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

DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO 100-MECIO MINĖJIMAS
Lietuva gruodžio 5 d. iškilmingai paminėjo lietuvių tautai svarbią sukaktį. Ta proga Lietuvos 

Respublikos prez. Valdas Adamkus pasakė kalbą, kurią čia ir spausdiname.

LIETUVOS NETENKINA BRITŲ 
SIŪLYMAS MAŽINTI PARAMĄ

Šį vakarą esame čia išskir
tine ir istorine proga -  prieš 
šimtą metų visų Lietuvos visuo
menės sluoksnių atstovai susi
rinko į šią istorinę salę, kad 
apsvarstytų svarbiausius tautos 
dvasinės ir materialinės gero
vės klausimus, kad nužymėtų 
esmines tolesnio Lietuvos kelio 
gaires.

Rusijos imperijos priespau
dos slegiami ir tik dar po dau
giau nei dešimtmečio atgim- 
siančios mūsų Tėvynės p i
liečiai -  intelektualai, dvasi
n inkai, dvarin inkai, darb i
ninkai ir valstiečiai -  susibūrė 
draugėn ir išdrįso tarti: mums 
būtinas tautinis, politinis ir 
pilietinis susivienijimas; mums 
būtina mokykla, kurioje būtų 
mokoma gimtąja kalba; mums 
reikia Lietuvos su Seimu Vil
niuje, išrinkto visuotiniu, lygiu, 
teisingu ir slaptu balsavimu 
neskiriant lyties, tautybės ar 
tikėjimo.

Nuo šių įvykių prabėgo jau 
šimtas metų, per kuriuos Lietu
vos Respublika tai išnykdavo iš 
pasaulio žemėlapių, tai ir vėl į 
juos sugrįždavo.

Šiandien jau penkioliktus 
metus gyvename atgavę Tėvy
nę ir laisvę. Ir net nepastebime, 
kai vis dažniau elgiamės kaip 
m okiniai, pam iršę istorijos 
pamokas. Diena po dienos, 
m etai po metų sakome esą 
nepatenkinti demokratija, nepa
tenkinti svarbiais ir esminiais 
laimėjimais, dėl kurių stovė
jome Baltijos kelyje, būrėmės 
Vingio parke, glaudžiu gyvų 
kūnų žiedu apsupome televi
zijos bokštą ir Seimą. Visai kaip 
ir tie du tūkstančiai garbingų 
Lietuvos atstovų, 1905 metų 
gruodžio 4 ir 5 dienomis susi-

Vilniuje, ties Lietuvos nacionalinės filharmonijos slenksčiu, 
atidengtas paminklinis įrašas grindinyje Didžiojo Vilniaus Seimo 
1905 metų prisiminimui. Paminklinį įrašą atidengė LR Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas. LRS nuotr.

Didžiojo Vilniaus Seimo prezidiumo nariai: Pranciškus Bučys, 
Antanas Smetona, Jonas Basanavičius, Juozas Stankūnas, Steponas 
Kairys.

būrusių į tuometinę Vilniaus 
miesto salę, kurioje šįvakar 
esame ir mes visi.

Aniems vyrams ir moterims 
reikėjo -  kaip ir mums visiems 
šiandien reikia -  patikimų kelio 
ženklų, aiškių vertybinių orien
tyrų ir sąm oningum o, kad 
viešame Lietuvos kelyje nesu
kluptum e, nestoviniuotum e 
vietoje, bet eitume į priekį -  
pasitikėdami savimi, Lietuva ir 
pasauliu.

Remdamiesi istorine atmin
tim i, prieš aštuoniasdešim t 
penkerius metus savo valstybę

atkūrėme ant Vakarų demok
ratijos pamatų, prieš penkiolika 
metų - savo valstybę pradėjome 
statyti ant tokių pat pamatų. Tik 
tvirtai remdamasi į juos augs ir 
stiprės dabartinė Lietuva.

Todėl neužmirškime: lais
vės mums niekas nedavė vel
tui. Ją išsikovojom e patys. 
Patys savo laisvę ir demok
ratiją turime ginti ir saugoti 
nuolat.

Mūsų laisvė nebus patiki
ma be moralės pagrindų, be 
tarpusavio pasitikėjimo ir soli
darum o, be teisingum o, be 
paramos vargo ištiktiesiems.

Politika nėra ir negali tapti 
tik valdžios siekimo ar išlai
kymo technologija, tik jėgos 
žaidimu, kur viskas perkama ir 
parduodam a, kur nebelieka 
ribų tarp tiesos ir melo, tarp 
padorumo ir niekšybės, tarp 
sąmoningo piliečių apsispren
dim o ir bandym o pap irk ti 
gražiais b lizgučiais ar sal
dumynais. Kad mūsų demok
ratija veiktų, tiek viešasis gy
venim as, tiek po litika  turi 
rem tis bendrosiom is verty
bėmis, garbe ir padorumu.

Visuomet buvau ir liksiu 
tvirtai įsitikinęs, kad tik gar
binga politika -  politika kaip 
atsakingas bendrų tautos rei
kalų tvarkymas - gali auginti

Lietuva pasisako prieš nau
jųjų Europos Sąjungos narių 
finansinį diskriminavimą, ta
čiau ne prieš kompromisus, 
pareiškė prezidentas Valdas 
Adamkus. Tuo tarpu užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis pažymi, kad Lietuvos ne
tenkina Didžiosios Britanijos 
pasiūlymas mažinti Europos 
Sąjungos biudžetą mažiausiai 
ekonomiškai pažengusių šalių 
sąskaita.

Šį pusmetį ES pirmininkau
janti Didžioji Britanija pateikė 
oficialų pasiūlymą dėl ES fi
nansinės perspektyvos 2007
2013 metais. Britanija siūlo to
liau mažinti ES biudžetą nuo

LATVIJAI SUTEIKTA TEISĖ RENGTI 
NATO PASITARIMĄ

Latvijai buvo suteikta teisė 
2006 metų lapkritį surengti 
Rygoje NATO šalių vadovų 
susitikimą, pranešė žurnalis
tams šalies prezidentė Vaira 
Vykė-Freiberga. Jos nuomone, 
tai yra labai geras Latvijos 
įvertinimas, ir Rygai naudinga, 
kad joje vyks diskusijos dėl 
NATO esmės ir ateities pers
pektyvų. Prezidentė pažymėjo, 
jog sprendimas surengti Aljan
so viršūnių susitikimą Rygoje 
rodo, kad Latvija pajėgi įvyk
dyti reikalavimus, susijusius 
su jos naryste NATO.

Šis sprendimas "rodo Lat-

D. BRITANIJA PATEIKS NAUJĄ PASIŪLYMĄ 
DĖL ES BIUDŽETO

Didžioji Britanija pranešė, 
kad po to, kai Europos Komisi
ja ir nemažai Europos Sąjungos 
šalių kategoriškai pasipriešino 
pateiktam pasiūlymui dėl ES 
ilgalaikės finansinės perspekty
vos, ji parengs naują projektą.

mūsų laisvę ir stiprinti de
mokratiją.

Labai aktualiai šiandien 
skamba mūsų tautos patriarcho 
daktaro Jono Basanavičiaus ir 
visuom enininko bei redak
toriaus Jono Kriaučiūno 1905 
metų rudenį pasirašyto krei
pimosi į lietuvių tautą žodžiai: 
“Lai būna garbė visiems kan
kiniams už laisvę ir žmonių 
gerovę! Dabar, pasinaudodami 
naujai įgytomis laisvėmis: žo
džio, susirinkimų ir susidrau
gavimų, susispieskime krūvon 
visi, kam rūpi prikėlimas Lie
tuvos iš miego, iš neturto, iš 
tamsos, iš nužeminimo!”

Lietuvai šiandien reikia 
veiklių, aktyvių piliečių  ir 
stiprios pilietinės visuomenės.

870 iki mažiau nei 850 mili
jardų eurų, o išlaidas ir pajamas 
peržiūrėti po 2008 metų.

Taip pat Didžioji Britanija 
siūlo naujosioms narėms ES 
struktūrinę ir sanglaudos para
mą sumažinti apie 8 proc. Tuo
met Lietuvai parama sumažėtų 
apie 1,8 mlrd. litų 2007-2013 
metų laikotarpiui. V.Adamkaus 
nuomone, kom prom isų turi 
siekti visos ES narės.

Lietuvos premjeras Algirdas 
Brazauskas gruodžio 2 dieną 
Taline vykusiame susitikime su 
Didžiosios Britanijos premjeru 
Tony Blair pažymėjo, kad Li
etuva nesieks sutarimo dėl ES 
biudžeto bet kuria kaina. Delfi

vijos brandum ą ir po litin į 
svorį", sakė V.Vykė-Freiberga. 
Viešintis šiomis dienomis Ry
goje su vizitu Estijos preziden
tas Arnold Ruutel pasveikino 
Latviją, kad ji gavo teisę su
rengti Šiaurės Atlanto aljanso 
viršūnių susitikimą. Nors tiks
li susitikimo data neskelbiama, 
NATO pareigūnai Briuselyje 
yra nurodę, kad jis galėtų įvyk
ti 2006 m. lapkritį ir kad jo 
metu daugiausia dėmesio bus 
skirta tam, kaip modernizuoti 
aljansą, kuris susidūrė su tapa
tybės problema pasibaigus šal
tajam karui ir subyrėjus SSSR.

Britanijos užsienio reikalų sek
retorius Jack Straw žurnalis
tams teigė, jog artimiausiomis 
dienomis dėl naujo pasiūlymo 
konsultuosis su kolegom is. 
"Erdvė sutarimui yra labai ne-
didelė", - teigė jis. Delfi

Reikia piliečių, kurie nuolat 
primintų valdžiai, kad valstybė 
nėra jos nuosavybė. Reikia 
piliečių, kurie savo kasdiene 
veikla, savo oria laikysena 
nuolat sakytų, kad valstybė -  
tai bendras tautos kūrinys, tai 
laisvų žmonių santara. Reikia 
piliečių, kaip tie du tūkstančiai 
tautos atstovų, susibūrusių į 
Didįjį Seimą Vilniuje.

Siekiame įsitvirtinti Vakarų 
demokratijos erdvėje kaip ori, 
savarankiška, kūrybinga tauta. 
Toks yra Didžiojo Vilniaus 
Seimo, Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-osios nubrėžtas bei 
mūsų pačių pasirinktas kelias. 
Turėkime išminties ir jėgų juo 
nuosekliai eiti.

www.president.lt

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Išleista 50 litų progine moneta, skirta Didžiojo Vilniaus 

seimo 100-osioms metinėms. Gruodžio 1-ąją, Seimo rūmuose 
pristatyta Lietuvos banko į apyvartą išleista 50 litų proginė 
sidabro moneta, skirta Didžiojo Vilniaus Seimo 100-osioms 
metinėms. Vienoje jos pusėje iškaltas užrašas: “Už visuotiną 
tautos dvasišką ir medžiagišką gerovę.” “Šiuos prasmingus, šian
dien kiek neįprastai skambančius, bet itin aktualius žodžius tau
tos patriarchas, lietuvybės puoselėtojas Jonas Basanavičius 
pasakė prieš šim tą m etų pradėdam as V ilniuje lietuvių  
suvažiavimą. Tęsiame tradiciją svarbius Lietuvos istorijos 
įvykius įamžinti proginėse monetose” , - sakė Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas. Tai jau 45-oji 
proginė moneta, kurią į apyvartą išleido Lietuvos bankas. Kartu 
su naująja m oneta Lietuvos banko parengto lankstinuko 
autoriaus istoriko dr. Egidijaus Motiekos vertinimu, 1905 m. 
Didysis Vilniaus seimas (Lietuvių suvažiavimas Vilniuje) - tai 
pirm as realus po litin is žingsnis form uluojant L ietuvos 
valstybingumo atkūrimo principus. Suvažiavime nubrėžta 
strateginė kryptis atkurti Lietuvos valstybę lietuvių etnoso 
(modernios lietuvių tautos) pagrindu etnografinėje Lietuvos 
teritorijoje su sostine Vilniuje.

Seimas patvirtino kitų metų biudžetą, kuriame planuoja
mos valstybės pajamos siekia 16,718 mlrd. litų, išlaidos - 18,465 
mlrd. litų. Valdančioji dauguma jį vadina rekordiniu ir socialiai 
orientuotu, opozicija -  pernelyg mažu ir leidžiančiu Vyriausybei 
kitąmet, artėjant savivaldos rinkimams, pamaloninti tam tikras 
sritis. Už Vyriausybės parengtą 2006 metų šalies pajamų ir 
išlaidų planą balsavo 78 Seimo nariai, prieš - 12, susilaikė 22 
parlamentarai. Nacionalinio biudžeto pajamos kartu su Euro
pos Sąjungos (ES) lėšomis kitąmet sieks 18,933 mlrd. litų, o 
išlaidos (įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių biu
džetams) - 20,68 mlrd. litų. Numatomos pajamos ir išlaidos, 
lyginant su 2005 metais, bus apie 20 proc. didesnės. Planuoja
mas biudžeto deficitas sudarys 1,747 mlrd. litų. Pasak ministro 
pirmininko Algirdo Brazausko, maždaug 3 mlrd. litų biudžeto 
padidėjimą, palyginus su praėjusiais metais, pajus visi, nes turėtų 
padidėti atlyginimai ir pensijos, skirtas didesnis finansavimas 
švietimui, ligoninėms ir kitoms sritims, kurios yra tiesiogiai 
susijusios su žmonėmis.

1925 metais, pažymint Didžiojo Vilniaus Seimo (Lietuvių 
suvažiavimo Vilniuje) 20-ąsias metines, išleistas žymaus dai
lininko Petro Rimšos medalis. Šiandien apyvartoje pasirodžiu
sios ir kolekcininkų dėmesio iškart sulaukusios Didžiojo 
Vilniaus Seimo 100-osioms metinėms skirtos monetos grafinių 
(meninių) projektų autorius yra dailininkas Albertas Gurskas, 
gipsinių modelių autorius - dailininkas Rytas Jonas Belevičius. 
Monetos nukaldintos valstybės įmonėje “Lietuvos monetų ka
lykla“. Monetų tiražas - 1500 vienetų. Naujųjų monetų galima 
įsigyti Lietuvos banko kasoje Vilniuje, taip pat Lietuvos banko 
skyriuose Kaune ir Klaipėdoje. Vienos sidabrinės monetos kai
na - 75 litai, kaina su reprezentacine dėžute - 90 litų.

Valstybes kontroles pareigūnai nusprendė, kad šiuo metu 
valstybinio audito priemonėmis netikslinga atlikti UAB "Drau
gystės" viešbutis" privatizavimo vertinimą. Veiklos audito valdy
mo departamento direktoriaus Kęstučio Širvaičio teigimu, išnag
rinėjus Valstybės turto fondo pateiktus dokumentus apie 1997
1998 ir 2000 metais parduotas bendrovės akcijas, pažeidimų ne
nustatyta. Tačiau Valstybės kontrolė pažymi, kad visapusiškai ir 
objektyviai įvertinti privatizavimą būtų galima tik gavus papil
domus duomenis ir dokumentus, kuriais šiuo metu disponuoja 
ikiteisminį tyrimą pradėjusi Vilniaus apygardos prokuratūra. 
Minėti dokumentai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga.

Darbo partijai toliau reiškiant susirūpinimą dėl neva įtarti
nos JAV milijardieriaus filantropo George Soros finansuojamų 
organizacijų veiklos, paaiškėjo, kad patys "darbiečių" vadai - 
tarp jų  ministras Žilvinas Padaiga - daug kartų yra pasinaudoję 
G.Soros finansuojamo Atviros Lietuvos fondo teikta parama. 
Darbo partijos pirmininko pavaduotojas, sveikatos apsaugos 
ministras Žilvinas Padaiga 1999 - 2002 įvairioms stipendijoms, 
kaip projektų autorius ir koordinatorius bei pagal autorines su
tartis iš ALF asmeniškai yra gavęs apie 66 tūkst. litų.

Seimo Liberalų demokratų frakcijos seniūnas Valentinas 
Mazuronis ragina Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų aiškiai ir 
nedviprasmiškai atsiriboti nuo sostinės mero Artūro Zuoko. “Kai 
kas bando parodyti ir filmuotais kadrais, kad A. Zuokas ir Lie
tuvos prezidentas yra labai geri draugai, bendražygiai, vos ne 
giminės. Prezidentas V. Adamkus, mūsų nuomone, turėtų 
išsakyti savo poziciją ir nuo tokių susikompromitavusių poli
tikų aiškiai atsiriboti”, - spaudos konferencijoje sakė V. Mazu- 
ronis. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Dviejų svarbių valstybių atstovės Berlyne: JAV Valstybės sekretorė Condollezza Rice ir Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel po pasitarimo kalbėjo spaudos konferencijoje. Reuters

C.RICE PAREIŠKIMAS SUDARO 
PAGRINDĄ BENDRADARBIAVIMUI

B erlynas , gruodžio 6 d. 
Vokietijos kanclerė Angela 
M erkel pareiškė, kad JAV 
Valstybės sekretorės Condo
leezza Rice pareiškimas dėl 
kovos su terorizmu sudaro "ge
rą pagrindą" abiejų šalių ir jų 
slaptųjų tarnybų bendradar
biavimui. "Aš manau, kad tai 
yra geras pagrindas mūsų šalių 
ir mūsų žvalgybos tarnybų 
bendradarbiavim ui", - sakė 
A .M erkel po pasitarim o su 
C.Rice Berlyne įvykusioje 
spaudos konferencijoje. Pa
reiškimas, kurį C.Rice padarė 
Vašingtone, prieš išvykdama į 
Europą, yra "gera ir vertinga

informacija Vokietijos žmo
nėms", pridūrė A.Merkel.

