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DEVYNIASDEŠIMTIEJI METAI

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

JAV SE N A TA S PR ITA R Ė A N T IT E R O R IS T IN IO
ĮS TA TY M O P R A TĘ S IM U I

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė ministrą pirmininką Algirdą Brazauską.
Premjeras informavo prezidentą apie gruodžio 16 dieną Briuselyje vykusio Europos vadovų Tarybos
susitikimą, kuriame buvo patvirtinta Europos Sąjungos finansinė perspektyva 2007-2013 metams.
Prezidento nuomone, Lietuvos derybininkų delegacijos išsiderėtas finansavimas yra didelis mūsų
šalies laimėjimas. Jis pažymėjo, kad Lietuvai iškyla svarbus uždavinys ir atsakomybė administruojant
gaunamas lėšas. “Lietuvos sėkmė priklausys nuo to, kaip skaidriai ir racionaliai bus panaudoti šie
pinigai. Nuo to ir priklausys, ar Lietuva pasinaudos galimybe šuoliui į priekį”, - pabrėžė šalies vadovas.
www.president.lt

SEIME - GINČAI DĖL LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO
PATAISŲ
V iln iu s, gru o d žio 21 d.
(Delfi). Seimas po ilgų ginčų
dar kartą išbraukė iš posėdžio
d a rb o tv a rk ė s v a d in a m o jo
Liustracijos įstatymo pataisų
paketą. Tokį sprendimą Seimo
valdyba turėjo priimti po to,
kai Seimas nepatvirtino visos
posėdžio darbotvarkės.
D arbo grupės parengtas
naujasis Liustracijos įstatymo
variantas, numato pakartotiną
12 mėnesių prisipažinim o ir
registracijos terminą slapta su
buvusios SSRS tarnybom is
bendradarbiavusiem s asm e
nims. Seimas balsų dauguma
jau buvo apsisprendęs minėtų
įstatym ų pataisų svarstym ą
atidėti vėlesniam laikui po
naujųjų metų. Tačiau Seimo
valdyba vėl įtraukė pataisas į
n e e ilin io p o sė d ž io d a rb o 
tvarkę.
Seimo Valstybės saugumo
ir gynybos komiteto pirminin
ko Alvydo Sadecko aiškinimu,
šiuo atveju buvo atsižvelgta ir
į Vyriausybės atstovės Europos
žm ogaus teisių teism e nuo
monę, jog būtina paspartinti
pataisų svarstymo ir priėmimo
procesą.
E uropos žm ogaus teisių
teisme šiuo metu nagrinėjamos
kelios buvusių KGB bendra
darbių bylos prieš Lietuvą.
Tačiau kai kurie parlamen
tarai siūlymus sparčiau svars
tyti Liustracijos įstatymo pa
taisas intrepretavo kaip norą

kuo greičiau priimti įstatymų
pataisas, kuriomis esą, be kita
ko, būtų performuota ir šiuo
metu veikianti Liustracijos ko
misija, kuriai vadovauja Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimų centro vadovė Da
lia Kuodytė.
Seimo opozicijos atstovai
siūlė dideles diskusijas keliantį
pataisų svarstymą atidėti ra
m esniam laikui - kitų m etų
sausiui. Tačiau Seimo posė
džiui pirm ininkavęs Seim o
pirmininko pavaduotojas Ceslovas Juršėnas apeliuodamas į
statuto nuostatas atsisakė teikti
balsavimui opozicijos siūly
mus. C.Juršėną atsižvelgti į
m inėtus siūlymus galiausiai
ragino ir kai kurie socialde
mokratų frakcijos nariai. Opo
zicijai savosios pergalės pavy
ko pasiekti Seimui nepatvirti
nus visos darbotvarkės.
Pagal nuo 2000 m. galio
jantį įstatym ą buvę KGB ir
kitų sovietinių spectarnybų
darbuotojai bei slaptieji ben
dradarbiai privalėjo prisipažin
ti ir registruotis specialioje ko
m isijo je . P ris ip a ž in u s ių jų
duomenys buvo įslaptinti, o
nuslėpusiųjų savo KGB praeitį
laukė paviešinimas ir kai ku
rie profesinės veiklos apriboji
mai. Per nustatytą pusantrų
metų laikotarpį liustracijos ko
m isijai prisipažino maždaug
pusantro tūkstančio buvusių
KGB darbuotojų ir agentų.

Manoma, kad KGB slaptųjų
bendradarbių buvo kelissyk
daugiau ir neprisipažinusiųjų
gali būti apie 4,5 tūkst.
Pasibaigus registracijos ter
minui, liko nemažai žmonių,
norinčių prisipažinti apie slap
tą bendradarbiavim ą su spe
cialiosiomis sovietinėmis tar
nybomis.
Nuo šių m etų kovo v ei
kianti naujos sudėties tarpžiny
binė liustracijos komisija yra
nustačiusi 35 KGB bendradar
bius. Aštuoniolika pavardžių
jau paskelbta. Trylika išaiš
kintų KGB bendradarbių nesu
tiko su komisijos išvadomis ir
apskundė jas teismui. Jų pavar
dės bus paskelbtos tik tuomet,
je ig u teism as atm es šiuos
skundus. Dar kelios pavardės
bus paskelbtos suėjus nusta
tytam terminui, jeigu per jį ir
šie asmenys nesikreips į teis
mą.

