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PREZIDENTAS PADĖKOJO
S. KOVALIOV UŽ PARAMĄ
LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJAMS
Priėmęs žymų sovietmečio
disidentą, iškilų žmogaus tei
sių gynėją Sergej K ovaliov
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus vadino jį vienu nuo
širdžiausių ir artimiausių Lie
tuvos bičiulių Rusijoje. “Nie
kada nepamiršime jūsų nuo
pelnų remiant Lietuvos rezis
tentų veiklą” , - pažymėjo vals
tybės vadovas, susitikime su S.
Kovaliov ir jo žmona Liudmi
la kalbėjęs apie pilietinės vi
suomenės kūrimą, visuomeni
nių organizacijų svarbą de
m okratijos kūrim o procese,
intelektualų įtaką demokrati
jai. Prisim indam as ilgametę
draugystę ir bendradarbiavimą
su Lietuvos žmogaus teisių gy
nėjais, S. Kovaliov sakė, jog
kiekvienas apsilankymas Lie
tuvoje jam kelia ypatingą jau
dulį. Vienas garsiausių XX
amžiaus septintojo-devintojo
dešim tm ečių rusų disidentų
1974-ųjų gruodžio 27 dieną už
“Lietuvos katalikų bažnyčios
kronikos” platinimą buvo areš
tuotas ir atgabentas į Vilniaus
KGB kalėjimą. Sovietinės san
tvarkos kritikas septynerius
metus praleido darbo stovyk
loje, trejetą metų - tremtyje.
1984-aisiais atgavo laisvę, ta-

čiau negalėjo gyventi Rusijos
sostinėje. Į Maskvą jam buvo
leista grįžti tik apie 1987. Nuo
1990 metų S. Kovaliovas ke
lis kartus buvo išrinktas į Rusi
jos parlamentą. 1993-iaisiais
Rusijos Dūma šį žmogų išrin
ko valstybės om budsm enu.
Tačiau jis greitai šių pareigų
neteko, nes kritikavo Krem
liaus sprendim ą 1994-1995
metais užpulti Čečėniją.
1999 metais S. Kovaliovas
vėl buvo išrinktas Rusijos Dū
mos nariu. Tais pačiais metais
už nuopelnus Lietuvai šalies
prezidentas 1930 metais gimu
siam disidentui įteikė Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimi
no ordino Komandoro didįjį
kryžių. Biologo išsilavinimą
turintis S. Kovaliovas šiuo me
tu eina Atminimo draugijos,
Žmogaus teisių instituto ir Ru
sijos Andrej Sacharov fondo
pirmininko pareigas. Disiden
tas, kurio pastangomis “Lietu
vos katalikų bažnyčios kroni
ka” per M askvą pasiekdavo
Vakarus, Kaune susitiko su
kronikos leidėju ir redakto
riumi arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, pogrindžio lietuviš
kos katalikiškos spaudos tal
kininkais ir bendraminčiais.

L IE T U V O S P R E Z ID E N T A S D Ž IA U G IA S I
R IN K IM A IS IR A K E
V iln iu s, gruodžio 16 d.
prezidentas Valdas Adamkus
sveikina Irake įvykusius lais
vus ir atvirus rinkimus į Res
publikos Atstovų Tarybą. "Tai
dar vienas tvirtas žingsnis į
priekį atkuriant stabilumą ir
ekonominę gerovę šioje šalyje
bei visame Artimųjų Rytų re
gione", - pažymėjo Lietuvos
vadovas.
Prezidentas pabrėžė, kad
Lietuvos ir kitų bendraminčių
šalių k o a lic ijo s p astan g o s
padėti įtvirtinti taiką, konstitu
cinę santvarką Irake nenuėjo
veltui. "Šiandien L ietuvos,
Lenkijos, Didžiosios Britani
jos, JAV ir kitų valstybių bei
tarptautinių organizacijų para
ma Irako žmonėms svariai pri
sideda prie to, kad šios šalies

piliečiai galėtų netrukdom ai
kurti demokratinės valstybės
ateitį", - pažymėjo Lietuvos
vadovas. Jo nuomone, tolesnis
Lietuvos dalyvavimas taikos
įtvirtinimo misijoje Irake yra
g laudžiai susijęs su taikos
atkūrimo sėkme. "Mūsų misi
ja Irake turėtų baigtis, kai tik
Irako saugumo pajėgos suge
bės užtikrinti tvarką ir sau
gumą šalyje. Lietuva turi tęsti
savo tarptautinius įsipareigoji
mus, kol bus padėti tvirti pa
grindai demokratijos plėtrai",
- sakė valstybės vadovas.
Gruodžio 15 d. irakiečiai
pirmą kartą po Saddam Hus
sein nuvertim o rinko parla
mentą ketverių metų kadenci
jai. Rinkimuose dalyvavo dau
giau nei 70 proc. balsavimo

"PABALTIJIEČIŲ NACIZMAS" IŠKREIPIA ISTORIJĄ
Ryga, gruodžio 15 d. Latvi
jos užsienio reikalų ministras
Artis Pabrikas apibūdino Rusi
jos kino studijos sukurtą filmą
"Nacizm po pribaltijski" ("Pa
baltijiečių nacizmas") kaip pro
pagandą prieš Latviją ir šiurkš
tų mėginimą iškreipti istoriją,
pranešė sekretorė spaudai Inga
Saleniecė. "Šis tendencingas ir
vienapusiškas Antrojo pasau
linio karo įvykių interpretavi
mas jokiu būdu negali preten
duoti į rimtą istorijos eksper
tizę", - mano ministras.
teisę turinčių piliečių. Oficia
lūs rinkim ų duom enys bus
paskelbti maždaug po dviejų
savaičių.
ELTA primena, kad Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas yra kreipęsis prezidentą V.
Adamkų su siūlymu Valstybės
gynim o tarybai apsvarstyti
Lietuvos dalyvavimą taikdarišk o je m isijo je Irake. jo
teigim u, šis jo pasiūlym as
padiktuotas šiandienos situaci
jos, nes lietuviai tarnauja kar
tu su Lenkijos kariais, kurie
yra priėmę sprendimą nuo sau
sio mėnesio išvesti savo kari
us. Seimas po pateikimo nepri
tarė ir grąžino iniciatoriams
tobulinti nutarim o projektą,
kuriame siūloma atšaukti Lie
tuvos karius, dalyvaujančius
Jungtinių Am erikos Valstijų
vadovaujamoje tarptautinėje
operacijoje Persijos įlankos

"Atsižvelgiant į provoka
cinį filmo pobūdį kyla klausi
mas, koks buvo filmo tikslas
ir kas nori sukelti abiejose ša
lyse politizuotos polem ikos
bangą", - sakė A .Pabrikas,
kuris sprendžia iš naujienų lai
dose parodytų ištraukų.
Ministras mano, jog šis fil
mas yra argumentas, kad Lat
vijos istorikai būtų įsileisti į
Rusijos archyvus - lygiai taip,
kaip Rusijos istorikam s su
darom a galim ybė naudotis
Latvijos archyvais. "Tik tuo
atveju, kai abiejų šalių atstovai
galės naudotis archyvų m e
džiaga, mes galėsime tikėtis,
jog bus išaiškinta objektyvi tie
sa. Sudaryta nepriklausom a
abiejų šalių istorikų grupė
padėtų visiems suvokti istorinę
tiesą", - pabrėžė A.Pabrikas.
Kaip jau pranešta, susivie
nijimo "Už žmogaus teises vieregione.
Projektą parengę parlamen
tarai Egidijus Klumbys ir Ju
lius Veselka ragino Seimą su
vokti savo atsakomybę pirmi
ausia už Lietuvos žmonių sau
gumą, paremti šalių, nuspren
dusių atšaukti savo karius iš
Irako, poziciją ir atšaukti Lie
tuvos karius.
Šiuo metu JAV vadovau
jamoje tarptautinių pajėgų tai
kos įtvirtinim o operacijoje
Irake m isiją atlieka daugiau
kaip 100 Lietuvos karių. ELTA

ningoje Latvijoje" frakcijos
parlamente patalpose buvo pa
rodytas R usijos televizijos
kompanijos "Tretij Rim" su
kurtas dokum entinis film as
"Pabaltijiečių nacizmas", ku
riame Rusijos istorikai ir kiti
ekspertai dalijasi savo nuomo
ne apie savanorišką Lietuvos
prisijungimą prie Sovietų Są
jungos ir pabrėžia latvių vaid
menį naikinant žydus.
Oficiali filmo "Pabaltijie
čių nacizmas" prem jera turi
įvykti kitų metų pradžioje per
R u sijo s te le v iz ijo s k a n a lą
M TVC, kurią žiūri apie 30
mln. žmonių. Filme Rusijos
valstybinio archyvo darbuoto
jai ir kiti ekspertai pareiškia
nuom onę, kad 1939 m etais
L atvijos Seim as savo noru
priėmė sprendimą prisijungti
prie Sovietų Sąjungos, kad
SSRS armija Latvijoje buvo
sutinkama su gėlėmis, kad ji
nedarė jokios poveikio Latvi
jo s p o litin e i sa n tv a rk ai ir
vėliau priim tiem s sp ren d i
mams, o Latvijos gyventojai
džiaugsmingai sutiko "Ulmanio fašistinio režimo" pakei
timą.
Filme taip pat plačiai at
sispindi "Arajo kom andos"
nusikaltimai ir latvių dalyvavi
mas naikinant žydus. Jame tei
giama, kad Latvijoje žydų ge
nocidas buvo žiauresnis už tur
kų genocidas prieš armėnus.
Delfi
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas pasigenda strate
gijos dėl tolesnio Lietuvos karių buvimo Irake. Jis pasiūlė
sušaukti Valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame būtų svars
tomas tolesnis Lietuvos dalyvavimas misijoje Irake. Nors pre
zidentas pareiškė neketinantis šaukti atskiro tokio posėdžio,
tačiau šį klausimą ketina įtraukti į būsimo VGT posėdžio dar
botvarkę.
Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko oponentai sostinės tary
boje žada jam įteikti pasiūlymą atsistatydinti iš pareigų. Tačiau
raštišką pasiūlymą A. Zuokui pasitraukti iš mero posto parėmė
mažiau negu pusė - 22 sostinės tarybos nariai. Pasiūlymas at
sistatydinti merui bus įteiktas per savivaldybės tarybos frakcijų
vadovų susitikimą.
Seimo mišrios narių grupės atstovas Rimantas Smetona siūlo
griežtinti šalies imigracijos politiką. Pasak parlamentaro, jei
Lietuva artimiausiu metu nesiims konkrečių veiksmų, siekiant
pristabdyti imigraciją, šalyje gali atsikartoti skaudi Prancūzijos
patirtis, kuom et imigrantai spalį sukėlė daugiau nei savaitę
užsitęsusias masines riaušes.
Buvęs Joniškio rajono meras Edmundas Grigaliūnas, Tary
bos atleistas iš pareigų prieš terminą, kreipėsi į Šiaulių apygar
dos administracinį teismą. Jis prašo tokį rajono Tarybos spren
dimą pripažinti neteisėtu, atkurti jo, kaip mero, įgaliojimus ir
atlyginti padarytą žalą.
Buvęs premjeras A. Šleževičius patvirtino, kad valstybei
priklausęs viešbutis "Draugystė" Prezidentūros žinion buvo
perduotas tuometinio prezidento A. Brazausko prašymu. A.
Šleževičius vengė atsakyti, kokiu būdu buvo pateiktas tuome
tinio prezidento prašymas ir ar jis asmeniškai tokį prašymą
girdėjęs.
Neparlamentines Lietuvos centro partijos pirmininkas,
Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas ragina Vy
riausybę ir partijas išsamiai apsvarstyti imigracijos problemas.
Jo nuomone, reikėtų sutarti dėl nacionalinių proceso reguliavi
mo principų bei politikos ir įtvirtinti tai partijų politiniu susita
rimu bei atitinkamomis įstatymų normomis.
Lietuvoje privačių sveikatos priežiūros įstaigų paslaugo
mis patenkinti 78,5 proc. pacientų, valstybinių - 43,4 proc. Lie
tuvos gyventojų, parodė Sveikatos politikos centro apklausa.
Žalą sveikatos priežiūros įstaigose teigė patyrę ketvirtadalis pa
cientų, tačiau dėl jos atlyginimo į atsakingas institucijas kreipėsi
tik 7,3 proc. nukentėjusiųjų.
Seimas ragina Vyriausybę parengti programą, kaip sustab
dyti iš Lietuvos į užsienio šalis emigruojantį jaunimą, o jau
išvykusius - sugrąžinti. Seimas vienbalsiai priėmė priėmė re
zoliuciją, kuria Vyriausybei iki kovo mėnesio siūloma parengti
"kompleksinę išvykstančio nuolatiniam gyvenimui į užsienį
Lietuvos jaunimo ir palankių sąlygų sudarymo grįžti į Lietuvą
ilgametę strategiją ". Rezoliucija pažymima, jog pagrindinės
jaunimo emigracijos priežastys yra nedarbas bei nesėkmingas
integravimasis į rinką, žemas užmokesčio lygis, blogos gyven
imo sąlygos. Statistikos departamento duomenimis, 2002 metais
į užsienį išvyko apie 7 tūkst., 2003 - apie 11 tūkst., 2004 - apie
15 tūkst. šalies gyventojų.
Statistikos departamento paskelbtos gyventojų skaičiaus
kaitos prognozės teigia, kad iki 2010 merų iš Lietuvos kasmet
emigruos apie 15 tūkst. žmonių, o iki 2030 metų iš Lietuvos
kasmet išvyks 2-3 tūkst. žmonių daugiau, nei į ją atvyks. Statis
tikos departamento duomenimis, šių metų birželio pradžioje
Lietuvoje gyveno 3 milijonai 414 tūkst. gyventojų - 10,05 tūkst.
mažiau nei 2005 metų pradžioje. Remiantis Statistikos depar
tamento prognozėmis, iki 2030-ųjų Lietuvos gyventojų skaičius
gali sumažėti apie 300 tūst. gyventojų.
Su Darbo partijos vadovu konfliktuojantis parlamentaras
Petras Baguška kaltina jį pamiršus, jog partijoje aukščiausias statuto, o ne vadovo žodis.
Lietuvoje tarp prekių, siūlomų su kalėdinėmis nuolaido
mis, jau atsidūrė ne tiktai buities prietaisai ar drabužiai. "San
tuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu -tik 250
litų!!! Sutikime Naujuosius metus būdami laisvi", - taip apie
neregėtą nuolaidą spaudoje pasiskelbė buvęs advokatas 46 metų
Saulius Vaikšnoras, - rašo "Lietuvos rytas".
Seimas nepriėmė sprendimo, ar leisti nuo kitų metų papil
domai nebeapmokestinti užsienyje dirbančių šalies gyventojų
pajamų. Už tai, kad už Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
pataisas, naikinančias tam tikrų užsienio valstybėse gautų pa
jam ų dvigubą apmokestinimą taikant vadinam ąjį atleidimo
metodą, būtų balsuota kitą posėdį, balsavo daugiau parlamen
tarų negu prieš.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV senatorius John McCain Washingtone įteikė įstatymo projektą, kad būtų draudžiama kankinti
suimtuosius belaisvius. Senatorius yra kariavęs Vietname, buvęs priešų kalėjime ir yra patyręs jų
kankinimus.
AP

KOMPROMITUOJA VOKIETIJĄ
Berlynas, gruodžio 15 d.
Buvusio Vokietijos kanclerio
Gerhard Schroeder sprendimas
vadovauti Rusijos ir Vokietijos
tiesiamo Šiaurės Europos du
jotiekio (ŠED) akcininkų kon
sorciumui kompromituoja Vo
kietiją kaip valstybę, mano Eu
ropos Komisijos pirm ininko
pavaduotojas Siim Kall.
Interviu laikraščiui Eesti
Paevaleht S.Kall pažymėjo,
kad Europos Komisijos atsto
vui toks sprendimas būtų ne
įmanomas, nes šios Europos

KŪJIS IR
PJAUTUVAS NEBEGALIOJA
Ryga, Latvijos prezidentė
Vaira Vykė-Freiberga mano,
kad trintis Maskvos ir Rygos
santykiuose išlieka todėl, kad
Rusija vis dar negali susitaikyti
su SSR S žlu g im u . "R usai
turėtų prisiminti, kad raudoni
pasai su kūju ir pjautuvu čia
nebegalioja. Latvijos prezi
dentė gyvena šioje pilyje (Ry
gos), o ne Kremliuje", - sakė
V. V ykė-Freiberga interviu,
kurį išspausdino Paryžiuje
leidžiamas Amerikos laikraštis
International Herald Tribune.
Pasak prezidentės, Latvija
pasiekė didelių laimėjimų nuo
tada, kai 1990 metais išsiko
vojo nepriklausom ybę nuo
SSRS, ypač jei kalbėsime apie
narystę Europos Sąjungoje ir
NATO, taip pat tai, kad jos
ekonom ika tapo viena spar
čiausiai besivystančių Euro
poje". Bet, įspėjo prezidentė,
Latvija vis dar gyvena "Rusi
jos šešėlyje", o ji, pasak V.Vykės-Freibergos, "nesusitaikė
su imperijos netektimi ir nė už
ką nepripažįsta ankstesnių pik
tnaudžiavimų".
"Rusijai ir jos vadams sun
ku nuryti šalių nepriklauso
mybę, apie kurią šios svajojo
nuo Petro D idžiojo laikų, sakė ji, turėdama galvoje tris
(Nukelta į 3 psl.)