C.Rice pareiškimas buvo 
pirm oji oficiali Vašingtono 
reakcija į beveik mėnesį besi
tęsiančias diskusijas, kurias 
sukėlė pranešimai apie tariamą 
CŽV kalinių skraidinimą tar
dymams į slaptus kalėjimus 
užsienio šalyse. Kai kuriais 
atvejais tokiems skrydžiams 
buvo naudojam asi Europos 
oro erdve. A.Merkel sakė, jog 
C.Rice užtikrino, kad JAV 
imsis "visų teisėtų priemonių", 
kad apgin tų  p ilieč iu s  nuo 
tarptautinio terorizmo grės
mės. Pasak Vokietijos kancle-

rės, Vokietijos piliečio Khaled 
el M asri, kuris sako buvęs 
suimtas CŽV pareigūnų Make
donijoje, atvejis, bus ištirtas 
Vokietijos parlamento komi
tete.

Bendros C.Rice ir A.Mer- 
kel spaudos konferencijos 
atmosfera buvo neįtempta ir 
draugiška - abi moterys šyp
sojosi ir juokavo. Praėjusį 
mėnesį vyriausybei vadovauti 
pradėjusi A.Merkel pažadėjo, 
kad santykių su Vašingtonu 
gerinimas bus vienas jos vy
riausybės užsienio politikos 
uždavinių. Įtampa tarp Vokie
tijos ir JAV išaugo, kai A.Mer
kel pirmtakas Gerhard Schroe
der kategoriškai pasisakė prieš 
JAV vadovaujamą karą Irake.

BALTARUSIJOJE ĮSTATYMAS 
PRIEŠ "REVOLIUCIONIERIUS"

M inskas , gruodžio 8 d. 
(Delfi). Baltarusijos parlamen
to aukštieji rūmai ketvirtadienį 
patvirtino anksčiau žemųjų 
rūmų priimtą įstatymo projek
tą, kuris įveda baudžiamąją 
atsakomybę už protesto akcijų 
rengimą, dalyvavimą neįre
gistruotuose susivienijimuose, 
taip pat informacijos, "diskre
dituojančios" valdžios poli
tiką, platinimą.

Už įstatymo projektą, kurį 
pasiūlė prezidentas Aleksandr 
Lukašenka ir kuris buvo išnag
rinėtas skubos tvarka, parla
mento aukštieji rūmai balsavo 
vienbalsiai. "Įstatymo projek-

tas parengtas, atsižvelgiant į 
tarptautinį patyrimą, taip pat 
Rusijos, Danijos ir kitų šalių 
įstatymus", - sakė įstatymo 
projektą pristačiusi įstatymų 
leidybos komisijos narė Na
talija Andrejčik.

Posėdžio metu įstatymas 
nebuvo svarstomas. Pagal Bal
tarusijos įstatym us, naujas 
įstatymas įsigali, kai jį pasirašo 
šalies prezidentas.

Baltarusijos valstybės sau
gum o kom itetas sako, kad 
parengė įstatymo projektą artė
jan t 2006 m etų prezidento 
rinkimams ir atsižvelgdamas į 
revoliucinių įvykių patyrimą

Gruzijoje, Ukrainoje ir Kirgi
zijoje, kur pasikeitė valdžia po 
opozicijos surengtų didelių 
protesto akcijų.

Baltarusijos teisių gynėjai 
nuogąstauja dėl naujo įstaty
mo, numatančio laisvės atėmi
mą iki dvejų metų už užsienio 
valstybei perduotą informa
ciją, diskredituojančią Bal
tarusiją. Jų nuomone, įstaty
mas opozicijai atima net gali
mybę rengti monitoringus, nes 
jų  autoriams gresia baudžia
masis persekiojimas. JAV ir 
Europos Sąjunga kritikuoja 
A.Lukašenka režimą už kitaip 
mąstančiųjų suvaržymą, ne
priklausom os spaudos per
sekiojimą ir rinkimų rezultatų 
klastojimą.

UKRAINOS POLITIKAI NESIRO DO  M ASKVO JE

M askva , gruodžio  8 d. 
(Delfi). Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin pastaruosius 12 
mėnesių Rusijos ir Ukrainos 
santykių istorijoje pavadino 
praleistų galimybių metais. Tai 
jis pareiškė trečiadienį, Krem
liuje priim dam as Ukrainos 
Aukščiausiosios Rados pirmin
inką Volodymyr Lytvyn. "Deja, 
Ukrainos politikai pastaruoju 
metu nedažnai rodosi Mask
voje, ir mes priversti dėl to ap-

dradarbiavimo klausimus. 
V.Lytvyn savo ruožtu padė

kojo prezidentui už susitikimą 
ir "pozityvų nusiteikimą" plė
toti ir stiprinti dvišalį bendra
darbiavimą.

gailestauti", - pažymėjo prezi
dentas. "Ankstesniais metais 
politiniai santykiai vystėsi ener
gingai, ir tai atsispindėjo eko
nomikoje, - pridūrė V.Putin. - 
Todėl pastaruosius 12 mėnesių 
galima apibūdinti ne kitaip, 
kaip prarastų galimybių me
tais". Jis pažymėjo, kad V.Lyt- 
vyn Maskvoje jau susitiko su 
parlamentarais. Jis pasiūlė Ra
dos pirmininkui aptarti konkre
čius Rusijos ir Ukrainos ben-

Japonija nusprendė savo 
nekovines pajėgas Irake laikyti 
dar vienerius metus, skaičiuo
jant nuo gruodžio 14-osios, kai 
baigsis dabartinis mandatas, 
ketvirtadienį pranešė ministras 
pirm ininkas Junichiro Koi
zumi.
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ŠIMTMETIS DIDŽIAJAM VILNIAUS SEIMUI

Lietuva minėjo 1905 metų Vilniaus Didžiojo Seimo šimt
mečio sukaktį.

Spaudos draudimo panaikinimas 1904 metais buvo sutiktas, 
kaip didelis lietuvių tautinio sąjūdžio laimėjimas, kai savo 
spaudą iškovojusi lietuvių visuomenė skubiai organizavosi, 
norėdama savaiminio kultūrinio ir savarankiško politinio 
gyvenimo. Daug įtakos padarė P. Vileišio Vilniaus žinios, kurios 
prieš tai buvo griežtai rusų cenzūros prižiūrimos ir negalėdavo 
laisvai rašyti.

Tuo metu trūko politinės vienybės. Vyresnioji dvasiškių 
karta, nieko bendra neturėjusi su tautiniu sąjūdžiu, neretai 
pasireikšdavo priešingai. Tik 1905 m. rudenį, Petrapilyje 
Maironiui, Jakštui ir Bučiui pradėjus didesnę lietuvių tautinę 
veiklą, pabudo ir dvasiškių pritarimas.

Didįjį Vilniaus suvažiavimą rengti buvo sutarta J. Basa
navičiaus, P. Vileišio ir J. Kriaučiūno pasikalbėjimo metu. 
Vilniaus žinių redakcijoje spalio 19 d. buvo sukviestas Vilniaus 
lietuvių susirinkimas, išrinkęs 15 asmenų komitetą suva
žiavim ui organizuoti. Šiam  organizaciniam  kom itetui 
pirmininkavo J. Basanavičius, sekretoriavo J. Kriaučiūnas. 
Komitetas pritarė J. Basanavičiaus parašytam atsišaukimui į 
lietuvių tautą, kuris buvo išspausdintas Vilniaus žiniose. J. 
Basanavičiaus buvo siūloma grynai akademinė programa, bet 
P. Vileišiui reikalaujant, buvo sudaryta politinė suvažiavimo 
darbų tvarka.

Komiteto atsišaukimas rado didžiulį pritarimą visoje 
Lietuvoje. Valsčiai, parapijos ir kaimai rinko savo atstovus į 
suvažiavimą. Nors suvažiavimo komitete socialdemokratai 
nebuvo sutikę dalyvauti, bet suvažiavime dalyvavo.

Suvažiavime Vilniaus miesto salėje dalyvavo per 2,000 
lietuvių ne vien iš Lietuvos, bet ir iš Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, 
Latvijos ir kitų vietovių. Tas lietuvių šviesuomenės suva
žiavimas iš karto tapo tikru tautos atstovų suvažiavimu. Išva
karėse buvo suruoštas vaidinimas ir Miko Petrausko choro tau
tinių dainų koncertas. Kitą dieną dr. J. Basanavičius pradėjo 
suvažiavimą ir po dviejų valandų ginčų buvo sudarytas pre
zidiumas -  dr. J. Basanavičius, A. Smetona, S. Kairys, Pr. Bučys, 
J. Stankūnas. Kalbėjo įvairių pažiūrų atstovai. Būta ir karštesnių 
pasisakymų. Tačiau suvažiavimas vieningai priėmė 4 punktus: 
kad dabartinė caro valdžia yra pikčiausias priešas..., kad Lie
tuva reikalauja autonomijos su Seimu Vilniuje, kad gavus au
tonomiją, reikia griauti prispaudėjų tvarką ir suvienyti visus 
lietuvius, o mokyklose pradėti tik lietuviškai mokinti, paversti 
jas tautiškomis, neleisti vaikų į rusiškas mokyklas. Grįžę iš 
suvažiavimo atstovai pradėjo drąsiai vykdyti Seimo nutarimus. 
“Didysis Vilniaus Seimas įvertinamas kaip pirmas ryškus ben
dros tautinės -  valstybinės lietuvių raidos etapas, kurio tęsiniu 
buvo jau 1917 metų Vilniaus konferencija”, - rašė M. Biržiška.

Tą mūsų tautos svarbią istorinę sukaktį -  Vilniaus Didįjį 
Seimą, įvykusį 1905 m. gruodžio 4-5 dienomis, Lietuva minėjo 
taip pat gruodžio 5 dieną Vilniuje, toje pačioje istorinėje salėje.

Ir šiandien Lietuvai reikia garbingų politikų, kuriems tautos 
reikalai būtų svarbiau už asmeniškus, o valdžia prisimintų, kad 
valstybė nėra jos nuosavybė. S. Tūbėnas

Vytautas Landsbergis:
ALTERNATYVUS VAMZDIS

Jau daugiau nei pusmetis, 
kai Ukraina pasirinkusi euro- 
pietišką kryptį kelia klausimą 
dėl Kaspijos naftos tiekimo per 
Odesą į Lenkiją.

Paskutiniuoju prezidento 
L. Kučmos laikotarpiu Rusija 
spėjo pakišti koją, sudarė su
tartį dėl Odesos vamzdžio pa
naudojimo priešinga kryptimi, 
tad V.Juščenkai, paskelbusiam, 
jog turės būti vykdomas anks
tesnis planas, nėra lengva pa
keisti padėtį. Vis dėlto užblo
kavusi Kaspijos naftos euro
pietiškąją kryptį TNK-BP turi 
sutartį tik trejiems metams, o 
Kazachstanas pasiryžęs ir in
vestuoti, ir tiekti didelį kiekį 
žaliavos per Ukrainą iki Ploc- 
ko ir Gdansko.

Alternatyvus vamzdis turė
tų reikšmės ir Lietuvai. D i
džiulę reikšmę jau būtų turėjęs 
dujų vamzdis iš Norvegijos į 
Lenkiją per Baltijos jūros ma
žiau pavojingą dalį. Jau ir su
tartis buvo pasirašyta, Norve
gija būtų nutiesusi savo lėšo
mis, tačiau 2001 m. Lenkijoje 
atėjo į valdžią kairioji (L.Mil- 
ler) vyriausybė, nutraukė su
tartį su norvegais, tuo būdu vėl 
ir ilgiausiems laikams prisirišo 
prie Rusijos.

Jeigu Lietuva tada būtų do
mėjusis, rėmusi, garantavusi 
vartojimą ir gal net norėjusi 
dalyvauti, aną sutartį būtų 
buvę sunkiau nutraukti. Tačiau 
A .B razauskas žiūrėjo  itin  
skeptiškai - "neapsimokės", o 
"Gazpromui" - V.Uspaskichui, 
jau pradėjusiam kopti į val
džią, to visiškai nereikėjo. Var
gu bau ką nors mūsų kaime 
sudomino ir V.Juščenka šiemet 
jau kovo mėnesį iškelta idėja 
steigti tarptautinį konsorciumą 
Vidurinės Azijos dujoms at
vesti į Europą.

Ukrainoje, Lenkijoje, Lie-

NEPANAIKINS SANKCIJŲ Š.KO RĖJAI

Šiaurės K orėjoje valdo 
"nusikalstamas režimas", pre
kiaujantis narkotikais ir gink
lais, ir Vašingtonas nepanai
kins sankcijų jai, kol valdžia 
tęsia tokią veiklą, trečiadienį 
pareiškė Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Pietų Korėjoje.

JAV taip pat įtaria, kad ko
munistinė Šiaurės Korėja pa
dirbinėja ir plauna pinigus, kad 
galėtų finansuoti savo bran
duolio ginklo kūrimą. "Tai nu
sikalstamas režimas ... mes 
negalime atšaukti savo sank
cijų", - sakė žurnalistams am
basadorius Aleksandr Versh- 
bow. Atsakydama į griežtus 
komentarus Pietų Korėja para
gino derybose dėl Pchenjano 
branduolinės programos daly
vaujančias šalis laikytis san
tūriai. Pchenjanas pareikalavo, 
kad Vašingtonas atsisakytų 
medžioti Šiaurės Korėjos akty-

tuvoje - kairiesiems niekur 
nereikėjo europinių energeti
kos perspektyvų su bent daline 
energetinės nepriklausomybės 
perspektyva. Pakanka prisi
minti, su kokiu įsiūčiu ir ma
syviai finansuojama antipropa
ganda buvo sutiktas "svetimų" 
amerikiečių pasirodymas "Ma
žeikių naftoje". Tačiau ne pa
tys vietiniai minėtose šalyse ir 
darė sprendimus, o neoimpe- 
rinės politikos smegenų cent
ras Maskvoje. Savo valdas, 
medžioklės plotus gynė aršiai 
ir juose tvirtinosi.

Dabar Lietuvoje turime to
lesnę - kai kas mano, jau bai
giamąją - izoliavimo ir pajun
gimo stadiją. Ukrainos vamzdį 
užkimšusi TNK-BP kompanija 
peršama kaip labiausiai tin
kanti A.Brazausko Vyriausy
bei. Numatyta prieš tai "Luk- 
oilo" pirmenybė, deja, tapo 
sukom prom ituota šeim yni
niais bizniais, tad tebus TNK- 
BP, tai yra, Tiumenė su britų 
priedanga. (Beje, ir dėl jos 
prezidentas V.Putin jau pagrū
mojo negailestingu piršteliu - 
ir ten esą ne viskas tvarkoj!). 
Šį variantą, je i bus dar įsi
leistas per austrišką dukrelę 
"Gazpromas", remia ir jo net 
pareikalavo V.Uspaskich. Bri
tų kap ita las iš karto  lik tų  
mažumoj, ar ne?

Vyriausybė savo ruožtu iš 
anksto nustatė sąlygas dėl 
pirkėjo, turinčio nuosavą naftą, 
pirmenybės. Aišku, tai tik Ru
sija. Bet netikėtai atsirado di
delių naftos išteklių Kazachs
tanas ir dar pasiūlė didžiausią 
, per milijardą dolerių, kainą už 
"Mažeikių naftos" akcijas. Ir 
dar jie turi dešimčiai metų su
tartį su Rusija, kad jos vamz
dynais transportuos žaliavą į 
Mažeikius - Būtingę! Mūsų 
valdžios nervingas ir nepalan-

vus, teigdam as, kad dėl to 
negali atnaujinti derybų.