W ashington, DC, gruo
džio 22 d. Respublikonų vado
vaujamas JAV Senatas, pasi
duodam as dem okratų spau
dimui, išsprendė aklavietę dėl
prezidento G eorge W .Bush
karo su terorizmu pagrindines
priemones ir balsavo už tai,
kad pusmečiui būtų pratęstas
svarbių JAV Patriotinio įstaty
mo nuostatų galiojimas, turė
jęs pasibaigti po 10 dienų.
Laikinai pratęsus šių nuostatų
galiojimą, atsirado laiko spręs
ti nuomonių skirtumus dėl pi
lietinių laisvių garantijų prieš
paskelbiant nuolatinėmis dau
gumą priemonių, kurias G. W.
Bush laiko būtinomis siekiant
apsisaugoti nuo puolimų.
"Neleisiu Patriotiniam įsta
tym ui m irti", - sakė Senato
daugumos pirm ininkas, res
publikonas Bill Frist, aiškin
damas, kodėl nusprendė susi
tarti, nors anksčiau kartu su
Baltaisiais rūmais prieštaravo
tokiam žingsniui.
"Tai sveiku protu pagrįstas
sprendimas, suteikiantis Sena
tui daugiau laiko bendram įsta
tymo projektui, kuris stiprintų
mūsų saugumą išsaugodamas
mūsų laisvę, parengti", - sakė
Vermont atstovaujantis demo
kratas senatorius Patrick Leahy.

ANGLIJOJE FORMUOJASI NAUJA
BALTIJOS VALSTYBĖ
Pikelių kaim e, Lietuvoje
gyvenančios našlės pensinin
kės Stefanijos K udresovos
laukia vienišos Kalėdos. Jos 45
m etų sūnus Vytas dirba už
tūkstančio m ylių N orfolko
grafystėje. Ir ne jis vienas. Nuo
tada, kai Lietuva 2004 metų
gegužės pirmąją įstojo į ES,
Pikeliuose gyventojų skaičius
sumažėjo dvigubai: dabar čia
teliko 500 žmonių, daugiau
siai pagyvenę ir vaikai.
Rytinė Anglijos dalis pa
mažu virsta atskira Didžiosios
Britanijos Baltijos valstybe.
Jau dabar čia dirba 80 tūkst.

VYRIAUSYBĖ UŽ TAI,
KAD NEBŪTŲ DVIGUBŲ MOKESČIŲ
Vilnius, gruodžio 21 d. Vy
riausybė pritarė pasiūlym ui
naują užsienyje gautų pajamų
dvigubo apmokestinimo panai
kinimo tvarką taikyti jau 2005
m. tam tikrose užsienio valsty
bėse gautoms pajamoms. Ati
tinkamas Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo pataisas dar
svarstys Seimas, pranešė Vy
riausybės spaudos tarnyba.
Pagal šią tvarką, ES valsty-

G.W.Bush savo pareiškime
nurodė: "Vertinu tai, kad Sena
tas stengėsi išsaugoti dabartinį
P atriotinį įstatym ą iki kitų
(metų) liepos, nors demokratų
vadas praėjusią savaitę gyrė
si, kad blokavo šį aktą".
Skubėdam i u žb aig ti šių
metų darbus senatoriai, kurie
padėjo sudaryti šį susitarimą,
išreiškė įsitikinim ą, kad A t
stovų Rūmai jį patvirtins, nors
anksčiau prieštaravo tokiai
trumpalaikei priemonei. Pat
riotiniu įstatymu, kuris buvo
priimtas po 2001 metų rugsė
jo 11-osios atakų, buvo išplėsti
federalinės vyriausybės įgalio
jimai, kad ji galėtų atlikti slap
tas kratas, paim ti privačius
duomenis, klausytis telefono
pokalbių ir imtis kitų veiksmų
siekdama susekti įtariamus te
roristus.
Demokratai ir kiti šio įsta
tymo kritikai skundėsi, kad pa
gal jį vyriausybė gavo perne
lyg didelę galią domėtis priva
čiu amerikiečių gyvenimu ir
kad pasiūlyti pakeitim ai yra
nepakankami.
"Tai amerikiečių pergalė ir
įrodymas, kad drauge Amerika
gali dirbti geriau", - sakė Se
nato mažumos vadas, Nevados
demokratas Harry Reid. Delfi