Sąjungos vykdomosios insti
tucijos įgaliotiniams nustaty
tos griežtos taisyklės, ir jie turi
gauti leidimą kokiam nors ki
tam postui užimti. Pasak jo,
Kom isijoje galiojančios tai
syklės galėtų būti pavyzdys,
kaip elgtis ir ES priklausanči
oms šalims.
"Taikant tokį pat etikos
kodeksą G.Schroeder, dėl jo
spren d im o p irm ia u sia tu ri
pareikšti oficialią nuom onę
šalies vyriausybė", - sakė S.
Kall.

Koncerno "Gazprom" va
dovybė pranešė apie naujas
G.Schroeder pareigas per praė
jusią savaitę vykusią iškilmin
gą ceremoniją, skirtą šio prieš
taringai vertinamo dujotiekio
tiesimo darbų pradžiai. 1,200
km ilgio ŠED eis Baltijos jūros
akvatorija ir sujungs Rusijos
Vyborgo m iestą su Šiaurės
Vokietijos miestu Greifsvaldu.
Dujotiekis bus atiduotas nau
doti m aždaug 2010 m etais.
Projektas sukėlė Baltijos šalių
ir Lenkijos politinių vadovy
bių protestus.

P E N T A G O N A S S A U G U M O D U O M E N Ų B A ZĖ JE
K A U P IA N E L E IS T IN Ą IN F O R M A C IJ Ą
W ashington D C , g ru o 
džio 15 d. (Delfi). Pentagonas,
siekdamas apsaugoti JAV ka
rines bazes ir pajėgas, sukūrė
milžinišką saugumo duomenų
bazę, kurioje yra ir neleistinos
informacijos apie amerikiečius
karo Irake oponentus bei tai
kos aktyvistus, pranešė vienas
gynybos pareigūnas.
Jo teigimu, į duomenų bazę
yra įtraukta teisėsaugininkų
teisėtai gauta inform acija iš
policijos ataskaitų bei jai per
duotų įspėjimų, tačiau ji visa
sumaišyta į krūvą, todėl čia
minimi ir žmonės, kurie neke
lia jokios teroro išpuolių grės
mės. "Laikėme duomenis, ku
rie iš karto turėjo būti ištrinti,
nes tie žmonės nekelia grės
mės", - teigė pareigūnas, pra
šęs neminėti jo pavardės.
Gynybos sekretoriaus pa
vaduotojas žvalgybos klausi
mais Stephen Cambone keti
na nusiųsti Kongresui laišką,
kuriame paaiškins klaidą bei
pažadės sutvarkyti duomenų
bazę bei apginti nekaltų žmo
nių privatumą, sakė pareigū
nas.
Televizija NBC pranešė,
jog yra gavusi duomenų bazę,
iš kurios galima spręsti, kad
kariuomenė renka informaciją
apie k a ru i n e p rita ria n č iu s
amerikiečius ir taip pat stebi

pacifistų demonstracijas. Tele
vizijos gautoje duomenų ba
zėje yra per 10 mėnesių Jung
tinės Valstijose įvykusių 1,5
tūkst. "įtartinų incidentų" są
rašas, taip pat minimos ketu
rios dešimtys antikarinių mi
tingų ar protestų, įskaitant ke
lis nukreiptus prieš verbavimą
į kariuomenę, paskelbė NBC
n a u jie n ų la id a "N ightly
News". Ši bazė yra pirmas do
kumentas, leidžiantis pažvelgti
į tai, kaip Pentagonas sustipri
no žvalgybos duomenų rinki
mą JAV teritorijoj po 2001 me
tų rugsėjo 11-sios teroro iš
puolių.

JAV Valstybės sekretorė Condo
leezza Rice, lankydama Euro
pos kraštus, išgirdo daug kriti
kos dėl Washingtono politikos.
Tačiau ji gerai orientavosi at
sakydama į žurnalistų ir valsty
bių vadovų klausimus.
AP
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SĄMONINGAI NAIKINAMA
TAUTOS ATMINTIS

■-----------------------------------Lietuvoje rugsėjo pradžioje vyko tarptautinė konferencija,
kurioje Vokietijos teisės atstovas Giunter Rudolph papasakojo
kaip buvo naikinama komunistinio režimo palikusi sistema.
Vokietijos Bundestagas, arba Parlamentas, 1992 m. sudarė
kom isiją diktatūriškosios kom unistų partijos, kuri Rytų
Vokietijoje buvo vadinama “Vieninga socialistų partija” ,
paliktai įtakai vokiečių gyvenime ištirti. Buvo sudarytas
specialus fondas diktatūros likučiams likviduoti. To fondo
lėšomis buvo remiami visi darbai, kurie naikino komunistų
paliktą įtaką švietime, kultūroje, moksle ir istorijoje.
Vokietijoje visą laiką kaupiama medžiaga apie komuniz
mo nusikaltimus visuomenei, suklastotai istorijai paneigti ir
telkiam a valstybiniu mastu buvusių sovietinių lagerių ir
kalėjimų vykdyta veikla. Taip pat daromas teisinis komuniz
mo nusikaltimų įvertinimas. Nukentėjusieji nuo komunizmo
ir ištremtieji į Sovietų Sąjungą gauna piniginius išmokėjimus
po 306.78 eurų į mėnesį. Kalėjimo laikas yra įskaičiuojamas
į socialinio draudimo pensijas, mokama parama nukentėjusiems našliams. Jei kas dirbo prievartos darbą komunistinėje
Vokietijoje, yra prilyginamas įkalinimui ir jis gauna atitinka
mą kompensaciją. Jei prievartos darbą dirbo suimtieji, tai už
tai jie gauna dar 307 eurų per mėnesį. Ir Amerikoje yra žmo
nių, kurie dirbo priverstinius darbus būdami Vokietijoje. Jie
gauna nors ir nedidelį čekį.
Pirmasis po Vokietijos susijungimo Bundestagas įpareigojo
įstatymu visą savo teisinę sistemą įvykdyti komunistų partijos
narių patikrinimą. Ten buvo teisiami buvę aukštieji partiečiai
ir politbiuro nariai. Baudžiami asmenys, kurie šaudė žmonės,
norinčius pabėgti iš “rojaus” ir tuos, kurie buvo išdavikai ir
piktnaudžiavo savo tarnyba. Vokietijos Konstitucinis Teismas
yra patvirtinęs visų panašių nusikaltim ų vokiečių tautai
žemesnių teismų sprendimo teisėtumą. Tad Vokietijoje, su
buvusiais kolaborantais, tautos išdavikais elgiamasi labai
griežtai. Komunistams kelias į valdžios įstaigas, mokyklas,
universitetus bei institutus uždarytas. Vokietijoje ir buvę
gestapo, ne tik komunistai, bet ir naciai negali užimti jokių
tarnybų valdžioje, policijoje ir teismuose.
Buvęs kagėbistas Viktor Suvorov, kelių knygų autorius apie
komunizmo žiaurus nusikaltimus, rašo apie abu didžiausius
diktatorius - Stalin ir Hitler - darydamas skirtumą, kad Hitler
naikino daugiausia žydus, bet masiškai nežudė vokiečių, tačiau
Stalin žudė visus - pirmiausia savo piliečius. Nacių vadai mirė
kartuvėse, tačiau apie Niurnbergo teismą komunizmui, kuris
išžudė nesuskaičiuojamus milijonus žmonių, pasaulis net nekal
ba. Jis rašo, jog kagėbistu jokiu būdu negalima prileisti prie
valdžios, o ypač prie mokyklų. O Lietuvoje, norį teisingumo,
vadinami banditų palikuonimis. Lietuvos partizanas atvirai
vadinamas banditu. Tad komunistinė Lietuvos valdžia uždarė
KGB archyvus, kad niekas nesužinotų jų piktos praeities, kad
amžiams nuo tautos būtų paslėpti KGB agentai, tarnavę oku
pantui. Lietuvoje buvusių KGB agentų pilna įvairiuose valsty
biniuose postuose. Seime valdantieji priima naujus įstatymus
dar labiau slepiančius komunistų nusikaltimus.
S. Tūbėnas
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SEIMAS ATSISAKĖ PRITARTI KARIŲ
IŠVEDIMUI IŠ IRAKO
Seimas po pateikimo nepri
tarė ir gražino iniciatoriams
tobulinti nutarim o projektą,
kuriame siūloma atšaukti Lie
tuvos karius, dalyvaujančius
Jungtinių Am erikos Valstijų
vadovaujamoje tarptautinėje
operacijoje Persijos įlankos
regione. Tokį nutarimo projek
tą per opozicijos formuojamą
darbotvarkę pristatė Seim o
narys Egidijus Klumbys. Pro
jektą parengę parlamentarai E.
Klumbys ir Julius Veselka ra
gino Seimą suvokti savo atsa
komybę pirmiausia už Lietu
vos žmonių saugumą, paremti
šalių, nusprendusių atšaukti
savo karius iš Irako, poziciją
ir atšaukti Lietuvos karius. Pri
imant tokį sprendimą E. Klum
bys ir J. Veselka siūlė įvertinti
ir tai, kad Lietuvos kariai į Per
sijos įlankos regioną buvo
siunčiami tik tarptautinei ope
racijai aprūpinti ir suteikti pa
galbą nukentėjusiem s žm o
nėms, “o operacija tapo kova
su Irako tautos pasipriešinimu
okupacijai” . Nutarimo projek
to iniciatoriai kvietė įvertinti ir
tai, kad pagrindinis argumen
tas įvesti užsienio kariuomenę
į Iraką buvo tai, kad Irakas turi
m asinio naikinim o ginklą ir
kelia realią grėsm ę Persijos
regiono ir pasaulio stabilumui.
Tačiau šis argumentas, anot jų,
“buvo nepagrįstas, sąmoningai
k la id in a n tis p a sau lio b e n 
druomenę”. Nutarime siūloma

IRANAS KELIA
"TIKRĄ PAVOJŲ"
W ashington DC, gruo
džio 15 d. JAV prezidentas
George W.Bush Iraną pavadi
no "tik ra grėsm e" bei u ž 
sipuolė jo prezidentą dėl šalies
bran d u o lin ės program os ir
raginimų sunaikinti Izraelį. Jis
interviu "Fox News" pakarto
jo kaltinimus, jog Iranas kartu
su Šiaurės Korėja ir prieškario
Iraku priklauso pasaulio "blo
gio ašiai". "Man kelia nerimą
neskaidri teokratija, šalis, ku
rios prezidentas Izraelio su
naikinimą paskelbė savo už
sienio politika, ir šalis, kuri ne
klauso laisvo pasaulio reikala
vimų atsisakyti savo ambicijų
turėti branduolinį ginklą".
M .A hm adinejad, b irželį
p rezid en tu išrin k tas buvęs
Revoliucijos gvardijos karys,
spalio m ėnesį pareiškė, jog
Izraelį reikia "ištrinti iš že
m ėlapio". Tai sukėlė didelę
diplomatinę audrą bei sustipri
no su sirū p in im ą dėl Irano
branduolinių ketinimų. Kiek
anksčiau M.Ahmadinejad su
kėlė naują tarptautinio pasi
piktinimo bangą, kai pareiškė,
kad Holokaustas, kurio metu
buvo išnaikinta 6 mln. žydų,
tėra mitas.

pažym ėti, kad tik Jungtinės
Tautos gali turėti išimtinę teisę
y p atingais atvejais p rita rti
tarptautinių pajėgų įvedimui į
kurią nors suverenią valstybę.
Parlamentarai E. Klumbys
ir J. Veselka teigia, kad Lietu
vos karių atšaukimas leis su
taupyti biudžeto lėšų, nes lė
šos, skirtos krašto apsaugai,
bus panaudojamos “ne agresi
jai prieš Iraką palaikyti, o stip
rinti Lietuvos gynybinę sis
temą”. Šiuo metu JAV vado
vaujamoje tarptautinių pajėgų
taikos įtvirtinimo operacijoje
Irake m isiją atlieka daugiau
kaip 100 Lietuvos karių.
P rim enam e, k ad Seim o
pirmininkas Artūras Paulaus
kas kreipėsi į prezidentą Valdą
Adamkų su siūlymu Valstybės
gynim o tarybai (VGT) aps
varstyti Lietuvos dalyvavimą
taikdariškoje misijoje Irake. A.
Paulauskas yra sakęs, kad jis
kreipėsi į šalies vadovą, siek
damas šiuo klausim u sufor
muoti “bendrą vadovų pozi
ciją”. “Mano laiške siūloma
apsvarstyti mūsų viziją, spręsti
strategiją”, - yra sakęs A. Pau
lauskas. Mišriai Seimo narių
grupei atstovaujantis Seimo
narys Petras Gražulis irgi siūlo
Lietuvos prezidentui V. Adam
kui sušaukti Valstybės gynimo
tarybos posėdį bei išnagrinėti
Lietuvos karių tolesnio daly
vavimo karinėje misijoje Per
sijos įlankos regione klausimą.

P. Gražulis sakė esąs suneri
męs dėl Lietuvos karių daly
vavim o m isijoje Irake. “Pa
saulio žiniasklaidoje paskelb
ti sukrečiantys faktai apie žiau
rų koalicijos karių elgesį su
irakiečiais belaisviais, nelega
lius kalėjimus, kankinimus nė
ra iki galo aiškiai paneigti, o
tai suponuoja m intį, jog šie
teiginiai yra bent iš dalies pa
grįsti. Abejojame, ar nedemok
ratiškomis priemonėmis kurio
je nors pasaulio šalyje įmano
ma sukurti demokratinę visuo
menę” , - sakoma kreipimesi į
Lietuvos prezidentą V. Adam
kų. Reaguodamas į šią P. Gra
žulio iniciatyvą Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirminin
ko pavaduotojas A udronius
Ažubalis pakvietė visus Seimo
narius ignoruoti šį kreipimąsi.
“Šis P. Gražulio žingsnis - eili
nis pavyzdys, kaip, m aišant
juoda ir balta, siekiama pasi
tarnauti terorizmo planuoto
jam s ir vykdytojam s, kurių
strateginis tikslas - sutrukdyti
demokratijos kūrimui ir įtvir
tinimui Afganistane ir Irake,
valstybėse, kuriose su Jungti
nių Tautų ir NATO vėliavo
mis garbingai tarnauja ir Lietu
vos kariai” , - pareiškė A. Ažu
balis. Jis primena, kad buvę
nederamo elgesio atvejai su te
ro ris ta is b e la is v ia is buvo
griežtai įvertinti ir kaltieji teis
mo sprendimu buvo nubaus
ti.
LG0TIC

(Atkelta iš 2 psl.)

berga.
"Maskva savo ruožtu kal
tina Latviją, kad ši diskrimi
nuoja didelę joje gyvenančios
rusų mažumos dalį, atsisaky
dama greitai suteikti pilietybę
šimtams tūkstančių etninių ru
sų, likusių nuo sovietmečio, sakoma straipsnyje. - Bet V.
Vykė-Freiberga nesirengia at
siprašinėti. Ji įrodinėja, kad
rusų bendruomenės nariai pri
valo patvirtinti esą lojalūs Lat
vijos valstybei".
"Yra žmonių, kurie nieka
da nenorėjo nepriklausom os
valstybės, jie ir dabar jos neno
ri, - sako ji. - Ir mes turime aki
mirksniu suteikti jiems pilie
tybę? Nė vienas tarptautinis
įstatymas šito nereikalauja. Jie
nelojalūs šiai šaliai, jie jos ne
priima". Interviu prezidentė
pripažino, kad Latvijoje didė
ja nusivylimas šalies narystės
ES padariniais ir silpnėja tas
"užsidegimas, su kuriuo ji ko
vo jo , k ad b ū tų p riim ta į
NATO".
Remdamasis šaltiniais Va
šingtone laikraštis pateikia
duomenis, rodančius, kad V.
Vykė -Freiberga yra viena iš
JAV prezidento G eorge W.
Bush favoričių kaip galim a
kandidatė į kito JT generali
nio sekretoriaus postą.