V ašingtonas teig ia , jog  
persekioja kompanijas, kurios, 
kaip įtariama, padeda Šiaurės 
Korėjai tęsti pogrindinę pre
kybą. JAV, R usija, K inija, 
Japonija ir Pietų Korėja da
lyvauja derybose, kurių tikslas 
- priversti Šiaurės Korėją at
sisakyti branduolinių projektų 
karinėje srityje. Delfi

Rusijos vicepremjeras ir
gynybos ministras Sergej Iva
nov patikino, kad sutartis dėl 
zenitinių raketų kompleksų 
"Top-M-1" pardavimo Iranui 
tikrai bus įvykdyta. Anot jo, 
tiekiam as zen itin ių  raketų  
kompleksas yra "grynai gyny
binio pobūdžio priešlėktuvinė 
priemonė, kuri, faktiškai, negali 
būti panaudota smūgiams į 
antžeminius taikinius".

kus reagavimas parodė, kad 
bemaž griūva iš anksto sulygti 
rusiško sandėrio dalykai. (Iš ko 
tektų atiduoti avansus?) Lai
mei, lietuviškai valdžiai į pa
galbą atėjo m otina Rusija. 
Paskelbta ir pijariškai ištrimi- 
tuota, kad Rusijos "Transneft" 
nutraukia ilgametę sutartį su 
kazachais, ir viskas. Iššūkis 
Kazachstanui, tai juk niekis. 
Svarbiausia - paimti M ažei
kius, juolab turint Lietuvoje 
palankią valdžios konjunktūrą.

Tarp kitko, šio komercinio 
blokadinio elgesio šalis, pikt
naudžiaujanti savo teritorija, 
pretenduoja į WTO - Pasaulio 
prekybos organizacijos nares. 
Netiktų ten pagal jokius prin
cipus, bet ar kas nors išdrįs 
pyptelėti?  Gal Lenkija, iš 
kurios bausdami antai nebe
perka maisto produktų?

Lietuvoje - tik valdiškas 
džiaugsmas, kad vėl atsiranda 
pretekstas eliminuoti Kazachs
taną iš atrinktų "Mažeikių naf
tos" pirkėjų "trumpojo sąrašo". 
Keistai žmonės apsinuogina. 
Dėsto net, kad aukštesnė kai
na, tai mažiau svarbus dalykas 
negu globėja Rusija. O juk kai
nų skirtumas tokiu atveju - 
kažkam į kišenę.

Tuo tarpu aukštas Kazachs
tano vyriausybės pareigūnas 
Pekine šiandien paskelbė, kad 
jų  valstybės kompanija "Kaz- 
MunaiGaz" būtinai susitars su 
"Transneft" dėl kazachų naftos 
transportavimo į Mažeikius. 
Pasak jo, "Sutartis kaip tiktai 
fiksuoja, kad iš Rusijos pusės 
nėra jokių kliūčių dėl Kazachs
tano naftos transportavim o 
krypčių. Sutartis nenurodo, kur 
ir ką transportuoti".

Lietuvos Vyriausybę turėtų 
vėl apgaubti liūdesys ir susi
rūpinimas.

"Atgimimas"

KANTRYBĖ DĖL IRANO 
SENKA

Tarptautinė bendrija pra
randa kantrybę dėl neišspręstos 
Irano branduolinės programos, 
pareiškė Tarptautinės atominės 
energetikos agentūros vadovas 
Mohamed ElBaradei, tačiau 
pridūrė, kad mėginimas šią 
problemą spręsti kariniu keliu 
nebūtų išeitis. "Šis langas (rasti 
problemos sprendimą) nebus 
amžinai atvertas. Tarptautinė 
bendrija pradeda prarasti kant
rybę", - sakė JT branduolinės 
priežiūros agentūros vadovas 
interviu, kurį išspausdino arabų 
laikraštis Al-Hayat.

Vakarų šalys įtaria, kad 
Iranas dangsto karinius bran
duolin ius p ro jek tus ta ik ia  
programa. Iranas neigia turįs 
tokių projektų. "Jeigu vals
tybė gali tai padaryti, tai reiš
kia, kad iki branduolinio gink
lo sukūrimo lieka keli mėne
siai", - sakė M.ElBaradei. Delfi

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Dr. Jonas Valaitis aktyviai dalyvavo Amerikos Lietuvių kongreso 
diskusijose dėl ALT'o ateities. Zigmo Degučio nuotr.

AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suorganizuotas Amerikos Lie
tuvių XIV kongresas, įvykęs 
spalio 21-23 dienomis Čika
goje, paminėjo dvigubą sukak
tį. Pirmoji - 90 metų nuo Ame
rikos Lietuvių apsijungimo ir 
suorganizuotos Amerikos Lie
tuvių Tarybos, antroji - prieš 
65 metus Amerikos Lietuvių 
Tarybos pastangomis išgautas 
principinis Jungtinių Amerikos 
Valstijų sprendimas nepripa
žinti sovietų Pabaltijo kraštų 
okupacijos.

Prieškongresinis
susitikimas

Spalio 21 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus patal
pose įvyko kongreso dalyvių 
ir svečių prieškongresinis susi
tikimas. Šį priėmimą suorgani
zavo Evelinos Oželienės vado
vaujamas ALTo Čikagos sky
rius. Čia buvo proga susipažin
ti su kongreso paskaitininkais 
ir garbingais svečiais: dr. Da
rium Furmonavičiumi, dr. Lee 
Edwards, bei iš M arylando 
universiteto atvykusiu prof. 
M ichael Szporer. Vaišėmis 
rūpinosi Irena Dirdienė.

Po 50 metų vėl vienuolyne
Spalio 22 d. darbo posė

džiai vyko seselių kazimie- 
riečių Motiniškojo namo pa
grindinėje salėje. Invokaciją 
sukalbėjo Lietuvos vyskupų 
konferencijos įgaliotinis prel. 
Edmundas Putrimas. Prezidiu
mą sudarė dr. Jonas Valaitis, 
Petras Buchas, Pranas Jurkus 
ir Saulius Kuprys. Kongreso 
sekretore pakviesta Salomėja 
Daulienė. Įdomu pastebėti, 
kad lygiai prieš 50 metų — 
1945 m. toje pačioje salėje rin
kosi pirmoji Amerikos Lietu
vių Taryba. Tuomet jai vado
vavo Leonardas Simutis. Se
selių  k az im ierieč ių  vardu 
ypatingai šiltu žodžiu kongre
so dalyvius sveikino seselė Re
gina Dubickas, S.S.C. Kong

resą sveikino Lietuvos Res
publikos Generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius ir gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 
Žodžiu taip pat sveikino JAV 
Kultūros tarybos pirmininkė 
M arija Remienė, perdavusi 
JAV LB pirmininkės Vaivos 
V ėbraitės linkėjim us, JAV 
vidurio apygardos pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė, Lietuvių 
Respublikonų federacijos pir
mininkas Jonas Urbonas, inž. 
Pilypas Narutis ir Algis Regis. 

Veiklos pranešimai
ALTo pirmininkas Saulius 

Kuprys pristatė  kruopščiai 
paruoštą iždininko Jeronimo 
Gaižučio finansų pranešimą, 
kuriam e akivaizdžiai buvo 
parodyta aiški visuom enės 
parama ALTo veiklai, užtikri
nanti jos ateitį. Iždo knygas 
patvirtino Revizijos komisija -  
Pranas Povilaitis, Oskaras 
Kreimeris ir Juozas Bagdžius. 
Pirmininkas Saulius Kuprys 
apibudino ALTo praėjusių  
metų veiklą. Padėta Čikagos 
skyriui paruošti Vasario 16 
minėjimą, kuriame dalyvavo 
Valstybės Departamento Euro
pos skyriaus įgaliotinė Judith 
Sefkin. Kovo mėnesį surengta 
Pabaltiečių konferencija Va
šingtone drauge su U.S. Baltic 
Foundation, kurios metu buvo 
atžymėta ir ALTo 90 metų su
kak tis. M obilizuo tos JAV 
lietuvių organizacijos kreiptis 
į Lietuvos prezidentą, prašant, 
kad jis nedalyvautų Maskvoje 
rengiamame Antrojo Pasauli
nio karo užbaigimo minėjime. 
Taip pat ALTas jungėsi į pa
reiškimą išspausdintame tarp
tautiniame Financial Times 
laikraštyje, kuriame buvo at
kreiptas dėmesys į Maskvos 
nusisukimą nuo demokratinės 
plėtros. ALTas dalyvavo sure
daguojant rezoliucijos projektą 
reikalaujantį, kad Rusija atsi
prašytų už Pabaltijo kraštų 
okupaciją. Šiuo reikalu specia

liai suruoštas susitikimas su 
JAV Atstovų rūmų Užsienio 
reikalų komisijos pirmininku 
Henry Hyde ir pasimatymo 
metu užtikrinta jo  parama šiai 
rezoliucijai. Netrukus buvo 
susilaukta sėkm ės, kai šią 
rezoliuciją Senatas ir vėliau 
Kongresas vienbalsiai priėmė. 
Šia proga ALTo valdyba iš
siuntė per 400 asm eniškų 
laiškų Kongreso nariams dė
kojant už jų  stiprų pritarimą 
priimant šias rezoliucijas.

Gegužės 8-ją ALTas pa
skelbė Maldos ir susikaupimo 
dieną, minint visas Antrojo 
Pasaulinio karo ir po jo  vyku
sių represijų aukas. Čikagoje, 
Švento Vardo katedroje ir ki
tuose miestuose suorganizuo
tos pamaldos šių aukų atmini
mui. Drauge su Amerikos bib
liotekų draugija ir JAV Vaistų 
ir Maisto administracija su
ruoštas Upton Sinclair knygos 
“Džiunglės” 100 metų pami
nėjimas ir paminklinės lentos 
paruošimas nurodant, kad šio 
veikalo pagrindinis veikėjas 
Jurgis Rudkus atstovavo tūks
tančius lietuvių, kurie dirbo 
sunkiomis sąlygomis Čikagos 
skerdyklose. Taip pat suorga
nizuotos Šv. Mišios Švento 
Kryžiaus parapijoje m inint 
Lietuvos kankinio arkivys
kupo Teofiliaus M atulionio 
apsilankymą Čikagoje prieš 70 
metų. Pažymėtina, kad apie jo 
auką (jis buvo kom unistų  
įkalintas net tris sykius) buvo 
supažindinti tūkstantis Čika
gos katekizm o dėstytojų jų  
suvažiavimo metu. Amerikos 
Lietuvių taryba ateityje dės 
pastangas sustiprinti savo sky
rių ir įgaliotinių tinklą bei 
ieškos aktyvių priemonių kaip 
įtraukti jaunimą bei naujai iš 
Lietuvos atvykusius.

Alto ateitis: taškas ar 
šauktukas?

Pirmame simpoziume apie 
ALTo ateities veiklos galimy
bę kalbėjo dr. Jonas Valaitis, 
Petras Buchas bei Saulius 
Kuprys, moderavo Pranas Jur
kus. Dr. V alaitis  nurodė 
ALTui tris galim ybes -  tai 
status quo, uždarymas arba 
persiorganizavimas. Jis ypa
tingai pabrėžė, kad veiklos 
pobūdis bei sėkm ingum as 
priklausys nuo to, kiek lėšų 
bus įm anom a su telk ti. Jei 
persiorganizavimas vyks, tai 
turėtų eiti tik šiuo keliu. Kiti 
kalbėtojai pastebėjo, kad dar 
yra nem aža darbų, kuriuos 
ALTas turėtų atlikti. Ypač kai 
jis , kaip Amerikos piliečių 
organizacija, turi galimybes ir 
teises dalyvauti šio krašto  
demokratiniuose procesuose 
ir atvirai pareikšti savo nuo
monę stiprinant teisingą JAV 
užsien io  po litiką . N utarta  
toliau šį klausim ą gvildenti 
valdybos bei ALTą sudarančių 
organizacijų apimtyje.

Ar sugrįš Karaliaučius?
Dr. Darius Furmonavičius, 

politinių mokslų specialistas, 
atvykęs iš Anglijos ypač gyvai 
pristatė Lietuvai taip rūpimą 
Karaliaučiaus klausimą. Savo 
kalboje apibudino visus teisi
nius argumentus ir faktus, ku
rie aiškiai nurodo, jog Rusijos 
valdymas šio krašto niekad ne
buvo formaliai aprobuotas. Tai 
tik laikina administracija. Šio 
krašto demilitarizacija turėtų 
būti kiekvienos demokratinės 
valstybės siekis. Tai itin aki
vaizdu, turint omeny neseniai 
Lietuvos erdvę pažeidusio lėk
tuvo nukritimą. Pažymėtina, 
kad dr. Furmonavičiaus studiją 
apie Karaliaučių ALTo įstaiga 
ruošiasi išspausdinti atskiru 
leidiniu.

Kur teka naujoji banga?
Simpoziume “Kur nutekės 

naujoji banga, smegenys ir 
pinigai?” dalyvavo prel. Edis 
Putrimas, dr. Jonas Valaitis, 
Jonas Stundžia ir doktorantas 
Tomas R inkūnas. N aujojo 
lietuvio imigranto dilema buvo 
gvildenama iš įvairių perspek
tyvų. Dr.Valaitis apibudino 
smegenų nutekėjimo žalą Lie
tuvai. Savo teiginius statisti
niais duomenimis patvirtino 
Jonas Stundžia. Tomas Rinkū- 
nas nurodė ekonomines realy
bes, kurios veda prie emigra
cijos. Prel. Putrimas nurodė, 
kad šis klausimas turi gilias 
šaknis, kurios glūdi žmogaus 
širdyje, ir kad 50 metų trukusi 
okupacija neigiam ai pavei
kė daugelio žmonių dvasią. 
Sprendim as bus rastas tik 
tuomet, kai kraštas dvasiškai 
atsigaus.

Dr. Ramūnas Kondratas kalba Amerikos Lietuvių kongrese Či
kagoje. Zigmo Degučio nuotr.

Amerikos lietuvių brigada
Alto įgaliotinis iš Baltimo- 

rės ir žinomas Lietuvos karinės 
istorijos žinovas bei autorius 
Henry Gaidis savo kalboje pri
statė Amerikos lietuvių karinės 
brigados istoriją. Praeito šimt
m ečio pradžioje dr. Julius 
Bielskis dėjo pastangas suda
ryti Amerikos lietuvių karių 
grupę, kuri nuvykusi į Lietuvą 
galėtų talkininkauti nepriklau
somybės kovose. Projektas tik 
dalinai pasisekė ne tiek dėl 
JAV užsienio politikos, kiek 
dėl ministerio Augustino Vol
demaro nepritarimo.

Garbingi svečiai
Popietinė kongreso progra

ma, pageidavus Lietuvos Vy
čių atstovams, vyko anglų kal
ba. Šioje dalyje dalyvavo Ma
ryland universiteto profesorius 
Michael Szporer, dr. Lee Ed
wards ir JAV Valstybės depar
tamento atstovas Thomas Nav- 
ratil. Apie jų  provokuojančius 
ir išsamius pasisakymus teks 
plačiau aprašyti bei kom en
tuoti atskirai.

Amnestijos įstatymas
Kongreso metu ALTo pir

mininkas supažindino dalyvius 
su naujai siūlomu imigracijos 
įstatymu. Amnestijos įstaty
mas dabar tebėra siūlymo for
moje. Jį remia kai kurie res
pub likonų  ir  dem okratų  
sluoksn iai JAV K ongrese, 
tačiau neaišku, ar šį įstatymą 
rems Baltieji rūmai. Įstatymo 
projekte numatyta, kad įvyk
džius tam  tikras sąlygas ir 
sumokėjus nemažą piniginę 
sumą, bus suteikiama sąlyginė 

(Nukelta į 6 psl.)
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ĮTARTINI SANDORIAI
Vyriausiąją tarnybinės eti

kos komisiją (VTEK) užklupo 
dar neregėtas skandalas - 
valdininkų ir politikų likimus 
lemiantys etikos sargai patys 
atsidūrė Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) taikiklyje.

Pasak dienraščio Lietuvos 
rytas, STT ir Vilniaus apygar
dos prokuratūra atlieka ikiteis
minį tyrimą dėl dokumentų 
klastojimo, suklastotų doku
mentų naudojimo, sukčiavi
mo, tarnybos pareigų neatliki
mo. Tai apima net kelis Bau
džiamojo kodekso straipsnius.

Komisijos nariai ir darbuo
tojai mina prokurorų bei STT 
agentų slenksčius. Etikos ser
gėtojų institucijos patalpose 
atliekami dokumentų poėmiai, 
antspauduojami seifai. STT 
turi slapta įrašytų komisijos 
narių pokalbių telefonu.

Tyrimo epicentre - už dide
les sumas iš šios komisijos 
biudžeto įrengta nauja elektro
ninė duomenų bazė. Ją įrengė 
su paties VTEK vadovo Algir
do Meškausko bičiuliais susi
jusi bendrovė. Pats A.Meš- 
kauskas tikina nesąs dėl ko 
nors kaltas ir visą istoriją va
dina politiniu užsakymu.

Dienraščio teigimu, STT 
dėmesį patraukusi istorija pra
sidėjo maždaug prieš metus. 
Tuomet VTEK nutarė įrengti 
naują elektroninę duomenų 
bazę, kurioje būtų sukaupta 
informacija apie visų Lietuvos 
valdininkų ir pareigūnų viešus 
bei privačius interesus, turtą 
bei pajamas.