bėse ir tose šalyse, su kuriomis
Lietuva yra pasirašiusi dvigu
bo apmokestinimo išvengimo
sutartis, gautos pajamos būtų
atleistos nuo mokesčio Lietu
voje, jeigu mokestis jau buvo
sumokėtas toje užsienio valsty
bėje (išskyrus palūkanas, hono
rarus ir dividendus, nuo kurių
užsienio valstybėse sumokėtą
mokestį ir toliau bus leidžiama
atskaityti iš Lietuvoje mokėti-

migrantų, maždaug du trečda
liai jų atvykę iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Naujausio tyri
mo duom enimis šie žmonės
vien per einamuosius finansi
nius metus prie šio regiono
ekonomikos prisidės 360 mln.
svarų.
Masinė emigracija į Vaka
rus Baltijos valstybėms piešia
neaiškią ateitį. Nuo 1990 metų
Lietuvoje gyventojų skaičius
sumažėjo 6,7 proc., Latvijoje
- 13 proc., o Estijoje net 14
proc. Vis dėlto stipriausiai mi
gracijos pasekmes jaučia to
kie kaimai, kaip Pikeliai. Cia
gatvės apmirusios, gražūs me
diniai namai stovi tušti, užkal
tais langais. Šeštąją dešim tį
įpusėjusi S.Kudresova prisi
pažįsta: "Kai sūnus išvyko
(Nukelta į 4 psl.)

nos mokesčio sumos).
Preliminariais Finansų mi
nisterijos skaičiavimais, atlei
dus nuo mokesčio Lietuvoje
2005 m. užsienyje gautas pa
jamas, 2006 m. valstybės biu
džeto pajamų netekimai gali
siekti apie 18 mln. Lt.
LRV
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 2006 metų biudžeto
įstatymą, kuriame numatyta, kad visos valstybės pajamos sieks
16,718 mlrd. litų, išlaidos - 18,465 mlrd. litų, o biudžeto deficitas
- 1,747 mlrd. litų. Seimas kitų metų biudžetą patvirtino gruodžio
8 dieną. Planuojama, kad nacionalinio biudžeto pajamos kartu
su Europos Sąjungos lėšomis 2006 metais sieks 18,933 mlrd.
litų, o išlaidos (įskaitant dotacijas ir kompensacijas savivaldybių
biudžetams) - 20,680 mlrd. litų. 2006 metų biudžeto apimtis,
palyginti su 2005 metais, bus apie 20 proc. didesnė. Kitais metais
Lietuva iš ES turėtų gauti 3,326 mlrd. litų, o Lietuvos įmoka į
biudžetą sieks 826 mln. litų.
Linksmybių mėgėjai džiūgauja, jog Kalėdos bus švenčia
mos viena diena ilgiau, o ekonomistai ir verslininkai įspėja, jog
atsilikusiai ES valstybei, kokia šiuo metu yra Lietuva, dar anksti
daug švęsti: mažiau dirbsime - mažiau turėsime. Tokių vertinimų
kryžminėje ugnyje atsidūrė Seimo priimta ir prezidento Valdo
Adamkaus žaibiškai pasirašyta Darbo kodekso pataisa. Šią pataisą
paskelbus “Valstybės žiniose”, ji iš karto įsigaliojo. Valdžios do
vanėlė - daugiau šventinių dienų. Dalis tautos džiūgauja, darbda
viai - pyksta, o kitiems - tas pats, nes vis viena nebus už ką švęsti...
Už šventinių dienų grąžinimą Seime balsavo 60 parlamentarų,
prieš - 1, susilaikė 29. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
skaičiavimu, viena papildoma poilsio diena valstybei kainuoja
maždaug 80 mln. litų.
Dešimtis m ilijonų žmonių indėlių išgrobstęs koncernas
EBSW buvo pasamdęs buvusį Sovietų Sąjungos KGB užsienio
žvalgybos šulą ir Lietuvos KGB skyriaus vadą Rom ualdą
Marcinkų. Vakar R. Marcinkus EBSW veiklą tiriančiai Seimo
komisijai bandė įteigti, kad jo vaidmuo buvo menkas, o žvalgy
bininko talentai nepritaikyti. Seimo komisija gilinosi į klausy
mosi skandalą, kuriame didžiausią vaidmenį atliko EBSW Sau
gumo ir informacijos tarnyba, sieta su KGB. 1996 m. Valstybės
saugumo departamentas atskleidė, kad Kaune, Ryšių gatvėje esan
čiame bute, nuo 1994 m. buvo klausomasi pokalbių telefonu. Tas
pats butas anksčiau priklausė sovietiniam saugumui.
Pagrindiniu pasiklausymo organizatoriumi teismas pripaži
no EBSW pasamdytą buvusį KGB karininką Eduardį Guraliją,
tačiau nubaudė jį tik lygtinai. Ziniasklaida ne kartą slapto klausy
mosi organizatoriumi įvardijo R. Marcinkų, kuris buvo laiko
mas EBSW prezidento Gintaro Petriko konsultantu ar net tik
ruoju koncerno strategu. Jis daug metų praleido žvalgyboje
užsienyje, o vėliau vadovavo buvusiam Lietuvos KGB padali
niui. R. Marcinkus pats iš šio posto pasitraukė prieš kruvinuo
sius 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Komisijai taip pat liudijo
1993-1998 m. VSD vadovavęs Jurgis Jurgelis, šiuo metu dirban
tis Policijos departamente patarėju.
Sostinės savivaldybės tarybos nariam s nebereikės į
posėdžius temptis šūsnių popieriaus - Savivaldybėje vykęs
tarybos posėdis buvo pirmasis, kuriame miesto valdininkai
svarstomus klausimus galėjo derinti kompiuterių ekranuose.
Naujoji elektroninė sistema atsiėjo daugiau nei 100 tūkst. litų.
Kas vyksta m ūsų valstybėje? “Respublika” rašė apie
policijos kom isarą, nuteistą už tai, kad naktį bandydam as
sutram dyti tris triukšm adarius vienam sugurino nosį. Per
grumtynes buvo sužalotas ir pats komisaras - lūžo nosis, rankos
pirštas, išmuštas dantis. Tačiau teismas nusprendė, kad komisaras
yra kaltas, o jį sumušę vaikėzai - nekalti. Teisingumas valstybėje
tampa absurdu. Keista, kad neprincipingame, apsivogusiame laike
dar pasitaiko principingų policininkų - kažkas drįsta tramdyti
chuliganus, gaudyti vagišius.
LNK televizijos laidos “Dviračio šou” personažai pelės
Sūrskis su Mauzeriu turėtų sėsti į teisiamųjų suolą - to siekia
Sovietų Sąjungos komunistų partijos buvęs Kauno padalinio
vadovas Rimvydas Tvarijonas. Mat viena “peliukų” parodija
įžeidė sovietinį veikėją - jis parašė skundą generaliniam
prokurorui bei K auno apygardos prokuratūros vadovui,
reikalaudamas “spręsti baudžiamosios atsakomybės klausimą”...
Šių metų trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 7,2 proc., pernai
tuo pačiu metu jis siekė 10,6 proc., praneša Statistikos departa
mentas. Mažėjantį bedarbių skaičių lėmė didėjant ūkio plėtrai
kuriamos naujos darbo vietos ir besitęsianti gyventojų emigraci
ja. Per trečiąjį ketvirtį moterų nedarbo lygis buvo 7,8 proc., o
vyrų - 6,7 proc. Jaunimo nedarbo lygis per metus sumažėjo be
veik du kartus: 2004 m. trečiąjį ketvirtį 15-24 m. amžiaus žmo
nių nedarbo lygis buvo 23 proc., o šiemet jis sumažėjo iki 12,8
procento. Statistikos departamentas praneša, kad, gyventojų užim
tumo tyrimo duomenimis, 2005 m. trečiąjį ketvirtį dirbo 1,492
mln. gyventojų, arba 41 tūkst. daugiau nei prieš metus. Bedarbių
buvo 116,4 tūkst., t.y. jų skaičius per metus sumažėjo 55 tūks
tančiais.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