KŪJIS IR...
B altijos valstybes: Latviją,
Lietuvą ir Estiją. - Rusijai be
galo sunku pripažinti mus su
verenia valstybe. Rusai mums
sako: jūs niekada neturėjote
Tolstojaus ar D ostojevskio.
M an patinka skaityti šiuos
rašytojus, bet jie neturi nieko
bendra su mūsų teise būti čia".
Prezidentė sako atkakliai dir
busi, kad pelnytų Rusijos pre
zidento Vladimir Putin palan
kumą. Gegužę ji ryžosi žings
niui, už kurį net buvo pasmerk
ta savo šalyje, nes neva išdavė
lojalum ą Pabaltijui, nutarusi
vykti į Maskvą dalyvauti Ant
rojo pasaulinio karo baigties
60-ųjų metinių iškilmėse. Kaip
bebūtų, santykiai su Rusija
tebėra įtempti. Praėjus 14 metų
po Latvijos nepriklausomybės
atkūrimo vis dar nepasirašyta
sienos sutartis. "Rusija nieka
da netaps tikra demokratija,
kol nesusitaikys su savo praei
timi", - pabrėžia V.Vykė-FreiWashingtonas kaltina Te
heraną, jog šis siekia pasiga
m inti bran d u o lin ių ginklų,
tačiau Iranas tvirtina, kad jo
branduolinė program a skirta
vien elektros energijos gamy
bai.
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Kristaus gimimo šventė sukviečia mus visus prie Bendro
Kūčių stalo, kad pasidalintume savo džiaugsmais ir
rūpesčiais, apmąstytume savo ir Tėvynės nueitą kelią,
atgaivintume tikėjimą ir prisimintume idealus, už kuriuos
kovojame.
Linkiu, kad ši šventinė dvasia išliktų gyva jū sų širdyse ir
jungtų lietuvius kiekviename pasaulio krašte.
Tegul Kalėdų stebuklo įžiebta šviesa lydi ju s, jū sų šeimas
ir artimuosius bei Tėvynę Lietuvą p e r visus ateinančius
metus.
Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!
Ambasadorius Vygaudas Ušackas

BRANGUS TAUTIEČIAI!
Nuoširdžiai sveikinu jus, jūsų šeimų
narius, artim uosius, visus m ūsų tau
tiečius šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga Palydint 2005 - uosius ir stovint prie
Naujųjų metų slenksčio negaliu kartu su jum is nepasidžiaugti
aktyvėjančia užsienio lietuvių bendruomenių veikla, siekiančia
išsaugoti lietuvybę gyvenamuose kraštuose, tautinę savastį,
tradicijas, papročius, kalbą ir perduoti šias vertybes jaunajai
kartai. Mūsų valstybė remia ir ateityje labiau rems užsienio lie
tuvių bendruomenes jų kilnioje veikloje.
Lietuva viena. Ir mes visi esame jos vaikai. Nesvarbu kur
begyventume, ką beveiktume. Nei atstumai, nei laikas negali
būti priežastimi prarasti dvasinį ryšį su Tėvyne, gimtuoju kraštu,
tėvų ir protėvių žeme.
Sį nuostabų metų laiką mintimis sugrįžkime ten, iš kur kažka
da išėjom e, pasisem kim e jėgų, gerum o, ištverm ės. Tegul
gimtinės buvimo širdyje jausmas visada šildys Lietuvos sūnus
ir dukras, likimo išsklaidytus po platųjį pasaulį.
Sv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linkiu jums, brangūs tau
tiečiai, asmeninės laimės, dvasinės ramybės, optimizmo, san
tarvės, prasmingų darbų ir visų lūkesčių išsipildymo.
Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius

S C H R O E D E R -P U T IN PAKTAS?
Gerhard Schroeder ryžtinga
parama sumanymui tiesti du
jotiekį nuo Rusijos į Vokietiją
Baltijos jūros dugnu, aplen
kiant Rytų Europą, papiktino ne
tik Lenkiją ir Baltijos šalis.
Paaiškėjus, kad buvęs Vokieti
jos kancleris taps šio projekto
vadovu, piktinasi ir Vokietijos
politikai.
Dujotiekio politinė nauda
Rusijai akivaizdi: aplenkdama
Rytų Europą, Maskva sumaži
na šių šalių įtaką. Bet tiesti
dujotiekį jūros dugnu - bran
giau, nei sausuma. Visiškai
nesigilinant į klausimą, ar šiuo
metu prasminga didinti Krem
liaus įtaką Europoje, paliekant
demokratiškąsias Rytų Euro
pos šalis už borto, kažin ar 4
mlrd. eurų projektas būtų su
silaukęs tokios buvusio kanc
lerio paramos, jei jam rūpėtų,
visų pirma, kad dujos būtų kuo
pigesnės.
Jau spalio mėnesį rusiškoje
bulvarinėje spaudoje pasklido

gandai, esą Schroeder gali tap
ti dujotiekio projekto vado
vu. Buvusio kanclerio drau
gai gandus gesino. Dabar tie
patys draugai, anot žurnalo
Spiegel, liko be žado, paaiš
kėjus, jog praėjus vos mėne
siui nuo jo pasitraukimo iš Vo
kietijos vyriausybės, Schro
eder sutiko tapti Siaurės Euro
pos dujotiekio bendrovės pir
mininku. Sis vokiečių ir rusų
bendrovių konsorciumas ties
minėtą dujotiekį. O kontroli
nio 51 proc. akcijų paketo
savininkas - Gazprom.
Berndas Posseltas: “Tai yra
kyšis už genocido Čečėnijoje
ir laisvių bei teisių panaikini
mo Rusijoje nutylėjimą.Tokia
Schroeder elgsena meta šešėlį
ne tik ant jo sprendimų svars
tant Vokietijos ir Rusijos ener
getikos interesus. Visiem s,
kam neram u dėl vis labiau
autoritariškos Kremliaus poli
tikos jau seniai keistai atrodo
buvusio kanclerio panegirikos

Gruodžio 15 d. Lietuvos Parlamento galerijoje įvyko popietė “Šventų Kalėdų belaukiant”. Tai tradicinis Jolantos Paulauskienės globojamas Advento renginys vaikams.
www.lrs.lt

TEISMO SPRENDIMAS NEPANEIGIA POLITINES KONSTITUCINĖS EKSPREZIDENTO R.PAKSO
ATSAKOMYBES
Aukščiausiojo Teismo ar
kitų teismų sprendimų negali
ma supriešinti su Konstituci
nio Teismo ar Seimo priima
mais sprendimais; politinė konstitucinė atsakomybė ir tei
sinė atsakomybė yra aiškiai at
skirti dalykai.
Tai teigė M.Romerio uni
versiteto konstitucinės teisės
profesorius, buvęs Konstituci
nio Teismo pirmininkas Juozas
Žilys, paprašytas pakomentuo
ti Aukščiausiojo Teismo spren
dimą išteisinti dėl valstybės pa
slapties atskleidimo per apkaltą
nušalintą prezidentą Rolandą
Paksą. "Politinės atsakomybės
procesas vykdomas Seime re
miantis tam tikra teisine forma,
o teisinę atsakom ybę taiko
teisminės valdžios institucijos,
kuriose vadovaujamasi forma
lizuotomis įrodymų rinkimo,
“nepriekaištingam dem okra
tui” Vladimir Putin.
Kad politikams tenka leis
tis į “neskanius” kompromisus
dėl valstybės naudos - supran
tama. Tačiau praktiškai įsi
darbindam as Gazprome vos
kelis mėnesius po to, kai savo
v a lsty b ė je p rastū m e i b e n 
drovei ir jo s šeim ininkam s
Kremliuje naudingus nutari
mus, jau dvelkia asmeniškų ir
valstybės interesų painiojimu.
K aip p rim en a am erik iečių
dienraštis Wall Street Journal,
Schroeder jau rugsėjo mėnesį
žinojo, kad šansai išlikti val
džioje - menki.
Vokietijoje kanclerio nuta
rimas susilaukė net buvusių ir
esamų bendražygių pasipiktin
imo. “Trūksta žodžių”, - Kolno dienraščiui Stadtanzeiger
pareiškė Žaliųjų partijos (bu
vusios Schroeder koalicijos
partnerės) vadovas Reinhard
B utikofer. “ Schroeder gali
netekti gero vardo, kurį įgijo
būdamas kancleriu,” - žurnalui

pateikim o, jų vertinim o tai
syklėmis. Tai ir yra esmė", - pa
brėžė J.Žilys. Jis taip pat teigė,
jog nors pagal įstatymą yra nu
matyta teorinė galimybė per
žiūrėti KT sprendimus atsira
dus naujoms aplinkybėms, ta
čiau šis konkretus AT sprendi
mas negalėtų tapti ta aplinkybe,
kuria remiantis būtų iš naujo
svarstoma 2004 m. kovo 31 d.
priimta KT išvada, kurioje tuo
metinis prezidentas Rolandas
Paksas pripažintas trimis atve
jais šiurkščiai pažeidęs Konsti
tuciją.
Gruodžio 13 d. išplėstinė
Aukščiausiojo Teismo septynių
teisėjų kolegija išteisino per
apkaltą už Konstitucijos pažei
dimus pašalintą R.Paksą dėl
valstybės paslapties atskleidi
mo. AT nutartis yra galutinė ir
neskundžiama. Savo nutarties
motyvų teisėjai išsamiau neko
mentavo, jie paskelbė tik rezo
liucinę nutarties dalį. Po šio AT
sprendimo pats R.Paksas ėmė
si politinių spekuliacijų p a
reikšdamas, jog yra išteisintas
ir kad esą "turėjo įvykti tai, kas
turėjo įvykti dar prieš pusantrų
metų Seimo posėdyje".
Tačiau teisininkas J.Žilys
pabrėžė, kad jokiais būdais
negalima suplakti ar bandyti
priešinti pastarojo AT sprendiSpiegel nuogąstavo Turingijos
krašto socialdemokratų pirmi
ninkas C hristoph M atschie.
S o ciald em o k ratas S tephan
H ilsberg dienraščiui Tagesspiegel pasakė tiesiai, švie
siai: “atrodo, jog kai kas iš savo
politinės veiklos pasipelnė”.
Vokietijos krikščionių de
m okratų europarlam entaras
Bernd Posselt žurnalui Focus
kalbėjo iš viso tiesmukai. Anot
jo, tai yra “kyšis už genocido
Čečėnijoje ir laisvių bei teisių
panaikinimo Rusijoje nutylė
jim ą”, - rašo Darius Udrys.

mo, prieš pusantrų metų priim
tos KT išvados ir Seimo spren
dimo, kuomet per apkaltą R.
Paksas buvo pašalintas iš pre
zidento pareigų. "Visuomenė
turi įsisamoninti, kad politinei
atsakomybei taikomi etiniai,
moraliniai, kartu ir juridiniai
argumentai ir esmė yra etinė,
moralinė, politinė atsakomybė,
kuri išauga iš priesaikos, iš
Konstitucijos gerbimo ir jos nelaužymo. O teisinė atsakomy
bė, kurią taiko teismai, grin
džiama kitomis taisyklėmis faktais, įrodymais, kurie suren
kami ir įtvirtinami teisminiame
procese remiantis arba civili
niu, arba administraciniu, ar
baudžiamuoju procesu. Todėl
supriešinti KT argumentus, ku
rie buvo pateikti KT išvadoje
Seimui ir šio AT sprendimo
negalima. Nes jei supriešintu
mėme, tai neberastumėme jo 
kio sprendimo ir skirtumo tarp
politinės ir teisinės atsakomy
bės. Visuomenė tą turi supras
ti", - sakė J.Žilys.
Politinės atsakomybės kon
krečios formos ir jos taikymo
procedūros, pasak J.Žilio, yra
nustatytos šalies Konstitucijoje.
"Politinės atsakom ybės p a
grindinės rūšys yra kelios. Tai
- apkaltos procesas, politinis
konstitucinis apkaltinim as,
kuris taikomas apibrėžtiems
valstybės pareigūnams - prezi
dentui, Seimo nariams, KT, AT,
Apeliacinio teismo teisėjams.
Apkaltos procese priimamas
vienintelis sprendimas - pa
reigūnas netenka savo manda
to, o jei teisėjas - savo pareigų.
Politinė atsakomybė taip pat
yra taikoma Vyriausybės na
riams ar visai Vyriausybei in
corpore, kai Seimas pareiškia
nepasitikėjim ą - jie privalo
atsistatydinti".Teisinę atsako
mybę - civilinę, administracinę
ar baudžiam ąją, įgyvendina
teismai ir tik teismai". LG0TIC
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LIETUVIŲ FONDO
NARIŲ METAI

Mieli Tautiečiai,
Artėja šventės. Tai puiki proga pasveikinti Jus,
mieli Tautiečiai, ir padėkoti Jums, Lietuvių fondo
nariams, už paramą Lietuvių fondui. Tik Jūsų dos
numo dėka Lietuvių fondas gali augti bei stiprėti.
Jūsų suaukotas LF turtas yra amžina finansinė do
vana lietuvybės darbams remti.
Tegul po ramaus susikaupimo prie Kūčių stalo
ateina šventės - linksmos, dainuojančios, dovanojan
čios ir pranašaujančios gerus ateinančius metus.
Visos Lietuvių fondo vadovybės vardu, linkime
Jum s ir Jūsų artim iesiems linksmų Sv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų metų.
Lietuvių fondo Tarybos
ir Valdybos nariai

LIETUVIŲ FONDAS
L ithuanian Foundation, Inc.
14911 127th S treet | Lem ont, IL 60439 |
tel.630 257 1616 | fax.630 257 1647

P R E L . E D M U N D A S J . P U T R IM A S
Lietu vo s v y s k u p ų k o n fe ren c ijo s d e legatas
u žs ie n io lietu viam s katalikam s
L it h u a n ia n D r s h o p s ' C o n fe /e n c e D e fe g a te
f o t t h v A ų c i t o l j t v o f L it h u a n ia n C a th o fn :s C kftsid v o f L it h u a n ia

1 Resurrection Road, Toronto, O N M 9A 5 G 1 , CANADA ? Tel: 416-233-7819 ? Face 416-233-5765
t mail: putrimaefcCwzsielovadse.crq ? Wetosite: vwwvuzsiefcwadas.org

“Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais tiems, kurie tiki jo vardą" (Jono 1:12).

