė, Frank-Walter Steinmeier, Vokietijos Užsienio reikalų ministras, Jose M. Barroso, ES prezidentas, Angela Merkel, Vokietijos
kanclerė ir Gunter Verheugen, ES viceprezidentas.
ES nuotr.

LIETUVAI SVARBUS SUSITARIMAS
NE BET KOKIA KAINA
T a lin a s, gru o d žio 1 d.
(ELTA). Lietuvai svarbus susi
tarimas dėl naujos ES finan
sinės perspektyvos, bet ne bet
kokia kaina. Tai Taline susitikęs
su Didžiosios Britanijos m i
nistru pirmininku Tony Blair
pabrėžė ministras pirmininkas
Algirdas Brazauskas.
Tiek A. Brazausko, tiek ir
bendrame visų Baltijos šalių
premjerų ir T. Blair susitikime
buvo kalbama apie 2007-2013
metų ES finansinę perspektyvą.
Šį pusmetį ES pirmininkau
jančios Didžiosios Britanijos
ministras pirmininkas su Bal
tijos šalių premjerais susitiko
ketindamas paraginti šalis pri
tarti Londono pasiūlymui dėl
būsimo ES biudžeto.
A. Brazausko nuomone, su
sitikimas su T. Blair buvo labai
naudingas, Baltijos šalių vy
riausybių vadovai galėjo deta-

AMERIKA SUSTABDĖ PARAMĄ UZBEKISTANUI
U zbekistane su stip rin to
saugumo sąlygom is ir labai
slapta prasidėjo uždari teismo
procesai prieš asmenis, kurie
kaltinami pavasarį organizavę
riau šes A n d iž a n e, pranešė
žmogaus teisių gynėjai.
Prieš dvi savaites A ukš
čiausiasis Teismas atviruose
posėdžiuose Taškente nuteisė
k alėti 14-20 m etų p irm ąją
grupę, 15 žmonių, kaltinamų
organizavus Andižano maištą,
k urį slo p in a n t gegužės 13
dieną šimtai taikių gyventojų
žuvo nuo vyriausybinės ka
riuomenės kulkų.
Kaip praneša tarptautinė

nepriklausoma žmogaus teisių
gynimo organizacija "Human
Rights Watch" (HRW) ir Uz
bekistano nepriklausomų žmo
gaus teisių gynėjų iniciatyvinė
grupė, dabar mažiausiai trys
teismo procesai vyksta Jangibazaro, Toitepos (Taškento
sritis) ir Jangijero (Syrdarjos
sritis) miestuose. Vienas pro
cesas šios srities G ulistano
mieste jau baigėsi.
Valdžia kol kas nekomen
tuoja naujų teism o procesų
virtinės. Šalies Aukščiausiasis
Teismas nusprendė, kad pir
mosios teisiamųjų grupės kaltė
įrodyta. Tuo pat metu HRW ir

liai pristatyti savo šalių pozici
jas. “Tikiuosi, kad po šio susiti
kimo jis geriau supras Baltijos
šalių specifiką”, - po susitikimo
pareiškė Lietuvos premjeras.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
premjerams T. Blair pareiškė,
kad susitarim as dėl naujos
2007-2013 m. ES finansinės
perspektyvos įm anom as tik
mažinant biudžetą.
A. Brazauskas, pasak Vy
riausybės spaudos tarnybos
pranešimo, susitikime pabrėžė
solidarumą, kaip vieną iš pa
matinių ES principų, kai di
desnė finansinė parama skiria
ma toms valstybėm s, kurių
išsivystymo lygis atsilieka nuo
ES vidurkio. “Lietuvai svarbus
su sitarim as dėl naujos ES
finansinės perspektyvos, bet ne
bet kokia kaina”, - pareiškė
premjeras A. Brazauskas.
(Nukelta į 4 psl.)

Jungtinių Tautų vyriausioji
kom isarė žm ogaus teisėm s
Luise Arbour procesą pava
dino nesąžiningu ir surežisuo
tu, pareikšdami, kad jo tikslas
buvo nuslėpti represijų mastą.
Uzbekistano generalinė proku
ratūra anksčiau yra pareiškusi,
kad, be Aukščiausiojo Teismo
nuteistos pirm osios grupės,
įvairių instancijų teismai nag
rinės dar 106 žmonių bylas.
Kaip pareiškė HRW, jos atsto
vai nebuvo įleisti į Toitepoje
ir Jangibazare vykusius teismo
posėdžius. "Uzbekistano vy
riausybės bandymai nuslėpti
tiesą apie A ndižaną dabar
p a sie k ė p a č iu s teism u s.

D. GRYBAUSKAITĖ IŠRINKTA
METŲ ES KOMISARE
Savaitraštis European Voi
ce paskelbė Lietuvos deleguo
tą Europos K om isijos narę
Dalią Grybauskaitę 2005 Metų
kom isare. P asak European
Voice, šiam titului D. Grybaus
kaitė buvo nominuota už "neiš
senkančias pastangas refor
m uoti ES biudžetą, siekiant
kuo didesnę jo išlaidų dalį
skirti tyrimams, plėtrai ir ki
toms ES veikloms, galinčioms
paspartinti ES konkurencin
gumą".
"Nesu įvairių rinkim ų ir
konkursų entuziastė ir dirbau
ne dėl apdovanojimų, tačiau
būti išskirtai iš 25 komisarų,
tarp kurių yra ir labai paty
rusių, jau ne pirmą kadenciją
dirbančių kolegų - malonus
profesinės veiklos p rip a ž i
nimas", - sakė D. Grybauskaitė
po įvykusio apdovanojim o
ceremonijos. Jos teigimu, šis
apdovanojim as galėtų būti

V yriausybė sako ren g ia n ti
sąžiningus ir atvirus teismus,
bet iš tikrųjų nepraleidžia jo 
kios informacijos apie proce
sus ir neįleidžia stebėtojų", cituoja HRW vykdom osios
direktorės Europai ir Vidurio
Azijai Holly Cartner pareiš
kimą spaudos tarnyba.
Atsakydamos į tai, JAV su
stabdė finansinę paramą šaliai,
o Europos Sąjunga įvedė pre
kybos ginkluote embargą ir
uždraudė išduoti įvažiavimo
vizas aukštiems Uzbekistano
valdininkam s ir kariškiam s,
susijusiems su Andižano maiš
to nuslopinimu.
www.omni.lt

signalas tiem s, kas vis dar
bando skirstyti šalis nares ir jų
atstovus į senbuvius ir nau
jokus. "Man suteiktas Metų
komisaro vardas - tam tikras
patvirtinimas, kad vadinamųjų
naujųjų šalių atstovai geba ne
tik ne blogiau, bet labai dažnai
- geriau, sparčiau, aktyviau ir
kūrybingiau dirbti kasdienius
darbus ir spręsti neretai išky
lančias kritines situacijas", sakė D. Grybauskaitė.
Metų komisaro titului be D.
Grybauskaitės buvo nominuoti
dar keturi EK nariai - Plėtros
komisaras suomis Olli Rehn,
už bendradarbiavimą ir huma
nitarinę pagalbą atsakingas
kom isaras belgas Louis M i
chel, Vidaus rinkos ir paslaugų
kom isaras airis Charlie Mc
Creevy ir EK vicepirmininkas
Pramonės ir įmonių komisaras
vokietis Gunter Verheugen.
LGITIC

Č E K IJ A N U M A TO
B A U S M Ę UŽ
K O M U N IS T IN IŲ
N U S IK A LTIM Ų
N E IG IM Ą , O LIETU VA ?
Praha, lapkričio 30 d. Če
kijos parlam entas patvirtino
naująjį baudžiamąjį kodeksą,
kuriame numatyta teisinė atsa
komybė už nusikaltimų, ku
riuos įvykdė daugiau nei ke
turis dešimtmečius šalį valdę
komunistai, neigimą.
Naujasis kodeksas, kurį dar
turi patvirtinti aukštieji par
lamento rūmai, už tokį nusi
kaltimą numato iki trejų metų
laisvės atėmimo bausmę. Delfi
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
V iln iu je , g ru o d žio 5 d ie n ą , L ietu v o s R esp u b lik o s
prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo seminare “Finansavimo
vaidmuo modernizuojant aukštąjį mokslą”. Seminare, remiantis
Didžiosios Britanijos patirtimi, buvo kalbama apie aukštojo
mokslo reformą Lietuvoje, diskutuojama apie aukštojo mokslo
sistemos finansavim o pertvarką, aptariamos galinčios kilti
problemos ir jų sprendimo būdai. Renginyje dalyvavo Lietuvos
universitetų rektoriai, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės,
ministerijų atstovai, Lietuvos mokslo tarybos nariai, specialistais
iš Didžiosios Britanijos. Visą dieną Prezidento kanceliarijoje
vykusį seminarą organizuoja Kultūros, mokslo ir ugdymo grupė,
Britų taryba Lietuvoje ir Lietuvos mokslo taryba.
R u sijos p rezid en tas V ladim ir P utin suteikė R usijos
Federacijos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardą rašytojui
Jurij Kobrin, Lietuvoje. Tai pranešė Kremliaus spaudos tarnyba.
Literatui garbingas vardas suteiktas “už didelį indėlį į rusų
kultūros ir meno išsaugojimą bei plėtrą Lietuvos Respublikoje”.
Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas savo pavaldinius
įspėjo nesilinksminti darbo metu ir nurodė šią nuostatą įtvirtinti
darbo tvarkos taisyklėse, rašo dienraštis Lietuvos žinios.
"Atsižvelgiant į tai, kad kultūros įstaigos tarnauja visuomenei, jų
veikla matoma ir vertinama bei siekiant užkirsti kelią kultūros
įstaigų tarnybinių patalpų naudojimui asmeniniams tikslams,
prašytume Jūsų įstaigos darbo tvarkos taisyklėse numatyti įstaigos
darbuotojų asm eninių švenčių organizavim o tvarką, kuri
užtikrintų, kad įstaigos tarnybinės patalpos nebūtų naudojamos
kitokiai nei tarnybinei veiklai ir apie tai informuoti ministeriją", tokio turinio raštus šį mėnesį gavo visų kultūros įstaigų vadovai.
Jį pasirašė pats V. Prudnikovas. Ministras neslepia, kad šį raštą
paskatino spalį kilęs skandalas dėl Valstybinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus vadovo Osvaldo Daugelio penkiasdešimtmečio
puotos muziejaus patalpose. Vienus vadovus toks nurodymas
prajuokino, kitus papiktino.
Lietuvos Parlamentinis saugumo ir gynybos komitetas
pritarė įstatymo projektui, kuris numato kariuomenės struktūrą
ir karių skaičių kitais metais bei 2011-siais. Komiteto pranešimu,
pritarta projektui, pagal kurį būtų išlaikoma tendencija mažinti
bendrą ribinį krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių karių
skaičių nuo šiais metais patvirtinto 19,650 iki 18,250 karių 2006
metais. Profesinės karo tarnybos karių skaičių kitais metais
numatoma išlaikyti tokį patį - 7,800 karių, iš jų generolų ir
admirolų - iki 8, pulkininkų ir jūrų kapitonų - iki 32, pulkininkų
leitenantų ir kom andorų - iki 115, m ajorų ir kom andorų
leitenantų - iki 310. Privalomosios pradinės karo tarnybos karių
mažės nuo 3,500 iki 3,210, kariūnų mažės nuo 350 iki 240, o
karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nuo 8,000 iki
7,000. Iš viso bendras krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių
karių bei kariūnų skaičius kitais metais sumažės 1,400. Bendras
ribinis krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių civilių statutinių
valstybės tarnautojų skaičius 2006 metais nustatomas iki 170.
Seimui paprašius Vyriausybė 2006-ųjų biudžeto projekte
surado netgi daugiau lėšų nei pageidauta. Antrasis, patobulintas
biudžeto projektas yra net 242 mln. litų dosnesnis, o už 2005ųjų didesnis 21,2 proc. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas,
išnagrinėjęs papildomus siūlymus, Vyriausybės prašė surasti dar
117 mln. litų, o ar verta ieškoti maždaug 130 mln. litų, paliko
spręsti Ministrų kabinetui.
Anot Vyriausybes spaudos tarnybos pranešimo, patiksli
ntame biudžeto projekte didžiausia dalis lėšų - 43,6 mln. litų skiriama poilsio, kultūros ir religijos sričiai. Iš jų 18 mln. litų nuo 2006 m. balandžio 1 dienos didinamiems bibliotekininkų
atlyginimams. Taip pat smarkiai didėja išlaidos švietimui - 45,3
mln. litų. Iš jų didžiausią dalį sudaro m okyklų rem ontui,
rekonstrukcijai bei statybai užbaigti skirti pinigai. Lėšas
sveikatos apsaugai siūloma didinti 29,4 mln. litų, aplinkos ir
socialinei apsaugai - 8,7 mln. litų.
Skiriamus pinigus ekonomikai siūloma padidinti 44 mln.
litų, iš jų 30 mln. litų nukreipti Kelių priežiūros ir plėtros
program ai vykdyti. R ekordišku biudžetu po Vyriausybės
posėdžio džiaugėsi premjeras Algirdas Brazauskas ir finansų
ministras Zigmantas Balčytis, rašo Respublika.
Lapkričio mėnesį daugiau nei pusė - 53 proc. - Lietuvos
gyventojų manė, kad reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta į blogąją
pusę. Mažesnė dalis - 46 proc. - teigė, kad, jų nuomone, reikalai
Lietuvoje pastaruoju metu gerėja. Per mėnesį, “Baltijos tyrimų”
viešosios nuomonės apklausos duomenimis, gyventojų nuomonė
šiuo klausimu nepasikeitė. Palyginti su situacija prieš metus,
2004 metų lapkritį gyventojų vertinimai buvo priešingi - 59 proc.
padėtį šalyje vertino teigiamai ir tik 39 proc. apklaustųjų tada
teigė, kad reikalai blogėjo.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

KARAS IRAKE
ĮTRAUKĖ IR
VOKIETIJĄ
Kanclerė Angela M erkel
lapkričio 30 d. pareiškė, kad
Vokietija nesileis šantažuo
jam a Irake vokietę pagrobusių
ekstrem istų, o įkaitės sesuo
paragino šalies vyriausybę
padem onstruoti savo lanks
tumą, kad būtų išgelbėta mo
ters gyvybė. "Mes nebūsime
šantažuojam i, - parlam ente
sakydama pirmąją savo kalbą
teigė A .M erkel - N egalim e
nusileisti kovoje su teroriz
mu".
V okietijos v isuom eninė
televizija ARD nurodė Bag
dade g av u si v a iz d a ju o stę ,
k urioje p ag ro b ėjai grasina
nužudyti Susanne Osthoff ir
jos vairuotoją, jei Vokietijos
vyriausybė nenutrauks bendra
darbiavimo su Irako valdžia.
S.Osthoff sesuo kreipėsi į
vyriausybę, prašydam a per
svarstyti politiką Irako atžvil
giu ir taip išgelbėti įkaitės
gyvybę. "Tikiuosi, kad vyriau
sybė nėra pernelyg užsispyrusi
ir skirs daugiau dėmesio tam,
kad pakeistų savo p olitiką
Irake", - sakė S.Osthoff sesuo
Anja . Vokietija į Iraką nėra pa
siuntusi savo karių ir atkakliai
priešinosi JAV vadovaujam
karui, tačiau ji padeda ruošti
Irako saugum o pajėgas. A.
Merkel pažymėjo, jog vyriau
sybė "deda visas savo pastan
gas, kad išgelbėtų Susanne
Osthoff ir jos vairuotojo gyvy
bes". Ji pakartojo "griežtai"
sm erk ian ti įk aitų grobim o
praktiką ir nurodė, kad vyriau
sybė "padarys viską, ką gali,
kad jie kuo greičiau atsidurtų
saugioje vietoje".
Pasak įkaitės šeimos, 43
m etų S .O sthoff daug m etų
Irake užsiima labdaringa veik-

Vokietijos naujoji kanclerė Angela M erkel pirm ą kartą kalba
Reichstage Berlyne apie savo vyriausybės būsimą programą. Reuters

la ir yra atsivertusi į islamą. Ji
yra pirmoji Vokietijos pilietė,
pagrobta Irake, o jos dingimas
p raė ju sią sav aitę k an clere
tapusiai A.M erkel tapo pir
m uoju d id eliu išbandym u.
Vokietijos spauda rašė, jog šis
pagrobimas parodė, kad Vo
kietijos pasipriešinimas karui
Irake nesuteikė jokios apsau
gos nuo terorizm o. "Karas
Irake įtraukė ir Vokietiją", teigiama dienraščio Die Welt
re d a k c ijo s s k ilty je . "Ilgai
manėme, kad tos šalys, kurios
nepasiuntė savo karių, bus
apsaugotos. Tačiau Susanne
O sthoff pagrobim as parodė,
kad yra kitaip... Jos negalėjo
apsaugoti netgi išpažįstamas
tikėjimas", - pažymi laikraštis.