A F G A N IS T A N A S
PA K ILO IŠ K A R O
P E LE N Ų
Pradėjus darbą pirmam po
30 karo dešimtmečių Afganis
tano parlamentui, šalis pakilo iš
invazijos ir konflikto pelenų,
jausmingoje kalboje parlamen
tui sakė Afganistano preziden
tas Hamid Karzai.
Naujojo parlamento darbo
pradžia yra esminis žingsnis
siekiant užtikrinti karų nunio
kotos šalies ateitį, sakė H.
Karzai po to, kai davė priesaiką
parlamento nariai. Iškilmingą
ceremoniją stebėjo JAV vice
prezidentas Dick Cheney bei
kiti užsienio svečiai. "Leiskite
man visam pasauliui pareikšti,
jog Afganistanas kyla iš invazi
jos pelenų ir gyvuos amžinai",
- sakė susijaudinęs H.Karzai,
kurio žodžius palydėjo audrin
gi naujųjų parlamentarų ploji
mai. Ne vieną jų prezidento
kalba sugraudino. "Veiksmin
gas parlamentas yra gyvybiški
svarbus elementas siekiant su
kurti saugią ir pastovią šalį", teigė jis, atiduodamas pagarbą
žmonėms, "už Afganistano lais
vę paaukojusiems gyvybes".
"Afganistano žmonės niekada
nepamirš šių žmonių pralieto
kraujo", - sakė jis.
Parlam entas A fganistane
veikė iki 1973 metų perversmo,
kurio metu buvo nuversta mo
narchija. Po šešerių metų, į šalį
įsiveržus Sovietų Sąjungos ar
mijai, kilo pasipriešinimo ka
ras, baigęsis tik po dešimtme
čio, kai nualinta Maskva buvo
priversta išvesti savo pajėgas.
Vėliau pasipriešinim o vadai
pradėjo kovoti tarpusavyje, ir
šis įnirtingas pilietinis konflik
tas nuslopo tik 1996 metais į
valdžią atėjus ekstremistiniam
Talibanui.
Šie griežtosios šalininkai
buvo nuversti per 2001 metų
JAV vadovaujamą karą. Nuo to
laiko Afganistano pastangas
užversti dešimtmečius trukusio
karo istorijos puslapį žlugdė
kruvinas sukilimas, kai talibai
ir kiti kovotojai išpuolius ren
gia beveik kasdien. H.Karzai
sakė, kad naujųjų parlamentarų,
kurių daugelis buvo išrinkti
rugsėjo mėnesį per pirmuosius
visuotinius rinkimus nuo 1969ųjų, laukia didelis darbas. Se
nato nariai buvo paskirti vėliau.
Sakydamas kalbą preziden
tas pasinaudojo proga paminė
ti Afganistano pasiekimus, ša
liai po Talibano nuvertimo pe
re in a n t prie d em o k ratijo s.
H.Karzai padėkojo tarptautinei
bendrijai, ypač - kaimyniniam
Pakistanui, už pagalbą atstatant
šalį ir kovojant su terorizmu.
Skurstantis Afganistanas yra
priklausomas nuo užsienio pa
galbos ir karinės jėgos. Iš karto
po H.Karzai kalbos, pirm oji
parlamento sesija buvo atidėta
iki antradienio.