Broliai ir seserys Kristuje,
Sv. Kalėdų dienos Evangelijos ištrauka ragina mus
priim ti Jėzų ne vien Kalėdų laike, bet stengtis, kaip
krikščionys ir Dievo vaikai, “visuose dalykuose ieškoti
Dievo; visų pirmą patikti Dievui; viską daryti didesnei
Dievo garbei; visur liudyti Dievą“, kaip aiškina Palaim
intasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis.
Jėzus atėjo į šį pasaulį kaip mažas kūdikėlis ir miela
yra atšvęsti Jo garbei Kalėdų šventes. Tačiau tas kūdikėlis
... “yra Viešpats“ (Luko 2:11). Taigi pripažinti Jėzų kaip
mūsų Dievą ir Išganytoją reikalauja iš mūsų daug dau
giau negu tik džiaugtis Dievo įsikūnijimu vieną dieną per
metus.
Priimdami Jėzų ir pripažindami, kad esame jo vaikai,
įsipareigojame vis keistis, atnaujinti “dvasią, kad galėtume
suvokti D ievo v alią - kas gerą, tinkam ą ir to b u lą “
(Romiečiams 12:2).
Artėjančios Jėzaus gimimo švenčių dienos teatneša
m eilę tiem s, kurie jos trokšta, tesuteikia paguodą ir
paramą vargstantiems ir vienišiems. Dievo įkvėpimas
geriems darbams teaplanko visus geros valios žmones.
Palaimintų Sv. Kalėdų ir Naujų metų!
Su pagarba Kristuje,
Prel. Edmundas J. Putrimas

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

Lietuvių fondo veikloje per
daugiau nei 40 m. pasireiškė
daugybė žmonių, kurie savo
vienokiais ar kitokiais įnašais
prisidėjo prie šios svarbios or
ganizacijos augimo. Didelę
naštą nešė LF tarybos, valdy
bos nariai, įvairių komisijų at
stovai (ypatingai Pelno skirsty
mo) bei kiti žm onės, kurie
aukojo šimtus ar tūkstančius
valandų, kad LF galėtų pasiek
ti tokių aukštumų, kokiose jis
yra dabar.
Šioje vietoje norisi pakal
bėti apie vieną šių darbuotojų
grupę, kuri galbūt mažiausiai
(bent šiuo metu) yra žinoma,
nes apie ją nedaug rašoma. Tai
LF įgaliotiniai, anksčiau šiai
organizacijai labai padėję jos
augim e. D abar norim a šių
įgaliotinių veiklą vėl labiau
atgaivinti ar net ją praplėsti.
Tuoj po LF įsisteigimo be
veik kiekviename didesniame
LF telkinyje tokie įgaliotiniai
gražiai darbavosi, ir tik jų dėka
buvo surinkti pirm ieji m ili
jonai. Čia daug talkino ir LB
apylinkės, kurios veikė kartu
su tokiais įgaliotiniais. Įgalio
tiniai sudarydavo vajų komite
tus, kurie įvairiais būdais (ren
ginių ruošim u ar įnašų rin 
kimu) stengėsi didinti LF kapi
talą.
T ačiau laik u i b ė g a n t ši
veikla aptilo, o daugelyje vietų
visai nutrūko. Lietuvių ben
druomenei atsirado kitų darbų
ir užsimojimų, o LF aktyvistų
būrys irgi sumažėjo dėl įvai
rių priežasčių.
Bet dabar vėl dedama ne
mažai pastangų įgaliotinių ra
tui praplėsti, nes tik tokiu būdu
galima auginti LF kapitalą ir
kartu labiau rem ti lietuvišką
veiklą, kuri kuo toliau tuo la
biau prašo paramos. Šiuo metu
yra paskirtas įgaliotinių koor
dinatorius (o tos pareigos su
teiktos Tarybos ir Valdybos
nariui Vytui Vaitkui). Jis mums
suteikė daugiau žinių apie da
bartinius LF įgaliotinius, kurie
pasiryžę dirbti šios organiza
cijos naudai.
Dabartiniu metu turima 16
tokių organizatorių. Štai jų pa
vardės: Jonas Buivys (Balti
m ore, M D), D alia Jakienė
(Blue Bell, PA), Violeta Ged
gaudienė (Newhall, CA), Ri
m as M ikšys (Seattle, WA),
Dalia Puškorienė (Willoughby
Hills, OH), Rimas Puškorius
(W ashington, D C), R egina
P e tru tis (C ape C od, M A),
Gražina Reškevičienė (Oma
ha, NE), Algirdas Šilbajoris
(Ormond Beach, FL), Aldona
Stasiukevičienė (Sem inole,
FL), Vytas P etru lis (C om 
merce Township, MI), Laury
nas R. M isevičius (Monroe,
CT), Linas Johansonas (Union

Pier, MI), Stasys Vanagūnas
(Tuscon, AZ), G ražina Kamantienė (Grand Rapids, MI),
Rimvydas Tamošiūnas (Web
ster, NY).
Čia pateikiame šių žmonių
gyvenamąsias vietas, tačiau jų
aptarnaujam i rajonai kartais
apima žymiai platesnes sritis,
negu jų adresai nurodo. Kai
kurie iš šių žmonių jau spėjo
išvystyti platesnę veiklą ir su
gebėjo nemažai nuveikti.
Šį kartą norim e supažin
dinti su vienos iš tokių įgalio
tinių - Dalios Jakienės pastan
gų vaisiais. Ji rašo, kad Phila
delphia apylinkėse per gana
trumpą laiką sugebėjo įrašyti
21 naują narį. Gana daug jai
padėjo Philadelphia lietuvių
namuose surengta mugė, ku
rios metu įstojo net 18 naujų
narių. Kaip ji pastebi, dauge
lis tų žmonių buvo gerai nu
teikti Pelno skirstymo komisi
jos lankstumu, suteikiant Lie
tuvių namams 15 tūkst. dolerių
paramą, kuri įgalins užbaigti
apatinę salę.
Kaip žinome, Lietuvių fon
das sk iria nem ažas sum as
įvairiose vietovėse gyvenan
tiems lietuviams, ir tik nedaug
iš jų matome tokį entuziastingą
param os įvertinim ą. R eikia
manyti, kad ir kituose miestuo
se gyvenantys LF įgaliotiniai
sulauks daugiau dėm esio ir
pritarim o verbuojant naujus
narius ir telkiant kapitalą.
Placiau apie įgaliotinę
D. Jakienę
Šioje vietoje norime pla
čiau paminėti vieną iš pasku
tiniuoju metu labiau pasižymė
jusių įgaliotinių - Dalią (Nenortaitę) Jakienę, kuri yra gi
musi Suvalkijos lygumų krašte
- Marijampolėje.
A ntrojo pasaulinio karo
metais mokyklą pradėjo lanky
ti DP stovyklose Vokietijoje,
vidurinę baigė jau Amerikoje,
Hartford, CT. Studijavo Uni
versity of Connecticut, įgydam a b a k a la u ro laip sn į iš
chemijos. Toliau gilino studi
jas New York ir Villanova uni
v e rsite tu o se. Ište k ė ju si už
R im vydo Jako, persik ėlė į
Philadelphia, dirbo farmacijos
įm onėje Glaxo Smith Kline
Corp. kaip vyresnioji medici
nos chemikė įvairiose tyrimų
srityse kovojant su virusų, bak
terijų, vėžio, inflamacijos bei
kraujo krešulių keliam om is
negerovėmis. Yra kuratorė 4
patentų ir 20 straipsnių pro
fesiniuose žurnaluose. Išdir
busi 40 m. džiaugiasi pensijos
dienom is su vyru ir sūnumi
Romu.
Ji nepamiršo ir lietuviškos
veiklos. Jau 19 m. priklauso
lietuviškos radijo programos

“Bendruom enės balsas” ve
dėjų kolektyvui, vadovavo vyr.
skaučių židiniui, reiškiasi lie
tuvių bendruomenės veikloje:
buvo 2003 m. JAV lietuvių
bendruomenės Vyriausios rin
kimų komisijos pirmininkė ir
šiuo m etu LB Philadelphia
apylinkės vicepirmininkė kul
tūriniams reikalams. 1993 m.
VIII Mokslo ir Kūrybos sim
poziume Čikagoje skaitė pra
nešimą apie naujų vaistų iš
radimo sunkumus. Nuo 1995
m. paskirta Lietuvių fondo
įgaliotine Philadelphia apy
linkėje. Mėgsta literatūrą, daug
kartų skaičiusi prozą bei poezi
ją dailiojo žodžio vakaronėse.
Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, drauge su vyru Rimu
įtakojo naują Lietuvos valdžią
suteikti dabartines patalpas
Žvėryne dr. Dainiaus Pūro va
dovaujamam Vilniaus univer
sitetinio sutrikusio vaikų vys
tymosi centrui ir iš Lietuvių
fondo išrūpintom is lėšom is
įsteigė ten kompiuterių kam 
barį neįgaliems vaikams.
Priklauso American Che
mical Society, Phi Beta Kap
pa ir Phi Kappa Phi garbės
draugijoms, skautų organizaci
jai, Tautodailės instituto Phi
ladelphia skyriui, Lietuvių
bendruomenei ir Lietuvių fon
dui.
Reikia manyti, kad ateityje
galėsime parašyti ir apie kitus
LF lab ia u p a siž y m ė ju siu s
įgaliotinius.
Čia norime priminti Lietu
vių fondo raštinės adresą, ku
riuo galima kreiptis visais LF
reikalais. LF adresas: 14911
127 Street, Lemont, IL 60439,
tel. 630-257-1616.
SEIMAS PAGERBĖ
KOVO 11-OSIOS AKTO
SIGNATARO P. POŠKAUS
ATMINIMĄ
Seim as pag erb ė b ev eik
prieš dvejus m etus m irusio
Kovo 11-osios Akto signataro
Petro Poškaus 70-metį. Minti
mis apie jo gyvenimo kelią, nu
veiktus darbus Seime dalijosi
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriam ojo Seimo deputatas
Mečislovas Treinys. P. Poškus
dirbo Aukščiausiosios tarybosAtkuriamojo Seimo Agrarinėje
komisijoje, dalyvavo rengiant
kaimo veiklą reglamentuojan
čius įstatymus. Jis gimė 1935
m. gruodžio 15 d. Varėnos ra
jone. Baigęs Lietuvos žemės
ūkio akademiją dirbo Biržų ra
jono “Laisvosios žemės” kolū
kyje vyriausiuoju agronomu,
1959-1990 metais buvo šio ko
lūkio pirmininkas. Vėliau, po
darbo Aukščiausioje TarybojeAtkuriamajame Seime. Seimo
nariai ir artimieji tylos minute
pagerbė P. Poškaus atminimą.
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Lietuvos Kalėdų eglutę “Navy Pier”, Čikagoje šiais metais šiau
diniais žaisliukais papuošė M arija Kriaučiūnienė. Nuotraukoje:
Marija Kriaučiūnienė ir LR generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius.
LR Čikagos konsuliato nuotr.

ŽVILGSNIS Į KALĖDŲ PRAEITĮ
IR DABARTĮ
H en rikas S tasas
Žodis Kalėdos yra kilęs iš
romėnų Calendae. Tai pirmoji
mėnesio diena, kada Romos
piliečiai turėdavo mokėti mo
kesčius ir grąžinti skolas.
Metų laikotarpis, kada gam
ta numetusi savo spalvingą rūbą
ruošiasi žiemos poilsiui o šil
tus saulės spindulius pakeičia
dargana bei tamsa, tada žmoni
jai visada kildavo neišspren
džiamos mįslės, nes tas laiko
tarpis būdavo pilnas paslapčių,
vienatvės ir laukimo. Tad ne
nu o stab u , kad žm onija n e 
kantriai laukdavo saulėgrąžos,
k u rią p a p ra stai su tikdavo
džiaugsmu ir tam tikrom šven
tiškom apeigom.
M ezopotam ijoj jau 3000
metų prieš Kristų šis tamsos
pasikeitimo į šviesą laikotarp
is buvo švenčiamas iškilmin
gom apeigom. Tokios šventės
paprastai vykdavo gruodžio
pabaigoje. Vėliau ši švenčių
idėja iš Tigro ir Eufrato slėnio
nukeliavo į Graikiją ir Romą,
o iš ten net į tolimą Europos
šiaurę.
Rytų pasaulis jau buvo su
sipažinęs su astronomija ir su
prato, kad gruodžio mėnesio
pabaigoje vyksta saulėgrąža ir
tamsios jėgos pradeda silpnėti
veikiant stiprėjančiai saulės
šviesai.
Gruodžio 25-ji pagal jų ka
lendorių, buvo tas pasikeitimo
m om entas, k ad a saulė vis
sparčiau atgaudavo savo jėgas
o tamsa kasdien silpnėdavo.
Šitas laikotarpis buvo ypač
laukiam as žem dirbių, kuris
teikė jiems viltį sulaukti gero
naujo derliaus.
Romoje šis laikotarpis bu
vo žinomas kaip Dies Natalis
Invicti Solis, arba nenugalimos

saulės gimtadienis. Nenugali
mos saulės šventę oficialiai
274 nustatė imperatorius Au
relijus. Nors saulės kultas Ro
moje seniai prieš šią datą buvo
praktikuojamas. Graikai ir ro
mėnai tikėjo, kad šio laikotar
pio tamsiomis dienomis vyks
ta kova tarp virš žemės ir pože
myje (haduso) gyvenančių die
nų. Pagal graikų mitologiją po
žemio dievai kovą visada pra
laimėdavo. Tad kovą laim ė
jusiems šventyklose aukodavo
maistą, gyvulius, auksą ir tikas
brangenybes.
Tuo tarpu Romoje gruodžio
25 buvo švenčiamos saturnali
jos, kurių metu buvo leista lais
vai elgtis ir liaudžiai. Liaudis
šių švenčių metu dažnai net
sukeldavo ir triukšmingas or
gijas. Į tokių triukšmingų šven
čių apeigas dažnai įsijungda
vo ir senatoriai, kurie, numetę
savo togas,džiūgavo kartu su
minia ir dalindavo dovanas.
Charakteringos to m eto do
vanos buvo vaškinės žvakės,
kurios sim bolizavo am žiną
šviesą ir terra cotta lėlės, kurias
vadindavo signillaria. Satur
nalijos paprastai prasidėdavo
sacrificium publicum - vieša
auka. Tada žemdirbystės die
vo Saturno šventykloje buvo
aukojamas paršiukas. Po auko
jim o saturnalijų šventė papras
tai išvirsdavo į girtuokliavimą
bei labai triukšmingas orgijas.
Žinomas romėnų rašytojas istorikas Plinis negalėdamas
tokiam triukšme dirbti buvo
p asistatęs net garsą n ep ra
leidžiantį pastatą.
T riukšm ingi satu rn alijų
festivaliai tęsėsi net iki IV
šimtmečio pabaigos po Kris
taus gimimo. Vėliau jie įsilie

jo į Naujų Metų šventę į taip
vadinamas Kalendas.
Tokiose chaotiškose šven
tėse dalyvaudavo ir nemaža
dalis krikščionių.Tada bažny
čia suprato, jog tikintiesiems
reikalinga tam tikra dvasinė
atrama, kad atsispirtų pagoniš
kiems festivalių viliojimams.
Tad buvo ieškota būdų,
kaip tikinčiuosius atitraukti
nuo pagoniškų saturnalijų.
Bažnyčia tada ryžosi efektin
giau iškelti Kristaus gimtadie
nį ir nustatyti pastovią datą
Kalėdų šventėm. Kalėdų data
tada buvo nustatyta gruodžio
25. Ir šalia pagoniškų kalendų
Romoje buvo leista ir krikš
čionim s netrukdom ai švęsti
Kalėdas. Seniausios žinios,
kad Kalėdos buvo švenčiamos
gruodžio 25, iškyla iš Kapadocijos vysk. Bazilijus kalėdi
nių pamaldų, kurios vyko 379
m.
Tačiau į Kalėdas vis dar bū
davo žiūrima gana skeptiškai.
Kalėdos net būdavo švenčia
mos įvairiais m etų laikais.
Ypač R ytų b a ž n y č ia lab ai
p rie šin o si gru o d žio 2 5-tai
datai. Jie buvo įpratę Kalėdas
švęsti sausio 6. Nuo šios datos
ir dabar nėra atsisakę. Taip pat
ir Romos pagonis buvo sunku
nukreipti į Kristaus gimimo
šventę. Buvo mėginta krikš
čioniškas Kalėdas sujungti su
pagoniškom kalendom, tačiau
tai nedavė teigiamų rezultatų.
Kalėdų šventė tik 813 metais
pasiekė germ aniškas tautas.
Jom priešinosi ypač skandina
viškos tautos, kurios turėjo
savo tradicinę žiemos šventę.
Jie labiau tikėjo į savo dievus,
kurie nugali gamtą, nes žiema
buvo pats blogiausias laikas
kada iš požemio buvo paleisti
demonai ir raganos.
Tad nežiūrint Kristaus gi
mimo šventės sunkaus kelio į
žmonijos širdis, Kalėdų naktis
atnešė žmonijai naują šviesą ir
n a u ją g y v en im ą. D id ž io ji
žvaigždė rodanti spinduliuo
jantį kelią į gimusio Kristus
prakartėlę, liko krikščionims
pagrindiniu simboliu. Juk tą
naktį dangus su siju n g ė su
žeme ir pirmosios Kalėdos jau
nebe legenda, o tikrovė. Todėl
žmonija iki šių laikų vis kas
met atkuria tos nakties prasmę
ir džiaugsmą.
Šiandien švenčiant tą kas
m et besikartojančią šventę,
kuri žmonijos širdis turėtų pri
pildyti tyru džiaugsmu ir nau
jom viltim mes vis daugiau
ja u č ia m e ,k a d
k a lė d in is
džiaugsmas kyla ne iš dvasi
nių vertybių, o iš materialių gė
rybių, kurios švenčių m etu
pripildo mūsų namus.
Tuo tarpu pirmųjų Kalėdų
džiaugsmas, kurį angelai skel
bė piem enėliam s B etliejuje
buvo be blizgučių ir materiali
nių gėrybių o vien tik meilė
jun g ian ti žm ones ir tautas.