VTEK buvo įdarbintas A.

Meškausko bičiulis, reklamos 
dizaineris Dainius Šukys, kuris 
ėmė rūpintis komisijos kom
piuterių baze. D.Šukiui pradė
jus dirbti VTEK, čia koją įkėlė 
ir bendrovė "Solmetra". Jos 
atstovus į komisiją atvedė įdar
bintas A.Meškausko bičiulis. 
VTEK ėmė aktyviai naudotis 
šios bendrovės paslaugomis. 
"Solmetrai" ir drauge su ja dir
busiai bendrovei "Autodinos 
kom piuteriai" už paslaugas 
buvo sumokėta maždaug 50 
tūkst. litų. Kitos didelės Lietu
vos bendrovės VTEK nedo
mino.

Savo paslaugas naujai duo
menų bazei kurti siūlė ir viena 
žinoma bendrovė, kuri jau bu
vo parengusi valstybės tarnau
tojų registrą Valstybės tarny
bos departam entui. Ji siūlė 
VTEK bazę įtraukti į jau pa
rengtą sistemą, bet šis pasiūly
mas buvo atmestas. Praėjusį 
gruodį "Solmetra" laimėjo ir 
VTEK apklausą dėl naujos 
duomenų bazės kūrimo. Avan
sas, kuris sudarė apie 90 proc. 
visos numatomos darbų kainos 
ir siekė apie 70 tūkst. litų, dar
bų atlikėjui buvo sumokėtas 
kone iš karto - per Kalėdas.

Šis skandalas - ne pirmas, į 
kurį įsipainioja A.Meškauskas. 
Prieš metus jis pasižymėjo tuo, 
kad paskyrė sau net apie 5 
tūkst. litų siekusią Kalėdų 
premiją. Tuo tarpu komisijos 
darbuotojai gavo vos po kelių 
šimtų litų dydžio premijas. Vė
liau, kilus skandalui, jis dalį 
sau išmokėtų pinigų skyrė lab
darai. Delfi

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus gruodžio 7 d. susitiko su valdančiosios koalicijos 
vadovais ministru pirmininku Algirdu Mykolu Brazausku (LSDP), Seimo pirmininku Artūru Paulausku 
(NS), žemės ūkio ministre Kazimira Danute Prunskiene (VNDPS) ir Viktoru Uspaskichu (DP), ir 
aptarė aktualius vidaus politikos klausimus. www.president.lt

REIKALINGAS AIŠKUS 
ATSAKYMAS

Vilnius, gruodžio 7 d. Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus priėmė val
dančiosios koalicijos vadus mi
nistrą pirmininką Algirdą My
kolą Brazauską (LSDP), Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską 
(NS), žemės ūkio ministrę Ka- 
zim irą D anutę P runskienę 
(VNDPS) ir Viktorą Uspaski- 
chą (DP).

Prezidentui rūpėjo sužinoti, 
kaip valdančioji koalicija keti
na dirbti ir įgyvendinti Vyriau
sybės programoje įtvirtintas 
nuostatas ir Lietuvos žmonėms 
duotus įsipareigojimus. Valsty
bės vadovo nuomone, keturių

partijų koalicija turėtų įrodyti 
visuomenei savo gyvybingumą 
ne pareiškimais ar viešomis 
vienybės deklaracijomis, o rea
liu, sutelktu ir konstruktyviu 
darbu.

Šiandien daugiau kaip du 
trečdaliai (67,1 %) apklaustų 
Lietuvos gyventojų nepasitiki 
dabartinės valdančiosios koali
cijos gebėjimais veikti. Prezi
dentas pabrėžė, kad už Vyriau
sybės ir Seimo veiklą atsakinga 
visa koalicija, o ne viena kuri 
nors partija. Ypatinga atsako
mybė tenka partijoms, turin
čioms daugumą.

V. Adamkus prim inė kai

kurioms politinėms partijoms, 
kad savivaldos rinkimų kampa
nija Lietuvoje prasidės tik po 
metų, todėl šiuo metu visuome
nei reikalingas rimtas darbas, o 
ne politinis spektaklis.

Šalies vadovas iškėlė 2007
2013 m. struktūrinės paramos 
klausimą, dėl kurio koalicija jau 
pora mėnesių nesugeba susitar
ti. Prezidentui V. Adamkui kyla 
abejonių, ar užteks laiko tinka
mai pasiruošti ES lėšų įsisavini
mui, ar jos pasieks Lietuvos 
žmones. Prezidentas pabrėžė, 
kad Lietuvai yra gyvybiškai 
svarbu užtikrinti ilgalaikių re
formų sėkmę sveikatos apsau
gos, aukštojo mokslo ir studijų, 
teisėtvarkos bei valstybės val
dymo srityse. www.president.lt

(Atkelta iš 4 psl.)

AMERIKOS LIETUVIŲ...

amnestija. Taip pat numatoma, 
kad būtų išduodamas ribotas 
skaičius 6 metų terminuotom 
darbo vizom. Tačiau tuo pačiu 
būtų sugriežtinta imigracijos 
kontrolė. ALTas nėra pasisakęs 
šio įstatymo atžvilgiu, tačiau į 
ALTą įeinanti Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų federacija 
yra JAV vyskupų konferen
cijos raginama jį remti.

Varšuva -  Vilnius: Sąjūdžio 
ir Solidarumo estafete
Apie lenkų-lietuvių santy

kius savo mintimis dalinosi 
Marylando universiteto profe
sorius dr. M ichael Szporer. 
Padaręs plačią istorinę apžval
gą apie lietuvių ir lenkų isto
rinę bendrą patirtį nurodė, kad 
reik ia  m okytis iš praeities 
klaidų. Jo manymu, abi vals
tybės turi stiprinti savas de
m okratines institucijas bei 
tradicijas. Profesorius Szporer 
pats studijavo Vilniuje prieš 
Lietuvai atgaunant nepriklau
somybę. Jis pastebėjo: “nuva
žiavau į Sovietų Sąjungą, išva
žiavau iš laisvos Lietuvos” .

Bebūdamas Vilniuje stebėjo 
Lietuvos pirmuosius laisvės 
žingsnius, jam  teko bendrauti 
su Lietuvos Sąjūdžio veikėjais. 
Kaip istorikas yra išstudijavęs 
lenkų Solidarumo vystymąsi ir 
mato nemažai paralelių tarp jo 
ir Lietuvos Sąjūdžio. Jis prisi
minė, kad jis buvo pakviestas 
pristatyti prof. Vytautą Lands
bergį, kai šis buvo pagerbia
mas Vašingtone JAV Kongreso 
bibliotekoje. Jis pozityviai 
įvertino dabartinius tarpvalsty
binius santykius ir optimistiš
kai žvelgė į jų  ateities perspek
tyvas.

Pabaltijo rūpesčiai 
Vašingtone

Paskutinė popietinė sesija 
baigėsi simpoziumu “Pabaltijo 
kraštų klausimai Vašingtono 
perspektyvoje”. Pokalbyje da
lyvavo Thomas Navratil, dr. 
Ramūnas Kondratas, dr. Da
rius Furmonavičius, dr. Micha
el Szporer, Karl Altau, Illinois 
universiteto doktorantas To
mas R inkūnas, A rtis Inka. 
Buvo aptarta tolimesnė JAV 
valdžios finansinė parama tiek 
gynybinėms, tiek ūkio vys
tymo programoms. Taip pat

buvo atkreiptas dėmesys į Pa
baltijo  įtraukim ą į Šiaurės 
Europos ekonominę erdvę ir 
apie galimą bendradarbiavimą 
ekologijos ir mokslo srityse. 
Konkrečiai buvo aptarta gali
mybė artimoje ateityje įvesti 
bevizinį režimą.

Sveikinimai
Kongreso proga buvo iš

leista sveikinimų knyga. Joje 
sveikina LR prezidentas Val
das A dam kus, kuris rašo: 
“ALTo veiklos ir pastangų 
dėka Jungtinės Amerikos Vals
tijos aukščiausiu lygiu viešai 
pareiškė nepripažįstančios 
Lietuvos okupacijos, ir šis 
faktas ilgus dešim tm ečius 
mūsų tautiečius stiprino dva
siškai bei teikė jiems mora
linės stiprybės kovoje už savo 
tautos laisvę” .

JAV ambasadorius Stephen 
M ull kongresui paruoštame 
pranešime atkreipė dėmesį į 
sėkm ingą JAV ir Lietuvos 
abipusį bendravimą. Konk
rečiai įvardino, kad jau spalio 
mėnesį JAV perkėlė savo ka
rinius naikintuvus F-16, kurie 
bus d islokuoti Zoknių oro 
uoste. Taip pat paminėjo reikš

mingus tarpvalstybinius susi
tikimus, būtent JAV Valstybės 
sekretorės Condoleeza Rise 
apsilankymą Lietuvoje balan
džio mėnesį, gegužės mėnesį 
prezidento Adamkaus ir prezi
dento G.W.Bush susitikimą 
Rygoje, JAV gynybos sekre
toriaus Donald Rumsfeld vi
zitą Vilniuje. Ambasadorius 
taip pat pažymėjo, kad Lietu
vos kariuomenei pavesta itin 
atsakingos pareigos Afganis
tane, o Amerika iš savo pusės 
prisideda papildoma 23 milijo
nų dolerių parama šiai misijai. 
Pagaliau ambasadorius užsi
minė apie dedamas pastangas 
panaikinti vizų režimą Lietu
vos gyventojams.

“Didele pergale”
Taip pat reikšmingas prane

šimas buvo gautas iš JAV At

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

stovų Rūmų Tarptautinio ko
m iteto  p irm in inko  H enry 
Hyde, ilgamečio ALTo veiklos 
rėmėjo ir lietuvių bičiulio. Jis 
savo žodyje džiaugėsi Lietu
vos atgauta nepriklausomybe, 
vadindamas ją  stebuklu ir su 
pasididžiavimu prisiminė, jog 
JAV per ilgus okupacijos me
tus niekad nesusvyravo nepri
pažindama Lietuvos okupaci
jos. Nepaisant sunkumų, Lie
tuva šiandien yra laisva de
m okratinė vakarų pasaulio 
šalis. Jo žodžiais, “mes esame 
laimėję didelę pergalę”.

Pasibaigus popietinei sesi
jai, dalyviai ruošėse vykti į 
Kongreso iškilmingą pokylį, 
kuris vyko Čikagos m iesto 
centre, isto rinėse  A th letic  
Association patalpose.

ALT'o inf.

http://www.president.lt
http://www.president.lt
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SOROS NUŠVIEČIANT
PAPILDOMA ŠVIESA

Vilius Bražėnas

Sena naujiena
George Soros (toliau G.S.) 

pinigo galima įtaka Lietuvos 
politikai neturėjo būti didelė 
naujiena Lietuvoje bent jau 
kokius 8 metus. Tarp 1995 ir 
1997 m. apie jį, jo  finansuo
jamą Atviros Lietuvos fondą 
(ALF) buvo dažnai rašoma ir 
išeivijos ir Lietuvos spaudoje. 
Apie G.S. pinigo pavojų ban
džiau įspėti per spaudą jau 
1995 m. dar iš JAV. Savo ar
chyve, storoje “Soros” byloje, 
turiu pundą jo ir apie jį rašinių 
kopijų. G.S. su globalizmu ir 
net su Z.Bzežinskiu rišantį 
straipsnį 1999.01.04 patalpino 
Kauno diena. 2000 m. išėju
sioje (dvi laidos) knygoje 
“Nauja pasaulio santvarka?” 
bent trijuose straipsniuose 
kalbama apie Soros pinigus 
Lietuvoje. Keista, kad tik da
bar staiga kilo stiprus susišau
dymas dėl G.S. iš dviejų įsi
tv irtin u s ių  in te lek tu a lin ių  
apkasų. Ir Petras Dirgėla buvo 
nemažai apie tai rašęs 1998 m. 
Staiga, lyg nieko nebūta, klau
simas prasiveržia viešumon 
2005 m. pabaigoje. Lyg kam 
nors būtų prireikę ištraukti 
užsigulėjusią kortą nuo kokio 
svarbaus reikalo  dėm esiui 
nukreipti.

Archyve turimos JAV spau
dos straipsnių kopijos savo 
turiniu paneigia dabar kilusias 
užuominas, kad puolimai prieš 
G.S. yra antisemitų darbas. 
Viena iš kiečiausių jo kritikų 
yra žydaitė Rachel Ehrenfeld. 
Penkių puslapių straipsnyje 
“George Soros planas narko
tikų įteisinimo, mirties ir lab
daros klausimais” (“Organiza
tion Trends” 1997 m. kovo lai
doje) ji rašo, kad G.S. “filant
ropija”, vietoje šelpusi meną, 
mokslą ar vargšus, “finansuoja 
kampanijas įgyvendinti euta
naziją ir narkotikų įteisinimą”. 
Jis naudoja pinigą “pakeisti -  
ar, tiksliau sakant, sugriauti -  
moralines vertybes ir pažiūras 
Vakarų pasaulio, o ypač Ame
rikos, žmonėse” . Tai atmeta 
teigimą Lietuvoje, kad G.S. 
atstovauja Amerikos verty
bėms. Tai paaiškina, kodėl tiek 
pasipriešinimo G.S. planams 
tarp Amerikos patriotų apskri
tai ir ypač tarp tikinčiųjų.

Atlantic Monthly straipsny
je “Kapitalizmo grėsmė” G.S. 
rašąs, kad kapitalizmas esąs 
didesnė grėsmė net už nacizmą 
ir komunizmą. Jei jis turi min
tyje (turtingų socialistų, o ne 
kapitalistų) pasaulinę valdžią, 
galėtum e su tik ti. A pie tai 
įspėjo ir popiežius Benediktas 
XV. Tačiau G.S. aiškiai kalba 
ne apie morale pagrįstą kapita
lizmą, o apie “kapitalizmą” , 
kuris nepasiduoda G.S. siekia

mai utopinei, neapibrėžtai, 
miglotai “atviros visuomenės” 
idėjai. Matomai G.S. siekia so- 
rosinio pasaulio, net neaišku 
kam “atviro” .

Narkomafijos reikalų žino
vė R.Ehrenfeld pastebi nepa
prastas G.S. moralines savy
bes. Propaguodamas eutanazi
ją, G.S. esą pasmerkęs net savo 
tėvą, kurs, sirgdamas vėžiu, 
siekė gyventi ir nepasekė G.S. 
motinos pavyzdžiu, kuri nusi
žudė. Tėvo laikysena pasipik
tinęs G.S. pareiškęs: “Aš jį nu
rašiau”. Įdomu, kad jis sakąs: 
“aš save įsivaizdavau savo rū
šies Dievu”, ir atrodo yra pasi
ryžęs pakeisti judaistines ir 
krikščioniškąsias moralines 
vertybes savomis “Atviros vi
suomenės” vertybėmis. Tam 
jis meta savo milijardus.

Ką sako kapitalistai? Lie
tuvoje kalbam a apie G.S. 
“amerikinę” , “kapitalistinę” 
grėsmę Lietuvai. Tai juokais 
paverčia šešių puslapių straips
nis gal kapitališkiausiame JAV 
tu rtuo lių  žurnale  F orbes  
1997.04.07 laidoje.

Po Trojos karo išliko posa
kis apie klastą: “Bijausi dova
nas nešančių danajų”. Pagal tai 
turtuolių žurnalas pavadino 
straipsnį apie G.S.: “Saugokis 
dovanas nešančių milijardie
rių”. Straipsnio pradžioje padi
dintu šriftu rašoma: “Beveik 
dešimtmetį po Sovietų Sąjun
gos žlugimo didelė dalis Cent
rinės ir Rytinės Europos tebėra 
valdom a senosios gaujos. 
Spėk, kas padeda juos išlaikyti 
valdžioje?” Straipsnis parodo, 
jog tas padėjėjas yra Džordžas 
Soros (G.S.). Pasirodo, jog 
kartais savą pusę jis remia net 
ginklais. “Jei jūs bent kiek 
susidomėjote, kas vyksta Alba
nijoje, mes galime jums pa
aiškinti trumpu sakiniu”, pra
deda straipsnį autorius Richard 
C. Morais: “G.S. draugai atsi
dūrė viršuje”. Atseit -  laimėjo. 
Esą vasario mėnesį ginkluotos 
gaujos, “vadovaujamos gangs
terių ir buvusių komunistų, 
daugelis jų  slaptos policinės 
valstybės veteranų”, nuvertė 
išrinktą liberalią vyriausybę “ir 
privertė prezidentą paskirti 
neokomunistą ministeriu pir
mininku” . O tuo metu G.S., 
sėdėdamas Londono priemies
čio viloje Forbes žurnalui ra
miausiai pareiškęs, kad jo Al
banijos fondas yra “nuostabi 
(“excelent”) grupė ir puikiai 
tvarkosi šioje situacijoje” .