D ID Ž IO JI B R IT A N IJA IR V IŠ E G R A D O
K E TV E R TA S N E S U S IT A R Ė D Ė L ES B IU D Ž E T O
Vengrijos ministras pirm i
ninkas Didžiosios Britanijos
premjerui Tony Blair pareiškė,
kad naujosios Europos Sąjun
gos narės valstybės nesutiks su
siūlomu finansavimo iš Sang
laudos fondo su m ažin im u
bendrijos biudžete, jei nebus
reformuota dalies Didžiosios
Britanijos įm okų į biudžetą
grąžinimo sistema ir Bendroji
žemės ūkio politika (CAP).
"Įmokų sugrąžinimas D i
džiajai B ritanijai, B endroji
žemės ūkio politika ir finansa
vimas iš Sanglaudos fondo yra
susiję", - T. Blairui Budapešte
sakė Ferenc Gyurcsany. Šios
pastabos buvo išsakytos spau
dos konferencijoje, kuri su
rengta po T. Blairo ir Višegrado ketverto, į kurį įeina Vengri
ja, Lenkija, Čekija ir Slovakija,
premjerų susitikimo.
"Naujosios narės valstybės

negali sumokėti kainos už senų
kompromisų išsaugojimą. Višegrado ketvertas gali sutikti
tik su visų sričių reforma", sakė Vengrijos vyriausybės
vadovas. Sanglaudos fondas
yra skirtas padėti skurdžiausių
ES valstybių plėtrai.
T. Blair sakė, jog jis iš es
mės sutinka su naujųjų šalių
būgštavimais, tačiau perspėjo,
kad padariniai, kurie atsirastų
nesusitarus dėl biudžeto, būtų
daug skaudesni nei finansa
vim o iš Sanglaudos fondo
sumažinimas. "Labai svarbu,
k ad p a sie k tu m e sąžin in g ą
susitarimą, tačiau jei gruodį
mums nepavyks, kitais metais
nebus jokio biudžeto", - sakė
T. Blair. "Jei tai nutiks, 2007aisiais atsidursim e tokioje
situacijoje, kai biudžetą pri
žiūrės Europos Parlamentas, o
naujosios narės valstybės gaus

RAGINAMA KURTI
JUNGTINES EUROPOS
VALSTIJAS
B elgijos prem jeras Guy
V erhofstadt pasirodžiusioje
savo knygoje pateikia federalistinę Jungtinių Europos Vals
tijų viziją. Jis praėjusiais me
tais nesėkmingai bandė tapti
Europos Komisijos pirminin
ku, m ano, jo g federalinėje
Europoje turėtų būti bendra
armija, kurią sudarytų nacio
nalinių valstybių atsiųsti ka
riai, viena diplomatinė tarnyba
ir tiesioginis mokestis, iš kurio
būtų finansuojam a Europos
Sąjungos veikla.
Knygoje "Jungtinės Euro
pos Valstijos" Belgijos minist
ras pirmininkas tvirtina, kad
EK turėtų veikti kaip sociali
niais ir ekonominiais reikalais
besirūpinanti vyriausybė. 92
puslapių manifestas baigiamas
raginim u vienu metu visose
v alsty b ėse narėse surengti
referendumą dėl jo pasiūlymo.
Be to, jis siūlo atskirai šalių
grupei ju n g tis į fed eralin ę
sąjungą dabartinės ES viduje,
tačiau neįvardino, kokias bū
tent valstybes turi omenyje.
"Kiekviena valstybė narė sava
noriškai apsispręs, ar priklau
syti branduoliui, ar likti nuo
šalyje", - sako jis.
Belgijos prem jeras sakė,
kad knygą parašyti paskatino
anksčiau šiais metais Prancū
zijoje ir Nyderlanduose vykę
nesėkmingi referendumai dėl
ES Konstitucijos.
Reuters-ELTA

tik trečdalį to, ką jos gautų
pagal dabartinį finansavimą iš
Sanglaudos fondo", - pažy
mėjo britų premjeras. ELTA
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KO BIJO LIETUVOS PREMJERAS?
Lietuvių tauta laukė ministro pirmininko paaiškinimo po
to, kai valstybės prezidentas pareikalavo atsakyti į tuos klau
simus, kurie pastaruoju metu jaudina ne tik Lietuvos žmones,
bet ir užsienio lietuvius dėl buvusio “Draugystės” viešbučio
p riv a tiz a v im o , šiuo m etu p av ad in to “C row ne P la za ”
pavadinimu.
Premjeras A. Brazauskas atsakymui pasirinko lapkričio 22
dienos vakarą televizijos programos metu. Visi jau žinome
žiniasklaidos daug kartų skelbtus pranešimus apie tai, kaip
galėjo K. Brazauskienė, tuo metu Butrimienė, tapti to viešbučio
savininke, ir, ar tuom etinis Lietuvos prezidentas A. M.
Brazauskas nepasirūpino, kad tas milijoninis turtas atitektų
tuometinei draugei, o vėliau žmonai Kristinai. Šeima teigia,
kad viešbutis privatizuotas nepažeidžiant įstatymų.
Lietuva jau skaičiuoja šešioliktuosius atkurtos nepriklauso
mybės metus ir vyksta nesibaigiantys skandalai. Savo kalboje
televizijoje premjeras neatsakė nė į vieną jam iškeltą klausimą.
Jis bandė vaizduoti, kad visuomenė neturi jam klausimų dėl jo
šeimos verslo, įsigyto valstybės turto, o jį tik terorizuoja
opozicija. Jis nė neužsiminė, kai jo ekonomikos ministras J.
Veselka tvirtina, jog tuomet prezidento pareigose buvęs A. M.
Brazauskas skambino jam, kad jis išbrauktų tą viešbutį iš
privatizuojamų dalykų sąrašo, garantuodamas jam valstybines
investicijas, kad viešbutis būtų valstybinis turtas. J. Veselka
pareiškė, jog po to prez. A. M. Brazauskas pamiršo tą pažadą ir
padarė taip, kad viešbutis tektų K. Butrimienei, kuri vėliau tapo
Brazauskiene. Pagal Konstituciją, Prezidentūra negali tvarkyti
ūkinių reikalų, tai kaip ji galėjo tvarkyti viešbučio reikalus?
Tačiau, jei viskas tyrai padaryta, tai kodėl premjeras bijojo,
kad būtų Seimo sudaryta laikinoji komisija tai bylai ištirti. Jei
viskas teisinga, tai komisija nebūtų nieko blogo radusi, viskas
būtų baigta, ir nereikėtų grasinti atsistatydinimu iš pareigų.
Prezidentas V. Adamkus, išklausęs jo kalbą per televiziją,
apie žmonos verslą, pareiškė: “Nei mano, nei turbūt Lietuvos
visuomenės premjero pasisakymas nepateisino visų vilčių, kurios
buvo sudėtos į tą pasisakymą”. Prez. dar kartą pabrėžė politikų
atsakomybę valstybei ir tautai. Po premjero kalbos kyla dar
daugiau klausimų bei įtarimų. Tas jo pasiteisinimas nevykęs, nes
nieko nepaaiškino, tik dar labiau išryškino neaiškumus. Net
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas pareiškė, kad premjero
kalboje nebuvo konkretaus paaiškinimo apie tai, ko reikalauja
prezidentas ir tauta. Seimo opozicijos pirm. Andrius Kubilius
pažymėjo, kad premjeras neatsakė nė į vieną esminį klausimą atvirai ir aiškiai. Tad netenka stebėtis, jog Darbo partijos vadovas
V Uspaskichas, net nelaukdamas premjero kalbos, Šilutėje atvirai
pareiškė, jog A. M. Brazauskas greit pasitrauks iš premjero posto
ir Darbo partija formuos naują valdančiąją koaliciją ir turės savo
kandidatą premjero postui. Bet daugiau kalbėti jis nenorįs šia
tema “kol premjeras gyvas”.
Ateityje Lietuvos politikai turėtų nekartoti premjero klaidų,
virtusių viešu skandalu. Jis neturėjo bijoti Seimo komisijos,
kuri sudaroma frakcijų atstovavimo principu, ir jos išvados
tvirtinamos Seime. Lietuvai reikia “stiprios rankos” politikos.
S. Tūbėnas
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LIETUVOS DIPLOMATIJOS VADOVAI RAGINAMI
ČEČĖNIJOS PARLAMENTO RINKIMUS ĮVERTINTI
NETEISĖTAIS
Lietuvos diplomatijos va
dovai raginami Čečėnijos par
lamento rinkimus įvertinti kaip
neteisėtus. Seimo Tarpparla
mentinių ryšių su Čečėnijos
R espublika Ičkerija grupės
pirmininkas Rytas Kupčinskas
bei Tarptautinės parlamentarų
grupės Čečėnijos problemoms
spręsti generalinis sekretorius
Algirdas Endriukaitis laišku
kreipėsi į prezidentą Valdą
Adam kų ir užsienio reikalų
ministrą Antaną Valionį, ragin
dami įvertinti lapkričio 27 d.
vykusius Čečėnijos parlamen
to rinkimus.
"R u sijo s n u sik a lsta m i
veiksmai Čečėnijoje reikalauja
įvertinim ų. (...) Įvykę buta
foriniai rinkimai į Čečėnijos
parlam entą (...) yra teisinė
fikcija, įvertintina ir išsakytina,
antraip pritartume prievartos
legalizavimui", - rašoma pre
zidentui bei UR ministrui ad
resuotame pranešime.
Savaitgalį vykusiuose pir
muosiuose parlamento rinki
m uose nuo 1999 m etų, kai
prasidėjo antroji rusų kariuo
menės invazija į Čečėniją, lai
mėjo viceprem jerui Ramzan
Kadyrov - de facto Maskvos
statytiniui Čečėnijos regione palankios jėgos.
Europos Sąjunga praėjusį
savaitgalį įvykusius rinkimus
į Čečėnijos parlamentą vertina
kaip žingsnį į dem okratiją.
Čečėnijos nepriklausomybės
šalininkai nedalyvavo rinki-

muose, paskelbę juos farsu,
tačiau ES, kuri anksčiau prie
kaištavo Maskvai dėl žmogaus
teisių pažeidimų šioje smurto
krečiamoje respublikoje, bal
savim ą įvertino pozityviau.
"Europos Sąjungos preziden
tūra mano, kad šie rinkimai...
- svarbus žingsnis priekin į pla
tesnį įvairių nuomonių Čečė
nijos visuom enės atstovavi
mą", - sakoma pareiškime, kurį
paskelbė D idžioji Britanija,
šiuo metu pirmininkaujanti 25
šalių blokui.
Č e č ė n ijo s n e p rik la u s o 
mybės šalininkų teigimu, Lie
tuva neturėtų aklai laikytis
tokios ES pozicijos. Manome,
k ad h u m an iz m o p rin c ip a i
netgi vieno prievartaujam o
žmogaus atžvilgiu Europoje
turi garbingai m atytis jū sų
užsienio politikos žingsniuose.
(...) N epaisant, ką pasakys
pasaulio galingieji. Laisvam
žmogui niekas negali įsakyti",
- rašome R.Kupčinsko ir A.
Endriukaičio pasirašytame pa
reiškime.
Čečėnijoje nuo 1999 metų
tęsiasi Rusijos kariuomenės ir
nepriklausomybės siekiančių
čečėnų partizanų susirėmimai.
N ors d id e sn i su sirė m im a i
pasitaiko nedažnai, tačiau abi
konflikto šalys nuostolių pa
tiria beveik kasdien.
Šių metu kovą per Rusijos
saugumo pajėgų surengtą ope
raciją nužudytas teisėtai iš
rinktas Čečėnijos prezidentas

BALTARUSIJOS PREZIDENTO RINKIMAI
Baltarusijos prezidento rin
kimai gali įvykti ne 2006 metų
vasarą, o pavasarį. Tai radijo
"Laisvė" baltaru sių kalbos
redakcijai pareiškė politologas
Andrej Suzdalcov, remdama
sis informacija, gauta iš šalti
nių Maskvoje.
A.Suzdalcov, kuris pasta
ruoju m etu nuodugniai tyrė
B altarusijos ir Rusijos san
tykius, sakė, jog gautas prane
šimas, kad praėjusį savaitgalį
per pasitarimą nuspręsta pre
zidento rinkimus Baltarusijoje
atkelti iš 2006 liepos į 2006
kovą.
K aip p a a išk in o ra d iju i
"Laisvė" Baltarusijos centrinės
rinkimų komisijos sekretorius
Nikolaj Lazavik, įstatymuose
nenurodyta, kada anksčiau
galima surengti naujo šalies
vadovo rinkimus, tik nustatyta,
kad balsavimas turi būti su
ren g ta s ne v ėliau k aip du
mėnesiai iki baigsis prezidento
įg alio jim a i. "T eoriškai tai
galima, bet aš kol kas to nesu
girdėjęs nei Centrinėje rinkimų
komisijoje, nei parlamente, nei
oficialiose valdžios instituci
jose", - sakė N.Lazavik.

Atsakydamas į klausimą,
kodėl paskutiniu diktatoriumi
Europoje vadinam am A lek
sandr Lukašenka būtų naudin
ga atkelti prezidento rinkimus,
A .Suzdalcov pažym ėjo, jog
valdžia bijo, kad per septynis
mėnesius padėties Baltarusi
joje kontrolė jai gali išprūsti iš
rankų. "Ji kontroliuoja situa
ciją, susijusią su opozicija, tam
tikru mastu kontroliuoja "ben
dro kandidato" projektą. Ta
čiau ji nekontroliuoja Maskvos
sprendimų", - sakė politologas.
"M askva iki šiol tvirtai ne
pasakė, kad ji remia A.Lukašenką. Ji apskritai nieko ne
pasakė. (Valdžia) bijo, kad
V akarai įgyvendins kokias
nors ja i n e ž in o m as te c h 
nologijas. Ir galbūt ji padarė
išv ad ą, kad rin k im ų k a m 
panija, trunkanti septynis mė
nesius - jai per sunkus užda
vinys".
Radijas "Laisvė" priminė,
kad visiškai neseniai apie to
kias prezidento rinkimų Balta
rusijoje galimybes užsiminė ir
šalies parlamento Atstovų Rū
mų deputatas Sergej Gaidukevič.
Delfi

Aslan Maschadov.
A .M aschadov Č ečėnijos
prezidentu buvo išrinktas 1997
m etų pradžioje, po pirm ojo
Rusijos ir Čečėnijos karo 1996
metais įsigaliojus Chasavjurto
taikos susitarim am s paliau
boms. Šių rinkimų teisėtumą
p rip a ž in o tie k ta rp ta u tin ė
bendruomenė, tiek pati Rusija.
Nuo 1999-ųjų, kai resp u b 
likoje prasidėjo antrasis karas,
jis slapstėsi ir vadovavo čečė
nų pasipriešinimui iš pogrin
džio.
Lietuva, kaip ir visa tarp
tautinė bendruomenė, nepripa
žįsta daugiau kaip prieš de
šim tm etį n epriklausom ybę
paskelbusios Čečėnijos Res
publikos Ičkerija ir laiko šią
Šiaurės Kaukazo respubliką
R usijos dalim i, b et rag in a
konfliktą su nepriklausomybės
šalininkais spręsti taikiai.
Rusijos prezidentas V. Pu
tin pareiškė džiaugsmą, kad
lapkričio 27 d., sekmadienį,
vykę parlamentiniai rinkimai
pasisekė ir jo kandidatai pirmą
kartą, kai Rusija pradėjo ant
rąjį karą 1999 metais, buvo
išrin k ti į Č ečėnijos P a rla 
mentą. “Tai - paskutinis žings
nis įvesti tvarką Čečėnijoje” .
Tačiau Čečėnijos laisvės kovo
tojai visus rinkimus paskelbė
“farsu” ; panašiai pareiškė ir
tarptautinių organizacijų ste
bėtojai, - lapkričio 29 d. rašė
The New York Times korespon
dentas Steven Lee Myers.
POPULIARIAUSIAS
KANDIDATAS
Į ESTIJOS PREZIDENTUS
Estijos prezidentas Arnold
Ruutel, kaip ir anksčiau, yra
populiariausiais kandidatas į
šalies vadovo postą, rodo ben
drovės "Faktum" surengtos ap
klausos rezultatai.
Telefonu surengtą apklausą
paaiškėjo, jog 24 proc. ap
klaustųjų norėtų, kad A.Ruutel
ir toliau būtų valstybės vado
vas.
Apklausos dalyviams buvo
pateiktas 11 pavardžių sąrašas,
jie taip pat galėjo nurodyti ir
savo kandidatą. Antrąją vietą
pagal populiarumą po A.Ruutel užėmė Europos Parlamento
deputatas Toom Hendrik Ilves
(14 proc.), trečiąją - Centro
partijos vadovas Edgar Savisaar (11 proc.).
omni
G ruodžio 1 d. L atvijos
Seim as antruoju svarstym u
pritarė K onstitucijos p a ta i
soms, numatančioms uždrausti
tos pačios lyties asmenų san
tuokas. Konstitucijos 110 str.
skambės: "Valstybė saugo ir
remia santuoką - vyro ir moters
sąjungą, šeimą, tėvų ir vaikų
teises".
Delfi
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SOCIALDEMOKRATAI BE
ALGIRDO M. BRAZAUSKO NEDIRBS