TAUTOS FONDO TARYBA
IR VALDYBA
Sveikina visus Tautos Fondo rėmėjus,
narius ir draugus
Sv. Kalėdą ir Naujųjų 2006-ųjų Metų proga.
Linki visiems sveikatos, giedrios nuotaikos
ir sėkmingų Naujųjų Metų
Linksmų Sv. Kalėdų
ir laimingų Naujųjų Metų!
Algis Vedeckas, TAUTOS F ONDO
Tarybos pirmininkas
Dr. Giedre Kumpikaite TAUTOS F ONDO
Valdybos pirmininke

Šventų Kalėdų ir Naujųjų
Metų proga sveikiname visus
išeivijos lietuvius ir nuosiriv* • 1* 1 •
v
dziai linkime šventiško
džiaugsmo, ramybės ir taikos.
Tebūnie naujieji metai sveiki,
ryžtingi, paženklinti bendro
darbo darna, tarpusavio
sutarimu ir pasišventimu
lietuvybės kelią betiesiant.

Clevelando Sv. Jurgio Parapijos Taryba
Klebonas kun. Juozas Bacevičius
Dr. Anthony Bacevice
Rūta Degutienė
Stephen Kristoff, pirm.
Algis Martinėnas
Algirdas V. Matulionis
Peter Rekstis
Lawrence Stochl
Birutė Vedegys

Tikras Kalėdų džiaugsmas tu
rėtų ir šiandien kilti iš širdies,
o ne iš materialinių gėrybių.
Juk su Kristaus gimimu buvo
paskelbta ramybė ir taika, kuri
nuolat būtų gyva žmonių šir
dyse.
Kalėdų šventės nėra vien
tik tradicijų pakartojimas da
bartinėse sąlygose. Tai religinė
šventė, kuri primena iš naujo
Betliejuje skelbtą Naujieną,
jog žemėj prasidėjo naujas gy
venimas ir nauja era.
Kalėdos dabar mums neš
damos džiaugsmą ir dangaus
palaimą,turėtų nuskaidrinti ir
mūsų žvilgsnį į krikščionišką
gyvenimą.
Štai kaip viena mergaitė,
Brazilijos negrė Carolina M a
ria de Jezus, gyvenusi vargšų
kvartale Sao Paulo mieste iš
gyveno tikrą Kalėdų džiaugs
mą ir kalėdinę šviesą. Viename
tuščiam e šio m iesto garaže
Kalėdų dieną ji pamatė Kris
taus prakartėlę, priėjusi nusi
lenkė gim usiam kūdikiui ir
parpuolusi ant kelių, karštai
pasimeldė. Toliau sako ji: “Tai
viskas ką aš galėjau padaryti.
O sugrįžusi į vargšų kvartalą
- radau mano lūšnelės atidary
tas duris ir mėnuo stebuklinga

šviesa pripildė lūšnelę ir mano
širdį” . Jai visiškai nerūpėjo
m aterialiniai dalykai, kurie
šiandien nustelbia visą Kalėdų
prasmę.
O į ką išvirto Kalėdų šven
tės šiame krašte, kur material
izmas ir komercija visiškai už
gožė tos šventės prasmę ir dva
sią. Ne gana to, šio krašto
a te is ta i ste n g ia si K alėdas
visiškai išstumti iš viešo gy
venim o, net žodį K alėdosChristmas norima visiškai iš
trinti. Tuo žodžiu draudžiama
m okyklose m okiniam s šiuo
sezonu sveikintis. Draudžiama
dainuoti kalėdines dainas, ku
riose minimas Dievas ar Kris
tus. O didieji prekybos centrai,
kaip Wall Mart, Costco ir kiti
šiais m etais žodį Christm as
visiškai išbraukė iš savo žo
dyno, liko tik Holiday. Vienu
žodžiu atakuojamas kiekvie
nas k rik šč io n išk a s K alėdų
simbolis.
O prieš 30 metų dar visur
parduotuvėse skambėjo kalė
dinės giesmės ir pati šventė
buvo viena iš svarbiausių šia
me krašte, juk tai buvo Ameri
kos kultūros dalis.
Tad kur dabar eina Ameri
ka?
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
C H IC A G O ,

IL

Sv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga

Č ik agos fe stiv a lių r ū 
muose gruodžio 8 d. “Navy
Pier” prasidėjo Kalėdų sezo
nas ir festivalis “Žiemos ste
buklai”. Jau tapo tradicija, kad
užsienio šalių atstovybės Čika
goje festivaliui dovanoja savo
šalies tradicinę Kalėdų eglutę.
Lietuvos eglutę šiais metais
šiaudiniais žaisliukais papuošė
Marija Kriaučiūnienė. Marija
Kriaučiūnienė pedagogė ir vi
suomenės veikėja gimė ir už
augo Lietuvoje, Ukmergės ap
skrityje. Studijavo ir vėliau
mokytojavo Kaune. II-ojo Pa
saulinio karo metu pasitraukė
iš Lietuvos ir vėliau tęsė studi
jas Miunchene. 1947 m. per
sikėlė į JAV ir baigė humani
tarinius mokslus W right ko
legijoje, Čikagoje. 1967-92 m.
dirbo JAV Teisingumo depar
tamento imigracijos skyriuje,
vertėja teismuose ir vizituojan
čia mokytoja Čikagos mokyk
lose. Aktyviai dalyvavo lietu
vių visuom eninėje veikloje,
buvo išrinkta Lietuvių moterų
fed eracijo s Č ikagos klubo
pirmininke, Čikagos lietuvių
moterų klubo sekretore, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
direktore. Nuo 1983 m. M ari
ja Kriaučiūnienė buvo Lietu
vos garbės vicekonsulė. Šiais
metais Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus Mariją Kriaučiū
nienę išrinko metų žmogumi
už nuopelnus Lietuvos laisvei
ir Lietuvos kultūros puose
lėjimą.
LR Čikagos konsulato inf.
PORTLAND,

OR

ĮŽIEBĖ “LIETUVIŠKĄ”
KALĖDINĘ EGLUTĘ
Š.m. lapkričio 30 d. Lietu
vos Respublikos am basado
rius Jungtinėse Amerikos Vals
tijose Vygaudas Ušackas Portlande, OR, esančiame Pasaulio
miškininkystės centre įžiebė
lietuviškais ornam entais ir
žaisliukais papuoštą Kalėdinę
eglutę.
Eglutei lietuviškus orna
mentus paruošė tautodailinin
kė iš Pennsylvania valstijos
Angelė Puodžiūnas, o eglutės
papuošimą finansavo Lietuvos
garbės konsulas P ortlande
Randy Miller.
Lietuvos diplomatas, pasi
džiaugęs, kad Pasaulio miški
ninkystės centras savo metinį
suvažiavimą 2006 m. ketina
surengti Vilniuje, pakvietė su
derinti darbą su malonumu vi
zito metu taip pat aplankant
Trakus, unikalią Lietuvos kata
likams ir rezistentams vietą Kryžių kalną, šalies pajūrį, bei
kitas vietoves. “Teigiami po
kyčiai Lietuvoje po Nepriklau
somybės atgavimo 1990 m.,
šalies energija ir dinamizmas,
architektūros šedevrai, turtin
ga šalies istorija, įvairiaspal
vis, aktyvus kultūrinis gyve-

sveikiname DIRVOS
skaitytojus, bendradarbius bei
rėmėjus ir dėkojame visiems
prisidėjusiems prie DIRVOS
išsilaikymo. Visi žinote,
kad išeivijos spaudai reikia
paramos, tad ir šių švenčių
metu prašome musų nepamiršti.
VILTIES d-ja
D IR V O S leidėjai
NEW

Dr. Vytautas Maurutis, vienas "Taupos" Lietuvių Kredito koope
ratyvo steigėjų.
CLEVELAND,

OH

PASIKEITIMAI
"TAUPOS" PATIKĖTINIŲ
TARYBOJE
Dr. Vytautas Maurutis, vie
nas "Taupos" Lietuvių Kredi
to kooperatyvo steigėjų, šių
metų gegužės mėnesį pranešė
direktoriams, kad po daugelio
metų darbo, perleidžia parei
gas jaunesnės kartos atsto
vams. Po eilės mėnesių dis
kusijų ir svarstybų, "Taupos"
direktoriai 2005 m. spalio 27tos dienos posėdyje paskyrė
Ričardą Širvinską užbaigti dr.
Mauručio kadenciją.
Dr. V. Maurutis dvidešimt
vienerius metus su dideliu pa
sišventimu, darbštumu ir vi
zija dirbo, kad "Taupos" narių
įndėliai būtų saugiai investuo
jami. Ir drauge su kitais direk
toriais padėjo Taupai išaugti,
nuo pradžios su keliolika na
rių, iki stambios finansinės in
stitucijos, turinčios 1,200 narių
ir siekiančios $20 milijonų ak
tyvų.
P er d a u g e lį m etų jis
kruopščiai prižiūrėjo "Taupos"
pastato kapitalinius ir remon
to reikalus ir vis rūpinosi, kad
"Taupos" pastatas būtų eko
nomiškai išlaikomas ir tinka
mas narių patarnavimui.
“Mes didžiuojamės dr. V.
Mauručio įnašu į "Taupos" gy
vavimą. Reta organizcija gali
nimas, draugiški žmonės, ska
nus alus ir žavinga gamta su
kuria puikias galimybes poil
siui ir turizmui,“ kalbėjo jis,
ragindam as centro dalyvius
pakeliauti po Lietuvą.
R enginio m etu am basa
dorius V.Ušackas taip pat pa
dėkojo “O choco L um ber” ,
1995 m. investavusiai į medie
nos pramonę Kupiškyje.
LR ambasados inf.

pasidžiaugti valdybos nariu,
kuris išdirbo dvidešimts metų
be pertraukos ir be algos. Dar
svarbiau, kad per visą tą laiką,
dr. V. Maurutis pasižymėjo tik
rai nuoširdžiu rūpesčiu "Tau
pos" kooperatyvo ir narių in
teresais”, tarė "Taupos" direk
torių pirm ininkas Vytautas
Kliorys. “Dėkojame jam ir lin
kime daug laimės ir sveikatos
ateityje.”
Ričardas Širvinskas yra
dalis naujesniųjų ateivių ben
druomenės. Jis atvyko į JAV
1997 metais ir apsigyveno Clevelande. Kartu su žmona Auš
rine yra veiklūs mūsų vietinėse
organizacijose. Šiuo metu R.
Širvinskas yra “Švyturio” tau
tinių šokių grupės administra
torius ir dažnas dalyvis lietu
vių renginiuose ir veikloje. Jų
vaikai, m oksleiviai Tadas ir
Eglė, veiklūs Clevelando jau
nimo organizacijose. Ričardas
dirba Norlake Manufacturing
kompanijos įmonėje “electri
cal design engineer” pareigose
ir taip pat turi nekilnojamo tur
to agento leidimą.
“Jau kurį laiką valdybos
nariai planavo, kad reikia įt
raukti į direktorių gretas ati
tinkamą asmenį, kuris atspin
dėtų naujųjų ateivių iš Lietu
vos patirtis ir siekimus,” - sakė
V. Kliorys. “Mes manome, kad
Ričardas yra ne tik idealus as
muo stiprinti mūsų santykius
su naujesniais ateiviais, bet ir
reikalingų kvalifikacijų asmuo
vesti svarbius "Taupos" Kredi
to kooperatyvo uždavinius
mūsų visų narių naudai.”
“ "Taupos" direktorių tary
bos ir narių vardu dar kartą
dėkoju dr. Vytautui Mauručiui
už ypatingai gražius ir turinin
gus veiklos metus, o Ričardui
linkiu tęsti ir praplėsti "Tau
pos" veiklą.
Algis Rukšėnas

YORK,

NY

Jau beveik Kalėdos! Ir New
York žiba, gražiai pasipuošęs
ne tik didinga egle Rockefeller
centre, bet ir lengvu, elegan
tišku sniegu.
Bet ne visiems yra links
m as laikotarpis. N etekom e
vieno iš ilgamečių Vyčių narių,
Aleksandro Vasiliausko-Alexander Wesey, kuris mirė lap
kričio 29, būdamas 90 metų.
Prieš šešias savaites mirė jo
žmona. Jie vaikų neturėjo. Il
gus metus jie turėjo labai di
delę ir gražią daržininkystę
Great Neck. A. Vasiliauskas
buvo labai didelis Lietuvos
patriotas ir, nors gimęs Ame
rikoje, puikiai kalbėjo lietu
viškai. Jis aukojo labai daug
pinigų, kai Lietuva tapo lais
va, bet buvo apgautas vieno
atvykusio lietuvio, kuris prie
danga visokių patriotinių ma
chinacijų išgavo iš A. Vasi
liausko 120,000 dol. Ir tik po
to, kai A. Vasiliauskas pasi
tikrino su asmenimis Lietu

voje, ar jo pinigai tikrai buvo
vartojami minėtiems tikslams,
ir kai sužinojo, kad viskas
buvo sufabrikuota, kreipėsi į
policiją, ketino eiti į teismą.
Sukčiui išsigandus, jam pa
skubom s b u v o su g ra ž in ti
90,000 dol. ir A. Vasiliauskas
nutarė neiti į teismą, nors po
licija to prašė. Taigi, reiškiame
giliausią užuojautą jo gim i
nėms, draugam s ir artim ie
siems. Amžiną atilsį dideliam
Lietuvos patriotui Aleksandrui
Vasiliauskui.
Muzike Gintare Bukaus
kienė nuoširdžiai kviečia visus
gerus dainininkus įstoti į chorą
ir ruoštis Dainų Šventei liepos
1-3 dienomis Chicagoje. Repe
ticijos vyks penktadieniais 7 v.
v. Apreiškimo parapijos salėje,
70 Havemeyer Str., Brooklyn.
Frank U lcickas, gyvenantis
Manchester, NH, bando suor
ganizuoti lietuvius išsibars
čiusius N ashua/M anchester
apylinkėje ir yra sukūręs savo
organizaciją “Labas”.