Anot Forbes, G.S. naudoja 
savo bilijonus remti žurnalus, 
politikus, auklėtojus-mokyto- 
jus Europoje ir kitur. Dažniau
siai jie būna išimtinai “kairaus 
sparno” pažiūrų.

Per maždaug 1000 samdi

Rugsėjo 17 d., New York (JAV) Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su žino
mu filantropu George Soros. www.president.lt

nių tinklą G.S. kasmet paskirs- 
tąs apie 300 milijonų dolerių 
30-je valstybių. Kartais pasi
taiką ir tikrų labdaros ar pa
galbos žmonėms atvejų. Anot 
vieno žinovo -  “Jūs turėtumėte 
didelių sunkumų rasti religinį 
disidentą ar kietą antikomunis- 
tą jo  fundacijose” . Anot For
bes, G.S. prisidėjo prie totali
nės komunistinės valdžios nu
vertimo, bet visad siekė sau 
patikimos “kairios demokrati
nės valdžios” pastatymo. G.S. 
esąs pareiškęs, jog buvę komu
nistai “geriau žino, kas yra de
mokratija, negu gal būt tie, 
kurie visad priešinosi” komu
nistams. Tokie, politiniais ir 
net finansiniais klausim ais 
G.S. pareiškimai dažnai pri- 
verčią žinovus kraipyti galvas.

Informacijos perteklius. 
Pastarieji įvykiai Lietuvoje 
privertė peržiūrėti per dešimt
metį sukauptą medžiagą apie 
G.S. Be čia jau minėtų, yra net 
24 puslap ių  s tra ipsn is  
1995.01.30 The New Yorker 
(“lib e ra lių ” -  k a iruo liškų  
inteligentų žurnale), gan taik
liai pavadintas “Pasaulis pagal 
Sorosą” . Sis rašinys pirmiau
siai atkreipė dėmesį į G.S., 
kaip į aiškų pasaulinės val
džios siekiančių globalistų, 
nors ir keistuolišką, “storm- 
truperį”, ruošiantį pasaulio pi
liečių armiją per nutautinimą, 
nudvasinimą ir intelektualinį 
suvienodinimą. Įsidėmėtina, 
kad veik visi G.S. pinigo pa
galba galvojantieji intelektua
lai automatiškai ramstosi “at
viros visuomenės” ir “pilieti
nės visuom enės” lazdomis. 
Vietoje auklėję ir švietę susi
pratusius piliečius, organizuo
ja lyg dvasiniais Mao švarkais 
aprengtą “pilietinę visuome
nę”. Tai yra tikslus vertimas 
G.S. angliško termino “civil 
society” . Ne ką G.S. suvoki
mui bepadeda ir peržiūrėjimas 
pilno teksto jo  ilgos kalbos 
1997.09.21 Pasaulio banko 
grupės -  Tarptautinio valiutų 
fondo suvažiav im ui Hong

Konge. Ne ką daugiau bepri- 
deda jo  knygų bei straipsnių 
analizės le id in iuose , kaip  
Newsweek, America 's Future, 
Atlantic Monthly bei užuomi
nos New York Times. Pastara
sis, tikrai ne “antisemitinis” 
įtak ingas JAV d ien raštis  
1996.12.17, lyg paša ip ia i 
pirštu duria į G.S. žymią “me- 
golomaniją” -  nepaprasto išdi
dumo apraiškas, jį cituodamas: 
“Aš esu savotiškas deus ex ma
šina -  aš esu kažkas nenatū
ralaus”. Lieka dar aiškiau, jog 
mums “G. Soros vertas dėme
sio” . Taip buvo užvardytas 
mano straipsnis rašytas jau 
1995.10.24 Kanados Tėviškės 
Žiburiuose. Pasirodo, to jis 
vertas ir šiandien.

Vienok šiandien Lietuvoje 
būtina nuo sorosizmo ar, gal 
tiksliau , nuo susidariusios 
sorosiados, kaip nuo svogūno 
lukštus nulukštenti visa tai 
dangstantį antisemitizmą, bra- 
zauskizmą, spaudos leidinių ir 
partinių grupių konkurenciją ir 
kalbas apie kiekvieno iš Soros 
(Atviros Lietuvos fondo) ke
letą litų kada nors gavusio 
neva tautos bei valstybės išda
vystę. Tokių atvejų gal yra ir 
tikrų, jei žinotume apie Lietu
voje veikiančius neatvirus fon
dus.

Kita išvada iš peržiūrėtos 
medžiagos yra ši: Lietuvai ne
gresia G.S. pinigais valdžios 
perėmimas ar nuvertimas, kuo 
gąsdino šį šurmulį sukėlęs lat
vis. Tiesa, kad tam palankios 
situacijos buvo susidarę, pa
vyzdžiui, Vengrijoje ir Ukrai
noje. Ten, SSRS sužlugus, 
pasidarė tuštuma, kurį gabiai 
užpildė G.S. Net yra teigiama, 
kad “Soros nupirko preziden
tūrą Kučmai” . Lietuvoje tuo 
metu nebuvo nei ideologinio, 
nei organizacinio, nei politinio 
vakuumo.Jo nėra ir dabar.

Sorosiados bėdos Lietu
voje. Išdavystės už pinigus 
klausimą ypač reikėtų nuleisti 
į ano meto gyvenimišką lygį. 
1997 m. spalį turėjau retą

progą susitik ti V ilniuje su 
grupe žymių Lietuvos intelek
tualų ir, neišvengiamai, įklam- 
poti į Soros pinigo Lietuvoje 
klausimą. Tada nemačiau nė 
kibirkštėlės tautos išdavystės. 
Tik mačiau dedamą ant svars
tyklių posovietiniame “vaku
um e” atsidūrusią kultūrinę 
problem ą, sveriant ją  prieš 
G.S. pinigo moralines rūdis. O 
kaip tokiais atvejais gali būti 
vertinamas svarstyklių tikslu
mas, jau kitas klausimas. Pa
galiau ir svėrėjai kartais galėjo 
(Sorosui nematant) tautiniu 
nykščiu paspausti svarstykles 
geron pusėn. Rusai, pavyz
džiui, esą uždėję ant svarstyk
lių visą kumštį. Tik, deja, ne 
Rusijos, o “prichvatizatoriš- 
ką” . Ten esą Atviros Rusijos 
fondas davė paskolą vienai 
automobilių prekybos firmai, 
o ši atsidėkojo bene tik 60-čia 
automobilių “sorosininkams”. 
Pridėjo dar ir kompiuterių, ku
rie kažkaip nepasiekę ARF 
įstaigų stalų.

Tačiau tai jau  rusiškas 
sprendimas. O mums dabar jau 
būtų metas į Soros ir kitus 
fondus pažvelgti šiandienės 
Lietuvos akimis ir sverti kiek 
galima tiksliau, neleidžiant 
prie svarstyklių prikišti ypač 
nelietuviškų ar net lietuvybei 
priešiškų nykščių. Ir naudoti 
tikslias, Lietuvos laisvės kovos 
dvasia patikslintas moralines ir 
patriotines svarstykles. Į ginčą 
atsisukus, iškyla keletas neįti
kėtinų ir net juokingų paminė
tinų teiginių. Pirmiausia -  val
džios kritikos uždraudim o 
klausimas. Jau ir be šio ginčo, 
net opozicija Seime bandoma 
traukti į teismą! O dabar girdi
me, kad už užsienio pinigus 
nevalia kritikuoti Lietuvos 
valdžią. Lyg gautas brolio už
sieniečio ar kad ir fondo dole
ris ar euras, piliečiui atima pi
lietybę ir teisę kritikuoti. Paga
liau Lietuvoje pilna turistų, 
kurie už savus (užsienietiškus) 
pinigus gal kasdien kritikuoja 

(Nukelta į 7 psl.)

http://www.president.lt
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Gražių ir sveikų 
Kalėdų švenčių, 

laimingų Naujų 2006 metų 
linkiu draugams, artimiesiems 

ir bendraminčiams.

Geriausi švenčių linkėjimai 
DIRVAI, jos štabui ir 

visiems bendradarbiams

Rūta Šakienė

L O S  A N G E L E S ,  CA

TRADICINIS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LOS ANGELES MIESTE

Vos prieš mėnesį palaidoję 
savo ilgametį vadą Kazimierą 
Karužą, Los Angeles Juozo 
Daumanto kuopos šauliai ne
pasimetė, bet nei žingsnio ne
sumaišę, žygiuoja toliau per 
keturias dešimtis metų giliai 
įmintu taku. Sumani ir įžvalgi 
kuopos vicepirmininkė -  sek
retorė, Lietuvos kariuomenės 
atsargos vyr. leitenantė Irena 
Arienė, kuri, kaip girdėt, bai
gia redaguoti ir spaudai pa
ruošti kuopos 40-mečio kny- 
gą,sklandžiai perėmė kuopos 
vadovybę. Tikriausiai ir pats 
Kazys Karuža butų patenkin
tas veiklos ir tradicijų tęsti
numu.

(Atkelta iš 6 psl.)
SOROS NUŠVIEČIANT...

orą, eismą ar tualetus.
Gal keisčiausias yra, šiaip 

jau inteligentiškų žmonių, lyg 
pigiausios rušies bandymas 
sutapatinti Soros kritikus su 
Putinu ir Lukošenka. Tiedu ir 
į juos panašų galimą konku
rentą išvytų. Lyg Soros išvi
jim as iš R usijos padaro  jį  
dešiniuoju. Ar tai, kad Stalinas 
išvijo Trockį, padarė Trockį 
dešiniuoju? Pagaliau rim tų 
Soros kritikų neteko girdėti jį 
kaltinant kaip komunistą. Šis 
Soros kritikų žeminimo žemo 
lygio triukas žemina diskusijų 
lygį.

Grįžtant prie fondų, sveti
mų pinigų įtakos, deja, sunku 
spręsti vien pagal tai, ką gavė
jai yra nuveikę ar pasakę bei 
parašę: neįmanoma žinoti, kas 
kada ką nors yra nutylėjęs, kai 
buvo privalu kalbėti. Tačiau 
šiandien Lietuvoje turime ne
mažai negerovių tik todėl, kad 
daugelis inteligentų bei inte
lektualų, be jokių svetimų pi
nigų, lyg kieno papirkti, tylėjo, 
kai pagal jų  padėtį visuome
nėje jie privalėjo kalbėti.

Floridoje suorganizuotas 
“Lietuvos laisvės forum as” 
savo blankuose naudojo JAV 
prezidento Abraham Linkoln 
posakį: “Tylėjimas, kai privalu 
prabilti, padaro žmones bai
liais” .

Daugelį metų Kariuomenės 
šventę musų viensėdijoje ruo
šė Ramovėnai, Šauliai ir Biru- 
tietės bendromis jėgomis. Kai 
LA Ramovėnai nutraukė savą 
veiklą, ilgametis jų  pirminin
kas inž. Antanas Mažeika pra
šė šaulių ir Birutiečių tą gražią 
Kariuomenės šventės tradiciją 
nenutraukti, ką jie pažadėjo ir 
kol kas to pažado ištikimai lai
kosi.

Šventė pradėta vėliavų pa
kėlimu šv. Kazimiero parapi
jos aikštėje ir mišiomis bažny
čioje. M inėjim ą parapijos 
salėje pradėjo Irena Arienė. 
Įneštos vėliavos, sol. Antanui 
Polikaičiui vadovaujant su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, klebonas Stanislovas 
Anužis sukalbėjo invokaciją, 
Birutiečių pirmininkė Alfon- 
sa Pažiurienė pravedė miru
sių jų  pagerb im ą. G arsia is 
plojimais sutiktas ir palydėtas 
šventės prelegentas LR garbės 
gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas kuris patiekė daug 
įdomių žinių apie šiandieninę 
Lietuvos kariuomenę. Išnešus 
vėliavas prasidėjo  m eninė 
šventės programa. Sol. Jani
na Čekanauskienė, muzikui 
Viktorui Raliui akompanuo
jant, publikai patiekė šešias 
dainas: Dambrausko “Jau žir
gelis pabalnotas” , Šimkaus 
“Oi greičiau, greičiau” ir “Oi 
kas” , Br. Budriuno “Tėviš
kėlė” , Vaitkevičiaus “O be
lėlė ir upelis” ir Budriuno 
“Mano protėvių žemė”. Ap
dovanoti ne tik rengėjų, bet ir 
iš publikos, gėlėmis ir kito
kiomis padėką išreiškiančio
mis dovanom is, žiurovams 
nenustojant ploti ir prašyti 
daugiau, dar sudainavo jaut
riąją Vaitkevičiaus dainą Mo
tinai. Kaip labai malonu buvo 
k lausy ti dainų, išsk irtina i 
p r ita ik in tų  šios d ienos ir 
šventės nuotaikai. Dėkui so
listei ir jos palydovui.

M inėjim ą baigė naujoji 
kuopos vadė vyr. ltn. Irena 
Arienė. Buvo Antaninos Uldu- 
k ienės ir jo s  padėjėjų  p a 
ruoštos vaišės.

Valio Šauliai ir Birutietės, 
pagarba ir padėka jum s už 
didelį darbą ir kad nepasiduo
date “moderniems vėjams” !

Rūta Šakienė

Solistė Janina Čekanauskienė ir muzikas Viktoras Ralys atliko meninę programą Kariuomenės šventės
minėjime Los Angeles š.m. lapkričio 20 d. Broniaus Seliuko nuotr.

W A S H IN G T O N  D .C .

LR AMBASADA
VAŠINGTONE NUO 

GRUODŽIO 12 D. 
PERSIKELIA 0 

LAIKINAS PATALPAS
Nuo 2005 m. gruodžio 12 

d. Lietuvos Respublikos am
basada Jungtinėse Amerikos 
Valstijose laikinai, kol vyks 
am basados pasta to  16-oje 
gatvėje rekonstrukcija, per
sikelia į naujas patalpas, todėl 
keičiasi ambasados adresas.

Nuo gruodžio 12 d. LR 
ambasados JAV ir Meksikai 
laikinas pašto adresas bus:

4590 M acA rthur Blvd. 
NW, Suite 200, Washington, 
DC 20007- 4226, USA.

Atkreipiame dėmesį, kad 
šis LR ambasados Vašingtone 
adresas galios laikinai, kol apie 
tai neinform uosim e atskiru 
pranešimu.

Ambasados telefono nume
riai bei ambasados darbuotojų 
elektroninio pašto adresai tie 
patys: LR ambasados telefono 
numeris + 1 202 234 5860, 
budintis konsulinis telefonas + 
1 202 550 6914.

El. pašto adresas: 
info@ltembassyus.org 
Ambasados interneto sve

tainės adresas:
www.ltembassyus.org

LR ambasados inf.

Patalpinkime DIRVOJE 
švenčių sveikinimus

Švenčių proga daugelis asmenų sveikina savo 
gimines, draugus, bendradarbius bei pažįstamus.

A rtėjančių Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų  
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

ŽURNALISTO PREMIJA 
-  DR. R. KRIAUČIŪNUI

Kiekvieną vėlyvą rudenį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kulturos Taryba suruošia pre
mijų įteikimo šventes, kurių 
metu buna apdovanojami as
menys, pasižymėję dailės, mu
zikos, radijo, teatro, žurnalizmo 
ir tautinių šokių mokymo sri
tyse. Šiemet toks renginys (jau 
23-asis iš eilės) vyko lapkričio 
17 d. Čikagos Jaunimo centro 
salėje.

Čia, šalia kitų, žurnalisto 
premija buvo įteikta Romual
dui Kriaučiunui, kuris yra ne 
vien tik spaudos, bet ir moks
lininkas -  psichologas ir visuo
menininkas, suspėjęs visur ge
rai užsirekomenduoti.

Šis vyras yra gimęs 1936 m. 
Panevėžyje. Po karo atvykęs į 
JAV, jis pradinį (bakalauro) 
laipsnį gavo1958 m. Roosevel- 
to universitete Čikagoje iš psi
chologijos srities. Šiame uni
versitete jis gavo ir magistro 
laipsnį, o daktarato studijas 
Romualdas užbaigė Washing- 
tono universitete St. Louis, 
MO. Savo specialybėje jis yra 
užsitarnavęs nemažai dėmesio 
ir pripažinimo.

Jį matėme veikiantį ir lietu
vių visuomeninėje srityje: atei
tininkų organizacijoje, “Dai
navos” stovyklos vadovybėje,

Lietuvių bendruomenėje ir ki
tur. Jis priklauso ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungai. Pateikiame 
jo  kalbos, pasakytos premijų 
įteikimo iškilmėse Čikagoje, 
ištrauką: “Pradžiai truputis is
torijos. Su klasės draugu Jurgiu 
Štuopiu dar Vokietijoje 1948 m. 
pradėjome leisti ranka rašytą 
neperiodinį laikraštėlį “Miško 
varpelis”. Už poros metų, jau 
Amerikoje, aš pradėjau kitą 
laikraštuką, kuris vadinosi 
“Buitis”. Per šešerius metus iš 
viso buvo išleista 61 numeris. 
Kaip tik tais pačiais metais -  
1954-aisiais įstojau į Illinois 
universitetą paruošiamosioms 
žurnalistikos studijoms. Pirmą 
rašinį musų spaudoje parašiau 
bene 1955 metais. Jis buvo at
spausdintas viename Čikagoje 
leidžiamame savaitraštyje, tur- 
but “Laisvoje Lietuvoje”, kuris 
turėjo studentų skyrių. Teko 
bendradarbiauti 44 leidiniuose, 
žurnaluose ir laikraščiuose. 
Daugiausia “Drauge”.