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėm ė M oldovos Respublikos Parlamento
pirmininką Marian Lupu. Susitikimo metu buvo aptarti dvišaliai santykiai, situacija regione.
Prezidentas V. Adamkus teigiamai įvertino pastaruoju metu stiprėjančius dviejų šalių santykius,
pradėtus bendrus projektus. Lietuva padės Moldovai pasirengti narystei euroatlantinėse struktūrose.
Mūsų pasiryžimą rodo ir Lietuvos planai kitais metai atidaryti ambasadą Kišiniove“, - sakė Lietuvos
vadovas. Susitikimo metu taip pat buvo aptartos Moldovos vidaus situacijos aktualijos, Padnestrės
regiono problematika. Buvo pabrėžta, kad didesnis ES ir JAV dėmesys galėtų turėti teigiamą poveikį
šio klausimo sprendimui.
www.president.lt

PREZIDENTAS PASIRASE ĮSTATYMU PATAISAS,
DRAUDŽIANČIAS POLITIKAMS RINKĖJUS VILIOTI
DOVANOMIS
Vilnius, gruodžio 1 d. Pre
zidentas Valdas Adamkus pasi
rašė Seimo rinkimų įstatymo
pataisas, kuriomis politikams
uždrausta rinkėjams dovanoti
bet kokius materialius daiktus,
rinkėjų balsus "rinkti" kvie
čiant juos į koncertus, šventes,
kitus pramoginius renginius.
V .A dam kaus nuom one, šis
įstatym as yra labai svarbus
siekiant skaidrių ir sąžiningų
rinkim ų L ietuvoje, pranešė
prezidento spaudos tarnyba.
Pranešime V.Adamkus pabrė
ž ia , k ad p ag arb ą L ietu v o s
žm onėm s politinės partijos
privalo rodyti nuolatos, todėl
(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVAI SVARBUS...
Trijų B altijos v alstybių
m inistrai pirm ininkai buvo
informuoti, kad ES pirminin
kaujančios Jungtinės Karalys
tės pasiūlymas dėl 2007-2013
m. biudžeto, išklausius visas
nuomones, bus pateiktas kitą
savaitę.
Didžioji Britanija greičiau
siai siūlys 20-25 m ilijardais
sumažinti 2007-2013 metams
numatytą 871 milijardo eurų
b iu d ž e tą , ku rio priėm im as
žlugo praėjusį birželį. Daugelis
naujų ES šalių jau pareiškė
protestą dėl tokių planų. Jos
baim inasi gerokai mažesnės
struktūrinės paramos nei ža
dėta. Tai nebūtų teisinga, prieš
susitikim ą Taline sakė ir A.
Brazauskas.
Londono planus yra sukriti
kavęs ir Europos Komisijos
pirmininkas Jose Manuel Bar
LG0TIC
roso.

jis ragina svarstyti galimybę
taik y ti garbingos p o litinės
veiklos taisykles ne tik rinki
mų kampanijų metu.
V.Adamkus ragina Seimą
pakeisti ir kitus įstatymus bei
draudimą tiesiogiai ar netie
siogiai papirkti rinkėjus dova
nomis ar kitokiu atlyginimu
taikyti ne tik politinių kam 
panijų metu, bet ir visos poli
tinės veiklos laikotarpiu. Jis
mano, kad Konstitucinio Teis
mo 2004 m etų lap k ričio 5
dienos išvados privalo būti
įgyvendintos ne tik Seimo, bet
ir prezidento, Europos Parla
m ento, savivaldybių tarybų
rinkimų metu. Minėtoje išva
doje KT pažymėjo, kad Sei
mas turėtų įstatymu įtvirtinti,
kad rinkėjai balsuotų asm e
niškai ir slaptai, kad balsavimo
metu nebūtų galima paveikti
rinkėjų valios ir jos kontro
liuoti, kad rinkimų kampani
joje nebūtų naudojamos tokios
rinkimų technologijos, kurios
prieštarauja m oralei, teisin
gumui ir visuomenės darnai.
Konstitucinis Teismas pa
brėžė, kad pagal Konstituciją
dėl jokių priežasčių negali būti
pateisinam as rinkėjų balsų
tiesioginis ar netiesioginis
pirkimas, taip pat tokia rin
kimų kampanijos praktika, kai
rin k ė jai yra dovanom is ar
kitokiu atlyginimu skatinami
dalyvauti arba nedalyvauti
rinkimuose ir balsuoti už arba
prieš vieną ar kitą kandidatą.
Lapkričio 15 dieną priim 
tomis Seimo rinkimų įstatymo
p a ta iso m is p o litik a m s u ž 
drausta rinkėjams dovanoti bet

kokius materialius daiktus.
Įsigaliojus įstatymui, poli
tikai rinkėjams galės dovanoti
tik inform acinę m edžiagą programas, biografijas, infor
macinio turinio lankstinukus,
lipdukus, atvirukus, kalendo
rius. Pataisomis ribojama išori
nė politinė reklamą - agitacinę
m edžiagą politikai nuo šiol
galės skelbti tik specialiose
savivaldybių administracijos
direktoriaus numatytose vie
tose. Tačiau šie draudimai ga
lioja tik rinkimų kampanijos
metu. Rinkimų agitacijos tvar
ką giežtinančios pataisos pri
imtos reaguojant į pastaraisiais
metais paplitusią tendenciją
rinkėjus agituoti dovanomis,
šventėmis, koncertais arba lo
terijomis.
2002-aisiais per prezidento
rinkim ų kam paniją druskos,
saldainių ir degtukų dalybomis
ypač pasižym ėjo R olandas
Paksas, o 2004 metų Seimo
rinkimų kampanijoje rinkėjus
taip viliojo visos pagrindinės
politinės jėgos.
Rinkimus laimėjusi Darbo
partija rinkėjus girdė alumi,
rengė garsių atlikėjų koncer
tus, dalijo arbatą, cukrų, medų
su partijos atributika, rengė
įvairias loterijas.
Socialdemokratų ir social
liberalų rinkim ų blokas rin
kėjus gundė saldumynais.
Nesnaudė ir dabartinės opo
zicinės partijos - liberalcentristas Eligijus Masiulis Klaipė
dos rinkėjus viliojo batų šepe
čiais su savo pavarde, o jo ben
dražygis Vytautas Grubliauskas
- užaugintomis bulvėmis. omni.lt

Valstybės vadovas Valdas
Adamkus klausia, ar valdan
čiosios koalicijos partneriai
sugebės dirbti drauge. "Po
socialdemokratų partijos pre
zidiumo posėdžio sprendimo
prezidentui kyla klausimas, ar
valdančiosios koalicijos part
neriai sugebės toliau dirbti, ar
bus išlaikyti koalicijos sutar
tyje numatyti susitarimai", sakė prezidento atstovė spau
dai Rita Grumadaitė.
Tuo tarpu premjeras Algir
das Brazauskas teigia neišgir
dęs iš prezidento klausimų dėl
valdančiosios koalicijos dar
bingumo. Po vykusio Vyriau
sybės p o sė d ž io p rem jera s
žurnalistam s teigė, jog Tur
niškėse buvo susitikęs su pre
zidentu Valdu Adamkumi.
"Aš su prezidentu buvau
su sitik ęs, p rez id en tu i toks
klausim as nekyla. Jis m an
tokio klausimo neuždavė. Aš
manau, kad čia vargu ar yra
prezidento žodžiai. Labai abe
joju...", - sakė A.Brazauskas.
V aldančiosios S o cialde
mokratų partijos (LSDP) pre
zidium as deklaravo param ą
savo vadui, premjerui Algirdui
B razauskui, ir jo atsistaty 
dinimo atveju pagrasino pasi
traukti iš valdančiosios koali
cijos. "Socialdemokratai pasi
ryžę dirbti koalicijoje Lietuvos
žm onių labui, tačiau jeig u
ministrui pirmininkui Algirdui
Brazauskui dėl sąmoningo jo
puolimo būtų sutrukdyta tęsti
darbą, socialdemokratai pasi
trauks iš Seimo daugumos ir
koalicinės Vyriausybės", - ra-

šoma LSDP prezidium o pa
reiškime.
Socialdem okratų p areiš
kimas nedelsiant išsiųstas val
dančiosios koalicijos partne
riams - Darbo partijai, Naujajai
sąjungai bei Valstiečių ir Nau
josios dem okratijos partijų
sąjungai.
"Cia ženklas mūsų partne
riams, kad suprastų, jog mes
rim tai nusiteikę - arba dir
bame, arba nedirbame. Tai ne
šantažas, tiesiog m es sąži
ningai pasakome, kad tokiomis
sąlygomis kyla grėsmė koa
licijai", - žurnalistams LSDP
prezidium o pareiškim ą k o 
mentavo partijos pirmininko
pavaduotojas C eslovas Jur
šėnas.
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas tuo tarpu įsitikinęs,
kad koalicija gali ir net privalo
dirbti kartu. "Aš tikrai ra 
ginčiau dirbti, aš manau, kad
koalicija pajėgi dirbti ir aš
labai sunkiai įsivaizduoju,
kokia dar galėtų būti mozaika
šiame Seime", - žurnalistams
trečiadienį sakė Seim o pir
mininkas.
Pastaruoju metu koalicijoje
kilusius nesklandumus Seimo
p irm in in k a s įv a rd ijo k a ip
"vieną iš sunkumų, kuriuos
reikia įveikti". Naujajai sąjun
gos pirmininkas A.Paulauskas
žurnalistams neatskleidė, kaip
jo vadovaujama partija elgtųsi.
Dabartinė valdančioji centro-kairės koalicija buvo suda
ryta po 2004 rudenį vykusių
Seimo rinkimų.
Lietuvos radijas

R E F E R E N D U M A S P R IE S EU R Ą ?
Referendumą dėl euro įve kyti, k iek parašų surinkta.
dimo atidėjim o inicijuojanti Tačiau je i nuo pat pradžių
iniciatyvinė grupė dar nenori žmonės būtų pasirašinėję kaip
laidoti vilties, kad jai tai pa dabar, mes garantuotai būtu
vyks, nors pripažįsta, jog rei mėme surinkę", - teigė Lietu
kalingo kiekio parašų refe vių tautininkų sąjungos vado
rendumui surengti tikriausiai vas G.Songaila.
jau nebesuspės surinkti.
Vėliausių apklausų duome
Rugsėjo viduryje pradėjusi nimis, lietuvių entuziazmas dėl
rinkti parašus referendum ui euro blėsta. D abar jau kiek
dėl 2007 metais planuojamo daugiau nei pusė L ietuvos
euro įvedim o, iniciatyvinė g y v e n to jų n e p rita ria eu ro
grupė gruodžio 12 dieną pri įvedimui planuojamu laiku valo grąžinti Vyriausiajai rin nuo 2007 metų sausio 1 die
kimų komisijai VRK rinkimų nos. Daugelis nepritariančiųjų
lapus su ne mažiau kaip 300 greitam euro įvedimui baim i
tūkst. tokį reikalavimą remian nasi kainų kilimo, kaip buvo
čių piliečių parašų.
kai kuriose eurą įsivedusiose
Kaip sakė vienas iš inicia ES valstybėse.
tyvinės grupės narių Gintaras
R eferendum ą in ic iju o ja
Songaila, nors pastaruoju metu skeptiškai narystę ES verti
parašus rinkti sekasi labai ge nantys visuomenės aktyvistai.
rai, tačiau kažin ar per likusias
Opozicinė Liberalų demok
dvi savaites pavyks surinkti ratų frakcija anksčiau keletą
visus reikalingus parašus. "Vil kartų nesėkmingai bandė Sei
tis nedidelė, bet ji yra", - kal mui siūlyti inicijuoti pataria
bėjo G.Songaila. Jis kol kas m ąjį referendum ą dėl euro
nežino, kiek parašų pavyko įvedimo.
surinkti iki pastarojo meto.
Iki šiol dauguma bandymų
"Rinkimų lapus pradėsime inicijuoti referendumą suren
surinkinėti šios savaitės pabai kant piliečių parašus baigėsi
goje. Dabar sudėtinga pasa- nesėkmingai.
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OKUPACINIU DEŠIMTMEČIU 700 PSL. ISTORIJA
A n ta n a s D u n d zila
Šių metų vasarą skaitytojus
pasiekė Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro (LGGRTC) impo
zantiškas, net 700 psl. leidinys,
“Lietuva 1940-1990” , kurio
pavadinimas papildytas svar
biu prierašu, “Okupuotos Lie
tuvos istorija”.
Po 15 nepriklausomo gyve
nim o m etų, tik ria u sia i po,
spėju, 400-500 apie okupaciją
išleistų knygų (LGGRTC, Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos bei kitų leidyklų
ar leidyklėlių ir privačių as
menų) - turime vientisą, susis
temintą, Lietuvos profesionalų
paruoštą to laikotarpio traktatą.
Į tą leidinių skaičių (kuris
paremtas turimais - 300 + to
kių knygų vienetais), aišku,
neįeina periodika bei v iso 
kiausi smulkesni leidinukai, o
taip pat išeivijoje pasirodę
atsiminim ai ar studijos. Tad
galim a teigti, kad istorinės
medžiagos bent bado nem a
tėme. Priešingai, apart kelio
likos ar keliasdešim t tikrai
išskirtinų knygų, skaitėme ir
besikartojančius prisiminimus,
ir menkesnio lygio, o kartais
diletantiškai, net iškreiptai, ar
net “atbulai jojančius” spaudi
nius. Čia m inim as leidinys
ypatingas tuo, kad jam e su
telkta viso okupuoto krašto
tuometinė istorija. Net ir pava
dinime aiškiai pasakyta: “oku
puoto” . Tokios apimties bei
pobūdžio leidinio iki šiol ne
turėjome. Valio!
Atvertus pirmuosius pusla
pius, į akis k rin ta leidėjas
LGGRTC. Šis veikalas pasi
rodė ne kokio universiteto, ne
fondo, ne visuom enine ini
ciatyva, bet jį paruošė ir išleido
valstybinė įstaiga. Šią pastabą
grindžiu dviem klasikiniais pa
vyzdžiais: A. Šapokos “Lietu
vos istoriją” 1936 m. išleido
tuometinė Švietimo m iniste
rijos Knygų leidimo komisija,

o 1999 m. E. G udavičiaus
“Lietuvos istorijos” I-mą tomą
- Vydūno Fondas (Čikagoje) ir
Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla (Vilniuje). Čia įdomu
dar tai, kad valdžios įstaiga,
LGGRTC, turi galimybę, iš
teklius bei norą (noras ypač
svarbu!) su tokiais leidiniais
eiti į viešumą. (Ach, kad Lie
tuvos prokuratūra parodytų
nors dalelę šio bruožo, kuris
istorine tiesa bei teise atsi
spindi LGGRTC le id in y je .)
Tekstas išdėstytas septy
niuose skyriuose,kurie apima
40-yje poskyrių atspausdintus
straipsnius. Šioje apžvalgoje
tegalima suminėti pagrindinius
skyrius: tai Lietuva okupacijos
išvakarėse, Nepriklausomybės
praradimas, Nacių okupacija,
Totalitarinis stalininis rėžimas,
Lietuva destalinizacijos m e
tais, Kraštas ir visuomenė tarp modernizacijos ir sąstin
gio, Lietuvos valstybingumo
atkūrimas. Knygos pabaigoje
patalpinta Lietuvos valstybės
1991-2004 m. kronika, as
m envardžių rodyklė ar san
trumpų sąrašas. Įvade aiški
nam a, kad šia m onografija
siekta “ apibendrinti p a sta 
rajame dešimtmetyje vykusius
L ietuvos naujausiųjų laikų
istorijos tyrim us” . Tai keis
tokas te ig in y s, k re ip ia n tis
skaitytojo dėmesį ne į įvykių
istoriją, bet tų įvykių doku
mentavimo procesą. Vienaip ar
kitaip toliau jau pasakoma, kad
k au p tas į L ietu v o s likim ą
nulėm usią, L ietuvą okupa
vusių ir valdžiusių valstybių
politiką. Tai jau istorija, poli
tinė istorija.
Viso net 14 autorių dar
bavosi prie šio veikalo. Re
dakcinę kolegiją sudarė vyr.
red. A. A nušauskas, ta lk i
nam as A. Bubnio, D. K uo
dytės, A. Jakubčionio, V. Tininio ir L.Truskos. Savo pa
skelbtais darbais autoriai yra

susirišę su LGGRTC, Vilniaus
u -tu , G en. Ž e m aič io k aro
akadem ija ar kitom is ak a
d em in ėm is in stitu c ijo m is,
archyvais. Dera suminėti, kad
D. Kuodytė jau dešimtmetis
vad o v au ja LG G RTC, o A.
A n u ša u sk a s yra v ien u iš
LGGRTC departam ento d i
rektorių. (D. Kuodytės vado
vaujamas LGGRTC išsivystė
į produktyvų spaudos organą,
kasmet pasirodantį su keliomis
knygom is ir išleidžiantį po
kelis numerius “Genocidas ir
re z iste n c ija ” žurnalo.) Čia
geras pavyzdys, kai valdžios
įstaigai vadovauja savo srities
profesionalai, bet ne politiniai
biurokratai.
Istorinio veikalo tikras
įv ertin im a s p rik la u so is 
torikam s, tačiau apie jį gali
pasisakyti ir to laikotarpio
istorija besidom intis eilinis
skaitytojas. Tad bendras lei
dinio įspūdis, bent man, yra
geras. Geras ne dėl to, kad
(bijojau...) “galėjo būti blo
giau” , bet, kad - jį skaitant ir
kai ką lyginant su kitais duo
menimis - teksto turinys ati
tinka žinomiems faktams, yra
suprantam as, pateisintas iš
našomis, o kalbiniu atžvilgiu
- jaučiasi saikus, istoriniam
veikalui reikalingas tonas t.y., sklandžiai parašytas bei
kompetentingai suredaguotas
darbas. Būtų galima suminėti
dar vieną bruožą, skiriantį
išeivijos skaitytoją nuo Lie
tuvos autorių: skaitant apie
išeiviją, Lietuvos autorių pa
rašytuose straipsniuose ja u 
čiasi šioks toks lėkštumas; ir
kitos pusės - skaitant apie
sovietinės okupacijos įvykius
Lietuvoje ar Sibire - dvelkia
išeivijoje neišgyventas prie
vartos lygis.
S kaitydam as kai kurias
knygos vietas, žymėjausi bei
komentavau. Štai, šis tas iš tų
pastabų:

Nesankcionuotas mitingas prie Adomo M ickevičiaus pam inklo slaptajam M olotov-Ribbentrop
protokolui pasmerkti. Vilnius, 1987 m. rugpjūčio 23 d. Mitinge kalba Nijolė Sadūnaitė, šalia stovi
Vytautas Bogušis.