Ričardas Širvinskas

(Nukelta į 11 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Trijų Baltijos šalių premjerai Briuselyje pasirašė bendrą
pareiškimą, kuriuo išdėstė savo nuostatas dėl Europos Sąjun
gos 2007-2013 metų finansinės perspektyvos. Pareiškime sa
koma, kad susitarimas dėl ES finansinės perspektyvos turi būti
grindžiamas pagrindiniais ES solidarumo, lygybės ir sąžinin
gumo principais, sakoma Vyriausybės pranešime spaudai. Su
sitarimo negalima siekti nuskriaudžiant neturtingiausias ES
nares, kurių dabartinį ekonomikos lygį lėmė istorinės aplinky
bės, teigiama bendrame Baltijos šalių pareiškime. Lietuvos,
Latvijos ir Estijos Vyriausybių vadovai pabrėžė, kad norint tei
singo sprendimo dėl ES finansinės perspektyvos būtina išlaikyti
Liuksemburgo pateiktame pasiūlyme trims Baltijos šalims nu
matytas lėšas struktūriniams ir sanglaudos fondams finansuoti.
Briuselyje taip pat įvyko ministro pirm ininko Algirdo
Brazausko dvišaliai susitikimai su Latvijos, Estijos ir Lenkijos
premjerais. Susitikimuose suderintos bendros pozicijos prieš
prasidedant Europos Vadovų Tarybos sesijai.
Europos Sąjungos vadovai sako esą "jau gerokai pažengę
susitarimo link", kad išspręstų įstrigusį bloko ateities biudžetą,
sakė penktadienį Liuksemburgo ministras pirmininkas Jean
Claudeas Juncker. "Visi nori susitarimo, manau, kad mes jį
rasime", - sakė jis. Tuo tarpu Europos Komisijai duotas nuro
dymas perskaičiuoti Didžiajai Britanijai iš Europos Sąjungos
iždo skiriamą išmoką, kad galima būtų pagaliau užbaigti ginčus
ir penktadienį viršūnių susitikime priimti ilgalaikį ES biudžetą,
sakė EK šaltinis. Si žinia pasklido po EK pirmininko Jose M a
nuel Barroso atskirų susitikimų su Prancūzijos prezidentu Jac
ques Chirac ir Britanijos m inistru pirm ininku Tony Blair.
"Pirmininkas paprašė savo komandos perskaičiuoti išmoką, kad
šitaip padėtų pirmininkui sudaryti pagrindą susitarimui", - sakė
šaltinis ir pridūrė, jog norima patikslinti, kokius ES plėtros rytų
kryptimi kaštus nereikėtų panaudoti skaičiuojant išmokas.
Siekdama įveikti aklavietę derybose dėl Europos Sąjun
gos 2007-2013 metų finansinės perspektyvos, Vokietijos kanclerė Angela Merkel siūlo padidinti šiam laikotarpiui numatytą
ES biudžetą maždaug 13 mlrd. eurų. Pasak diplomatinių šalti
nių, Vokietijos vadovė, kurios šaliai tenkanti ES biudžeto įmoka
yra didžiausia, siūlo padidinti 2007-2013 metų biudžetą iki 1,045
proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Tai reikštų, kad biu
džetas ateinančiam septynerių metų laikotarpiui siektų 862,5
mlrd. eurų ir būtų 13,2 mlrd. eurų didesnis už naujausią ES
pirmininkaujančios Didžiosios Britanijos pasiūlymą.
Vokietijos atstovai šaltinių pranešimų nepatvirtino, tačiau
ir nepaneigė. Pasak šaltinių, pasiūlymą A.Merkel pateikė po
surengtų dvišalių derybų su savo ES kolegomis, įskaitant Didžio
sios Britanijos premjerą Tony Blairą ir Prancūzijos prezidentą
Jacques Chirac.
Derybas dėl biudžeto trikdo Didžiosios Britanijos atsisaky
mas dar labiau nusileisti savo didžiai vertinamos iš ES biudže
to grąžinamos permokos klausimu ir Prancūzijos pasipriešinimas
raginimams pertvarkyti bloko žemės ūkio subsidijų sistemą.
Pirmajam faktiniam Lietuvos prezidentui po nepriklauso
mybės atkūrimo, europarlamentarui Vytautui Landsbergiui įteik
tas vieningos Europos idėjos autoriaus Roberto Schumano ap
dovanojimas. Vieno Europos Sąjungos įkūrėjo R.Schuman
medalį V.Landsbergiui antradienį iškilmingos ceremonijos metu
įteikė didžiausios frakcijos Europos Parlamente, Europos liau
dies partijos - Europos demokratų grupės vadovas Hans Gert
Poettering. "Mums, ELP-ED grupei, yra didelė garbė įteikti
Jums, didžiam lietuviui ir didžiam europiečiui šį apdovanojimą,
reiškiantį mūsų pagarbą demokratinėms vertybėms, žmogaus
teisėm s ir orum ui", - sveikinim o kalboje sakė Vokietijos
krikščionių demokratų atstovas H.G.Poettering. Savo kalboje
jis pabrėžė, jog nuo pat nepriklausomybės atkūrimo V.Landsbergis siekė pusę amžiaus sovietų okupacijos režimo sąlygo
mis gyvenusią Lietuvą grąžinti į Europą.
"Jūsų nuopelnai kovojant su komunizmu ir atkuriant ne
priklausomą Lietuvos valstybę Europos istorijai yra labai reikš
mingi. Nuo pat laisvos Lietuvos atkūrimo jūs gynėte savo šalies,
kaip vieningos Europos dalies, viziją ir dėjote visas pastangas,
kad Lietuva grįžtų į laisvų ir demokratinių valstybių šeimą", ELP-ED grupės spaudos tarnybos išplatintame pranešime cituo
jamas jos vadovas. Priimdamas apdovanojimą V.Landsbergis ragi
no Europą vardan pragmatinių interesų nenuolaidžiauti Rusijai
dėl demokratijos stokos ir pažeidžiamų žmogaus teisių. Lietuvos
europarlamentaras išreiškė susirūpinimą, kad didžiosioms ES
valstybėms narėms siekiant susitarimų su Rusiją dėl energetinių
išteklių tiekimo, ES tampa priklausoma nuo Rusijos "ekonomiškai
ir netgi moraliai, nes ignoruoja Rusijos vykdomą ekspansinę poli
tiką, demokratijos stoką ir itin blogą žmogaus teisių padėtį".

“Demokratinio pasirinkimo bendruomenės” forume, Kijeve Ukrainos prezidentas Viktor Juščenko
padėkojo Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui už diplomatinę paramą Ukrainos valstybei.
www.president.lt

EUROPAI IR LIETUVAI REIKIA SOLIDARAUS,
ATEITIES IŠŠŪKIUS ATITINKANČIO BIUDŽETO
P rezid en tas V aldas A d 
amkus ir ministras pirmininkas
A lgirdas B razauskas aptarė
Europos Sąjungos finansinės
perspektyvos klausim us bei
pasirengimą Briuselyje gruo
džio 15-16 dienomis ES Va
dovų tarybos susitikimui. Su
sitikim e, kuriam e Lietuvos
delegacijai vadovavo ministras
pirm ininkas, buvo deram asi
dėl 2007-2013 metų ES biu
džeto. Šalies ir Vyriausybės
vadovai vieningai sutarė, kad
ES pirm ininkaujančios D i
džiosios Britanijos pateiktas
bendrijos biudžeto pasiūlymas
yra nepriimtinas ir neteisingas
naujųjų ES narių atžvilgiu.
“Ateinančių septynerių metų
ES biudžetas privalo būti in
vesticija į ES ateitį - naujų na
rių integraciją ir Europos mo
dernizaciją. Solidarumo prin
cipas turi tapti kertiniu biudže
to principu, jeigu nuoširdžiai
siekiam e, kad naujos narės
savo gerovės ir saugumo stan
dartais kuo greičiau pasivytų
senąsias ES valstybes” , - pasi
baigus susitikim ui pabrėžė
prezidentas V. Adamkus. Pre
zidentas ir premjeras kritiškai
įvertino dabartinius siūlymus
dėl finansinės perspektyvos,
kurie ne suartina, bet atitolina
naująsias ir senąsias ES nares
bei įtvirtina šiandieninį Rytų
Europos valstybių atsilikimą
nuo toliau pažengusių ES sen
buvių.

“Pakankam a ES param a
šiandien yra labai svarbi de
dant pagrindus sparčiam Lie
tuvos ekonom ikos augim ui
ateityje, tęsiant strateginių ša
liai sričių - mokslo ir švietimo
bei sveikatos apsaugos siste
mos reform as” , - prezidento
spaudos tarnybos pranešime
cituojamas valstybės vadovas.
“ES lėšos taip pat reikšmingai
prisidėtų sprendžiant neatidė
liotinas infrastruktūros jungčių
problemas - Lietuvos ir Vakarų
Europos sujungimą energeti
kos ir transporto tinklais” , teigė V. Adamkus. Prezidentas
ir premjeras sutarė, kad biu
džeto derybose bus siekiama
Lietuvai ir Europai priimtino
susitarimo, keliančio ambicin
gus Sanglaudos tikslus ir pa
remto solidarumu bei lygiatei
siškumu. Prezidentas akcenta
vo, kad “bet koks susitarimas
turi atspindėti pamatinius ES
principus. Lietuva nuo pat na
rystės ES pradžios aiškiai pa
sisakė už pilnavertį dalyva
vimą vidaus rinkoje ir tolesnį
jos įtvirtinimą, todėl tų pačių
principų turime laikytis ir for
m u o ja n t ES b iu d ž e tą ” . V.
Adamkus pabrėžė, kad struk
tūrinės ir sanglaudos fondų
paramos dydis turėtų būti ne
mažesnis, nei pasiūlytas birže
lio mėnesį Europos Vadovų
taryboje pirmininkaujant Liuk
semburgui. Prezidentas para
gino A. B razauską Vadovų

taryboje laikytis principinės
pozicijos, atitinkančios ne tik
nacionalinius Lietuvos intere
sus, bet ir viso Baltijos regiono
valstybių nuostatas.
Praėjusią savaitę Lietuvos
prezidentas su Latvijos ir Es
tijos vadovais sutarė, kad Bal
tijos valstybių premjerai, par
lamentarai, ministrai bei dip
lom atai turėtų išsakyti vie
ningą Baltijos šalių nuomonę
apie Didžiosios Britanijos pa
siūlymo netinkamumą ir siek
ti gerokai teisingesnio pasiūly
mo, kuris realiai atitiktų Balti
jos valstybių nacionalinius in
teresus. Dauguma ES šalių ir
Europos Komisija sukritikavo
ankstesnius D idžiosios B ri
tanijos pasiūlymus dėl bendri
jos biudžeto, kuriuose buvo
numatoma griežčiau riboti iš
laidas, skirti mažesnę paramą
bloko naujokėms. Priėmus tokį
pasiūlymą Lietuva per 2007
2013 m etus iš ES biudžeto
gautų 600 milijonų eurų ma
žiau. 2005 metų antrąjį pus
metį ES pirmininkaujanti Di
džioji Britanija savo galutinį
pasiūlym ą dėl ES biudžeto,
pateiks viršūnių susitikim e,
kuris Belgijos sostinėje vyko
gruodžio 16 d. Jei per viršūnių
susitikimą gruodžio 15-16 di
enom is dėl biudžeto sutarti
nepavyktų, derybos būtų tę
siamos Austrijos pirmininkavi
mo ES metu - 2006 metų pir
mojoje pusėje.
LG0TIC

EP ĮTEISINO POKALBIUS TELEFONU IR ELEKTRONINĮ SUSIRASINEJIMĄ
va siūloma kaupti duomenis
Europos Parlamentas įteisi nusikaltimus.
Už direktyvą balsavo 378 apie ryšio seansų veiklą, vietą
no duom enų kaupim ą apie
pokalbius telefonu bei elektro europarlamentarai, prieš - 197, bei dalyvius, bet ne apie pokal
ninį susirašinėjimą. Strasbūre susilaikė - 30. Iš viso Europos bių turinį.
Dauguma Lietuvoje išrinktų
vykstančioje Europos Parla Parlamente yra 732 nariai.
europarlamentarų
prieštaravo
mento plenarinėje sesijoje dau
Kaip elektroniniai ryšiai
guma europarlamentarų balsa šioje direktyvoje įvardijam i tokios direktyvos priėmimui,
vo už pasiūlymą kaupti duo stacionarus bei mobilusis tele m otyvuodam i tai silpnom is
menis apie elektroninių ryšių fono ryšys, taip pat kompiute demokratijos tradicijomis ES
seansus, taip siekiant pažaboti riniai pokalbiai bei elektroni naujokėse ar nepakankamais
LG0TIC
terorizm ą bei organizuotus nio pašto paslaugos. Direkty- teisiniais pamatais.
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KULTŪROS PUSLAPIS

A +A
Dr. EDMUNDAS LENKAUSKAS
Gimė 1923 m. rugpjūčio 19
d. Plungėje, Žemaitijoje, me
dicinos studijas pradėjo Vytau
to Didžiojo universitete Kaune,
Lietuvoje. Pasitraukęs į Vo
kietiją, studijas tęsė ir 1948 m.
baigė Heidelbergo universitetą.
Persikėlęs į JAV įgijo teises
praktikuoti mediciną Ohio ir
Kalifornijos valstijose. 4 metus
buvo JAV kariuomenės kari
ninkas, kapitonas. Gyveno Či
kagoje, Clevelande ir Cinci
nnati. Case Western Reserve
universiteto ligoninėje Cleve
land, Ohio, buvo klinikinis pro
fesorius, specializavosi ausies
mikrochirurgijoje, otorinolaringologijoje, turėjo privačią prak
tiką. Išėjęs į pensiją, persikėlė į
Cincinnati. Net pensijoje bū
damas, tęsė mokslinius darbus,
skaitė paskaitas tarptautinėse
konferencijose, įsigijo 3 Ameri
kos patentus klausos atstatymo
išradimams.
Clevelande aktyviai veikė
Lietuvių Bendruomenėje, buvo
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo narys, JAV LB
Tarybos prezidiumų vicepir
mininkas, JAV LB Clevelando
apylinkės narys. Buvo aktyvus
Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos narys ir Ohio Lietu
vių Gydytojų draugijos pirmi
ninkas. Mokslo ir Kūrybos sim
poziumų (1973 ir 1985) moks
linių programų moderatorius.
Buvo Lietuvių fondo Tarybos
narys ir Pasaulio Lietuvių Ben-

druom enės fondo ilgam etis
direktorius. Priklausė ir rėmė
įvairias lietuviškas organizaci
jas, Valdovų rūmų atstatymą
Vilniuje.
Giliame liūdesyje liko žmo
na M ilda (Gulbinskaitė); jų
dukros Viktorija, Nijolė ir dr.
Sigutė, žentai Kęstutis Slotkus
ir Jonas Matulaitis ir vaikaičiai
Nerija, Ilona, Dainius, Indrė ir
Gytis; sesuo dr. Alicija (Lenkauskaitė) ir Adolfas Ruibiai,
jų dukra dr. Vitalija ir Alvydas
Vasaičiai ir jų šeima; giminės,
draugai ir pažįstami Amerikoje
ir Lietuvoje.
Velionis buvo pašarvotas
gruodžio 18 d., sekmadienį nuo
4 iki 7 val. vakaro Geo. H. Roh
de and Son Funeral Home,
3183 Linwood Ave., Cincinnati
OH 45208. Laidotuvių Mišios
buvo aukojamos gruodžio 19 d.
10 val. ryto St. Mary parapijos
baznycioje, 2853 Erie Ave.,
Cincinnati OH 45208.
Prašome gimines, draugus
ir pažįstamus mintimis ir mal
da a.a. E dm undą p a ly d ė ti
paskutinėje kelionėje į Amži
nybę. Norintieji jo atminimą
įamžinti gali aukoti Lietuvių
fondui (Lithuanian Founda
tion, 14911 127th Street, Le
m ont IL 60439) arba "Sau
lutei" (Sunlight Orphan Aid,
414 Freehauf Street., Lemont
IL 60439).
Liūdinti šeima

APIE MUZIKĄ ALBINĄ PRIZGINTĄ
Nors vargonų virtuozas ir
choro vadovas Albinas Prižgintas greitai švęs savo 59-ąjį
gimtadienį, tačiau jis ne taip
seniai grįžo dar tik iš pirmojo
vizito savo tėvų žemėn.
Sis muzikas (pasaulį išvydo
Vokietijoje), kur jo tėvai - Te
resė ir Viktoras Prižgintai laiki
nai gyveno pasitraukę nuo artė
jančio komunistinio siaubo.
Kai 1949-aisiais jis kartu su
savo šeima pasiekė Amerikos
krantus, Albinas kibo į moks
lus. Iš pradžių studijavo pia
niną, o vėliau vargonų muziką.
Tada sekė darbas, savo šeimos
sukūrimas, kiti rūpesčiai, kurie
šį muziką atgrasė nuo vykimo
į savo tėvų žemę.
Kalbantis su Albinu tele
fonu, šis pažymėjo, jog dirbda
mas vargonininku Brooklyno
Angelų Karalienės lietuvių pa
rapijoje, buvo sugalvojęs nu
vykti pasižiūrėti į Lietuvą. Ta
čiau tos minties turėjo greitai
atsisakyti, nes tais laikais va
žiuojantieji ten buvo vadinami
“komunistais”.
Albinas į savo kelionę Eu
ropon leidosi prieš pat Katrinos
uraganą, netrukus visu smarku
mu užgriuvusį New Orleans
m iestą. Planuotos trum pos

atostogos išsitęsė iki 9 savaičių,
ir muzikas turėjo progą ilgėliau
pakeliauti, taip pat aplankyti
savo tėvų kraštą”.
“Geriau vėliau nei niekada”,
- tiktų šis populiarus posakis
Albinui. Jeigu anksčiau jam
Lietuva buvo pažįstama tik iš
tėvų pasakojimų ir knygų, tai
dabar ji sužibėjo prieš Albino
akis kaip maloni realybė, nors
ir neilgai užsitęsusi.
Patiko Kaunas ir Baltijos
jūra
Grįžęs iš savo tėvų žemės,
dar ir šiandien apie ją Prižgintas kalba su entuziazmu ir pasi
gėrėjimu. “Man didelį įspūdį
paliko Kaunas, jo apylinkės.
Ten praleidau daugiausia laiko.
O ir Baltija man atrodė pati
gražiausia jūra”, - teigė pašne
kovas.
“Buvo labai įdomu visur
girdėti kalbant lietuviškai. Tai
buvo iš tiesų didelis džiaugs
mas”, - sakė Albinas, kuriam
ypatingai paskutinį šimtmečio
ketvirtį beveik nebuvo progų
Amerikoje bendrauti su lietu
viais, ir šią kalbą jis jau buvo
truputį primiršęs.
Pasakojo, jog Kaune turėjo
progą pagroti vargonais Kauno
katedroje, kurios klebonas kun.