Kiti kultūrinių premijų 
laureatai

Čia minimame renginyje 
premijos asmeniškai dar buvo 
įteiktos (tai padarė JAV LB 
Kulturos Tarybos pirm. Marija 
Remienė, Lietuvos Kulturos 
viceministras Faustas Latėnas 
ir Lietuvių fondo valdybos 
pirm. Sigita Balzekienė) -  Vy
tautui Virkau (dailės), Ilonai 
Čiapaitei (teatro). Premijos taip 
pat buvo paskirtos, kurių lau
reatai negalėjo atsiimti Kaziui 
G ogeliui (rad ijo), A ntanui 
Skriduliui (muzikos) ir Antan
inai Bulotienei (tautinių šokių 
mokytojos).

Specialia padėkos premija 
buvo pažymėtas ilgametis Či
kagos lietuvių tautinių šokių 
mokytojas, taut. šokių grupės 
vadovas Frank Zapolis. Už 
nenuilstamą veiklą įvertinimo 
ženklus gavo Antanas Vala
vičius ir jo žmona Valerija.

Edvardas Sulaitis

mailto:info@ltembassyus.org
http://www.ltembassyus.org
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LIETUVA IR PASAULIS
Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso sakė, 

kad žiniasklaidos pranešim ai apie D idžiosios Britanijos 
pasiūlymus dėl Europos Sąjungos biudžeto septyneriems 
metams, kurie turi būti pateikti vėliau šią dieną, verčia "labai 
nerimauti". J.M.Barroso komentaruose, kuriuos paskelbė jo  at
stovas, sakoma: "Jei dalykai, kuriuos perskaitėme kai kuriuose 
laikraščiuose, bus patvirtinti, tai jie verčia labai nerimauti, ypač 
- naująsias ES nares". Jis paminėjo pranešimus, kad Didžioji 
Britanija, siekdama per įvyksiantį ES viršūnių susitikimą susi
tarti dėl 2007-2013 metų biudžeto, planuoja 10-čia proc. 
sumažinti siūlomą pagalbą naujosioms bloko narėms, taip pat - 
mažinti išlaidas kaimui vystyti Vakarų Europoje.

Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis gruodžio 7 die
ną Briuselyje vykusiame neformaliame ES valstybių narių užsie
nio reikalų ministrų susitikime, kuriame buvo svarstyti Jungtinės 
Karalystės pasiūlymai Europos Sąjungos finansinei perspekty
vai 2007-2013 metams, pabrėžė, kad Lietuva nepriima šio ES 
pirmininkaujančios šalies siūlymo. “Siūlymas turi būti keičia
mas iš esmės”, -  akcentavo užsienio reikalų ministras A.Valionis. 
Pasak ministro, dalintis kompromiso naštą ir siekti sutarimo turi 
visos ES narės, negalima šios atsakomybės perkelti tik ant 
mažiausiai pažengusių ES valstybių narių pečių. Savo pasi
sakyme konklavoje A.Valionis taip pat priminė, kad būtent 
Jungtinė Karalystė šių metų birželio mėnesį užblokavo susita
rimą dėl finansinės perspektyvos. Sis sprendimas buvo argu
mentuotas būtinybe pasiūlyti modernesnį ir teisingesnį biudžetą, 
tuo tarpu dabartinis pasiūlymas, lyginant su Liuksemburgo, mi
nistro teigimu, nėra nei modernesnis, nei teisingesnis. Užsienio 
reikalų ministras taip pat pritarė Europos Komisijos pirminin
ko Jose Manuelio Barroso, kuris pasiūlė tokį ES biudžetą, kuris 
užtikrintų stiprios, atviros, modernios ir išsiplėtusios Europos 
Sąjungos gyvavimą, pozicijai.

“Mums reikia pasiūlymo, paremto pamatiniais lygybės ir 
solidarumo Europoje principais“, -  teigė A.Valionis, pabrėž
damas, kad Lietuva tikisi naujo Jungtinės Karalystės pasiūlymo, 
kuris galėtų sukurti prielaidas kompromisui. Ministras išreiškė 
viltį, kad per artimiausias dešimt dienų iki ES viršūnių susitiki
mo JK pateiks tokį pasiūlymą. Anot A.Valionio, Lietuva 
pasiruošusi bendradarbiauti ruošiant tokį pasiūlymą ES viršūnių 
susitikimui.

Jei visos nares pritartų, politinį sprendimą dėl ES finansinės 
perspektyvos planuojama priimti gruodžio 15-16 dienomis Eu
ropos Vadovų taryboje. Jei nepavyktų sutarti, šį gruodį derybos 
dėl ES ilgamečio biudžeto būtų tęsiamos Austrijos pirmininkavi
mo ES metu -  pirmojoje 2006 metų pusėje. Prieš neformalų ES 
Lietuvos ministrų susitikimą Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie 
ES susirinkę Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lenkijos užsienio reikalų ministrai aptarė susidariusią situaciją. 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė
Ukrainos ministrą pirmininką Jurij Jechanurov ir su juo aptarė 
glaudžius dvišalius politinius ir ekonominius santykius. “Šian
dien Jūs lankote tikrus Ukrainos draugus, o šis susitikimas -  tąsa 
visų mūsų pradėtų ir vykdomų darbų”, - sakė Lietuvos vadovas. 
Susitikimo metu aptartos Ukrainoje vykdomos reformos. Prezi
dentas V. Adamkus domėjosi konstitucinės reformos eiga ir per
spektyvomis bei artėjančiais Ukrainos parlamento rinkimais. J. 
Jechanurov pažymėjo, kad šie rinkimai tikrai bus skaidrūs.

Ukrainos ministras pirmininkas papasakojo prezidentui 
apie Ukrainos ūkio plėtros tendencijas, vykdomas ekonomines 
reformas bei situaciją energetikos sektoriuje. J.Jechanurovas 
pabrėžė, kad šiuo metu Ukrainai yra labai svarbi Lietuvos re
formų patirtis. V. Adamkus užtikrino, kad Lietuva yra pasiren
gusi dalintis su Ukraina savo patirtimi visose srityse. Lietuvos 
vadovas su Ukrainos Ministru pirmininku taip pat aptarė Balti
jos ir Juodosios jūrų valstybių regioninio bendradarbiavimo 
perspektyvas, Kijeve įvykusio Europos Sąjungos ir Ukrainos 
viršūnių susitikimo rezultatus bei Ukrainos pastangas siekiant 
narystės Pasaulio prekybos organizacijoje.

Jungtinių Valstijų ambasadorius Lietuvoje Stephen Mull 
pabrėžė pilietinės visuomenės organizacijų svarbą ir nurodė 
toleranciją, kalbos laisvę, skaidrum ą ir aktyvią pilietinę 
visuomenę kaip tikruosius žmogaus teisių sergėtojus. Daly
vaudamas Žmogaus teisių stebėjimo instituto surengtoje dis
kusijoje gruodžio 7 d. diplomatas sakė, kad pilietinės visuo
menės organizacijų veikla yra esminė užtikrinant, kad keičian
tis mintimis ir idėjomis tarp aktyvių ir gerai informuotų piliečių, 
"visi balsai būtų išgirsti". Ambasadorius prisijungė prie kitų dis
kusijos dalyvių Atviros Lietuvos fondo salėje ir kartu aptarė 
žmogaus teisių svarbą demokratinėje visuomenėje, pranešė JAV 
ambasada. Diskusija surengta minint Žmogaus teisių dieną.

NATO valstybių užsienio reikalų ministrai gruodžio 7 ir 8 dienomis Briuselyje. Visas dėmesys buvo 
skiriamas JAV Valstybės sekretorei Condoleezza Rice (šalia jos, kairėje -  NATO vyriausiasis vado
vas Jaap de Hoop Scheffer). Antroje eilėje, virš jos matome Lietuvos užsienio reikalų ministrą Antaną 
Valionį. NATO nuotr.

NATO MINISTRU PASITARIMUOSE 
PAGERĖJO BENDRA NUOTAIKA

B riuselis , gruodžio 8 d. 
(Delfi). Jungtinių Valstijų są
jungininkės Europoje ketvirta
dienį pareiškė, jog jas tenkina 
valstybės sekretorės Condo- 
leezzos Rice garantijos, kad 
JAV elgesys su belaisviais ne
pažeidžia tarptautininės teisės 
normų.

Ž in iask laido je  pasirodę 
pranešimai apie slaptus CŽV 
kalėjimus Europoje, kuriuose 
buvo laikomi karo su tero
rizm u be la isv ia i, aptem dė 
C.Rice kelionę po Europos 
šalis. Žmogaus teisių gynėjai 
tvirtina, kad kalinių izoliavi
mas yra dažnai susijęs su jų 
kankinimais.

Pasak C.Rice, Jungtinės 
V alstybės nepadarė  n ieko 
neteisėta. Ji taip pat pabrėžė, 
jog šalių vyriausybės negali 
sau leisti per daug atvirauti 
tokiais klausimais, kaip įta
riamųjų sulaikymas ar skraidi- 
nimas, nes slaptos informaci
jos negalima viešinti. "Žvalgy
ba ir žvalgybinės informacijos 
rinkimas, ir žvalgybos panau
dojimas yra dalykai..., kurie 
dažnai yra klaidingai supran-

tami, nes pati žvalgyba iš prin
cipo yra slapta", - sakė ji per 
spaudos konferenciją.

Vakarieniaudama su NATO 
ir ES užsienio reikalų minist
rais C.Rice dar kartą pateisino 
JAV naudojamą taktiką. Pasak 
šaltinio, vakarienės metu atvi
rai, bet pagarbiai buvo apsi
keista nuomonėmis, ir kai ku
rie vakarienės dalyviai šiuo 
pokalbiu liko patenkinti.

"Mums buvo pateiktas aiš
kus atsakymas dėl oro erdvės 
ir skrydžių, o taip pat (buvo 
užtikrinta), kad nebus žiauraus 
elgesio nei Jungtinėse Valsti
jose, nei už jų  ribų, - sakė Ny
derlandų užsienio reikalų mi
nistras Bernard Bot. - Viskas 
buvo aptarta".

"Manau, kad NATO ir ES 
ministrai turėjo progos išreikš
ti savo susirūp in im ą, kad 
mums nereikėtų atitolti vie
niems nuo kitų skirtingai inter
pretuojant tarptautinę teisę", - 
sakė Vokietijos užsienio reika
lų m in istras F rank W alter 
Steinmeier žurnalistams.

"Valstybės sekretorė C. 
Rice pažadėjo, kad Jungtinėse

Valstijose tarptautiniai susita
rimai tikrai nėra interpretuo
jami kitaip, nei Europoje. Bent 
jau tai yra geras pareiškimas", 
- sakė jis. Aukšto rango JAV 
valstybės departamento parei
gūnai sakė, kad m in istra i 
vengė C.Rice uždavinėti speci
finius klausimus, tokius kaip 
tariamas JAV belaisvių laiky
mas slaptuose kalėjimuose Eu
ropoje, tačiau pasitenkino gavę 
užtikrinimą, kad su belaisviais 
yra elgiamasi tinkamai.

NATO generalinis sekreto
rius Jaap de Hoop Scheffer pri
pažino, kad po gruodžio 7 d. 
vykusios ministrų diskusijos 
bendra atmosfera pagerėjo. "Ji 
išvalė orą", - sakė jis per spau
dos konferenciją kalbėdamas 
apie ministrų diskusiją ir pri
dūrė, kad C.R ice pokalbio 
metu buvo "geros formos".

Manoma, kad Europos ša
lių ministrai nerodė didelio no
ro pradėti aršių diskusijų su 
C.Rice dėl kalinių skraidini- 
mo, kad tai neatsisuktų prieš 
pačias ES nares, paaiškėjus, 
jog kai kurios iš jų  gali būti 
susijusios su skraidinimais.

LIETUVA SIEK IA  TRANSATLANTIN IO  

SO LIDARUM O  SAUG UM O  KLAUSIM AIS

Lietuvos užsienio reikalų 
m inistras Antanas Valionis 
gruodžio 7-8 dienomis Briuse
lyje dalyvaudamas NATO už
sienio reikalų ministrų susi
tikime pabrėžė transatlantinio 
solidarumo svarbą.

Formaliame NATO minist
rų posėdyje NATO Generali
nis sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer padėkojo už Lietuvos 
sprendimą imtis vadovavimo 
provincijos atkūrimo grupei 
Afganistane. Posėdyje aptartas 
pasirengimas būsimiems aukš
čiausio lygio NATO vadovų 
susitikimams, politiniai NATO 
misijų ir operacijų aspektai. 
“Jeigu norime, kad Aljansas 
sėkmingai spręstų šiandienines

saugumo problemas, privalo
me siekti transatlantinio soli
darumo”, -  savo pasisakyme 
akcentavo užsienio reikalų mi
nistras A.Valionis.

Džiaugdam asis Europos 
Komisijos sprendimu prisidė
ti prie Afganistano atkūrimo 
darbų, Lietuvos užsienio reika
lų ministras teigė, kad ES gali 
suteikti reikiamos pagalbos 
sveikatos apsaugos, viešojo 
administravimo srityse, vyk
dant teisines reformas ir ieš
kant alternatyvių pragyvenimo 
šaltinių.

“Remdamasis Lietuvos pa
tirtim i ir žinodamas sunku
mus, su kuriais susiduriame 
Afganistano Goro provinci-

joje, galiu patikinti, kad reikia 
plataus tarptautinio bendradar
biavimo, norint pasiekti sėk
mės Afganistane”, -  sakė Lie
tuvos diplomatijos vadovas.

Kalbėdamas apie NATO 
bendradarbiavimą su Rusija, 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras pareiškė, kad su Rusija 
bendradarbiauti reikia, bet tik 
su demokratine Rusija.

NATO santykius su Rusija 
išsam iau num atom a aptarti 
NATO ir Rusijos tarybos susi
tikime.

Briuselyje taip pat įvyko 
NATO ir Ukrainos tarybos po
sėdis, kuriame aptartas pradė
tas intensyvus dialogas su Uk
raina, pasikeista nuomonėmis 
dėl Ukrainos narystės Aljanse 
siekių.

URM
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MENOTYRININKĖS 
V. MAŽRIMIENĖS VIZITAS 

ČIKAGOJE

Kaunietė Vida Mažrimie
nė, Nacionalinio M.K.Čiurlio- 
nio dailės muziejaus Grafikos 
skyriaus vadovė, kuri taip pat 
rūp inasi iše iv ijo s lie tuv ių  
dailės darbų sugrąžinim u į 
Lietuvą, savaitę laiko praleido 
Amerikos lietuvių sostinėje. 
Viešnia čia nemažai bendravo 
su vietos lietuviais kultūri
ninkais, lankė dailės parodas, 
dalyvavo gausiuose lapkričio 
paskutiniojo savaitgalio lietu
viškuose renginiuose.

V.Mažrimienė mums papa
sakojo apie savo vizito svar
biausią tikslą, kuriuo ji “serga” 
jau  ne v ienerius m etus. Ji 
pažymėjo, jog prieš porą metų 
Kaune surengė dvi išeivijos 
dailę  lieč ian č ias  parodas: 
“Čikaga -  Kaunas: galerijos 
sugrįžimas” ir “Čikaga -  Kau
nas: svajonių Lietuva”.

Viešnia gražiais žodžiais 
kalbėjo apie Čikagos Jaunimo 
centre veikiančios “Čiurlio
nio” galerijos sukauptus išei
vijos lietuvių dailininkų kūri
nius, kurių dauguma pasiekė 
Lietuvą ir dabar ten yra ekspo
nuojami. Tokiu būdu Lietuvos 
dailės mėgėjai gali susipažinti 
su išeivijos lietuvių meno kūri

niais, nes net 50 m. apie juos 
net girdėti negalėjo.

Tačiau viešnia žino, kad ne 
visi Lietuvai skirti meno kūri
niai sugrįžo į Lietuvą. Ji suži
nojo, kad dalis iš jų  buvo ati
duoti Lietuvių dailės muziejui, 
įsikūrusiam PL centre Lemon- 
te. V. Mažrimienei, ten nuvy
kus, pavyko tuos kūrinius pa
matyti. Ir ji  pabrėžė, jog tie 
darbai labai praturtintų išei
vijos dailės lobyną Lietuvoje. 
Kaunietė galvoja, kad tie kū
riniai anksčiau ar vėliau pa
sieks Lietuvą, ir juos galės pa
matyti ne šimtai, bet dešimtys 
tūkstančių žmonių, nes išei
vijos dailininkų parodos ten 
yra labai gausiai lankomos. Ji 
teigia, kad pavieniai dailinin
kai taip pat gali padovanoti 
savo kūrinių M.K. Čiurlionio 
m uziejui Kaune, kuris yra 
įsikūręs Putvinskio 55 (galima 
kreiptis tel. 37-22-82-10).