Afganistano prez. Hamid Karzai žengia į parlamentą, kuris pirmą
kartą demokratiškai išrinktas, pradėjo valstybės valdymo pareigas.
Reuters

Istorinis renginys vyko itin
sugriežtinto saugumo sąlygo
m is, būgštaujant, jo g cere
moniją gali mėginti sužlugdyti
prieš ketverius metus JAV va
dovaujam ų pajėgų nuversto
Talibano režimo šalininkai. Po
Korano sūrų recitavimo, tauti
niais drabužiais dėvinčios mer
gaitės parlamentarams ir sve
čiams padainavo patriotinių
dainų.
"Galime didžiuotis, jog po
ilgų smurto ir vargų metų Af
ganistanas tvirtais žingsniai
imasi spręsti savo likimą", susirinkusiesiems sakė parla
m ento sekretoriato vadovas
Azizullah Ludin. Parlamentarų
priesaikai prieš kiekvieną iš jų
buvo padėtas Koranas. Iš viso
prisiekė 351 parlamento narys,
tarp kurių yra ir žmogaus tei
sių pažeidimais kaltinamų karo
vadų, ir net buvusių Talibano
narių. Prieš prezidento Hamid
Karzai kalbą į parlamentą krei
pėsi labai gerbiam as buvęs
karaliu s M oham m ad Z ahir
Shah, nušalintas nuo valdžios
per 1973 metų perversmą.
Be D.Cheney, tarp užsienio
svečių buvo kaim yninio Pa
kistano parlamento delegacija,
taip pat Kabule reziduojantys
diplomatai, pranešė užsienio
reikalų ministerija.
H .K arzai gruodžio 19 d.
paskelbė nacionaline švente,
skirta rugsėjo mėnesį per pir
mus visuotinius rinkimus nuo
1969 metų išrinkto parlamento
darbo pradžiai. Paskutinį sykį
Afganistano parlamentas posė
džiavo 1973 metais, iki per
versmo metu buvo nušalinta
šalį amžius valdžiusi monar
chija.
Tačiau likus kelioms valan
doms iki sostinėje surengtos
naujojo Afganistano parlamen
to priesaikos ceremonijos Af
ganistane surengtas išpuolis.
Per jį žuvo trys policininkai, o
dar vienas dingo, pranešė pa
reigūnai.
Delfi