KALĖDŲ SONETAS
Ar būtų man geriau be pragaro gaisrų
Ir be dangaus arkangelinių chorų? - Nemėgstu dvasios sutemų ir jos sausrų,
Grimstu į gelmę ilgesingų norų.
Regiu vilionių pilį ant baltų kalnų,
Pakalnėj upė kalba amžina slinktim, Ir aš kopiu į kalną, aš giedriuoju paupiu einu,
Lyg aukso karūna, aš dabinuos viltim !...
Kodėl gi, Džengis Kane, tu mane žudai,
Tu atėmei ir pragarą, ir dangų,Dėl ko užkliūna tau širdy degą žiedai? Aš trokštu amžinai sėdėt po Dievo langu,
Klausyt, kaip giriom lekia ilgesio dainų aidai,
Palikit man svajonę - mano sapną brangų!.
Stasys Santvaras

Religinės muzikos koncertas įvyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Lemonte, IL, bažnyčioje
gruodžio 11 d. Po koncerto buvo vaišės. Nuotraukoje sol. Lijana Kopūstaitė-Pauletti, Misijos choro
vadovė Jūratė Lukminienė, Misijos vadovas kun. Algirdas Paliokas, sol. Genovaitė Bigenytė. Stovi
muz. Darius Polikaitis, smuikininkė Dainora Petkevičiūtė, muz. ir varg. Ričardas Sokas, skaitovė
Svajonė Kerelytė ir choro pirm. Romanas Stropus. Koncerte grojo ir fleitistė Rima Polikaitytė ir
gitaristas Paulius Strolia.
Donato Soko nuotr.

Evaldas (pavardės neprisiminė)
pasidarė dideliu draugu. Sis
dvasiškis visur jį vežiojo, daug
ką aprodė, vaišino. Net į resto
raną spėjo nusivesti bei daug
įdomių dalykų aprodyti. “Būtų
gera vėl į Lietuvą nuvažiuoti ir
ilgiau ten pabūti”, - baigė pasa
kojimą apie tėvų žemę Albinas.
Šiuo m etu A lbinas labai
daug koncertuoja, dalyvauja
įvairiuose renginiuose, nes
amerikiečių spauda jį išgarsino.
Jo gerai išreklamuotas vargonų
muzikos vakaras New Orleans
Trinity Episcopal Church lap
kričio 20 dieną buvo perpildy
tas (dalyvavo apie 800 žmo
nių). Kaip mus apie šį pasiro
dymą informavo šiame mieste
gyvenantis Alvydas Donauskas, nebuvo galima rasti lais
vos vietos. Klausytojai su ap
lodismentais sutiko šį m eni
ninką, o po kiekvieno kūrinio
plojimų taip pat netrūko.
Beje, A. Donauskas koncer
to metu ir po jo padarė nuo
traukų. Jis turėjo progą po pa
sirodymų pakalbinti ir patį vir
tuozą asmeniškai. Į klausimą,

kas paskatino groti B eatles
muziką vargonais, Albinas at
sakė, jog tai uragano “Katrina”
pasekm ės - m intis, kad nu
siaubto m iesto gyventojams
reikia dvasiškai atsigauti, nusi
raminti. Kilo mintis, kad Beat
les muzika turėtų padėti, nes ji
yra jiems suprantama ir gerai
suvokiama.
Negana to, uraganas Katri
na mūsiškį inspiravo sukurti
dainą “Save the City”, kuria A.
Prižgintas užbaigė koncertą.
Vadovauja ir chorui
Praėjus daugiau negu sa
vaitei po čia minimo koncerto
kalbėjom ės su šiuo m uziku
telefonu, jis pažymėjo, jog ne
vien tik vargonai yra jo aistra.
Jis jau senokai yra sudaręs
chorą (jis vadinasi “Yellow
dog” - “Geltonas šuo”), su ku
riuo irgi koncertuoja.
Pažym ėjo, jo g paskutinį
lapkričio savaitgalį turėjo du
koncertus, kurių vienas vyko
New Orleans miesto katalikų
katedroje. Čia jo vadovaujamas
choras atliko modernaus sti
liaus kūrinius prieš Mišias ir jų

metu.
Mums pavyko pasikalbėti
su šio menininko motina Tere
se, kuri kartu su vyru Viktoru
gyvena New Yorko apylinkėse
- Central Valley miestelyje.
Netoli New Yorko yra įsikūrę
taip pat Albino brolis ir sesuo.
Ponia Teresė yra suvalkietė,
kilusi iš Vilkaviškio krašto, o
jos vyras - tikras žemaitis. Pa
pasakojo, jog sūnaus senelis Albinas Jasienauskas 1905 m.
baigė Varšuvos konservatoriją
ir dirbo vargonininku Telšiuose,
katedroje. Buvo pažįstamas su
vysk. J. Staugaičiu. Taigi vargo
nininkavimas buvo jaunojo Al
bino genuose. Nors vaikystėje
jis ilgą laiką mokėsi groti pia
ninu pas įvairius mokytojus ir
žymiąją lietuvę Juliją Rajauskaitę-Šiušienę, meilė vargo
nams Albino širdyje užgimė
gerokai vėliau.
Beje, muzikas Albinas yra
vedęs prancūzę, tad jo sūnus
lietuviškai, deja, nekalba, nors
moka ispaniškai, prancūziškai
ir angliškai.
Eduardas Sulaitis
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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 planavim ą?

MES GALIME PADĖTI
Esame JAV įsikūręs fondas, kurio pagrindiniai investuotojai yra JAV, Danijos ir Vokieti
jos subjektai. Dabar mes ieškome nekilnojamo turto pagrindiniuose Latvijos, Lietuvos ir
Estijos miestuose ir šalia jų:
* Gyvenamosios paskirties
* Komercinės paskirties

* Pramoninės paskirties
* Žemės

Su ankstesniu verslu, Latvia Realty Fund LP, mes turime 8 metų darbo patirtį. Esame
są žin in g i, išsila vin ę ir p ro fe sio n a lū s. A p la n kykite mūsų in te rn e to svetainę
(www.latviarealty.com) arba susisiekite su mūsų direktoriumi Richard N. Golden elektron
iniu paštu (rng@latviarealty.com) arba žemiau nurodytais telefonų numeriais.
Baltic Capital Management BV
AMSTERDAMAS
Tel. +31.20.419.9406
Fax +31.84.224.8955

Rimvydas Šilbajoris (1926 - 2005) 2004 m. Vašingtone.
A.Dundzilos nuotr.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS
(1926-2005)
A n ta n a s D u ndzila
Lietuvoje “Vagos” leidyk
los 1992 m. išleisto R. Šilbajorio raštų rinkinio pavadini
mas “Netekties ženklai” su šių
metų gruodžio 3 d. JAV-se R.
Šilbajorio mirtimi simboliškai
tapo netekim o ženklu mūsų
visuomenei.
Nežinau, ar pats Šilbajoris,
ar gal “Vaga” parinko tos kny
gos apie lietuvių literatūrą
“Namuose ir svetur” pavadi
nim ą. V ienok pavadinim as
įtaigoja, kad Šilbajoris neeili
nio netekimo esmę suprato, ją
talentingai perdavė skaitytojui
ir, kaip žinome, pats buvo ją
1944-1990 bėgyje išgyvenęs.
Išeivijos akiratyje Šilbajoris
pusšim tį m etų aiškiai buvo
“mūsų”, tačiau savo darbais ži
nomas bei vertinamas ir ang
liškai kalbančiame pasaulyje,
ir Lietuvoje.
Enciklopediniais šablonais
kalbant, Šilbajoris buvo litera
tūros istorikas ir kritikas. Ke
liuose JAV universitetuose
ir atkurtame Vytauto D. Uni
versitete profesoriavo, buvo
įvairių renginių paskaitininkas,
daugybės lietuviškų ir angliškų
leidinių autorius ar redakto
rius. Tačiau yra ir visuomeni
nė Šilbajorio asmenybės pusė,
ją taip pat svarbu pažymėti.
Beveik užmirštas ar bent šian
dien nebeminimas faktas - tai
Šilbajorio iškelta mintis kokia
me nors Amerikos universitete
įsteigti lituanistikos katedrą.
Šio sumanymo kibirkštis suži
bo 1978 Toronte, PLB seimo
metu, pagrindinėje Šilbajorio
paskaitoje, vardu “Lietuvių
kultūros židinys vakarų pasau
lyje” . PLB seimas Šilbajorio
sumanymą ten pat nutarimu
patvirtino, jis buvo ir įvykdy
tas: Illinois Univertsitete, Či
kagoje 1984 katedra pradėjo

darbą. Taigi katedrai Šilbajoris
yra tas pat, kas, sakykime, bu
vo V.P. Vygantas 1954 “Lituanus” žurnalo užuomazgoje ar
A. Razma 1960 kuriant Lietu
vių fondą. Iš kitų Šilbajorio vi
suomeninių pasireiškimų čia
rib o ju o s i p irm in in k a v im u
“American Association for the
Baltic Studies” (AABS) ir Li
tuanistikos institute.
Grožinė literatūra ir iš jos
išplaukiančios sritys tapo Šilbajorio derlingiausiom is pa
stangomis. Visokiausiuose su
važiavimuose eidavom klau
sytis Šilbajorio paskaitų, ne
žiūrint temos - vien dėl to, kad
“Šilbajoris kalbės”. O kalbėjo
jis sklandžiai - nesvarbu apie
kokį veikalą ar autorių - ir įdo
miai. Savo raštuose, redaguo
tuose leidiniuose bei kalbose
jis buvo eruditas. Šilbajoris sa
vo profesijoje visiškai neatiti
ko B. Shaw ciniškai pastabėlei,
kad, “kas gali rašyti - rašo, o
kas negali - kritikuoja” . Lite
ratūros tyrinėtojas Šilbajoris
“m okėjo rašyti” : jo rašiniai
tiek mintimi, tiek stiliumi taip
pat buvo kūryba, kone gro
žinės literatūros sritis. Prieš
akis turint gausą jo raštų, kai
ką atsimenant iš paskaitų ar
pranešimų, čia galima minėti
tik pavyzdžius.
Šilbajorio raštus gražiai
atestuoja 1992 Čikagoje iš
leistas kap italin is 861 psl.
veikalas “L ietuvių egzodo
literatūra 1945-1990” , kurį jis
su K. Bradūnu suredagavo.
Jame sutelkta 20 autorių, viso
33 tematiniai straipsniai - Šil
bajoris parašė penkis. Perio
dikoje jį skaitėm e “M etm e
nyse” , “Darbe” , “Akiračiuo
se”, “Aiduose” ir kt. Angliškai
suminėsiu dvi knygas: 1970
University of Oklahoma Press

išleista “Perfection of Exile:
Fourteen Contemporary Lit
huanian Writers” ; ir 1983 pa
siro d žiu sią jo suredaguotą
“Mind Against the Wall”, ku
rioje Šilbajoris savo straips
nyje nagrinėja okupuotoje Lie
tuvoje į literatūrą grūdamą so
cialistinį realizmą ir politiką.
Šilbajoris naudojosi keliomis
svetim om is kalbom is. Savo
daktaratą Colum bia U niver
sitete jis apgynė iš rusų kalbos
ir literatūros. Be lietuvių ir
anglų kalbų, mokėjo vokiškai
ir latviškai, gal dar kurią kitą.
Žinau iš latvių kalbos jo išvers
tą skaudžią poemą stalinistinių
laikų tema.
“Netekties ženklų” įvade
Šilbajoris atskleidžia savo ty
rinėtų autorių atranką. Manau,
kad tą jo pasisakymą galima
taikyti ir platesniam jo pro
fesinio domėjimosi akiračiui.
Jis sako: R inkausi autorius
kartais staigaus džiaugsm o
paliestas, pamatęs talentingą
žodį, o kartais ir įvairią redak
torių priprašytas, tačiau nie
kad nerašiau apie tuos, kurių
man nesisekė skaityti... Norisi
tik rašyti taip, kaip, protui
leidžiant, trokšta širdis. Iš šio
pasisakymo aiškios dvi išva
dos. Pirma, Šilbajoris į savo
pasirinktą ir iki tarptautinio
lygio išugdytą literatūros gel
mę buvo pasinėręs ir protu, ir
širdimi. Antra, Šilbajorio dė
mesys viešum on kylančiam
išeivijos autoriui jau reiškė pri
pažinimą. V. Kulbokas “Lietu
vių egzodo literatūroje” mūsų
kritikus skirsto į kartas. Vidu
rinei išeivijos kritikų kartai,
gimusiai 1915-1927, priklau
so Šilbajoris. Šilbajoris čia yra
tos kartos padalinyje, kurie
rašė tik “apie kitus”, nes Kul
bokas kritikams priskiria ir pri
pažintus rašytojus kaip Nagį,
Niliūną, Ostrauską bei kt.
Savo “Netekties ženkluo
se” Šilbajoris pabrėžia tautoje
žodžio svarbą. Beveik testa
m entiniu posakiu jis teigia:
Kalba yra tautos gyvybė, o
rašytas žodis - tautos kultūros
ir šerdis ir visum a. Įsidė-

Niujorkas

Ryga

+1.212.262.5600

+371.928.2835
+371.787.3021

LIE TU V O S V Y Č IŲ C E N T R O V A LD Y B O S
PASITARIM AS
Lietuvos Vyčių centro val
dybos posėdis gruodžio 3 d. vy
ko Grosvenor Resort viešbuty
je, Orlando, FL. Dalyvavo cent
ro valdybos nariai iš Connecti
cut, Illinois, Maryland, Michi
gan, Pennsylvania, New Jersey
ir New York valstijų. Suvažia
vimą globojo Centro valdyba.
Sąskrydžio pradžioje sielovadis prelatas kun. dr. Juozas
Anderlonis sukalbėjo maldą.
Posėdžiui vadovavo pirmininkė
A gnes M ickūnas. K adangi
Centro valdyba ruoš ir globos
ateinantį 93-ąjį metinį suvažia
vimą, daug laiko buvo skirta
šiam reikalui. Yra sudarytas
suvažiavimo rengimo komite
tas, kuriam vadovaus patikėti
niai Mary Beth Slakis ir Joseph
Stiklius. Komiteto sudėtis yra:
iždininkė ir seimo/suvažiavimo
išvykos koordinatorė Elena
Nakrosis, jaunim o koordina
torė Andreja Deksnis, regis
tra c ijo s - B ecky P atak i ir
ryšiams su visuomene - Regi
na Juškaitė-Švobienė. Seimo
šv. M išios buvo aukojam os
M arijos, Pasaulio karalienės
šventovėje. Ši šventovė buvo
pastatyta tik už turistų aukas
prieš 35 metus. Visas liturgines
apeigas tvarkė dvasios vadas
prelatas dr. Juozas Anderlonis.
Kitos įvairios pareigos buvo
paskirstytos pagal suvažiavimo
pageidavimą.
Yra nutarta, kad 93-as me
tinio Lietuvos Vyčių suvažiavi
mas / seimas vyks 2006 m.
rugpjūčio m. 3-6 d., Grosvenor
Resort viešbutyje, Orlando, FL.
Registracijos kaina suaugusiam
mėkime čia jo mintį: Jei būtu
me galėję žiloj praeity būti
knygos, o ne kardo, vėliau ka
zoko bizūno, tauta, tai šiandi
en ir mūsų šnekėjimas būtų vi
sai kitoks. Bet mums dar lieka
ateitis. Jos vardan ir tiesiu
savo skaitytojams ranką.
Š.m. gruodžio 3 d. nusvi
rusiai Rimvydo Šilbajorio ran
kai čia lenkiame galvą.