Ji yra baigusi Vilniaus dai
lės institutą, kur įsigijo meno 
istorijos specialybę. Ji yra dai
lės kritikė, Lietuvos dailininkų 
sąjungos narė. Parašė daugiau 
kaip 150 straipsnių dailės te
matika, parengė daug parodų 
katalogų, suorganizavo nema-

Viešnia iš Kauno, menotyrininkė Vida Mažrimienė “Draugo” redakcijoje su Dalia Sokiene.
M. B. Stankūnes nuotr.

žai parodų, Dailės institute 
dėstė pasaulinio meno istoriją 
ir t.t. Čia dar norisi pažymėti, 
jog ji -  dviejų knygų autorė. 
Pirmoji iš jų  vadinasi “Grafi
kas Romualdas Čarna”.

Antroji, išėjusi iš spaudos 
tik prieš porą savaičių, pava
dinta “Magdalena Birutė Stan
kūnienė: spalvų siuita L ie
tuvai”. Ji pirmuosius šios kny
gos egzempliorius atvežė Či
kagon. Si Kaune, spaustuvėje

“Spaudos praktika” , gražiai 
išspausdinta didelio formato 
knyga turi 112 puslapių. Čia 
lietuvių  ir anglų kalbom is 
pristatom a čikagietė da ili
ninkė, nagrinėjama jos kūryba. 
Įdėta daug M.B. Stankūnienės 
kūrinių spalvotų reprodukcijų. 
Knygos pabaigoje įdėta ne
mažai nuotraukų iš dailininkės 
viešnagės Lietuvoje praėjusią 
vasarą. Knyga išleista gražiai 
ir yra verta visų dailės mėgėjų

dėmesio.
Dail. M agdalena B irutė 

Stankūnienė ir toliau kuria, 
dalyvauja lietuviškoje veik
loje ir rūpinasi kuo daugiau 
padėti Lietuvai. O ateinančią 
vasarą ji vėl, be abejo, važiuos 
į savo tėvynę Lietuvą. Kaip 
paprastai, ji niekada nevyksta 
tuščiomis rankomis, bet vis 
nugabena ten nemažai dova

nų.
Edvardas Sulaitis

VILNIAUS UNIVERSITETO MERGINŲ CHORUI 
“VIRGO” 25-ERI METAI

Kas yra “Virgo” choras, 
daugeliui muzikos mylėtojų 
aiškinti nebereikia, nes jis jau 
spėjo gerai užsirekomenduoti. 
Apie šį muzikinį vienetą jau 
byloja jo  pasiekimai.

Vilniaus universiteto mer
ginų choras “Virgo” yra vienas 
žinomiausių ne vien tik Lie
tuvoje, bet ir labiausiai iš 
garsėjęs Lietuvos muzikinis 
vienetas pasaulyje. Choras per 
savo 25 gyvavimo metus yra 
aplankęs dešimtį šalių įvai
riuose kontinentuose ir ten 
surengęs daugybę koncertų.

Šį merginų chorą turėjo 
laimės pažinti ir klausytis ir 
JAV gyvenantys lietuviai, kai 
jis čia koncertavo 1990 m. 
liepos mėn., taip pat 1992 bei 
1994 m. vasarį (šį kartą jis 
buvo užsukęs ir į kaimyninę 
Kanadą).

Šiemet “Virgo” choro mer
ginos vėl buvo užsukusios į 
Amerikos kontinentą, tačiau šį 
kartą nukeliavo į Argentiną ir 
Meksiką, kur dalyvavo pasau
liniame chorų festivalyje. 

“Virgo” sukaktuvine knyga
Visai neseniai iš šio kolek

tyvo vadovės Rasos Gelgo- 
tienės gavome 152 psl. knygą, 
pavadintą “Choro m agija” . 
Knygoje, kurią ji parašė kartu 
su choriste Odeta Vasiliaus

kaite yra labai daug informa
cinės medžiagos (taip pat ir 
nuotraukų) apie šį neeilinį ko
lektyvą, šiemet mininti savo 
25-ąją gyvavimo sukaktį.

Čia randame ir atpasakotą 
choro istoriją nuo jo  įsikūrimo 
1980 m. Rašoma, jog tuome
tinis Vilniaus universiteto Filo
logijos katedros dekanas J. 
B alkevičius sum anė įkurti 
dainininkių būrelį tradiciškai 
moteriškame Filologijos fakul
tete. Jam vadovauti buvo pa
kviesta Vilniaus konservato
rijos studentė Loreta Levins- 
kaitė (ji pradinį muzikinį išsi
lavinimą įgijo Mažeikių vaikų 
muzikos mokykloje). Šis vo
kalinis ansam blis netrukus 
išsiplėtė iki merginų choro, o 
kitais metais chormeistere bu
vo pakviesta iš Leningrado 
konservatorijos į Lietuvą su
grįžusi Gelgotienė. Šios muzi
kės daugiau nei 10 metų dirbo 
kartu. Nuo 1992-ųjų, kai L. 
Levinskaitė išėjo vadovauti 
dabartiniam Mykolo Romerio 
universiteto mišriam chorui, R. 
Gelgotienei talkina chormeis- 
terės Rita Kraucevičiūtė ir Ra
minta Gocentienė.

Apie tolimesnę šio vieneto 
veiklą knygoje taip rašoma: 
“Per pastaruosius 15 metų 
choras “Virgo” tapo 12 tarp
tautinių konkursų laureatu,

daugelis festivalių  dalyvių 
koncertavo 25 užsienio šalyse.

Chore dainuoja 50 įvairių 
specialybių VU studenčių. 
Kasmet į “Virgo” priimamos 
20-25 naujokės, todėl per 25 
metus chore dainavo daugiau 
nei 600 merginų. Kolektyvo 
repertuare -  kelios dešimtys 
muzikos kūrinių nuo Renesan
so iki šių dienų. Kasmet choras 
surengia 20-30 koncertų. Tra
diciniai tapo Kalėdinės muzi
kos koncertai Šv. Jono bažny
čioje bei Universiteto mokslo 
metų pradžios iškilmėse. Įvai
rias temines programas, stam
bių formų kūrinius kolektyvas 
atlieka “Muzikos valandoje” 
Šv. Jono bažnyčioje. “Virgo” 
yra nuolatinis Lietuvos dainų 
švenčių, studentų dainų šven
čių “Gaudeamus” ir tarptauti
nio Stasio Šimkaus koncerto 
dalyvis. Choro pasiekim ai 
įamžinti kasetėse bei kompak
tinėse plokštelėse.

Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, “V irgo” taip  pat 
atvėrė naują savo biografijos 
puslapį -  2005-siais choras 
pradeda trejų metų bendradar
biavimą ES projekte “Open to 
Every Citizen”, skirtame Euro
pos kalbų mokymui per dainą. 
Tokiu būdu kolektyvas įkūnija 
universiteto mokslinės ir kul
tūrinės misijos viziją. Projekto

tikslas -  supažindinti su ES 
kalbomis per chorinę muziką, 
įvairių šalių liaudies dainas. 
Projektas truks trejus metus. 
Jame dalyvauja šešių šalių 
chorai: lietuvių, latvių, estų, 
anglų italų ir ispanų. Chorai 
partneriai paruoš po tris visų 
šalių liaudies dainas. Kalbinin
kai pateiks dainų tekstų kal
binę analizę. Koncertų ir susi
tikimų metu chorų pradinis 
tikslas buvo praturtinti būsimų 
užsien io  kalbų specialistų  
mokymą per dainą įvairiomis 
kalbomis”.

Čia minimoje knygoje su
žymėti per ketvirtį amžiaus 
atlikti “Virgo” koncertai, duo
tas choro repertuaras, pateiktas 
spaudos, kuri rašė apie jo  pa
sirodymus sąrašas ir kai kurios 
ištraukos iš jos. Taip pat iš
skaičiuotos žymiausios kon
certų salės, duota diskografija, 
nupasakotos kelionės autobu
sais, traukiniais ir lėktuvais.

Iš knygos sužinome, jog 
daugiausia koncertuota Vakarų 
Europos valstybėse. Pavyz
džiui, Šveicarijoje lankytasi 
net 9, o Prancūzijoje, Italijoje 
ir Ispanijoje -  8 kartus.

Merginų koncertai 
Šiaurės Amerikoje

Kaip minėjome “Virgo” Š. 
Amerikos kontinentan buvo 
užsukęs 3 kartus: 1990 m. -  18 
koncertų, 1992 m. -  22, 1994 
m. -  20 koncertų (šį kartą lan
kytasi ir Kanadoje).

Šių eilučių autoriui yra tekę 
klausytis visų “Virgo” choro 
pasirodymų Čikagoje ir pa
justi, kaip vietos lietuviai en
tuziastingai priėmė dainuo
jančias studentes iš Vilniaus. 
Ypatingai šios jaunosios dai
nininkės klausytojus pavergė 
1990-aisiais, kuomet svečiai iš 
Lietuvos dar buvo reti ir labai 
laukiam i. Tuom et žiūrovų 
dėmesys “Virgo” choristėms 
buvo išskirtinis, ypatingai, kai 
choro lyg is daugelį kartų  
prašoko  v ie tin ių  iše iv ijo s 
chorų. Tada teko ir mums 
aprašinėti įvairioje Š. Ame
rikos lietuvių spaudoje šių 
merginų pasirodymus, joms 
negailint gražių žodžių. Čia 
norisi pacituoti muziko Fausto 
Strolios recenzijos ištrauką, po 
“Virgo” pasirodymo Čikagoje 
1992-aisiais, tilpusios tų metų 
kovo 7-osios “Drauge” : “Kon
certas Jaunimo centre Čika
goje paliko didžiulį ir tikrai 
jaudinantį įspūdį. Galima tik 
stebėtis, su kokiu lengvumu 
choras perteikia sudėtingas 
dabartinės muzikos išraiškos 
priemones. Klausant roman
tiškų Mendelsono, Bixio dai
nų, buvo malonu matyti, kaip 
jautriai perteikiamas jaunystės 
romantiškas polėkis užvaldė 
visą salę, ir nutilus šiai nuo
stabiai muzikai, kilo audringi 
plojimai. Norėtųsi pastebėti 
žiūrovų emocinį perteklių, kai 

(Nukelta į 11 psl.)
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RAUDONDVARIO 
KULTŪROS CENTRUI 40 METU

Dr. Leonas M ilčius

Įvairiai galima kalbėti apie 
buvusius miestelių, kolūkių ir 
kitokių ūkių kultūros namus, 
apie jų  įtaką žmonių sąmonėje 
tvirtinant sovietinę ideologiją. 
Tačiau ir tada jie daug daugiau 
nešė šviesos ir lietuviškosios 
tautinės kultūros, jos dvasios, 
negu kažko kito, mums sve
timo. O kur dar Sąjūdžio laikų 
pradžia, jų sausakimšose salė
se rengti susitikimai, jau visiš
kai naujos krypties renginiai, 
kuriuose žmonės drąsėjo, tie
sėsi ir kilo naujam gyvenimui? 
Su kokiu jauduliu juose kalbė
jome apie Sąjūdžio suvažia
vimą, kokie šventiški buvo 
pirmieji Vasario 16-osios ren
giniai! Tad ir šiandien, apie 
buvusius ku ltū ros nam us, 
dabartinius kultūros centrus, 
turim e kalbėti su pagarba, 
turime matyti ir įvertinti juose 
skleisto gražaus žodžio, skam
bios dainos, nuo taik ingos 
muzikos šviesą, kuri tiek metų 
davė žmonėms tikrojo grožio 
ir gyvenimo džiaugsmo pajau
timą.

Gal todėl Raudondvario 
kultūros centro vadovai, įvai
rių kolektyvų dalyviai taip 
kruopščiai ir su meile ruošėsi 
tikrai savo šventei -  Kultūros 
centro keturiasdešimties metų 
jubiliejui. Tačiau ne mažiau 
gražia ir prasm inga švente 
džiaugėsi ir visi raudondvarie- 
čiai, vieną lapkričio šeštadienį 
taip gausiai vėl susirinkę į savo 
kultūros centrą. Ilgais ir nuo
širdžiais plojimais padėkoda
mi ne tik atlikėjams, bet ir 
kultūros darbų baruose labiau
siai nusipelniusiems savo kai
mynams, rėmėjams, saviveik
lininkams. O pasidžiaugti tik
rai buvo kuo. Per keturiasde
šimt metų tiek čia buvo šokta, 
dainuota, surengta koncertų, 
spektaklių, literatūros vakarų. 
Ir užbėgant prieš akis, tiesiog, 
atrodo, negali nepasidžiaugti 
dabartinės Kultūros centro di

Raudondvario folkloro ansamblis. Su kanklėmis -  vadovas Algis Svidinskas.

rektorės Violetos Visockienės 
kūrybingum u, nuoširdum u, 
savo darbo išmanymu. Taip ir 
matai, kad jų  darbo dėka Kul
tūros centrui dar ilgai gyvuoti, 
šviesti, skambėti.

Jau pačioje Kultūros centro 
foje surengta Raudondvario 
moterų rankdarbių parodėlė, 
gausi kraštotyros rinkinių eks
pozicija, vietos dalininkų pa
veikslai, nuotaikinga muzika, 
toks šiltas savųjų kraštiečių 
šurmulys, puošnūs folkloro 
ansamblio dalyvių rūbai, tie
siog švytintys jaunieji šokėjai 
ir dar, ir dar... visa tai sukūrė 
ne tik šventinę, bet ir jaudi
nančią atmosferą. O vėliau 
salėje, atrodė, kad vakaro 
vedantieji Violeta Visockienė 
ir Algis Svidinskas tryško ne 
tik tikru profesionalumu, bet 
dar daugiau nuoširdum u ir 
džiaugsm u, galėdam i savo 
meile muzikai, dainai, šokiui 
dalintis su visais.

Kas gi Raudondvaris be 
savo gražios ir puošnios seno
vės, praeities? Tad persirengę 
mišraus choro dalyviai (vad. 
Aistė Bagočienė) visus lyg 
pernešė prieš gerą šimtmetį 
atgal, tuo nutiesdami ilgą ir 
prasmingą kelią nuo Stanevi
čiaus “Arklio ir meškos” laikų 
iki dabarties. Sunku išvardinti 
visus šventėje pasirodžiusius 
kolektyvus, juo labiau žmones, 
taip kiek vieno jų pasirodymas 
buvo nuotaikingas ir gražus. 
Ar tai šoko aerobikos klubo 
šokėjos (vad. Lina Januške
vičienė), ar jaunieji šokėjėliai 
(vad. Jolanta Zizienė), ar tai 
dainavo folkloro ansamblis, ar 
dainuojamosios poezijos gru
pė (vad. Algis Svidinskas), 
visų norėjosi klausytis dar ir 
dar, norėjosi kuo ilgiau matyti, 
kuo ilgiau džiaugtis. Lyg ir 
žinai, kad kaim ynė B irutė 
Stirbinė gerai dainuoja, bet 
pritariant kapelai (vad. Jūratė 
Pėveraitienė), tas dainavimas

Jums priklauso nekilnojamas turtas Baltijos šalyse?
A r jis  Jums daugiau našta nei nauda?

A r jis  sukelia stresą Jūsų šeimoje?
A r jis  komplikuoja Jūsų turto planavimą?

MES GALIME PADĖTI

Esame JAV įsikūręs fondas, kurio pagrindiniai investuotojai yra JAV, Danijos ir Vokietijos 
subjektai. Dabar mes ieškome nekilnojamo turto pagrindiniuose Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos miestuose ir šalia jų:

* Gyvenamosios paskirties * Pramoninės paskirties
* Komercinės paskirties * Žemės

Su ankstesniu verslu, Latvia Realty Fund LP, mes turime 8 metų darbo patirtį. Esame 
sąžin ingi, išs ilavinę ir profesionalūs. Aplankykite mūsų interneto svetainę 
(www.latviarealty.com) arba susisiekite su mūsų direktoriumi Richard N. Golden elektroniniu 
paštu (rng@latviarealty.com) arba žemiau nurodytais telefonų numeriais.

Baltic Capital Management BV

AMSTERDAMAS Niujorkas Ryga

Tel. +31.20.419.9406 +1.212.262.5600 +371.928.2835
Fax +31.84.224.8955 +371.787.3021

Raudondvario kultūros namuose 1989 m. sugrįžus iš Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo 
suvažiavimo. Iš kairės į dešinę: Leonas Milčius, Virgilijus Cibulskas, Antanas Karpavičius.

tikrai rodėsi šaunus. Ir džiau
g iasi širdis, kad tiek daug 
gražių aplinkui esama.