Europos Sąjungos vykdo
masis organas - Europos Ko
misija - pasveikino gruodžio 23
d. naujai prisaikdintą Lenkijos
prezidentą Lech Kaczynski ir
sakė, jog tiki, kad jis padės
stiprinti Europos integraciją.
Lenkijos prezidentas Lech Ka
czynski duodamas priesaiką in
auguracijos ceremonijos metu
žadėjo kovoti su korupcija bei
dirbti ruošiant naują konsti
tuciją, ir teigė, kad Lenkiją
reikia "atkurti ir apvalyti".
Popiežius Benediktas XVI
Lenkijoje greičiausiai lankysis
2006 metų gegužės 25- 28 die
nomis, pranešė neoficialūs šal
tiniai, kuriuos cituoja laikraštis
Rzeczpospolita.
Praeitą savaitę vykusio
įtem pto E uropos Sąjungos
viršūnių susitikim o pagirios
tęsiasi. Nors jo metu dėl biudže
to susitarti pavyko, nuomonės
išsiskyrė dėl vyno. Italijos mi
nistras pirmininkas Silvio Ber
lu sco n i n u siu n tė Š vedijos
premjerui Goran Persson 24
butelius itališko vyno, siekda
mas pamaloninti kolegą po to,
kai Briuselyje jam teko gerti
britų šlamštą, rašo dienraštis
The Financial Times.
U kraina gali dalyvauti
realizuojant dujų tiekim o iš
E gipto į ES šalis projektą,
pareiškė Ukrainos užs. min.
Borys Tarasiuk po derybų Kai
re. "Mes svarstėme nepapras
tai perspektyvų projektą tiekti
dujas iš Egipto į ES šalis. Ir čia
Ukraina gali daug ką pasiūlyti,
taip pat ir panaudoti šiuos dujų
tiekim us savo vidaus porei
kiams", - sakė jis.
Seniausiam e L enkijoje
Jogailaičių universitete 9-ame
dešimtmetyje saugumas užver
bavo mažiausiai 21 darbuotoją.
Tarp jų yra penki moksliniai
bendradarbiai, kurie iki šiol dir
ba universitete. Saugumo ben
dradarbių sąrašą išviešino “So
lidarumo” veikėja Barbara Niemiec.
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PRIEŠ NEPRIKLAUSOMYBĘ KOVOJĘ
- IŠTEISINAMI
Liūdnai baigiame šiuos metus. Ypač tie, kurie esame ir Lie
tuvos piliečiai. Lietuvai baigiant penkioliktuosius nepriklau
somybės metus, prieš tautos nepriklausomybę kovoję ir su
okupantais bendradarbiavę asmenys išteisinami. Šių metų lap
kričio 29 d. Kauno miesto teisėjas Kęstutis Petkevičius paskel
bė, kad žurnalistas Arūnas Dambrauskas kaltas už tai, kad jis
savo straipsnyje su okupacine sovietų valdžia dirbusį Rimvy
dą Tvarijoną pavadino kolaborantu. Teisėjas už tai Lietuvos
Respublikos vardu priteisė jam iš žurnalisto 50 tūkstančių litų,
nes jis esą pažeminęs jo garbę ir orumą.
Pagaliau, kas yra kolaborantas. Tarptautinis žodžių žody
nas rašo, jog tai yra išdavikas, krašto pilietis, bendradarbiaująs
su okupacine valdžia (1999 m. laida). O gal dabar Lietuvoje
nebelaikomi kolaborantais visi tie, kurie kovojo prieš tautos
nepriklausomybę? Kurie padėjo siekti kitai valstybei, kad Lie
tuva liktų okupuota? Kurie 1991 metais organizavo karinį per
versmą“? 1990-1991 metais buvo aišku, kad veikia “penktoji
kolona”, norinti išlaikyti Lietuvą Sovietų Sąjungoje. Tuo metu
Maskvos partijai vadovavo Mykolas Burokevičius, nuteistas
12-kos metų kalėjimo bausme už priešvalstybinę veiklą. Jo
bendražygis, Komunistų partijos Kauno miesto pirmasis sekre
torius R. Tvarijonas tuo metu, kaip liudininkai teigia, per televi
ziją aiškino, kad Sovietų kariai, kurie tankais traiškė lietuvius,
yra tikri Kauno žmonių globėjai. Teisėjas neįtraukė į bylą
duomenų apie R. Tvarijono veiksmus 1990-1991 metais. Buvęs
Kaišiadorių paukštyno kompartijos sekretorius, o dabar teisė
jas, Sausio 13-osios žudynių liudininkų klausinėjo, ar tikrai
Kaune tuo metu buvo okupacinė valdžia? Ar ne keista, kad jis
paskirtas teisėju? Tačiau jis nebuvo eilinis partijos narys. Atsi
mename, kad jam buvo pavesta organizuoti mūsų nepriklau
somybės priešininkus Kauno mieste likus tik dienai iki Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo. Atrodo, kad jis laisva valia
apsisprendė būti sovietų bendradarbiu.
Esame priblokšti tokiu teismo sprendimu. Teisme liudijęs
Seimo narys Stanislovas Buškevičius, buvęs to meto politinių
įvykių dalyvis, sakė: “Teigti, kad jis nekolaboravo, būtų tas
pats, kas teigti, kad medis nėra medis, o mėnulis nėra mėnu
lis”. Taip po sprendimo paskelbimo kalbėjo jis. “Kai teisėjas
manęs kaip liudytojo, pabrėžtinai paklausė, ar tuo metu buvo
Kaune okupacinė valdžia, pasijutau kaip absurdo spektaklyje.
Man, kaip tuometinės miesto valdžios atstovui, 1990-1991
metais su okupacine valdžia tekdavo susidurti nuolat. Būta gra
sinimų sušaudyti”. Reikia sutikti su Lietuvos Seimo konserva
toriais, kurie pareiškė, jog tokie to teisėjo veiksmai diskredi
tuoja teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, autoritetą.
Jos atstovai Seime kreipėsi į prezidentą Valdą Adamkų ir į Sei
mo pirmininką Artūrą Paulauską klausdami, ar teisėjas yra
teisus. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Vytautas Greičius
yra siūlęs jam visiems laikams nusivilkti teisėjo rūbus, bet kaž
kas jį užtarė ir jis liko pareigose.
Regis, Lietuvoje pavojinga žurnalistui reikšti savo nuomonę,
nors Europos žmogaus teisių teismas yra kitos nuomonės, kai
reikia apsaugoti teisinės ir demokratinės valstybės žodžio laisvę.
S. Tūbėnas
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Andrius Kubilius:
KAM RAŠOMI LIETUVOS ĮSTATYMAI?
Džiaugiamės, kad Europos
Sąjunga susitarė dėl naujos fi
nansinės perspektyvos. Gerai,
kad Lietuvos delegacija pa
sirodė esanti principinga ir at
kovojo bent dalį to, ką Didžio
sios Britanijos dėka buvo be
veik praradusi. Dėl to galima
pasveikinti premjerą, bet toliau
lieka dar svarbesnis dalykas mums patiems susitarti, kam
tie Europos pinigai Lietuvoje
turi būti naudojami.
Prieš pereinant prie Lietu
vos reikalų, reikia išsiaiškinti
keletą dalykų. Pirmiausia, ar
Vyriausybei užsienio reikaluo
se ir Europos reikaluose galio
ja Konstitucija ir įstatymai, ar
dėl tikslo galima nesiskaityti
su priem onėm is. Prem jeras
derybose dėl naujos finansinės
perspektyvos buvo suvaržytas
Seim o Europos reikalų k o 
miteto jam suteikto mandato.
Įg alio jim as buvo g riežtas:
"Derybose laikytis Liuksem
burgo derybinio pasiūlym o,
nuo jo nenutolti, o jeigu derybų
metu reikalai keisis iš esmės,
sukviesti neeilinį Europos rei
kalų komiteto posėdį".
Lietuva pasibaigus dery
bom s prarado apie 30 proc.
struktūrinių fondų param os,
palyginti su tuo, kas buvo siū
lom a pirm ininkaujant Liuk
semburgui, ir tai yra esminis
pasikeitimas, tačiau Europos
komiteto posėdis šiuo klausi
mu nebuvo sukviestas. Galima
diskutuoti, ar buvo teisingas
E u ro p o s re ik a lų k o m iteto
sprendimas, būtent taip formu
luojant Lietuvos poziciją, ar
teisingai elgėsi premjeras, kai
sutiko su tokiu Europos reikalų
k o m ite to sp ren d im u , b et
sprendim as buvo toks ir jo
Vyriausybė nesilaikė.
Taigi derybinių laimėjimų
fone išlieka klausimas, ar Vy
riausybei svarbi Seimo pozici
ja, ar dalyvaudama derybose
Vyriausybė laikosi Konstituci
joje ir Seimo statute nustatytų
procedūrų, ar derinamos nu-