- 200 dol. (iki 2006 m. birželio
30 d. ir jaunimui (iki 18 metų
amžiaus) 100 dol.
Suvažiavimo planai gerai
vyksta ir bus daug įdomių staig
menų. Seimo rengimo komite
tas kviečia visus gausiai daly
vauti. Smulkesnės informacijos
bus praneštos vėliau spaudoje
ir “Vyties” žurnale.
Centro valdybos lietuvių
kalbos ir kultūros komiteto pir
mininkė Julia Schroder prane
šė, kad Lietuvos Vyčiai koor
dinuoja ypatingą šventę-pam inėjim ą Šiluvos M ergelės
Marijos koplyčioje, Washing
ton, D.C. Bus švenčiama kop
lyčios 40 metų gyvavimo su
kaktis. Šv. Mišios jau užprašy
tos 2006 m. spalio 8 d. 2 v.p.p.
Buvo pranešta, kad “Vyties”
žurnalo redaktorė seselė vie
nuolė M. Janine Golubickis yra
paskirta pašaukimo direktore
kazimieriečių kongregacijai ir
pasitraukė iš redaktorės pa
reigų. Centro valdybos pirmin
inkė A. Mickūnas paskyrė du
“Vyties” žurnalo koredaktorius
- seselę vienuolę Johanna Shainauskas (kuri kurį laiką asista
vo seselei vienuolei M. Janine
Golubickis) ir Robert A. Mar
tin, kuris taip pat atliks verslo
vadybininko pareigas.
Posėdžio netu buvo aptarti
einamieji reikalai, vyko dis
kusijos, svarstymai ir nutari
mai. Posėdis baigtas malda,
sukalbėta prelato kun. dr. J.
Anderlonio. Po posėdžio buvo
aukotos šv. Mišios viešbutyje.
Savaitgalis buvo darbingas ir
įdomus. Prieš ir po posėdžio
turėjome gerą progą aplankyti
turistin es vietoves ir p a s i
džiaugti Floridos gražia gam
ta, šventiškai papuošta aplinka
ir puikiu oru.
Kitas centro valdybos posė
dis num atytas 2006 m. b a 
landžio 29 d., Philadelphia,
Pennsylvania. Jį globos 3 kuo
pa prie Šv. Jurgio parapijos
Philadelphia, PA.
Regina Juškaitė-Švobienė
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G R A Ž I Š V E N Č IŲ D O VA N A
L IE T U V IŲ F O N D O N A R IA M S

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 25 d., šeštadienį, 6:30 val. vak. Vasario 16-osios
minėjimas Dievo Motinos parapijos didžiojoje salėje.

SVEIKINIMAI
Gerb. redakcija,
Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkime sėkmės darbuose, stiprios sveikatos bei negęstančios
kūrybinės energijos.
Dėkojame Jums už Pasaulio lietuvių archyvo paramą ir pas
tovų laikraščio siuntinėjimą. Su šventėmis Jus!
LTSC archyvų direktorė Skirmantė Miglinas
Sfe
Sfe Sfe
E^ E

Ačiū už laikraštį visuomet laukiu.
Danutė Nagrodski, Bristow, VA

Per daugel metų jau buvo
įprasta, kad Kalėdų ir Naujų
Metų švenčių proga LF valdy
ba paruošdavo ir išsiuntinėdavo visiems fondo nariams
ateinančių m etų kalendorių
kaip dovaną.
Pastaruoju metu atsirasda
vo vis daugiau Fondo narių,
kurie pradėjo tą dovaną ne
vertinti, nes kalendorių gauna
kiekvienas “Draugo” dienraš
čio skaitytojas, o dauguma jų
yra fondo nariai. Kiti gauna iš
kitų šaltinių, todėl susidaro
kalendorių perteklius.
Siais metais LF valdyba,
vieton 2006 m etų kalendo
riaus, duos dovaną LF valdy-

Vartų parapijoje, Manhattan,
vyko filmo “Burning Man” pri
statymas, kurį sukūrė jauni lie
tuviai dalyvaudami “Burning
Man Project”. Iš karto nelabai
buvo aišku kas tai yra, ir iš tik
rųjų, neperskaičius Internete
aprašymo, dar ir dabar nebūtų
aišku. Atrodo, kad šis projek
tas prasidėjo 1986 metais San
Francisco. Šešioms dienoms
susirenka grupė jaunimo Black

Rock Desert, Utah ir ten pasi
reiškia visokiais būdais. Kalba,
juokauja, durnavoja, žaidžia,
daro kas ką nori. Apie 1960
m etus, mes vadindavom tai
“happening”. Filmą galima pri
skirti prie Jono Meko stiliaus,
bet be jokios vedamosios min
ties, išsiskiria savęs išreiškimas.
Susirinko apie 40 žmonių ir
atrodo daugumai patiko.
Dr. Giedrė Kumpikaitė

DIRVOS redaktoriams ir visam personalui Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų!
Genovaitė Karsokienė, Cleveland, OH
Sfe
Sfe Sfe
E^ E
Gerb. “Dirvos” darbuotojai,
Linkiu Jums linksmų Sv. Kalėdų ir sveikatos bei visokerio
pos sėkmės 2006 metais!
Adelaida Balbata, St. Petersburg, FL
Sfe
Sfe Sfe
E^ E

(Atkelta iš 7 psl.)

New York...
Gruodžio 11 d., vyko Lie
tuvos Vyčių Kalėdų balius Len
kų klube, Riverhead, Long Is
land. Gražioje salėje pietavo
130 Vyčių, iš jų 40 naujai atvy
kusių. Grojo Joe Thomas links
mas lietuviškas ir angliškas
kalėdines giesmes. Buvo tikrai
smagi, džiaugsminga popietė.
G ruodžio 10 d ., Aušros

The Lithunian Club & The Lithuanian Community

A NEW YEAR’S EVE GALA

bos naujos idėjos įvaizdį m agnetinę trispalvę su LF
logo. Tai nauja LF idėja, nes ji
turės ir tam tikrą LF reklamos
dalies paskirtį. Ji yra graži ir
tinka užklijuoti ant mašinos
lango ar kur kitur, nes trispal
vė su LF logo kiekvienas ją
pam atęs atkreips tam tikrą
dėmesį.
Gruodžio 10 d., PLC Lemonte buvo susirinkęs gražus
būrys LF darbuotojų, talki
nin k ų , k u rie LF v ald y b o s
paruoštą m edžiagą sukišo į
vokus, nuvežė į paštą ir iš
siuntė.
Tai LF švenčių dovana,
kurią gaus kiekvienas fondo
narys dar prieš artėjančias
šventų Kalėdų ir Naujų metų
šventes.
M alonu pam inėti, kad tą
darbą atliko: dr. Antanas ir Alė
R azm ai, Sigita B alzekienė,
Vaclovas ir Asta Kleizai, Vy
tas Vaitkus, A sta C iuplinskienė, Agutė Tiškuvienė, Sta
sys D žiugas ir Laim a Petroliūnienė, LF administracijos
vedėja, kuri tam darbui vado
vavo ir pati dirbo. Darbui ge
rokai įpusėjus, LF administra
torė negailėjo visus pavaišinti
“drūtais” cepelinais iš “Bravo”
virtuvės.
Gražus savanoriškas darbo
pavyzdys, nes nežiūrint kurias
pareigas asmuo užima fondo

DIRVAI
AUKOJO
B .K lovas, B everly Shores, IN 45
A. Tiskus, L em ont, I L ............. 45
G Ju šk ė n a s, C leveland, O H .. 40
S.Lee, Sem inole, F L ................ 25
L. G hatak, R ichm ond, V A .....25
M . V irbickienė, St.Pete. F L ... 25
V.G irnius, L ake W orth, F L ... 20
G .M iller, Chipley, F L ............20
J.V ėblaitis, U nion, N J ............20
P.Petraitis, St. P ete, F L ............15
V .Senuta, B rockton, M A ....... 15
B. Z danys, C enterville, M A ... 15
J.Z enonas, G reat N eck, N Y .... 5
N. E nck, L os A ngeles, C A ...... 5
L .K aunas, E uclid, O H ............... 5
J.Yurkus, C a n a d a ........................ 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

valdyboje ar taryboje, atėjo
dirbti kaip savanoriai, visi
siekdami to pačio tikslo, kad
tik Fondas augtų finansiškai ir
didėtų naujų narių skaičiumi.
St. Džiugas

Patalpinkime DIRVOJE
švenčių sveikinimus
Švenčių proga daugelis asmenų sveikina savo
gimines, draugus, bendradarbius bei pažįstamus.
Artėjančių Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų pro
ga kviečiame Jus patalpinti savo sveikinim us
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

Saturday, December 31, 2005
Amber ballroom at the Lithuanian Village
877 E ast 185 S treet - 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 b e 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
T he L ithuanian C lub 216. 531.2131
Ž vaigžd utė M otiejūnas 216.272.1085
K ristina S tankaitytė-P hillips 440.238.2557

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

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

216 - 401-2507
Roofing, Painting
Windows, Doors

Kitchens, Baths,
Flooring, Tile, Repairs

ANDREW CULLITON, owner
24 HRS
Emergency service

FREE ESTIMATES
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Paul Slcfanac

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

LINUI Mt LIOLIŲ] -216-387-3204
linas@fixJcrrcalty.com
ww w.de velandHousiug Mark et.cūtn
wwW. LyodhurslOhioHomesi .com
www.Euc1id-HDtue8.com

Jaunučių 60 m bėgimas

JAUNUČIU LENGVOJI ATLETIKA CLEVELANDE
Jaunučių lengvosios atleti
kos varžybas pravedė Clevelando LSK Žaibo lengvosios
atletikos sekcija, 2005 m. rug
sėjo 25 d., Villa Angela - St.
Joseph High School stadione,
C leveland, Ohio. Tai buvo
bandymas pagyvinti lengvo
sios atletikos veiklą, kuri per
kelis paskutiniuosius metus
buvo gana apmirusi. Reikia
pripažinti, kad šis bandymas
pavyko geriau , negu buvo
tikėtasi. Bendros dalyvių, va
dovų ir tėvų pastangos davė
gerų vaisių.
Naujai atremontuotas sta
dionas ir palankus oras sudarė
puikias sąlygas varžybom s.
Pakankamas skaičius teisėjų ir
pagalbinio personalo laidavo
sklandų varžybų pravedimą.
Neužmirštinos sekcijos vado
vo Simo Kijausko pastangos,
kad šios varžybos įvyktų.
V aržybose d alyvavo 42
varžovai, 26 berniukai ir 16
mergaičių, nuo 6 iki 16 metų
amžiaus. Buvo varžomasi 6-se
klasėse, pagal amžių. Visi da
lyviai buvo iš Clevelando. Bu
vo pakviesta ir keli kiti klubai,
tačiau niekas neatvyko.
Varžybų pasekmės, išsky
rus keletą išimčių, buvo gana
kuklios, kadangi daugumą da
lyvių yra dar tik pradedantieji.
Pagal nusistovėjusią tradiciją,
išk iliau sio dalyvio žym enį
kiekvienoje klasėje gavo: ber
niukų B (1989-90 m. gimimo)
- Tadas Širvinskas; mergaičių
B - Daina Chm ieliauskaitė;
Berniukų C (1991-92 m.) Erikas Venclauskas; mergaičių
C - Adrija Taraškaitė ir Ariel
Hedrich; berniukų D (1993-94
m.) - Vytas Aukštuolis; mer
gaičių D - Kaja Kijauskaitė;
berniukų E (1995-96 m.) And
rius Venclauskas; mergaičių E
- Airė Rinkutė; berniukų F
(1997-98 m.) - Kovas Kijauskas; mergaičių F - Lilija Taraškaitė; berniukų G (1999 m.

ir jaunesnių) - Billy Hedrich;
mergaičių G - Silvija Taraškaitė. Pirmų 3-jų vietų laimė
tojai kiekvienoje rungtyje ir
kiekvienoje klasėje buvo ap
dovanoti specialiais kaspinė
liais.
Varžybų laimėtojų
techniškos pasekmės
Berniukų B: Tadas Širvin
skas - 100 m 13.0 sek., į tolį
14’ 11.25” , ru tu ly s (4 kg)
36’4”. Matas Hallal - 200 m
28.7 sek.
M e rg a ičių B : D ain a
Chmieliauskaitė - 100 m 15.1
sek., į tolį 12’9.5” . Laura Tuljak rutulys (4 kg) 26’1.25” .
Berniukų C: Antanas Stempužis - 100 m 15.5 sek. Eri
kas Venclauskas - į tolį 12’11”,
rutulys (4 kg) 35’9” , diskas (1
kg) 109’8”. Omar Kijauskas ietis (600 g) 87’9”.
Mergaičių C: Ariel Hedrich
- 100 m 14.3 sek., į tolį 13’5”
diskas 62’5”, ietis 75’6” . Eglė
Širvinskaitė 200 m 31.3 sek.,
800 m 3 :20.2 m in. A d rija
Taraškaitė - rutulys (6 lb.)
33’3”.
Berniukų D: Vytas Aukš
tuolis - 100 m 16.3 sek., 200
m 35.4 sek., 800 m 2:59.2
m in., į to lį 12’.75” , Tadas
Taraškevičius - rutulys (6 lb.)
28’5.5”, diskas (1 kg) 58’2”.
Mergaičių D: Kaja Kijaus
kaitė - 100 m 20.1 sek., 200 m
39.7 sek., 800 m 3:23.0 min.,
rutulys (6 lb.) 21’10” , diskas
42’8”. Sarah Puškoriūtė - į tolį
7 ’11.5” .
Berniukų E: Andrius Venc
lauskas - 60 m 9.8 sek., 100 m
17.1 sek. 200 m 36.1 sek., į tolį
11’3.25”, rutulys (6 lb.) 24’1”,
b e isb o la s 144’ 10” . Tom as
Venclauskas - diskas 53’8”.
Mergaičių E: Airė Rimkutė
- 60 m 10.5 sek., 100 m 19.8
sek., į tolį 9’5”. Lillian Hedrich
- beisbolas 57’8” .
Berniukų F: Justinas Hallal - 60 m 11,9 sek. Kovas Ki

jauskas - 100 m 18.0 sek., į tolį
9 ’4.25”, rutulys (6 lb.) 16’7”,
diskas (1 kg) 40’7”, ietis (600
g) 36’9” , beisbolas 69’6”.
Berniukų G: Billy Hedrich
- 50 yd. 9.5 sek., 60 m 12.7
sek., į tolį 7 ’2” . Tadas Tatarūnas - beisbolas 62’33”.
Mergaičių F ir G: Silvija
Taraškaitė - 50 yd. 9.0 sek., į
tolį 8’3.25”, beisbolas 41’10”.
Lilija Taraškaitė - 60 m 11.6
sek.
SALFASS inf.
Trečiąkart geriausiu metų
sportininku šiemet paskelbtam
disko metikui Virgilijui Alek
nai įteiktas originalus apdo
vanojimas - kilogramą sverianti
aukso plyta - privertė sukrusti
ir kupiškėnus. Jie nutarė, kad
viena iš sportininko vardo
įam žinim o galim ybių - a t
naujintam e m iesto stadione
įrengti V.Aleknos vardo disko
metimo sektorių, prie stadiono
pastatyti skulptūrą ar bareljefą.

www. Rithmotid-H e ighls-H omes,com
www.May fieldHames.net
www. Pepper-Pi ke-H om es .earn
www.SouthEudidHcimes.ccim
www.Bench wood-Ohio-Homes.com
www.FixlerRealty.com

F iller Realty Group, Inc,
Linas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

lAKUBS AND SON
Laidojirpo įstaiga
William J. Jakubs Sr.
W illiam J. Jakutis Jr.

Kenneth schmfcft
B arbara Jakubs Schm dt
Lken/ljutrti direktoriai ir bakam UNlojai
E*Jt ISJtį Stmrt (lrviLand. Otjio U ll9
54000 L r iM x n H M

E rtU i

HrtMuiUlfiJ 5 3 1 -7 7 7 0
tefidanir ja u d ą atmrrd-rrą imdMfcj valandoje.
a Iki [ t M itom ū M ld m i p a sta ty t |.

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)