“Lietuva 1940-1990” knygos viršelis. Meninis apipavidalinimas
Alfonso Zviliaus.

Krito į akis neatodairus,
n e tik slu s “n a c ių ” term in o
naudojimas: pvz., “nacių oku
pacija” , “nacių režimas”. Pa
našaus, beveik neapykanta
d v e lk ia n č io term in o apie,
sakykim e, “kacapus” nepa
stebėjau; istorikai privalėtų
visur tik tiksliai išsireikšti,
pvz., kalbant apie “Vokietijos”,
“vokiečių Reicho” okupaciją,
tolygią naudotam “ sovietų
režimui” arba “SSRS” . M a
nau, kad neproporcingai smul
kiai aprašyti 1944 m. mūšiai
dėl K laipėdos (267 p s l.) .
Sužinojau,kad 1944 praūžus
frontui, Kaunui ir Vilniui ener
giją 1944-1945 tiekė elekt
riniai traukiniai (275 p s l.) .
310 p sl. - g e ra i išd ė s ty 
tas Lietuvos laisvės armijos
(LLA) vaidmuo, likimas bei
reikšm ė... Labai geras par
tizaninių apygardų žemėlapis,
316 p s l . 344 psl. visiškai
nepam inėtas 1947 gegužės
mėn. J. Lukšos svarbus žygis į
R y tp rū siu s. Silpnai parašyta
apie partizanų strateginį tiks
lą, nepaminėtas jau 1941 m.
Sukilimo vadovybės paneigtas
įstojim o į Sovietų Sąjungą
m itas (psl. 3 4 8 ) . Įdom i,
anksčiau nematyta pokarinių
gyventojų statistika, psl.390:
pvz., iš 1941 buvusių 217
tūkst., 1945 Kaune buvo likę
tik 80 t . 402 psl. labai įdo
mus, kitur nematytas M ask
vos kaltinim as A. Sniečkui
dėl partizanų vado Ž em ai
č i o . N ors V-m e sky riu je
daug įvardintų 1959 m. lai
kotarpio valdžios pavardžių,
444 psl. skaitytojas “alksta”
nors kelių pavyzdėlių prie
štai, šio sakinio: “Daug kur į
aukštesnius postus buvo pa

skirti jauni, bet labiau prokomunistiškai nusiteikę žmo
nės” . 512 psl. - Lukiškių
aikštės nuotrauka su kam 
pučiu buv. Lenino prospekto:
netikslus u ž r a š a s . Kai kur
n u o tra u k ų te m a tik a iš vis
nepritaikyta prie t e k s t o . ir
t.t. ir t.t.
Liko neišredaguotos k e
lios faktinės bei korektūros
klaidos. (Jas pam inėsiu įro
dymui, kad leidinį gan atidžiai
skaičiau.) 265 psl. klaidingai
įmaišytas Liudvinavas, kuris
yra Suvalkijoje, bet ne prie
V iln iau s. N e te isin g a n u o 
traukos data 346 psl.: sausis
Lietuvos miške, tačiau nėra
s n ie g o . 366 psl. labai “skūp iai” sum inėti išeivijos ra 
šytojai ir Škėmai klaidingai
duotas Adomo v a r d a s . Ir kt.
Taigi naująją knygą m a
lonu imti į rankas, įdomu (ir
reikia!) skaityti. Ji šiek tiek
p rim e n a “V agos” V ilniuje
1999 išleistą “Lietuvos nai
kinim ą ir tautos kovą” . Abi
to k io p at fo rm a to , b ev eik
tokio pat puslapių skaičiaus.
Tarp jų tačiau ryškūs skir
tum ai. N a u ja sis LG G RTC
le id in y s tam p ria u s u re d a 
guotas, vientisesnis: o “Va
gos” - tem atiniai sugrupuo
tų straipsnių rinkinys. “N ai
k in im ą ir k o v ą ” sudarė I.
Ignatavičius su išeivijos talka
b e i p in ig in e p a ra m a , ko
LGGRTC leidiniui, atrodo,
nereikėjo. Beje,”Naikinimą ir
k o v ą ” red a g a v o LG G RTC
istorijos vyr. redaktorius A.
Anušauskas.
Isto riją “L ietu v a 1940
1990” esu linkęs laikyti bene
reikšmingiausiu 2005 m. lei
diniu.
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LIETUVOS KARIUOMENE
ŠIANDIEN
Paruošė Garbes generalinis konsulas
Vytautas Čekanauskas
pagal Krašto apsaugos ministerijos informaciją

I.
Praėjusiais metais kalbė
damas kariuom enės šventės
dienos proga atkreipiau susi
rinkusiųjų dėmesį į tuos laikus
k ai L ie tu v o s R esp u b lik o s
S eim e buvo d isk u tu o jam a
tem a kaip turi būti organi
zuojam a m ūsų kariuom enė.
Šiandien ši tem a ir vėl yra
mums opi, nes Lietuvai tapus
ir NATO ir Europos sąjungos
nare, reikalavim ai pasidarė
daug įvairesni apimantys ne tik
Lietuvos, bet ir kitų nariųvalstybių interesus.
Kai buvęs Lietuvos kariuo
menės vadas generolas Jonas
Kronkaitis paklaustas, ar jis
dabar, kai Lietuva jau tapo
NATO nare, pritaria minčiai,
kad mūsų šaliai nereikia dide
lės kariuomenės, atsakė, kad
kiekvienai šaliai kariuomenės
reikia ne didelės ir ne mažos,
o to k io s, k u ri būtų p ajėg i
atremti galimas grėsmes. Tad
šiandien bent trumpai žvilg
terėkime į mūsų kariuomenės
struktūrą kaip ji atitinka gene
rolo J. Kronkaičio nusakytą
nuostatą.
Štai kaip ji yra p rista
toma Krašto apsaugos minis
terijos teikiamoje informa
cijoje. Lietuvos narystė NATO
reiškia esminį valstybės gy
nybos planavim o p rielaidų
pokytį - kolektyvinės gynybos
garantijų atsiradimą. Tai yra
esm inis skirtum as tarp L ie
tuvos gynybos politikos iki
n ary stės NATO ir nuo jo s
pradžios. Kintantis grėsm ių
pobūdis Lietuvos kaip NATO
narės kariuomenei kelia dve
jopą iššūkį. Kariuomenės vaid
m uo šalies viduje keičiasi.
Šalia tradicinės misijos ginti
šalies teritoriją nuo išorinės
ag resijo s, k ariuom enė turi
daugiau dėmesio skirti užda
viniams, kurie anksčiau laikyti
a n tra e ilia is: telk ti pagalbą
civilinėms institucijoms tero
ris tin ių išp u o lių L ie tu v o s
teritorinėje jūroje ar ore erd
vėje atvejais, padėti kovoti su
gam tos stichijom is, saugoti
svarbius objektus, tokius kaip
Ignalinos AE. Kai būtina už
tikrinti visuom enės gerovę,
kariuom enė tu ri b ūti p a s i
rengusi reaguoti į tokias ne
k arinio pobūdžio grėsm es,
k u rio s p ran o k sta c iv ilin ė s
valdžios institucijų galimybes
imtis atitinkam ų priem onių.
Tokie re ik a la v im a i sukėlė
diskusijas apie reikalingumą
profesionalios kariuomenės.
Ką reiškia - profesionali
kariuomenė. Pirmiausia, labai
svarbu pažymėti, kad profesio
nali kariuom enė n eb ūtinai

reiškia, kad joje nėra šauktinių.
Profesionali kariuomenė - tai
kariuomenė, sugebanti profe
sionaliai vykdyti jai iškeltas
užduotis. Karių rengimo sis
tema šiuo metu pertvarkoma
taip, kad visi kariai, įskaitant
šau ktinius, būtų pasirengę
vykdyti jiems iškeltus uždavi
nius, t.y. būtų savo srities
profesionalai.
K oks yra ša u k tin ių ir
p rofesin ės karo tarn yb os
(PKT) karių santykis šian
dien? Šiuo m etu L ietuvos
kariuom enėje tarnauja apie
3800 šauktinių ir tai sudaro
apie 27 proc. viso reguliario
sios kariuomenės personalo.
Lietuva neplanuoja visiškai
atsisakyti šauktinių, tačiau
2001 m. p rad ė ju s m ažin ti
šauktinių skaičių, iki 2008 m.
jų skaičių planuojama suma
žinti iki 2000 karių (t.y., šauk
tiniai sudarys mažiau nei 18
proc. viso kariuomenės perso
nalo). 2008 m. Lietuvos ka
riuom enėje turėtų būti apie
8300 profesinės karo tarnybos
karių.
Kokie yra m otyvai atsi
sakyti kariuomenėje šaukti
nius? Kalbant apie perėjimų
prie vien iš PKT karių suda
ry to s k a riu o m en ė s, re ik tų
atkreipti dėm esį į kelis as
pektus. Pirm a - egzistuoja
įvairių nuomonių, šiuo klau
simu, todėl atsisakyti ar ne
šauktinių bus politinis spren
dimas ir jį lems valdančiosios
parlamento daugumos politi
nės nuostatos. 2004-2008 m.
LRV program oje num atyta
“perpus sumažinti privalomo
sios pradinės karo tarnybos
karių skaičių, laipsniškai di
dinti profesionalų skaičių”.
Antra, svarbią reikšmę šio
sprendim o priėm im ui turės
finansiniai motyvai. Šiuo metu
viena šauktinio darbo vietos
sukūrimo ir kario išlaikymo
išlaidos per metus yra apie 2,5
karto mažesnės nei analogiš
kos išlaidos PKT kariui. Todėl
norint, kad kariuomenė vykdy
tų tuos pačius uždavinius kaip
dabar, jai reiktų skirti daugiau
resursų.
Trečia - pastaruoju metu
vis didesnių sunkumų kyla pa
naudojant šauktinius, kadangi
mažėja sferų, kur juos galima
panaudoti (reikia ilgiau trun
kančio apm okym o naudotis
vis sudėtingesne technika,
šauktinių negalim a siųsti į
tarptautines operacijas). Todėl
bus išlaikyta tendencija mažin
ti šauktinių ir didinti PKT karių
skaičių.
Kita vertus, kol kas kariuo
menėje naudinga išlaikyti nors

NATO būstinėje atidaryta nuotraukų apie Lietuvos vadovaujamą Afganistano Goro provincijos
atkūrimo grupę paroda. Alfredo Pliadžio nuotraukų parodą "Permainų vėjas: Provincijos atkūrimo
grupė Čagčarane" NATO būstinėje Briuselyje lapkričio 28 d. atidarė Lietuvos nuolatinis atstovas
Siaurės Atlanto Taryboje Linas Linkevičius (kairėje) ir NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer (dešinėje).
NATO

ir nedidelį kiekį šauktinių tam,
kad kariuomenė išlaikytų glau
desnį ryšį su visuom ene, o
šalies gynimas netaptų vienos
p ro fe sin ė s grupės reik alu .
Jeigu būtų priim tas sp ren 
dimas kariuom enę form uoti
vien iš PKT karių, reform ą
vykdant palaipsniui šis perė
jim as būtų natūralus ir ne
skausmingas.
Kokia yra NATO pozicija
dėl LK p rofesion alizm o?
NATO Lietuvai nenurodo, ko
kį kariuomenės modelį pasi
rinkti. A ljansui svarbu, kad
Lietuvos kariai būtų kokybiš
kai parengti tiek kolektyvinės
gynybos, tiek taikos palaiky
mo operacijoms, kad Lietuva
“įsipareigotų siųsti pajėgas
dalyvauti Aljanso operacijose
bei identifikuoti ir parengti
specializuotus padalinius ir
pajėgum us šiom s o p e ra c i
jo m s” . R ekom endacijose ir
pastabose Lietuvai sakoma,
kad “Lietuva turėtų kurti ma
žesnius, tačiau didesnių pa
jėgumų ir lengvai perdislokuo
jamus karinius vienetus” .
Kokie yra kiti galimi Lie
tuvos kariuomenės profesio
nalizmo variantai? Kol ne
priimtas politinis sprendimas
atsisakyti šauktinių, privalo
mąją karo tarnybą ne krizės
m etu galim a būtų p aversti
atrankos ir privalom o pasi
ru o šim o eta p u b ū sim iem s
profesinės karo tarnybos ir
aktyviojo rezervo kariam s.
Sumažinus šauktinių skaičių
kariuomenėje iki - 2000 ga
lima būtų numatyti, jog atlikti
pradinę karo tarnybą šaukiami
tik to pageidaujantys jaunuo
liai, o privaloma karo tarnyba
taikos metu yra ne visuotinė
prievolė, bet būtina sąlyga
norint tapti PKT ar aktyviojo
rezervo kariu arba net ir kitų
jėgos struktūrų (pvz. Pasienio
apsaugos) pareigūnu.

II.
Ką reikėtų padaryti, prieš
atsisakant karo prievolės?
Siekiant, kad savanoriškumo
principu formuojamose pajė
gose neatsirastų karių stygiaus
reiktų sukurti daugiau ir įvairių
priemonių skatinančių atlikti
tarnybą kariuomenėje. Taip pat
reiktų sukurti m echanizm ą,
kad atlikę pradinę karo tarnybą
ar nepratęsę PKT kario sutar
ties jaunuoliai būtų suintere
suoti tęsti tarnybą taip pat sa
vanoriškumo principu sudaro
mame aktyviajame kariuome
nės rezerve. Reiktų numatyti
papildom as lėšas KA S biu
džete, nes pradinę karo tarnybą
atliekantiem s bei aktyviojo
rezervo kariams tektų mokėti
atlyginimą, buitines išmokas ir
t.t.
Norint paruošti šių dienų
reikalavim us atitinkantį ka
reivį Lietuvoje veikia kelios
specializuotos mokyklos. Šalia
karo akademijos Vilniuje dar
yra sekantys mokymo centrai:
D iv iz ijo s g e n e ro lo S tasio
Raštikio puskarininkių m o
kykla, Didžiojo Lietuvos et
mono Jonušo Radvilos moko
masis pulkas, Karo inžinerijos
m okykla, Jėgerių m okykla,
Generolo Adolfo Ramanausko
kovinio rengimo centras.
Be sausumos kariuomenės
Lietuva dar turi Karines oro ir
Jūrų pajėgas.
Karinės oro pajėgos yra
sudedamoji Lietuvos kariuo
m enės dalis form uojam a iš
profesinės karo tarnybos karių
ir civilių tarnautojų. Jos dali
niai yra išsidėstę visoje Lietu
vos teritorijoje. Karinėse oro
pajėgose šiuo metu tarnauja ir
dirba apie 1000 profesiona
liosios karo tarnybos karių ir
civilių tarnautojų.
A tsižvelgiant į Lietuvos
karinėje strategijoje numa

tytus karin iu s tik slu s bei
vykdant šalies įsip areigo
jim us karinės oro pajėgos
atlieka daug įvairių užduocių.
Tarptautinis bendradar
biavimas ir integracija. Lie
tuva, 2004 m. tapusi NATO
nare, ir toliau nuosekliai ir
ryžtingai įgyvendina aktyvaus
ir ryžtingo intergravim osi į
Aljanso struktūras priemones.
Todėl pagrindinis dėm esys
tarptautinio bendradarbiavimo
srityje kreipiamas į sąveiką su
NATO struktūromis bei ben
dradarbiavimą su valstybėmis
Aljanso narėmis.
Karinės oro pajėgos, plėtodam os ir vystydam os savo
pajėgumus, bei pritaikydamos
juos prie NATO keliamų reika
lavimų, aktyviai bendradar
biauja ne tik su NATO valsty
bėm is (D anija, N orvegija,
Lenkija, JAV, Čekija, Estija,
Latvija ir kt.) bet ir su kitomis
kaimyninėmis šalimis (Švedi
ja, Ukraina ir kt.).
Karinių oro pajėgų tarptau
tinio bendradarbiavimo spekt
ras labai platus - tai dalyva
vimas įvairaus lygio ir trukmės
tarptautiniuose seminaruose,
k o n feren cijo se, karin iu o se
m okym uose, tarp tau tin ė se
operacijose bei daugiašaliuose
projektuose. Daug renginių
vyksta pagal dvišalio bendra
darbiavimo planus, kurie ren
giam i iš anksto ir sudarom i
kiekvieniems metams.
Integracija į NATO struk
tūras yra svarbiausias Karinių
oro pajėgų prioritetas. Visiškas
suderinamumas ir NATO rei
kalavimų pajėgoms atitikimas
yra gyvybiškai svarbus sie
kiant visaverčiai dalyvauti Al
janso veikloje. Integracijos
procesas yra gana sudėtingas
ir ilg a s, ta č ia u šiuo m etu
NATO n a rių K a rin ių oro
(Nukelta į 10 psl.)
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Patalpinkime DIRVOJE
švenčių sveikinimus
Švenčių proga daugelis asmenų sveikina savo
gimines, draugus, bendradarbius bei pažįstamus.
A rtėjančių Šv. K alėdų bei N aujųjų m etų
proga kviečiame Jus patalpinti savo sveikinimus
Dirvoje.
Tokiu būdu pasieksite savo sveikinamuosius ir
paremsite lietuvių spaudą. Sveikinimų kainos yra
prieinamos.
Prašome tai atlikti kiek galima anksčiau, nes
švenčių metu pašto pristatymas yra gana didelio
tūrio ir dažnai vėluoja.