statytos pozicijos. Visuotinės
euforijos dėl laimėjimų fone
kai kam tai gali atrodyti smulk
mena, bet procedūros užsie
nio politikoje yra tikrai ne
smulkmenos. Gerai, kai dery
bos baigėsi taip, kaip jos da
bar baigėsi, bet ateityje mes
galime susidurti ir ne su to
kiais gerais sprendim ais ir
jeigu Vyriausybė derybose ne
silaikys procedūrų, m anau,
turėsime didelių problemų.
Todėl žadu Europos reikalų
ko m itete išk e lti p rin c ip in į
klausimą: ar tai, kas yra spren
džiam a Europos reikalų ko
mitete, Vyriausybei yra priva
loma, ar tai tik gražūs palin
kėjimai skrendant į Briuselį ar
kur nors kitur. Jeigu Vyriau
sybė atsakys, kad toks ir yra
jos požiūris į Seimą, matyt,
kitą sykį siūlysime Seimo po
ziciją taip ir formuluoti: lin
kime geros kelionės.
Seimo statutas turėtų galio
ti ir Seimo pirmininkui. Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas parašė laišką prezidentui,
siūlydamas apsvarstyti kariuo
menės išvedimo iš Irako per
spektyvas. Nesigilinu į pasiū
lymo turinį ir į visas su tuo su
sijusias galimas interpretaci
jas. Toks pirm ininko laiškas
sutapo su Petro Gražulio laišku
ir net motyvacija buvo ta pati
- Lietuva turi persvarstyti savo
poziciją dėl tariamų JAV karių
ar CŽV karių vykdomų žiau
rumų. Galima būtų nekreipti
dėmesio į tokį laišką, ypač kad
ir prezidentas, ir prem jeras
skeptiškai įvertino tokią inicia
tyvą, tačiau Seimo pirmininko
iniciatyva privertė dar kartą
pagalvoti apie Seimo vaidmenį
užsienio reikaluose, ir apskri
tai valstybės reikaluose, bei
įvairias procedūras. Pagal Sei
mo statuto 29 str., Seimo pir
m ininkas vadovauja Seim o
darbui ir atstovauja Seimui bei
atlieka procedūrinius veiks
mus: pasirašo nutarimus, įsta
tymus ir pan. Taip pat esant