Jubiliejinė šventė gera pro
ga pažvelgti į praeitį, prisi
minti kas ir ką padarė mūsų 
visų kultūros labui, jiems pa
dėkoti, o tuo pačiu paskatinti 
ir kitus -  reikia, reikia nešti 
šviesą, nešti džiaugsm ą ir 
kitiems. O ir pačiam, gi ma
lonu kaip įvertina, kaip prisi
mena. Gal dėl to, taip jaudi
nančiai atrodė tos akimirkos,

kai Kultūros centro direktorė 
ir Kauno rajono savivaldybės 
tarybos narė Audronė Dauba
rienė sveikino ir dėkojo dau
giausiai Raudondvario kultūrai 
nusipelniusiems žmonėms. O 
jų  tiek daug! Tai Algis Prapuo
lenis, Ramūnas Blažaitis, Van
da ir Juozas Liekiai, Antanas 
Ruškys, Milda ir Vincas Jone- 
liūna i, S ig itas ir A rvydas 
Abromavičiai ir dar daug kitų. 
Gera žiūrėti, kad taip gražiai 
buvo pagerbtos Krašto kultū
ros istorinės medžiagos pa
teikėjos Emilija Stančikaitė ir 
Jadvyga Steponavičienė. Kiek 
metų raudondvariečių ausis 
džiugino aktyviausi meno žy
mūnai Tamara ir Juozas Nau
jokai, Feliksas Baltrušaitis, 
Vytautas Povilaitis. Gerai, kad 
kultūrą remia vietos versli
n inkai V ilvidė ir Vaidotas 
Sriubai, Artūras ir Irena Mac- 
kevičiai. Visi jie buvo apdo
vanoti ne tik padėkos raštais, 
bet ir raudondvarietės dailinin
kės keramikės Linos Paulaus
kienės pagamintomis meškos, 
Raudondvario simbolio, statu- 
lėmis.

Kai pažiūri, kad tiek daug 
žmonių savo laiko, savo širdies 
aukoja Kultūros centrui, kad 
jame kiekvieną vakarą degtų

kitus šildanti šviesa, tai ir 
gyvenimas darosi gražesnis, ir 
vilties daugiau atsiranda, kad 
lietuviškai dainai, muzikai, 
žodžiui dar ilgai ir ilgai skam
bėti. Žinoma, labai norėtųsi, 
kad K ultūros centras būtų 
gražesnis, jaukesnis. Net ir 
lauke. M irtinai reikia naujo 
remonto, reikia perdažyti sie
nas, sudėti išmuštus langus. O 
ir viduje. Gaila žiūrėti į seną 
kompiuterį, kuriame ir visos 
medžiagos apie Kultūros cent
rą nepatalpinsi. B logai kai 
Kultūros centras neturi savo ne 
tik skaitmeninės vaizdo kame
ros, bet ir paprasčiausio multi- 
medija projektoriaus, nešioja
mo kompiuterio. Gi tiek temi
nių renginių vyksta, vis tenka 
prašinėti, skolintis, arba daug 
ko ir neparodyti, neįamžinti.

Tik norisi būti optimistu, 
žinant, kad šventėje dalyvavo 
ir Kauno rajono vicem eras 
Kęstutis Juknis bei daugiau 
garbingų žmonių. Reikia tikė
tis, kad ateityje tos problemos 
bus sprendžiam os, o nauji 
jub ilie ja i bus dar gražesni. 
Raudondvaryje ir būti negali 
kitaip. Čia tokios gilios ir gra
žios tautinės kultūros puoselė
jimo tradicijos.

Raudondvaris

http://www.latviarealty.com
mailto:rng@latviarealty.com
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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.

LIETUVA JAU SULAUKĖ VALDŽIOS  
NESIRŪPIN IM O  VALSTYBĖS REIKALAIS  

REZULTATŲ

LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Lietuvos valdančiųjų poli
tikų murkdymasis partinėse 
intrigose ir tarpusavio riete
nose, pamiršus valstybės pro
blemas, jau sulaukė nerimą 
keliančių rezultatų. Pareigūnų, 
kurių darbas yra rūpintis Lie
tuvos užsienio politika, veikla 
prasidėjo ir baigėsi pagyrū
nišku konstatavimu, kad Lie
tuva esanti Baltijos regiono 
lyderė. Kol kas toji “lyderystė” 
pasireiškia tik tuo, jog galime 
prarasti šansą pasinaudoti itin 
didele Europos Sąjungos para
ma lygiai taip pat, kaip ir kitos 
ES naujokės, nesiklijuojančios 
pačios sau “pirmūniškų” pava
dinimų..

Liberalų demokratų parti
jos pirmininkas Rolandas Pak- 
sas teigė: “Akivaizdu, kad ap
ginti savo interesus Lietuva tu
rėtų daugiau šansų, jeigu tiek 
prezidentas V. Adamkus, tiek 
URM iš anksto būtų pasirūpinę 
įsigyti sąjungininkų tarp ES 
naujokių bei susitarę su kito
mis Baltijos valstybėmis dėl 
bendros pozicijos visais aktua
liais klausimais”.

Gal ir smulkmena, tačiau 
Didžiosios Britanijos premje
ras Tony Blairas aiškintis su

2005 12 05 
Baltijos šalimis apie Sanglau
dos bei struktūrinius fondus 
atvyko kažkodėl ne į “lyderę” 
Lietuvą, o į Estiją.

Į Pasau lio  ekonom ikos 
forumą Davose “Baltijos tig
ras” -  Lietuva irgi nekviečia
ma. Nežinia, ar dėl to kaltas 
URM klerkų tingėjimas, ar tie
siog jų  viršininko KGB rezer
vo karininko A. Valionio iner
cinis mąstymas, kad Lietuvai, 
kalbant jo  buvusių (?) šeimi
ninkų terminais - “pribaltikos” 
daliai, nebūtina savarankiška 
užsienio politika - gali ir latvių 
(kitų “pribaltų”) prezidentė nu
važiuoti.

Belieka tik spėlioti, kokias 
naujas nelaimes Lietuvos žmo
nėms atneš didžiųjų “valstybi
ninkų” rūpestis ne valstybės, o 
savo kišenių “politika”, ir ko
kiais lyderiais - ne tik pagal 
korupcijos lygį ir savižudybių 
skaičių -  galėsime save vadin
ti.

LDP Informacinis centras,
kon tak tin is  asm uo Jūratė  
Overlingienė, spauda@ldp.lt

P.S. D irvo s  redakcijos nuo
m onė nebūtinai sutam pa su 
spausdinamu pranešimu.

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 
vicepirmininką

EUGENIJŲ ALGIMANTĄ BARTKŲ 
visą amžių stovintį Tautines Sąjungos ir 

tautinių idealų sargyboje, 
SVEIKINAME,

Jo didelių nuopelnų apvainikavimu 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

SVEIKINAME
D.G. Eugenijų Algimantą BARTKŲ, 

Los Angeles Tautinių Namų dalininką -  
pirmūną ir didelį, tautinės minties 

puoselėtoją, apdovanotą labai užtarnautu 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Gedimino Ordino Komandoro kryžiumi 

Los Angeles Tautinių Namų valdyba

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

(Atkelta iš 9 psl.)

VILNIAUS...

buvo plojama ten, kur tai pa
prastai nedaroma”.

Knygoje taip pat trumpai 
apžvelgiami ir kiti du Vilniaus 
universiteto dainų kolektyvai 
-  1940-aisiais įkurtas Univer
siteto akademinis choras ir dar 
neseniai -  2004 m. savo veiklą

The Lithunian Club & The Lithuanian Community

A NEW YEAR'S EVE GALA
Saturday, December 31, 2005

Amber ballroom at the Lithuanian Village 
811 E ast 185 Street - C leveland

Doors open at 8:00
Appetizer Buffet 

Open Bar 
Vodka Ice Luge

Gourmet dinner presented by 
The Award winning Grovewood Tavern served at 9:30 

Dessert Buffet
Champagne Toast at midnight 

Favors
Music by Absolutely Unbelievable Entertainment DJ

$ 50.00 per person or $ 450 per Tables of 10 
Tickets m ust be paid for in advance by D ecem ber 27, 2005 
Tickets at the door (if space is available) $65.00 per person

For reservations and further information 
The Lithuanian Club 216. 531.2131  

Žvaigždutė M otiejūnas 216.272.1085  

K ristina Stankaitytė-Phillips 440.238.2557

pradėjęs choras “Pro Musica” .
Knygos “Choro m agija” 

pabaigoje pateikta jos santrau
ka anglų kalba. Gaila, kad ši 
knyga išleista mažu -  tik 500
egzempliorių -  tiražu.

Kadangi “Virgo” merginų
choras S. Amerikoje paskutinį 
kartą koncertavo prieš 11 metų 
reikia manyti, jog jis vėl su
planuos čia atvykti ir pasiro-

DIRVAI
AUKOJO

A.Valaičio atminimui
Brecksville, O H ............................ 50

S.Matas, Independence, O H ........50

R. Bužėnas, Henderson, N V .........45

A.Balbata, St. Pete., F L ................30

P.Masalaitis, Wayne, PA .............. 25

E.Eitas, E.Wareham, M A ............. 22

Z.Zaparackas, Chicago, I L ..........22

V.Eikinas, Chapell Hill, DC ........20

J.Gilvydis, Franklin, M I .............. 20

J.Savaitis, Sunny Hills, F L ..........20
Ž.Vaitkienė, Seven H., O H ..........20

M.Ambrose, New Market, MD .. 15 

A.Cesnavičius, Richmond, NY... 15 

G.Leonas, Bradford, N H ..............15

S. Juodvalkis, Cleveland O H ........15

R.Minkūnas, Seven H., O H ......... 15

D. Nagrodzki, Bristow, VA........... 15

R.Selenis, Livonia, MI ...............  15

A.Vaitiekaitis, Canton, M I........... 15

V.Vasikauskas, St.Pete., FL ......... 15

E. Brazauskas, Wickliffe, O H .......10

J. Karalis, St. Augustine, F L ......... 10

G. Karsokas, Cleveland, O H ........ 10

V.Muliolis MoonTownship PA ... 10

K. Navakauskas, Coventry R I ......10

V.Staškus, Redford, M I ................10

D. Trimakas, Westlake, O H .......... 10

I.Galinis, Lemont, I L ......................5

E. Nainys, Galena, I L ..................... 5
H. Malskis, Euclid, OH .................  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
Visiems aukotojams 

nuoširdžiai dėkojame

dyti amerikiečiams, o taip pat 
ir dabar padidėjusiam mūsų 
tautiečių būriui. Jis būtų čia 
labai laukiamas.

Edvardas Sulaitis

CULLITON CONTRACTING CO.
INTERIOR -  EXTERIOR REMODELING  

LICENSED, BONDED, INSURED

216 -  401-2507

Roofing, Painting Kitchens, Baths,
Windows, Doors Flooring, Tile, Repairs

ANDREW CULLITON, owner

24 HRS FREE ESTIMATES
Emergency service

mailto:spauda@ldp.lt
mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

2006 m. S. Amerikos lietu
vių kalnų slidinėjimo pirmeny
bės įvyks 2006 m. sausio 17 
d., antradienį, Telluride, Co
lorado, USA slidinėjimo ku
rorte, prisiderinant prie Ameri
kos lietuvių gydytojų sąjungos 
(ALGS) metinės slidinėjimo 
iškylos, kuri vyks 2006 m. sau
sio 14 -  19 dienomis. Varžy
bas vykdo ŠALFASS-gos sli
dinėjimo sekcija, globoja -  
ALGS.

Programoje -  modifikuotas 
didysis slalomas įvairiose gru
pėse pagal amžių.

Visi dalyviai, atskirai vyrai 
ir atskirai moterys, padalinami 
pagal amžių į 3 apytikriai lyg
aus didum o grupes: “A” -  
jaunesnių, “B” -  vidurinių ir 
“C” -  vyresnių. Po 2 nusilei
dimus vykdoma kiekvienoje 
grupėje. Abiejų nusileidimų 
laikų suma nusprendžia užimtą 
vietą paskirose grupėse, tačiau 
absoliučių  laim ėtojų  vietų 
nustatymui (vyrams ir moter
ims atskirai) imama absoliu
čiai geriausios abiejų nusilei
dimų sumos, nepaisant am
žiaus ir grupės. D alyvauti 
kviečiami visi lietuvių kilmės 
slidinėtojai. Priklausomybė 
ŠALFASS privaloma.

Dalyvių apgyvendinimu, 
kelionėmis, transportacija bei 
kitais ūkiškais reikalais rūpi
nasi “Jurgita travel” agentūra 
(savininkė Jurgita Curevičius), 
5078 Archer Ave., Chicago, IL 
60632. Tel: 773-582-8882; 
Fax: 773-585-9623; E-mail: 
jurgita@ earthlink.net Daly
viai bus apgyvendinti Moun
tain Lodge at Telluride. Dau
giau in fo rm acijų  rasite : 
mountainlodgeattelluride.com

Visi suinteresuoti dalyvau
ti, raginami nedelsiant kreip
tis į Jurgita Travel agentūrą, 
nes vietų skaičius yra ribotas 
ir kainos vis kils.

Starto mokestis bus nusta
tytas ir sumokamas vietoje, 
atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

Prelim inarinę išankstinę 
dalyvių registracija, kas dar 
neatliko iki šiol, prašomi kuo 
greičiau atlikti (pageidaujama 
iki 2005 m. gruodžio 31 d.) pas 
varžybų vadovą, ŠALFASS 
Slidinėjimo komiteto pirm. dr. 
Joną Prunskį, 22 Spring Lane, 
Barrington, IL 60010; Namų 
tel: 847-854-2299; Mobilus 
tel: 630-726-3337; E-mail: 
jvp@illinoispain.com Faksas: 
847-854-1050

Galutinė dalyvių registraci
ja bus vykdoma 2006 m. sau
sio 15 d., sekmadienį, 5:00 
v.p.p., Prunskių rezidencijoje, 
130 H igh C ountry  Road, 
Mountain Village (Telluride), 
Colorado. Tel: 970-728-1785 
arba M obilus tel: 630-726
3337. Čia bus sumokami star
to ir ŠALFASS mokesčiai. Tie, 
kurie negalėtų šiame susi
rinkim e dalyvauti, prašom i 
susisiekti su dr. J. Prunskiu ir 
susitarti dėl registracijos atliki
mo, nes varžybų dieną regis
tracijos trasoje nebus.

Varžybų pradžia 2006 m. 
sausio 17 d., 10:00 val. ryto, 
“Nastar” trasoje, Telluride, CO. 
Viso dalyviai p risistato  ne 
vėliau kaip 9:45 val. ryto.

Išsamesnę informaciją gau
na ŠALFASS sporto klubai, 
slidinėjim o puoselėto jai ir 
paskutinių 3-jų metų dalyviai.

ŠALFASS slidinėjimo komite
tas, ŠALFASS centro valdyba

Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblis “Žuvėdra”, vadovaujamas Skaistės ir Romaldo Id
zelevičių. www.dancesport.lt/zuvedra

Miunchen, Vokietija su
rengtose šių metų pasaulio pir
menybėse klaipėdiečių Skais
tės ir Romaldo Idzelevičių va
dovaujamas ansamblis “Žu
vėdra” triumfavo ketvirtąkart 
iš eilės ir penktąjį kartą istori
joje. Prieš čempionatą varžybų 
šeimininkai vokiečiai, iš kurių 
panosės “Žuvėdros” šokėjai 
nuolat atima auksą, buvo nu
siteikę itin ryžtingai ir de
monstratyviai bandė rodyti, 
kad šiais metais čempionais 
taps jie. Tačiau už itin tiksliai 
ir meniškai atliktą programą 
“Viva Ispanija” 7 teisėjų ko
legija aukščiausią įvertinimą 
skyrė “Žuvėdrai” . Su ta pačia 
programa klaipėdiečiai praėju
siais metais tapo Europos čem
pionato nugalėtojais. Klaipė
dos “Žuvėdros” ansamblis da
lyvavo jau  16-oje pasaulio 
čempionatų, iš kurių vienuo
likoje iškovojo medalius.

Garsiausiam Lietuvos dvi
ratininkui Raimondui Rumšui, 
2002-ųjų liepą kantriai sieku
siam pergalės prestižiškiau-

siose “Tour de France’” pro
fesionalų lenktynėse, susidūri
mo su prancūzų teisėsauga 
neleis pamiršti skolos ir žlugu
si karjera. Kaip jau anksčiau 
pranešta, sausio 26-ąją Bonvil

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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Filler Realty Group, Inc,
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miesto (Prancūzija) teismas 
turėtų paskelbti nuosprendį 
byloje, kurioje Raimondas ir 
Edita Rumšai kaltinami medi
cinos preparatų kontrabanda.
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SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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