Dirva
CLEVELAND,

OH

MIELI CLEVELANDO
LIETUVIAI,
ORGANIZACIJŲ
VADOVAI IR JŲ NARIAI
Maloniai visus kviečiame
dalyvauti, kuriamų kalėdinių
puokščių rengiamoje parodoje
- konkurse “Žiemos puokštė”.
Šios parodos tikslas: p a si
džiaugti patiem s ir pradžiu
ginti visuomenės narius gra
žiomis gamtos dovanomis.
Puokštes galima sukurti iš
sausų augalų, eglės ar pušų
šakų, popieriaus, žaisliukų,
CLEVELANDO
LIETUVIŲ ŽINIOS
Kariuomenės šventės m i
n ėjim as C lev elan d e įvyko
lapkričio 20 d., sekmadienį.
B uvo p ris im in ta L ietu v o s
kariuomenės 87 metų įkūrimo
sukaktis. Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos bažnyčioje šv.
Mišiose Clevelando Lietuvių
k a rių są ju n g o s “R a m o v ė ”
atstovai dalyvavo su “Ramo
vės” vėliava.
Radijo programa “Tėvy
nės garsai” pradėjo savo laidą
karišku maršu. Girdėjome iš
archyvo 1964 m. “Tėvynės
garsų” vedėjo Juozo Stempužio p o k a lb į su 1918 m etų
savanoriu K azim ieru Eidukaičiu. Po prisim inim ų apie
praeities minėjimus ir Lietuvos
kariuom enės įsteigim o isto
rijos “Tėvynės garsų” vedėja
Aldona Stempužienė telefonu
kalbėjosi su Šiauliuose gyve
nančiu JAV armijos pulkininku
Edmundu Ciapu apie šių dienų
Lietuvos karius. Pulk. E. Ciapas d irba L ietuvos K rašto
apsaugos m in iste rijo je . Jo
nuomone, Lietuvos kariuome
nė tobulėja ir darosi vakarie
tiška. P riklausym as NATO
struktūrom s - dalyvavim as
Afganistane ir Irake kariams ir
karininkam s daro teigiam ą
įtaką.
“Tėvynės garsai” savo lai
dose mini visas svarbias šven
tes, istorinius ir svarbių asme
nų minėjimus. Iš Juozo Stempužio sukaupto archyvo girdi
me jau iškeliavusių svarbių

džiovintų vaisių, kaspinų ir t.t.
Tai neribotos galimybės Jūsų
fantazijai.
Prie puokštės pridėkite or
ganizacijos pavadinimą, (jei jai
atstovaujate, arba savo vardą
bei pavardę jei norite dalyvauti
asmeniškai) ir sukurtai puokš
tei pavadinimą. Puokštes pri
statyti iki gruodžio 17 d. į
DMNP svetainę iki 12.00 v.p.p.
(veiks lietuviška mokyk-la).
Dėl klausimų galima kreip-tis į
Nomedą Vucianienę tele-fonu
(440) 255-6832.
Organizatoriai Cleveland
LB
v e ik ė jų žo d žiu s. N esen iai
buvo prisiminta prelato Myko
lo K rupavičiaus 100 m etų
gimimo sukaktis, perduota jo
kalba. Šioje programoje Aldo
na Stempužienė kalbėjosi su
C levelando jaunuoliu Luku
Laniausku, kuris studijuoja
Šiauliuose Jėzuitų kolegijoje.
A.S.
PALM

BEACH,

FL

L ietuvių B endruom enės
Palm Beach apylinkės p ir
mininkas Kęstutis Miklas lap
kričio 12-13 dienomis dalyvavo
Čikagoje seniausios lietuvių
organizacijos - Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje - įvykusia
me 68-me seime. Po seim o
posėdžių SLA prezidentas Vy
tautas Kasniūnas atsistatydino,
ir į jo vietą buvo išrinktas K.
Miklas, kuris ir šiam seimui
pirmininkavo. Į vykdomąją val
dybą taip pat buvo išrinktas ir
antrasis viceprezidentas, kuriuo
tapo adv. Saulius Kuprys, da
bartinis ALTos pirmininkas.
SLA yra Amerikos lietuvių
fraternalinė draudim o orga
nizacija, veikianti nuo 1886
metų ir turinti per 2,500 narių
122 skyriuose Amerikoje bei
Kanadoje. Ateinančiais metais
ji švęs savo 120 metų veiklos
sukaktį. Vykdomoji valdyba
numato šią sukaktį iškilmingai
pam inėti šios organizacijos
gimtinėje Pennsylvanijos vals
tijoje.
2006 m. sausio 8 d., sekma
dienį, 3:00 val. popiet, LB
Palm Beach apylinkės 30 metų

“Exhultate” choro vyrų vienetas.

NEW

YORK,

VYČIŲ VEIKLA

NY

Apreiškim o parapijos ta
ryba - surengė Padėkos dienos
pietus. Pradėjo Vladas Sidas,
Tarybos pirmininkas, Garbės
svečius pristatė dr. G iedrė
Kumpikaitė - tarpe jų, pirmą
kartą parapijoje atsilankiusį
naujai atvykusį LR konsulą
ekonominiams ir kultūriniams
reikalam s A lgim antą M ise
vičių su žmona Jūrate. Patricija
Sidas išreiškė šios dienos pa
dėką. Maistas buvo skanus ir
įvairus.
T ruputi Padėkos dienos
istorijos. Pirm ą kartą šiuos
p ietu s atšventė P iligrim ai,
P ly m o u th M ass., 1621 m.
spalio mėn. Jie norėjo išreikšti
Dievui padėką už pirmus labai
sunkius m etus A m erikoje.
Nušovė laukinių kalakutų ir
jiems draugiški indėnai sume
džiojo penkias stirnas ir taip
prasidėjo ši šventė. Tradicija
pasakoja, kad per šiuos pietus
stalai lūžo nuo ant laužo troš
kintos stirnienos ir ant iešmo
keptų laukinių kalakutų. In
dėnų vadas Quadequina pili
grim us pavaišino jiem s dar
nematytais sprogdintais kuku
rūzais “popcorn”.
M es, vakariečiai, turim e
suprasti, kiek daug maisto mes
esame gavę iš indėnų ir tas
m aistas yra sveikas. G raži
tradicija. Atsilankė daug žmo
nių, po to buvo lo te rija ir
parengimas baigėsi su Vytauto
C ereškos gražia akordeono
muzika.
minėjimas, Hiltono viešbučio
banketo salėje, 3700 N. Ocean
Dr., Singer Island, FL. Puikūs
pietūs ir įdomi meninė prog
rama - dainininkai iš Toronto.
Dėl bilietų kreipkitės į apylin
kės valdybą. Kaina - 30 dol.
asmeniui
DAYTONA

BEACH,

Sauliaus Garalevičiaus nuotr.

FL

Lapkričio 13 dieną Lietu
vių klubo pastangomis po pa
maldų Ormond Beach Prince
(Nukelta į 10 psl.)

A tsim ainym o parapijoje
įvyko naujos Lietuvos Vyčių
valdybos pristatymas. Dr. Paul
Michael Kazas, naujas Vyčių
pirmininkas, surengė įspūdin
gą, ir g ražią po p ietę, kuri
prasidėjo su “color guard” ir
Vyčių įžygiavimu į salę. Keletą
m oterų buvo ap siren g ę su
gražiais tautiniais rūbais - He
len Matulionis, Ann M orris
sey, Julia Schroder. Buvo su
groti A m erikos ir Lietuvos
himnai akompanuojant kadetų
korpusui ir Joe Thomas. Invokaciją tarė kun. Vytautas
Volertas. Dr. Kazas paprašė,
kad visi pagerbtu m irusius
vyčius tylos minute. Kadetai
pagrojo gražų ir jaudinantį
“Taps”.
Po to vyko dr. Kazo pri
statym as ir apdovanojim as
buvusių pirm ininkų - Julia
Schroder, John Klimas ir Bru
no Rutkūnas. Jiems buvo įteik
ti Vyčių m edaliai, bukietai
žavingų gėlių ir gražios, me
n išk o s stik lin ė s tau rė s su
kryžium i. Ypatingai gražiai
buvo pagerbtas Lietuvos Ge
neralinis konsulas Mindaugas
B utkus ir Jūratė B utkienė.
Konsului buvo suteiktas gar
bės Vyčio medalis, taurė, bei
New Yorko Senato ir Atstovų
Rūmų proklamacijos. Dr. Kazas nuoširdžiai padėkojo kon
sului už jo dalyvavimą, už jo
pagalbą ir paramą lietuvybės
skleidimo projektams. Konsu
las taip pat pasveikino naują
Vyčių valdybą, pagyrė jų pra
eitį ir palinkėjo daug sėkmės.
Dr. Kazas paskui pagerbė
kuopos komendantą Anthony
Pace ir įteikė šios radijo prog
ramos steigėjui 100 dol. auką.
D ar pagerbti buvo R am utė
Žukaitė, LB NY apygardos
pirmininkė, Robert Bullock iš
M organ Chase, W alter San
chez CEO Q ueens L edger
Group. Labai gražiai pagerbtas
buvo legendinis, vietinis lietu
vis, mūsų visuomenės orkestro
vedėjas Joe Thomas. Dr. Kazas
papasakojo trumpą Joe Tho-

mas biografiją. Norime pami
nėti tik tai k e le tą ypatingų
punktų - Joe Thomas yra antro
pasaulinio karo veteranas. Jam
buvo suteikta “Bronze Star” už
h e ro iz m ą “B a ttle o f the
Bulge” . Jis grojo New Yorke
per abu Worlds Fair - 1939 ir
1964; Vietname su Bob Hope
ir salėse - Webster Hall, Dex
ter Hall, Clinton Park, Paradise
Ballroom.
Po valdybos priesaikos, dr.
Kazas apdovanojo visą valdy
bą Vyčių medaliais. Gal pats
įspūdingiausias reiškinys buvo
10 vėliavų scenoje - 5 ameri
k ietišk o s ir p enkios lie tu 
viškos. O mieliausias įvykis tai
buvo Joe Thomas anūkas Noah
Bagdonas 7 metų, kuris dai
navo scenoje su seneliu duetą
- žavingas vaikas ir tikrai ky
lanti scenos žvaigždė.
KŪČIOS
Tradicines Kūčias rengia
Apreiškimo ir Atsimainymo
parapijos gruodžio 18 d. Ap
reiškimo parapijos Kūčios bus
Mt. Carmel parapijos apatinėje
salėje po 10 val. lietuviškų
Mišių. Kūčiomis rūpinasi trys
organizacijos: parapijos paren
gim ų k o m itetas, M aironio
lituanistinė m okykla ir vyr.
skautės židinietės.
Vyčių K ūčios irgi vyks
gruodžio 18 d., sekmadienį, 1
val. popiet. Taigi, jei pasku
bėsite, galėsite atšvęsti dvejas
Kūčias tą pačią dieną.
NAUJA KRAUTUVĖ
Galų gale turime tikrą lie
tuviško maisto krautuvę “Old
V iln iu s” , b u v u sią K ing o f
L atvia, kuri dabar turi lie 
tuvius savininkus Donatą ir
Romualdą, adresas 87-18 112
Str., Richmond Hill, NY. Tel.
718-850-9061. Tenai galite
g a u ti lie tu v iš k o s d u o n o s,
dešros, sūrio, uogienių, šo
kolado ir daug kitų skanių
dalykų. Sveikiname Donatą ir
R om ualdą ir linkim e jiem s
daug k lie n tų ir gero p a s i
sekimo.
Dr. Giedrė Kumpikaitė
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LIETUVA IR PASAULIS
L ietu vos u žsienio reik alų m inistro A ntano Valionio
nuom one, yra šansų, kad, pasikeitus Lenkijos vadovybei,
L enkijos ir L ietuvos santykiai pagyvės. Jis tai pareiškė
penktadienį interviu lenkų radijo stočiai Vilniuje "Znad Wilii".
A. Valionis lankėsi Varšuvoje su pirm uoju darbo vizitu po
valdžios pasikeitimo Lenkijoje. "Naujas Lenkijos parlamentas
ir naujas prezidentas buvo išrinkti daugiausia rinkėjų iš rytinės,
neturtingesnės šalies dalies balsais. Todėl nauja valdžia dabar
turi pareigą plėtoti šioje Lenkijos dalyje infrastruktūrą ir
pram onę. Tatai teigiam ai atsilieptų Lenkijos ir Lietuvos
santykiams", - sakė ministras.
Komentuodamas naują iniciatyvą - sudaryti Lenkijos ir
Lietuvos "atominę uniją" - bei Lenkijos naftos koncerno PKN
"Orlen" ketinimus pirkti "Mažeikių naftą", A. Valionis teigiamai
įvertino vis aktyvesnę abiejų šalių kapitalų sąveiką. Jis nesutiko
su nuomone, kad Lietuvos Vyriausybė nerodo entuziazmo PKN
"Orlen" atžvilgiu, ir pareiškė, jog "klausimas dar neišspręstas".
Anot A. Valionio, "Lietuvai svarbiausia, kad naujasis "Mažeikių
naftos" pirkėjas užtikrintų naftos tiekimą, kad įmonė dirbtų".
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos vadovas kalbėjo ir apie
neišspręstas Lenkijos ir Lietuvos tautinių mažumų problemas.
A. Valionis pažymėjo, kad žemės grąžinimo Vilniaus krašte
problema turėtų būti sureguliuota iki 2008 metų. Jis patikino,
kad dar šių metų gruodį įvyks aukščiausių Lietuvos valdžios
atstovų susitikimas, kuriame turi būti priimtas sprendimas dėl
lenkiškų pavardžių rašym o lietuviškuose dokum entuose.
Komentuodamas Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių švietimo
problemas, A. Valionis tvirtai pareiškė, kad jos turi būti išspręstos
ir kad tai - švietimo ministrų uždavinys.
Lietuvoje gerėja atliekų tvarkymas ir nuotekų valymas, tačiau
nesusidorojama su transporto keliama oro tarša, upių užterštumu,
didelį nerimą specialistams kelia pajūrio kraštovaizdį niokojančios
audros, teigiama Aplinkos ministerijos leidinyje "Aplinkos būklė
2004". Pasaulinės sveikatos duomenimis, dėl didelės kietųjų
dalelių koncentracijos ore yra didesnė rizika susirgti kvėpavimo,
širdies bei kraujagyslių ligomis.
Lietuvoje blogėja ir kraštovaizdžio padėtis - pajūryje
siautusios audros išplovė dalį Lietuvos paplūdimių. Specialistai
šiuos procesus sieja su klim ato kaita. Leidinyje "Europos
aplinka: 2005 metų būklė ir perspektyvos" nurodoma, kad
Europoje vidutinė temperatūra didėja ir jei šios tendencijos išliks
- artimiausiais dešimtmečiais pradės tirpti ledynai. Ataskaitoje
nurodoma, kad Europoje tokio masto klimato pokyčių nebuvo
5 tūkst. metų.
Per penkerius pastaruosius metus vaikų skaičius Lietuvoje
k asm et m ažėjo v id u tin išk ai po 25 tūkstančius, pranešė
Statistikos departamentas. Šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno
746,3 tūkst. vaikų iki 18 metų, jie sudarė 21,8 proc. visų
gyventojų. Pernai gimė 30,4 tūkst. kūdikių, tai yra 179 mažiau
nei 2003 metais ir 3,7 tūkst. mažiau nei 2000 metais. Pernai ne
santuokoje gimė 8736 vaikai, 28,7 procento gimusiųjų, tai 286
vaikais mažiau nei 2003 metais. Per praėjusius trejus metus
kasmet išsituokė apie 11 tūkst. porų ir po ištuokos su vienu iš
tėvų liko apie 10 tūkst. vaikų. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos
tarnybų įskaitoje 2004 metų pabaigoje buvo įrašyta 16,9 tūkst.
socialinės rizikos šeimų, jose augo 36,9 tūkst. vaikų. 2001 metų
visuotinio surašymo duomenimis, 87,5 proc. vaikų buvo lietuvių
tautybės (86 proc. mieste ir 90,3 proc. kaime), beveik 6 proc. lenkų, 4 proc. - rusų, 1,2 proc. - kitų tautybių.
Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas, kuris Taline kartu
su Latvijos ir Estijos vyriausybių vadovais susitiko su Didžiosios
Britanijos prem jeru Tony Blair, netikėtai apsilankė Estijos
energetikos m ilžinės "Eesti Energia" būstinėje tokiu būdu
patvirtindamas, kad Lietuvą ir Estiją vis dar domina galimybė
kartu statyti naują atominę elektrinę, rašo Estijos laikraštis
Postimees. "Mes sutarėme, kad artimiausiu metu pasirašysime
ketinim ų protokolą, kuriuo rem dam iesi atliksim e naujos
atom inės elektrinės statybų rizikos tyrim ą", - sakė "Eesti
Energia" valdybos narys Lembit Vali. Naujasis "Eesti Energia"
valdybos pirm ininkas Sandor Liive atskrido į Vilnių ir su
"Lietuvos energijos" valdybos pirmininku Viktoru Valentukevičiumi aptarė technines detales.
A. Brazauskas patvirtino, kad susitikimo metu daugiausia
dėmesio buvo skirta atominei energetikai. "Atskiros mūsų šalių
energetikos sistemos yra labai silpnos, - sakė Lietuvos Vyriausybės
vadovas. - Ignalinoje yra infrastruktūra, miestas ir žmonės
pasirengė naujos atominės elektrinės statyboms". L. Vali teigimu,
dar reikia susitarti dėl naujos atominės elektrinės pajėgumo bei
išsiaiškinti visuomenės nuomonę šiuo klausimu. Naujoji atominė
elektrinė Ignalinoje būtų pastatyta per 8-9 metus.

Lietuvos prezidentas Valdas Adam kus dalyvavo K ijeve forum e “D em okratinio pasirinkim o
bendruomenė”. Iš kairės Gruzijos prez. Michael Saakašvili, Ukrainos prez. Viktor Juščenka, Estijos
prezidentas Arnold Ruutel ir Lietuvos prez. Valdas Adamkus.
www.president.lt

KIJEVO KONFERENCIJA
Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus su
darbo vizitu Kijeve dalyvavo
steigiamajame “Demokratinio
pasirinkimo bendrijos” aukš
čiausio lygio forum e. Susi
tikime dalyvavo 8 valstybių Rumunijos, Gruzijos, Slovė
nijos, M akedonijos, M oldo
vos, Latvijos, Estijos ir Lietu
vos prezidentai, aukšto rango
pareigūnai iš 23 šalių - JAV,
Lenkijos, Bulgarijos, Europos
Tarybos, Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organiza
cijos, Juodosios jūros regiono
ekonom inio b e n d ra d a rb ia 
vimo organizacijos atstovai.
Po forum o šeim ininkų U krainos ir G ruzijos prezi
dentų kalbėjęs Lietuvos vado
vas pabrėžė, kad bendri Balti
jos valstybių darbai sustiprino
šalių pozicijas ir pasiryžim ą
integruotis į NATO ir Europos
Sąjungą ir leido pajusti tiek
politinę, tiek ir ekonom inę
regioninio bendradarbiavimo
naudą. “Šiandien matau daug
paralelių tarp to, kokiu keliu
žengia naujosios demokratijos
- Ukraina, Gruzija ir Moldova,
ir to, kas prieš dešimtmetį vyko
Baltijos regione. Todėl norė
čiau paskatinti Jus ir toliau
laikytis drauge, kartu im tis
problemų, kurių sprendimas
pavieniui būtų neįmanomas” ,
- ragino Lietuvos vadovas.

Pasak prezidento, šiandien
ant naujųjų demokratijų vado
vų pečių gula sunki politinė
našta ir atsakom ybė baigti
pradėtus “namų darbus” , kad
europinė perspektyva taptų
realybe, o ištisų regionų gero
vei ir saugum ui pavojų k e
liantys “užšalę” konfliktai būtų
v isiem s laikam s išsp rę sti.
“Europa neturi nei moralinės,
nei istorinės teisės likti nuoša
lyje nuo sunkių, bet būtinų
reformų keliu einančių šalių”,
- pažymėjo V. Adamkus.
Prezidentas sakė esąs tik
ras, kad naujosios Europos
Sąjungos valstybės bus akty
vios Demokratinio pasirinki
mo bendrijos dalyvės ir vado
vės tiesiant kelius tarp Europos
Sąjungos ir kaimyninių šalių.
“Tiesa, mes - lietuviai, estai,
latviai ir lenkai, neturime ste
buklingo recepto, kaip kon
soliduoti dem okratiją. Kita
vertus, turime unikalios sėk
mingo demokratinių institucijų
kūrimo proceso įgyvendinimo
ir laisvos rinkos reformų patir
ties, kurią mielai perduosime
Jums” , - pabrėžė Lietuvos va
dovas.
Prezidentas teigimu, politi
nio elito sutarimo dėl valstybės
užsienio politikos tikslų stoka,
reformų stabdymas ir nepaža
bota korupcija gali iš esmės
sugriauti pasitikėjimą demok-

ratija. Todėl šalies vadovas
paragino n esid airy ti atgal,
darbščiai dirbti, net ir nesitikint
greitų rezultatų. Jis pažymėjo,
kad tik nuo naujų, jaunų ir
patyrusių demokratijų - ben
drų pastangų priklausys, ar
Europa sujungs vertybės, lais
va prekyba ir bendra rinka.
“Tik nuo m ūsų ryžto p rik 
lausys, ar Baltarusijos ateitis
bus dem okratinė. Tik mūsų
įdirbis lem s, ar R usija taps
atsakinga ir aktyvia Europos
vienijimosi proceso dalininke
ir partnerysčių, o ne įtakos
kūrėja”, - savo kalboje pabrėžė
V. Adamkus.
Susitikime buvo pažymėta,
kad šis forumas tęsia intensyvų
bendradarbiavimą ir konsoli
duoja besiplečiančius demok
ratinių procesus tarp Baltijos,
Juodosios ir K aspijos jū rų
regionų šalių. Susirinkę foru
mo dalyviai pažymėjo, kad tai
yra gyvybiškai svarbu regio
nui, siekiančiam ekonominio
gerbūvio ir politinio stab i
lumo.
Kitas “Demokratinio pasi
rinkimo bendrijos” renginys
planuojamas ateinančių metų
pavasarį Bukarešte. 2006 m.
gegužę Vilniuje Lietuvos pre
zidentas yra pasiūlęs surengti
B altijos ir Juodosios Jūros
reg io n ų a u k ščia u sio ly gio
susitikimą.
www.president.lt

ES S U TE IK Ė U K R A IN A I R IN K O S E K O N O M IK O S STA TU SĄ
Europos Sąjunga priėm ė
politinį sprendimą pripažinti,
kad Ukraina yra rinkos ekono
mika, pranešė Didžiosios Brita
nijos ministras pirmininkas To
ny Blair.
Tokio statuso pripažinimas
padės šiai buvusiai sovietinei
valstybei priartėti prie Vakarų
ir prekiauti su ES. Tai ypač
svarbu dėl plieno, kuris yra vie
na pagrindinių Ukrainos eks
portuojamų prekių. "Europos
Sąjunga laikosi savo pažadų, ir

mes šiandien pasiekėme susi
tarimą suteikti Ukrainai rinkos
ekonomikos šalies statusą", savo ruožtu pareiškė Europos
Kom isijos pirm ininkas Jose
Manuel Barroso spaudos kon
ferencijoje Kijeve, pasibaigus
Ukrainos ir Europos Sąjungos
vadovų susitikimui. "Mes pra
dėjome derybas dėl tarpusavio
vizų režimo. Ukrainos ateitis su Europa. Ukraina - stipri Eu
ropos partnerė", - pridūrė J. M.
Borroso.

"Europos Sąjungos vadovai
pritaria Europos K om isijos
įvertinimui, jog Ukraina įvykdė
techninius reikalavimus, kad jai
būtų galim a suteikti rinkos
statusą, kuris padėtų apsaugoti
jos prekybą", - sakoma Ukrai
nos ir Europos Sąjungos susiti
kimo dalyvių, kuris vyko Kije
ve, bendrame pareiškime.
Ukrainos prezidentas pa
reiškė, kad šio statuso sutei
kim o "form alum ai" užtruks
vieną ar du mėnesius.
Delfi
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KULTŪROS PUSLAPIS

“EXULTATE” CHORAS ŽAVĖJO
KLAUSYTOJUS
Gražią ir saulėtą, bet jau
vėsoką lapkričio 19 dieną, visi
keliai vedė į Philadelphijoje
esančius L ithuanian M usic
H all nam us. M at čia vyko
"Exulate" choro iš Clevelando
koncertas, o šis įvykis buvo
tikrai ne eilinė diena. Prieš
koncertą LB apylinkės pir
mininkė Teresė Gečienė pa
sveikino scenoje darniai išsi
rikiavusius 32 dainininkus: 17
m oterų ir 15 vyrų, ir p a si
d žiaugė g ausiu k lau sy to jų
skaičiumi, kurių buvo net 250.
D alis jų atvyko net iš W a
shington, DC, Baltimorės ir
New Jersey vietovių.
Choristai dėvėjo skoningą
aprangą: moterys juodus sijo
nus ir švarkus, bei auksinės
spalvos bliuskutes, o vyrai taip p a t ju o d a s e ilu te s su
“varlytėm ” po smakru. Visų
dėmesį tuoj patraukė, kai ant
pakylos užlipo liekna ir aukšta
dirigentė Rita Kliorienė. Kon
c e rto p ra d ž io je išg ird o m e
iškilmingai nuskambėjusį mu
ziko Zangl kūrinį “Exultate
D om ino” . Po jo - Jacques
Berthier Sanctus, kur solo dalį
atliko Edas Kijauskas. Toliau,
kaip ir p rid e ra, išg ird o m e
subtiliai ir ram iai sugiedotą
Sergeij R achm aninoff “Ave
Maria”. Felikso Bajoro “Nesi
baigianti auka” buvo sugiedo
ta a cappella, tai yra be for
tep ijo n o palydos. Išg ird u s
“Marijos varpelį” prisiminėm
dažnai girdėtą m uziko Engelgart tradicinę giesmę, kur
solo dalį atliko Virginija Bruožytė-Muliolienė. Po lotyniškai
p a g ie d o to s m u zik o G alus
(Handl) “Haec Est Dies” toliau
buvo patiekta labai įdomi daug
kam negirdėta aranžiruotė J. S.
Bach - “Gounoud Ave Maria”
ir “Aš tikiu” .
Po religinių giesmių dalies,
kaip ir pridera, pagal Juliaus
Juzeliūno aranžiruotę, išgir
dome Juozo Naujalio “Lietuva
brangi”. Čia atskirus posme
lius p a sik e isd a m i dain av o
vyrai ir moterys, o po to ir vėl
visi kartu. Staiga, šviesom
užgesus, išgirdom e lietuvių
karių dainą “M ažam kamba
rėly”, harmonizuotą dirigentės
Ritos K liorienės. Tai buvo
minorinės nuotaikos daina, kai
užgęsus šviesom visi atlikėjai
rankose laikė šviečiančias žva
kutes, p rim inusias pokario
Lietuvos partizanų tragizmą.
Panašią nuotaiką kėlė ir Anta
no V an ag aičio “M ald a už
Tėvynę” . Toliau sekė A lgi
manto Bražinsko “Esi gyva,
esi sava” , kur savo dalį vėl
atliko Viginija Bruožytė-Muliolienė. Po Vaclovo Augustino
“Tėvyne mūsų”, buvo atliktos
pagal Leonido Abariaus aranžiruotę G intarės Jautakaitės
“V iešpaties le lija ” ir Jono

Govėdo “Kristui Karaliui” . Si
giesm ė buvo skirta m uziko
Jono Govėdo atminimui.
Po pertraukos, girdėjome
dvi liaudies dainas: Alfonso
Mikulsko harmonizuotą “Avi
ža prašė” ir Eduardo Balsio
“Lėk gerve”. Nepaprastai gerai
atliktos liaudies dainos, kurių
visuose koncertuose pasigen
dam e. Po jų n u sk a m b ė jo
Fausto Strolios “Poeto sva
jonė”. Tuomet buvo dvi Jono
Tamulionio dainos “Kupolio,
k u p o lė lio ” ir “B uvo dūda
V ilniuj” . P astaroji prim inė
kanono metodą, kai pagrin
dinio balso melodija yra nenu
trūkstamai sekama kito balso.
Gerai pažįstamą Franz Leharo
ariją Vilija iš “Linksmosios
n ašlės” padainavo V irginia
Muliolienė, o Teisučio Makačino dainą “Pypkės dūm ai”
atliko vieni vyrai. Po jos gana
greito tempo angliškai Victor
Herbert’s “Art Is Calling For
Me” padainavo Virginija Muliolienė. Su tikrai dideliu įdo
mumu buvo išklausyta Giaocchino Rossini sukurtas ju o 
kingas “Dviejų kačių” duetas.
Atlikėjų Viginijos Muliolienės
ir Rasos B obelytės-B rittain
“dialogas” susidėjo vien tik iš
“miau, m iau” garsų. Po to ,
Bedrich Smetanos “Ko mes
turim nesilinksmint” suskam
bėjo linksmai ir gyvai. Na, o
L. Povilaičio “Buvo gardus
alutis” , nuaidėjo kaip tikra
sutartinė.
Prieš koncerto pabaigą į
Exultate gretas įsijungė Philadephijos choro dalyviai. Šį
kartą, jau jungtinio choro di
rigentės pareigas perėmė Philad p h ijo s “L a isv ė s” choro
vadovė Ilona B abinskienė.
Visi choristai tada kartu atliko
Leonido Abariaus aranžiruotą
Ja ro sla v o Č e c h a n o v ič iau s
“Lietuva - dainų šalis”. Reikia
pastebėti, kad kartojant pos
melius buvo darniai keičiama
tonacija ir ausiai visa tai buvo

Exhultate choras su dirigente Rita Klioriene koncerto metu.

maloni naujovė, nes tai ne vi
siems tai gerai nusiseka. Pa
baigai girdėjome Ritos Kliorien ės p a trijo tin ė s dvasios
“Viena šeima - viena tauta” ir
kitą taip pat jos aranžiruotą
“Dainuokim, dainuokim, dai
nuokim” . Į šią dainą įsijungti
buvo pakviesti ir klausytojai,
ir nuotaikos temperatūra tada
visiems gerokai pakilo.
B aigiant reikia pasakyti,
kad solistė Virginija M uliolienė pasirodė turinti gero vo
kalo ir scenos duomenis. M i
chael Borowitz akomponuotojo paskirtį atliko tiksliai,
tiesiog sinkronizuodamas su
dirigenteės judesiais.
Kažkas yra pasakęs kad
pianistu galima tapti, bet daininku ar smuikininku reikia
gimti. Tą patį galima pasakyti
ir apie dirigavimo meną, nes
jis taipgi ateina iš aukščiau.
D irigentas yra m uzikos kū
rinio atlikim o variklis - jis
nurodo jo tem pą, ritm ą, di
namiką, ir emocijų plonybes.
D ažnai jis tai atlieka p a si
naudodamas mimika, žvilgs
niu, k artais pantom im a, ir
žinoma rankų judesiais. “Exultate” choras parodė, kad jis yra
žym iai aukščiau pakilęs už
m ėgėjiškum o barjero ribos.
B esiklausant jų dainų buvo
aišku, kad atlikėjai yra gavę

Sauliaus Garaleviciuas nuotr.

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA
LAUKIA ŽMONIŲ SU NEGALIA
V iln iu s , g ru o d ž io 1 d.
(ELTA). Pasaulinės žmonių su
n e g a lia d ien o s išv a k a rėse
Vilniaus universiteto bibliote
koje atidarytas Ž m onių su
negalia inform acinis aptar
navimo centras, laukiantis ne
tik judėjimo, bet ir regėjimo
negalią turinčių žmonių.
Vilniaus universiteto bib
lioteka pirm oji iš Lietuvos
aukštųjų mokyklų bibliotekų,
neblogus m uzikinio raštin 
gumo ir muzikalumo pagrin
dus. O choro gyvybingumas ir
sėkmė priklauso prim iausia
nuo vadovės gebėjimo jį pa
ruošti ir nuo choristų entuziasm o p a k lu sti d irigentės
valiai ir jos reikalavimams.
“E xultate” , kurio vardas
lietuviškai reiškia “džiūgau
kite” parodė savo brandumą ir
in to n acijo s grožį atliek an t
giesmes ir dainas ir tas atgarsis
nuaidėjo ir klausytojų ja u s
muose.
Koncertas buvo baigtas su
gausiom padėkom ir gėlių bei
dovanų įteikimais. Šią puikią
muzikinę puotą, Teresės Ge
čienės vadovybėje suruošė LB
Philadelphijos aplylinkė.
Julius Veblaitis

Po koncerto (iš kairės) dirigentė Rita Kliorienė, solistė Rasa Bobelytė-Brittain, dirigentė Ilona
Babinskienė ir solistė Virginija Bruožytė-Muiliolienė.
Sauliaus Garalevieiaus nuotr.

atvėrusi duris žm onėm s su
negalia į žinių pasaulį, turė
dama visą reikalingą šiuolai
kinę techninę ir program inę
įrangą, pritaikytą žmonėms su
specialiaisiais poreikiais.
Vilniaus universiteto bib
lio tek o je įrengtos keturios
darbo vietos, aprūpintos kom
pensacine technika. Tai dvi
kompiuterizuotos darbo vietos
žmonėms su regėjimo negalia
- viena akliesiem s ir viena
silpnaregiams. Viena kompiu
terizuota darbo vieta įrengta
žm onėm s, turintiem s sm ul
kiosios motorikos sutrikimų, ir
viena nekompiuterizuota dar
bo vieta darbui su elektronine
lupa, skirta silpnaregiams.
Šios darbo vietos ap rū 
pintos specialia program ine
įranga, užtikrinančia neįgalių
jų prieigą prie elektroninių
išteklių ir interneto. Taip pat
įsigyta kompensacinė techni
ka, užtikrinanti maksimalų ne
įgalių studentų savarankišku
mą, taip pat spausdintuvas
Brailio raštu ir skeneris.
Vilniaus universiteto bib
lio tek a, pasak jo s vadovų,
stengiasi integruoti neįgalų
jaunim ą į žinių visuom enę.
Nuo šiol bibliotekoje studen
tams su negalia sudarytos pui
kios sąlygos naudotis informa
ciniais, moksliniais leidiniais
tradicinėse, spausdintose laik
menose, taip pat suteikta gali
m ybė g au ti in fo rm a c iją ir
paslaugas, reikalingas jų stu
dijų ir karjeros tikslams siekti.
Centro įkūrim ą iš dalies
finansavo Lietuvos UNESCO
komisija pagal inicijuotą prog
ramą “Informacija ir komuni
kacija”. VU biblioteka parengė
projektą “Lygios prieigos prie
informacijos ir žinių žmonėms
su negalia. Odisėjas”. Projektą
taip pat finansavo Lietuvos
Vyriausybė, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjunga, Vilniaus
Vytauto Didžiojo LIONS klu
bas, bendrovė “Lietuvos gele
žinkeliai” , dalį lėšų skyrė ir
pati VU biblioteka.
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F otom enininko A lfredo P liadžio parodos "Perm ainų vėjas:
Provincijos atkūrimo grupė Cagčarane" NATO būstinėje, Briuselyje
atidarymo metu kalba NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer (dešinėje), šalia - Lietuvos nuolatinis atstovas Siaurės
Atlanto Taryboje Linas Linkevičius.
NATO
(Atkelta iš 6 psl.)

LIETUVOS...
pajėgų integracija yra koordi
nuojam a c e n tra liz u o ta i iš
NATO šiaurės regiono oro
pajėgų vadavietės (CC-Air HQ
Ram stein) R am stein m ieste
(Vokietija). Taip pat, kad pa
lengvinti Lietuvos ir kitų naujų
NATO narių oro pajėgų in
tegraciją į NATO yra sukurta
Oro pajėgų integracijos darbo
grupė (Air Integration Working
Group - AIWG). AIWG veik
loje dalyvauja minėtos NATO
oro pajėgų vadavietės atstovai,
o taipogi tiek senų tiek ir naujų.
Aljanso narių oro pajėgų at
stovai tarp jų ir Lietuvos kariuo
m enės K arinių oro pajėgų
karininkai.
Tarptautinių operacijų ku
riose dalyvauja Lietuvos ka
riuomenės kariai, palaikymas
yra dar viena svarbi Karinių oro
pajėgų užduotis. KOP trans
porto lėktuvai An-26 reguliariai
vykdo skrydžius į tarptautinių
o p eracijų vykdym o vietas
transportuodam i karius bei
krovinius, reikalingus operacijų
vykdymui. Lietuvos tarptauti
niame įsipareigojime vadovauti
Afganistano Goro provincijos
atstatyme taip pat numatytas
aktyvus Karinių oro pajėgų
orlaivių ir personalo dalyva
vimas.
Baltijos šalių oro erdvėje
oro policijos funkcijas vykdo
NATO valstybių oro pajėgų
lėktuvai. Šie lėktuvai dislokuoti
Karinių oro pajėgų Aviacijos
bazėje Šiauliuose. Oro policijos
funkcijas vykdančių NATO
orlaivių padalinių aprūpinimas
(Priimančios šalies parama) yra
viena pagrindinių aviacijos
bazės užduočių. Šios užduoties
įgyvendinimas glaudžiai susi
jęs su tarptautiniu bendradar
biavimu ne tik su Baltijos bet
ir su kitom is NATO valsty
bėmis.
O ro p o lic ijo s fu nkcijas
atliekančių naikintuvų valdy

mas, iki šiol vykdytas Lietuvoje
dislokuoto Norvegijos karinių
oro pajėgų orlaivių valdymo
vieneto (ACU - Aircraft Cont
rol Unit) greitu laiku bus pra
dėtas vykdyti iš Lietuvos ka
riuomenės Karinių oro pajėgų
Oro erdvės kontrolės centro
kuriame jau baigiami reikiamos
įrangos instaliavim o darbai.
M inėtų naikintuvų valdym ą
pasikeisdami vykdo kitų NATO
valstybių oro pajėgų skrydžių
vadovai, tačiau artimoje atei
tyje užsienyje (Norvegijoje ir
Vokietijoje) bus parengti Lie
tuvos Karinių oro pajėgų spe
cialistai, kurie ir perims Oro
policijos naikintuvų skrydžių
valdymo vykdymą.
Gan nauja programa įgau
nanti vis daugiau aktualumo yra
“Valstybinis pilietinio pasiprie
šinimo rengimas” kurio centras
yra prie Krašto apsaugos mi
nisterijos.
Centro uždaviniai. Centras
yra nacionalinį saugumą stipri
nanti institucija. LR Vyriau
sybės patvirtintuose Centro
nuostatuose nusakomi pagrin
diniai Centro uždaviniai taikos
bei agresijos ir okupacijos me
tu.
Centro veikla. Šis centras
realiai pradėjo savo veiklą 2001
metų viduryje. Formavosi pilie
tinio ginkluoto ir neginkluoto
pasipriešinimo tematika, plėtėsi
Centro mokymo kursų, semi
n arų , konferencijų dalyvių
sudėtis.
Trumpa istorija. 1992 m.
tuometinės Civilinės saugos
Mokymo centre, Nemenčinėje
(Vilniaus r.) civilinės saugos
mokymų klausytojam s buvo
pridėtos skaityti paskaitos apie
neginkluoto pasipriešinim o
būdus lietuvių tautos kovų
istorijoje, o taip pat ir apie
neginkluotą pasipriešinim ą
(civilian-based defense) pasau
lio tautų išsilaisvinimo kovų
istorijoje.
1998 m. Civilinės saugos

mokymo centras buvo pervar
dytas į Karių profesinio tobuli
nimo centrą, kuriam vėliau bu
vo suteiktas žymaus lietuvių
pokario rezistencinės kovos
vado generolo Adolfo Rama
nausko vardas.
Centre įkūrus Nesmurtinio
pasipriešinim o ir pilietinės
gynybos kabinetą, vėliau peror
ganizavus į Pilietinio pasiprie
šinimo mokymo skyrių, pilie
tinio ginkluoto ir neginkluoto
pasipriešinim o propagavimo
veikla išsiplėtė ir sustiprėjo.
Jeigu iki tol paskaitų apie ne
ginkluotą pasipriešinimą klau
sytojais buvo civilinės saugos
mokymo kursų dalyviai, tai
įkūrus Pilietinio pasipriešinimo
mokymo skyrių, jo organizuo
jamų paskaitų klausėsi Šaulių
sąjungos nariai, Lietuvos skau
ta i, L ietuvos k ariuom enės
rezervo karių asociacijos nariai,
Lietuvos kariuomenės ryšių su
visuomene specialistai bei kiti
nevyriausybinių organizacijų
atstovai.
Nauja veiklos programa.
Keičiantis nacionalinio saugu
mo ir gynybos politikos sam
pratai, Centre 2003 m. parengta
nauja Pilietiškum o ugdym o
e u ro atlan tin ės in teg racijo s
požiūriu program a, kurioje
nacionalinio saugumo ir gyny
bos politikos prioritetu pripa
žįstamas euroatlantinės integ
racijos procesas su jam būdin
gais iššūkiais ir grėsmėmis:
Programa yra aktyviai įgy
vendinama Centro veiklos pla
ne numatytomis priemonėmis.

III.
Centro aktualijos. Būtina
pabrėžti, kad pastaraisiais me
tais k e ič ian tis ta rp tau tin e i
saugumo erdvei, Lietuvai tam
pant NATO aljanso ir ES nare,
t.y. naujai susiformavusio sau
gumo komplekso dalimi, sau
gumo samprata įgauna naują
turinį. Išryškėjo naujos grės
mės, susijusios su globaliza
cijos procesais. Intensyvėjant
globalizacijai, vyksta tautišku
mo, tautinės savimonės erozija.
Visa tai netiesiogiai silpnina
valstybingum o pagrindus ir
atitinkamai iškelia naujus na
cionalinio saugumo užtikrini
mo uždavinius.
Mes nesame pakankam ai
pasirengę suvokti, kad mūsų
nacionalinė gynyba kaip tik
prasideda tokiuose tolimuose
regionuose kaip Balkanai ar
Artimieji Rytai. Dar svarbiau,
kad gynybos politikos specia
listai būtų pasirengę paaiškinti
visuomenei, kodėl mūsų kariai
turi rizikuoti savo gyvybėmis
Afganistano kalnuose ir Irako
dykumose.
LR nacionalinio saugumo
pagrindų įstatyme ir kituose
teisės aktuose nacionalinio
saugumo ir gynybos politikos
klausimais dažnai vartojama
pilietinio pasipriešinimo sąvo

ka. Ką reiškia ši sąvoka? Visų
p irm a ji išre išk ia v ien ą iš
gynybinių krašto galių - galimą
visuom enės pasipriešinim ą
agresijos atveju. K eičiantis
tarptautinei saugumo erdvei,
išryškėjant naujoms grėsmėms,
sąvoka “pilietinis pasiprieši
nim as” įgauna naują turinį,
išreiškiantį pasipriešinimą ne
tik išorinei agresijai, bet ir
vidiniams valstybingumą silp
ninantiems faktoriams. Svar
bu, kad visuom enė pajėgtų
suprasti, ką reiškia vidaus po
litinis saugumas, galima vals
tybės institucijų krim inalizacija, galimas šių institucijų
užvaldymas, grėsmės energeti
niam ir ekonominiam valstybės
saugumui, grėsmės informaci
niam saugumui. Be to, euroatlantinės integracijos uždaviniai,
kolektyvinės gynybos privalu
mai visuomenėje nėra pakanka
mai žinomi. Neatsakyta į klau
simą, koks vaidmuo tektų vi
suomenei įgyvendinant kolek
tyvinės gynybos principus. Ar
suderinamas pilietinis pasiprie
šinimas su kolektyvine gyny
ba? Turėdama aiškesnius atsa
kymus į šiuos klausimus, visuo
menė galėtų tinkamiau įvertinti
minėtas grėsmes bei pasiprie
šinti jom s dem okratinėm is
priemonėmis.
Keliamas klausim as, kad
sąvoką “rengimas pilietiniam
pasipriešinimui” vertėtų trans
formuoti į sąvoką “pilietinis gyvybinis ugdym as” . Tačiau
kaip ši sąvoka bebūtų vadina
ma, lietuviui ji yra puikiai su
prantama. Pilietinis gynybinis
instinktas apgynė atstatytos
Lietuvos valstybės nepriklau
somybę jos kovose su priešais
1918-20 metais; jos pilietinis
pasipriešinimas sužibo partiza
ninėse kovose prieš komunis
tinį okupantą po Antrojo pasau
linio karo; o abi šios sąvokos
suvaidino svarbų vaidmenį prie
Lietuvos parlamento rūmų ir
Televizijos bokšto.
Visi Lietuvos piliečiai prisi
dėję ir dabar prisidedantys prie
Lietuvos laisvės gynimo bei jos
išsaugojimo, uniformuoti ar ne,
yra kariai vienodai pelnę mūsų
gyvųjų padėką ir pagarbą.
Jiem s ir skirta šios dienos
šventė.
Tikiu, kad daug nenusi
kalsiu, jei šios dienos rim tą
nuotaiką sudrumsiu su neseniai
L ietuvos spaudoje skaityta
žinute apie mūsų kariuomenėje
esamus trūkumus. Taip, jų yra!
Kaip pranešė Krašto apsaugos
ministerija, lankydamasis Jona
vos rajone, Rukloje dislokuo
tame Didžiojo Lietuvos etmono
Jonušo Radvilos mokamajame
pulke, Seimo kontrolierių įstai
gos vadovas susitiko su pulko
vadovybe bei su pačiais šauktinais.
Susitikimų metu buvo išsa
kytos problemos dėl profesinės
karo tarnybos (PKT) karių

(Atkelta iš 7 psl.)

DAYTONA BEACH...
& Peace b ažn y čio je įvyko
susirinkimas bažnyčios salėje,
kur buvo pag erb tas vietos
“Sietyno” choro vadovas muz.
Antanas Skridulis, šiemet JAV
LB Kultūros fondo apdova
notas Muzikos meno medaliu.
S udainavus ja m “Ilg iau sių
metų” , Antanas su žmona Va
lerija atpjovė pirmą riekę Gry
bauskų parūpinto “raguolio” ir
pakvietė visus vaišintis.
Po to buvo atidaryta jau
lapkričio m ėnesio tradicija
tapusi suneštų daiktų sėkmin
ga loterija. Džiugu, kad tiek
bažnyčioje, tiek salėje daly
vavo didesnis skaičius (apie
80) svečių, kuris padidėjo su
grįžus vasarotojams iš šiaurės.
Choras pradėjo naują
sezoną
“Dainos” choras, vadovau
jamas muzikės Renatos Armalaitės, po vasaros atostogų ir po
uragano Vilma, vėl repetuoja.
Šiais metais repeticijos vyksta
Oceanview Metodistų bažny
čios p atalpose, 701 O cean
Drive, Juno Beach, FL; kiek
vieną šeštadienį nuo 3-5 val.
p.p. Mylinčius lietuvišką dai
ną, kviečiame įsijungti į “Dai
nos” chorą. Net laikinai atvykę
į m ūsų a p y lin k ę , p rašo m i
apsilankyti choro repeticijose,
k artu pad ain u o ti ir p a b e n 
drauti.
Į “Dainos” choristų eiles
kiekvienais metais įsijungia
Rima Diedonienė iš Pittsburgo, Bronė Bozyczko, Milda ir
Vytautas Eimontai iš Fort Lau
derdale. Pernai porai mėnesių
į chorą buvo įsijungusi viešnia
iš Lietuvos Gertruda Buslevičienė. Neseniai “Dainos” cho
ro gretas papildė Vida Brown
ir n au jai m ūsų a p y lin k ė je
apsigyvenę muzikė Kristina su
vyru Jay Arnn.
Šį sezoną, kaip ir kasmet,
“D ainos” choras giedos per
lietuviškas šv. Mišias, daly
vaus įvairiuose parengimuose ir
ruošis Dainų šventei, kuri įvyks
2006 m. liepos mėn. Chicagoje.
“Dainos” choras maloniai kvie
čia į šaunią gegužinę gruodžio
11 d., sekmadienį, 12 val. Car
lin parke (prie A1A kelio), Ju
piter. Šilti valgiai, gėrim ai,
stambi loterija, dainos (dėkoja
me už atneštus ir paaukotus
loterijai laimikius). Laukiame
visų “bangų” lietuvių!
“Lietuvių biuletenis”, 2005-11
22, Nr.244.

nenormuoto darbo; privalomąją
pradinę karo tarnybą atliekan
tys kariai skundėsi dėl mobi
liųjų telefonų naudojimo su
varžym ų. M at šauktiniem s
skam binti m obiliaisiais lei
džiama tik laisvalaikiu. Na, ir
kas gali pasakyti, kad Lietuvos
kariu o m en ė dar n ep asiek ė
vakarų valstybių standarto!
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 18 d., 5:00 val. po pietų, Skautų Vyčių Kūčios
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos svetainėje.
VASARIO 25 d., šeštadienį, 6:30 val. vak. Vasario 16-osios
minėjimas Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje.
LIB E R A L Ų D E M O K R A TŲ PA R TIJO S
P R A N E Š IM A S SP A U D A I
Socialdemokratų teiginiai,
jo g jie neatm eta galim ybės
trauktis iš Seimo daugumos ir
koalicinės V yriausybės, je i
premjerui A.Brazauskui būtų
sąm oningai trukdom a tęsti
darbą, kelia ne tik nuostabą,
bet ir norą priminti, kad vals
tybės valdymo struktūros nėra
ta vieta, kur derėtų reikšti savo
įžeistas ambicijas, pagrasinant
“susirinkti savo žaislus ir su
niekuo nebedraugauti” .
Liberalai dem okratai ra 
gina M inistrą pirm ininką A.
Brazauską nelaikyti visų Lie
tuvos žmonių savo asmeninių
bei partinių reikalų įkaitais ir
kuo greičiau informuoti visuo
menę, ar jis ketina toliau likti
savo poste.
“Lietuvoje grėsmingai kau
piasi nesprendžiam os ir vis
gilėjančios problemos. Vals
tybė gali prarasti šimtus m i
lijonų litų ES paskirtų pinigų,
visiškai neaišku, kuria linkme
pakryps “M ažeikių naftos”
pardavimas, žmonės sunerimę
dėl euro įvedim o, kylančių
dujų kainų, valstybėje klesti
korupcija, kasdien girdim e
gėdingus faktus, liudijančius,
kokioje varganoje padėtyje
atsidūrė medicina, švietimas,
teisėsaugininkai. Tai tik maža
dalis problemų, reikalaujančių

kuo skubiausių valdžios žings
nių, o valdžia, tuo tarpu, visą
Lietuvą pavertė mūšio lauku
dėl savo personalinių intere
sų”, - sakė Liberalų demokra
tų partijos pirmininkas Rolan
das Paksas.
Tik ta politinė jėg a gali
valdyti ir nusipelnyti žmonių
pasitikėjimą, kuri, visų pirma,
sugeba užtikrinti politinį sta
bilumą ir ekonomikos augimą.
Kol A. B razauskas niekaip
neišsirenka, kas jam svarbiau
- įžeista savim eilė, šeim os
turto peripetijos, ar visų Lie
tuvos žm onių interesai, kol
valdantieji socialdem okratai
vaikiškai aikštijasi ir gaišta
laiką kurdam i grasinančius
pareiškimus, užuot dirbę savo
rinkėjams, apie jokį valstybės
stiprėjimą negali būti ir kalbos.
L ietuvos žm onės negali
laukti, kol valdantieji politikai
išsiaiškins savo santykius ir
pasidalins tai, dėl ko susipešė.
Lietuvos žmonės laukia val
džios darbo rezultatų. Kol kas,
deja, mato tiktai viena - nei
Lietuva, nei jos žmonės, nei
valstybės ateitis valdžiai ne
rūpi.
LDP Informacinis centras,
kontaktinis asmuo
J ū ra tė
O verlin g ien ė,
spauda@ldp.lt

Rugsėjo 14 d. mirė

A.t A.
JONAS BUDRYS,
81 metų amžiaus, palikęs giliam nuliūdime žmoną
GRAŽINĄ, sūnus ROMĄ ir ALGĮ su šeimomis, taip
pat gimines Lietuvoje.
Po gedulingų pamaldų rugsėjo 24 d. palaidotas
Visų Sielų kapinėse.
Tu esi visuomet mūsų širdyse.
Liūdinti šeima

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

A lgirdas B razauskas ne
veltui stebisi, kad dabar jis
puolamas plačiu frontu. Reikia
pridurti - keista, kad tik dabar.
Ganėtinai puolamas jis buvo ir
anksčiau, bet kritikos strėlės
nuo jo plačios krūtinės atšok
davo nesužeisdamos.
Čia kalbame ne apie puo
limą dėl jo politinių, idėjinių
ar ūkinių nuostatų ir jų įgy
vendinimo, - toks puolim as
dem okratinėje visuom enėje
yra politinio gyvenimo kas
dienybė. Kalbame apie puo
lim ą dėl įtariam o p ik tn a u 
džiavimo savo padėtimi.
Čia daug ką ir užmiršome.
Valdas Vasiliauskas "Lietuvos
ryte" neseniai kai ką priminė:
"Antai dar 2002 m. žurnalistas,
narpliodam as "Draugystės"
privatizavim ą, jau šiurkščiu
straipsnio pavadinimu tvoja iš
peties: "Prem jeras A. B ra
zauskas valstybės sąskaita
savo m eilužei padėjo tapti
milijoniere".
Pats V. V asiliauskas dar
1995 m. išleido knygelę "Am
žinasis nomenklatūros pava
saris". Ją sudaro keleto metų
straipsniai, pasakojantys apie
buvusios ko m p artijo s šulų
naująjį suklestėjimą nepriklau
somybės laikais. Be kita ko,
ten aprašyti septyni A. Bra
zausko šeimos namai, iškilę
apie 1990 metus Vilniuje ir
įvairiose Lietuvos vietose prie
ežerų. Reikia turėti galvoje,
kad tuo metu aplinkybės buvo
k ito k io s - p riv a tiz a c ija iš
esmės dar neprasidėjusi, visi
ūkiniai pajėgum ai tebebuvo
v alsty b ės, d au g eliu atvejų
ankstesniosios nomenklatūros
rankose. Po nepriklausomybės
paskelbimo 1990 m. pavasarį
Maskva pradėjo Lietuvos eko
nominę blokadą. Buvo suda
ryta Vyriausybinė blokadinė
k o m isija, k u ria i vadovavo
prem jerės Kazimiros Pruns
kienės pavaduotojas A. Bra
zauskas. V. Vasiliauskas 1993
m. straipsnyje "Lietuvos aide"
apibūdino taip:
"Tą blokados vasarą, kai
sustojo bemaž visos Lietuvos
statybos, Vyriausybinės blokadinės komisijos pirmininkas A.
Brazauskas padarė stebuklą:
kone kas vakarą pag ąsd in 
damas per TV Lietuvos žmo
nes, kad jiems beliko tik kelios
dienos gyventi, po to suskub
davo į Turniškių sodus, kur per
dvi savaites iš Švenčionėlių
kombinato plytų buvo pastat
ytas dviaukštis mūras". Kny
gos pratarm ėje V. Vasiliaus
kas rašė: "S kandalingiausi
fa k ta i n e p a n e ig ti, b e t ir į
teisiam ųjų suolą ničniekas
neatsisėdo".
Algirdas Brazauskas dau
gelį metų laikėsi populiarumo
viršūnėse. Dalis žmonių jame
matė tiesiog diplom atišką ir

kompetentingą vadovą, žabojantį dešiniųjų antikom unis
tinius ekscesus, nutiesiantį tiltą
tarp komunistinės praeities ir
demokratinės dabarties. Tačiau
daugumą jo gerbėjų sudarė tie,
kuriuos vienijo didžioji sva
jonė - svajonė apie geresnę
praeitį. Tą praeitį, kurioje ne
buvo nedarbo, o komunalinės
p aslau g o s k ain av o sim b o 
liškai. Kai vyko didžiosios
statybos - ne tik "autobanų",
ne tik sovietijos karinei pra
monei tarnaujančių gamyklų,
bet ir daugybės nepaprasto
grožio blokinių gyvenamųjų
namų, perpučiamų vėjo. Kai
autom obilius turėjo nedaug
kas, bet jų buvo galima nu
sipirkti palaukus eilėje tik
keletą metų (o ne keliasdešimt,
kaip laukiant buto). Rusiškų
autom obilių kaina siekė gal
poros m etų v id utinių a tly 
ginimų dydį, betgi pinigų buvo
galima susikombinuoti - nesakydavom ju k "vogti". O
žemės ūkis klestėjo, nors darbo
našumas jam e buvo gal penkis
kartu s m ažesnis negu D a
nijoje, bet tai nesvarbu, užteko
to, kad buvo aukštesnis negu
likusioje didžiosios RodinosTėvynės dalyje, todėl pašarai
gyvuliams ir buvo tiekiami iš
tų platybių. O jau kolchozuose
vogti galėdavo tikrai ne tik
pirmininkai.
Algirdas Brazauskas tapo
tos sv ajo n ės apie geresn ę
praeitį sim boliu. Jis tapo ir
patriarchu m ūsų šalies gy
ventojų pusės, kurią dabar
kartais vadiname antrąja Lie
tuva. Objektyvumo dėlei tenka
pripažinti, kad jis šoko dau
giausia ne pagal svajotojų apie
geresnę praeitį muziką. 1993
m., tapęs prezidentu, vienas iš
pirmųjų Vidurio Rytų Europos
vadovų oficialiai paprašė vals
tybę priimti į NATO. Jo gausūs
gerbėjai jam tai atleido, kaip
ir daug ką kitką.
Bet svajonė yra svajonė ja negalim a m isti be galo.
Todėl A. Brazausko žvaigždė
palengva ėmė blėsti. Antroji
Lietuva savo meilę ėmė reikšti
kitiems šalies gelbėtojams. Bet
A. Brazauskas dar ilgai išlaikė
savo autoritetą. Jį gerbė ne tik
pažemintieji ir nuskriaustieji,
bet ir buvusi nomenklatūra, ir
samsoniški verslininkai, kurie

DIRVAI
AUKOJO
G .M ačys, Cleveland, O H ......50
G .M eiliūnas, N ew York, NY. 20
K .R ožanskas, Vilnius, Liet. .. 20
J.Č ernius, G lendale, C A ....... 15
A .Strazdas, Placentia, C A ..... 15
J.D aniliauskas, G ulfport, F L . 10
V.Ramonis, R ichm ond, O H .. 10
R.B rakas, Jam aica, N Y ............ 5
J.B utrim as, Cleveland, O H ..... 5
R .Juška-Švoba, M adison, M I . 5
D .K ižys, H aw thorne, F L ..........5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

gamina "Sovietinę" dešrą, ir tie
gausūs valgytojai, kuriems šis
pavadinim as m eiliai glosto
širdį bei skrandį. Jis užėmė
la b a i n e d ė k in g ą p rem jero
postą ir nors Vyriausybei vado
vavo tuo laikotarpiu, kai šalyje
(ne jo dėka) vyko ekonomikos
pakilimas ir kai į valstybę ėmė
plaukti gausūs Europos Są
jungos pinigai. Vis dėlto nusi
vylusių premjeru neišvengia
mai radosi vis daugiau. Galbūt
tai iš dalies paaiškina dabartinį
jo pažeidžiamumą, kaip ir tai,
kad praėjusiame dešimtmetyje
dar nebuvo mados sudarinėti
parlamentines komisijas aukš
to rango vadovų piktnaudžia
vim am s tirti. T urbūt yra ir
d a u g ia u p rie ž a sč ių , ko d ėl
būtent dabar atėjo patriarcho
ruduo. O ruduo jau ir baigėsi,
prasidėjo žiema.
Laimantas Jonušys, www.omni.lt

Prancūzijos chirurgai tvir
tina atlikę pirm ą pasaulyje
veido persodinimo operaciją,
nors persodintas buvo ne visas
veidas. Chirurgų pagalbos su
laukė 38 metų moteris, kurios
veidą šių metų gegužės mėnesį
smarkiai sužalojo šuo. Jai buvo
atliktas “dalinis” trikampis ne
gyvos moters donorės smakro,
lūpų ir nosies persodinimas.

CULLITON CONTRACTING CO.
INTERIOR - EXTERIOR REM ODELING
LICENSED, BONDED, INSURED

216 - 401-2507
Roofing, Painting
Windows, Doors

Kitchens, Baths,
Flooring, Tile, Repairs

ANDREW CULLITON, owner
24 HRS
Emergency service

FREE ESTIMATES
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LIETUVOS SPORTO ŽINIOS
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Paul Siefandc

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

LINUI MULIOL1UI - 216-387-3204

liiias@fixicrrcalty.com
Prem. Algirdas Mykolas Brazauskas gruodžio 2 d. pasveikino pasaulio galiūnų čempionus.

PREMJERAS APDOVANOJO
PASAULIO GALIŪNU ČEMPIONUS
Premjeras Algirdas M. Bra
zauskas g ruodžio 2 d. p a 
sveikino ir piniginėm is pre
mijomis apdovanojo kom an
dinę pasaulio galiūnų taurę
iškovojusius Lietuvos sporti
ninkus.
Galiūnams Sauliui Brusokui, Vidui Blekaičiui, Viliui

Petrauskui ir Ž ydrūnui Sa
vickui įteik ti čekiai po 15
tūkst. litų bei vardinės prem 
jero dovanos.
Vardinė dovana bei 5 tūkst.
litų vertės čekis buvo įteiktas
ir kom andos gydytojui A r
vydui Galentui, praneša Vy
riausybės spaudos tarnyba.

LRV

Sprendimas piniginės pre
mijomis apdovanoti pasaulio
galiūnų taurės laimėtojus buvo
priimtas Vyriausybės posėdyje
lapkričio 30 d.
Spalio pabaigoje Ukrainoje
vykusį kom andinį pasaulio
čempionatą laimėjo Lietuvos
galiūnų rinktinė - Ž.Savickas,
V .B lekaitis, S .B rusokas ir
V.Petrauskas.
LRV

M E D A L IA I, P A D Ė K O S - P A S A U LIO IR E U R O P O S
Č E M P IO N A T Ų LA U R E A TA M S
Gruodžio 2 d. Kūno kul
tūros ir sporto departamente
pagerbti sportininkai, iškovoję
šiais metais medalius pasaulio
ir E uropos čem pionatuose.
Jiem s įteikti m edaliai ir pa
dėkos už pasiektus rezultatus
ir Lietuvos vardo garsinimą.
Departamento medaliu "Už
sporto pergales" apdovanotas
pasaulio sportinio peilių svai
dym o čem pionas (svaidant
peilį iš 5 m) Jurijus Bykovas
ir jo treneris Juriju s P iv o 
riūnas, pasaulio universalios
kovos vicečempionas (svorio
kategorija iki 75 kg) Janas
K ačanovskis ir jo treneriai
Audrius Santackas bei Alek
sandras Pavlovas, pasaulio
kultūrizm o ir fitneso vicečempionė (kategorija iki 164

cm) Ž ivilė R audonienė bei
treneris Ramutis Kairaitis.
A pdovanodam as sp o rti
ninkus, departam ento gene
ralinis direktorius A lgirdas
Raslanas pažymėjo, jog šalia
tradicinių sporto šakų L ie
tuvoje atsiranda vis naujų,
kurių atstovai ima skinti per
gales. "Jūsų padarytas darbas
svarbus ne tik jums, bet ir visai
valstybei. Juk sportas - d i
džiausias ambasadorius. Ti
kiuosi visus jus čia matyti ir
k itą m e t", - sp o rtin in k a m s
linkėjo šalies sporto vadovas.
Padėkos įteiktos pasaulio
jaunim o klasikinių sportinių
šokių vicečempionams Olegui
M artyniukui ir A istei Stragytei, trečiąsias vietas pasaulio
ir Europos jaunim o graikų-

ww w.de velandHousing Mflrket.com
www.LyDdburstOhioH)iiieB.cani
www.Euct id -Hoinea.cotn
www.Rt ehmond-H e ighls-H omes,com
www.MayfieldHoinesi.nei
www. Pepper-Pi ke-H umes.com
www.SoiithEuclidHoines.com
www. Beachwood-Ohio Homes.com
www.FbderRealty.com

Fixler Realty Group, Inc,
Linas M uliolis - M ob. Tel. - 2 1 0 -3 8 7 -3 2 0 4

JAKOBS AND SON
Laidojiipo įstaiga

romėnų imtynių čempionatuo
se iškovojusiem s R obertui
Budriui ir Aleksandrui Kaza
kevičiui, Europos jaunių čem
pionato prizininku tapusiam
Aldui Lukošaičiui bei jauniau
siajai sportininkei - vienuolik
metei Laurai Švilpaitei, iško
vojusiai bronzos apdovano
jim ą pasaulio jaunių akroba
tinių šuolių čempionate šuolių
ant takelio rungtyje, taip pat
šių sportininkų treneriams.

William J. Jakubs Sr.
W illiam J. Jdkubs Jr.

Kenneth Sehmfcft
Barbara Jakobs Schmidt
Lken/ljbtrti d ik to r ia i trb a ta n iu i lij^ j
E*Jt ISJtb Stmrt (lrviLand. Ohio UTl9

54000 Lalasfcon HM. EntUa. O w

HrtMuiQlfiJ 5 3 1 -7 7 7 0
tefidanlf ja u d ą atmrrd-rrą imdMto valandoje.
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ELTA

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,

SAVI PAS SAVUS

PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

Patria Imports
B
ft

We Sell Koldūnai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. • 216-531-6720

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)