reikalui pavaduoja prezidentą.
Bet tuo atveju, kai nereikia
pavaduoti prezidento, jis tik
vadovauja Seimo darbui ir at
stovauja Seimui. Kitaip sakant,
jokio savarankiško vaidmens
užsienio politikos reikaluose
jis negali vaidinti. Sprendžiant
valstybės reikalus Valstybės
gynimo taryboje ar kur nors
kitur Seimo pirmininkas gali
tik atstovauti Seimui ir jo nuo
monei. Taigi ir laiškus prezi
dentui dėl užsienio politikos
reikalų Seimo pirmininkas gali
rašyti tik atstovaudamas Sei
mui. Kitu atveju jis tokius
laiškus gali rašyti kaip pilietis
ar kaip N aujosios sąjungos
pirm ininkas. Iki šiol Seimo
pirm ininkas elgėsi kitaip ir
pastarąjį laišką rašė net ne
paklausęs U žsienio reikalų
komiteto ar Nacionalinio sau
gum o ir gynybos kom iteto
nuomonės. Esu įsitikinęs, kad
tokią praktiką reikia baigti.
B an d y sim e įtik in ti Seim o
pirmininką, kad Seimo statu
tas ir jame išdėstytos nuosta
tos galioja ir jam.
Ir dar viena tema - netikėtai
pagarsėjęs Seimo narys Petras
Baguška. Nesiimu jo ginti nuo
partijos vadovo, bet natūralu,
kad ne vienam kyla klausimas,
kodėl P. Baguška yra taip sis
tem in g a i p u o lam as D arbo
partijos. Matau vienintelę prie
žastį, apie kurią viešai per daug
nekalbama, - tai akivaizdus
noras susidoroti su gana sava
rankišku Antikorupcinės ko
misijos pirmininku. Savaran
kiškumas tokiame poste yra
pavojingas tiek valdančiosios
koalicijos didžiausiai partijai,
tiek ir pačiam P. Baguškai.
Todėl jis bus metamas ne tik
iš partijos, bet ir iš frakcijos, o
to rezultatas - jam bus siūloma
pasitraukti ir iš komisijos pir
mininko pareigų, kaip nebeatsto v a u ja n čia m d id ž ia u sia i
frakcijai. Tai štai kaip Lietu
voje kovojama su korupcija.
www.omni.lt

P R E ZID E N TA S UZ P O K A L B IŲ P A S IK L A U S Y M O P R O G R A M Ą
JAV prezidentas George
W. Bush sakė vėl atgaivinsiąs
prieštaringai vertinamą pokal
bių pasiklausym o programą,
kuri taikoma JAV piliečiams,
nes Jungtinėm s V alstijom s
tebegresia teroristų keliamas
pavojus.
"Turime viską sutvarkyti iki
priešo atakos, o ne po jos", pabrėžė G.W.Bush m etinėje
spaudos konferencijoje, kurioje
jis neatsiprašydamas gynė seki
mo programą, kuri sukėlė pa
sipiktinimo Kongrese ir ragi
nimo surengti specialų tyrimą.
Saugumo agentūros vykdoma
program a apima tuos ryšius
tarp JAV piliečių šalies viduje

ar su užsieniu, kai įtariama, jog
šie piliečiai yra susiję su Osa
ma bin Laden teroristų tinklu.
JAV prezidentas dar pareiškė
viltį, jog bus kruopščiai ištirta,
kieno išduota informacija apie
slaptą pasiklausymo programą,
ir pavadino paslapties atsklei
dimą "gėdingu veiksmu".
Pasak jo, asmuo, atskleidęs
šią svarbią program ą karo
metu, pasielgė gėdingai. Tiesa,
JAV prezidentas pridūrė, jog
oficialiai jis nepareikalavo ty
rimo, nes Teisingumo departa
mentas jau atlieka procedūras,
kurias paskatino slaptos infor
macijos pranešimas.
G.W.Bush paragino Kong-

resą pratęsti vadinamojo Pat
riotinio įstatymo (Patriot Act)
galiojim ą, nes, anot jo , šis
įstatymas leis taikyti priemo
nes, kurios užtikrins, jog 2001
metų rugsėjo 11-osios teroro
išpuoliai nepasikartotų.
"Kongresas yra įsiparei
gojęs suteikti teisėsaugai ir
žvalgybai teisę, kurios reikia
am erikiečiam s apsaugoti, sakė G.W.Bush. - Senatoriai
turi atsisakyti delsimo taktikos
ir balsuoti už Patriotinio įstaty
mo pratęsimą. Karo su tero
rizmu metu mes negalime sau
leisti, kad bent akimirką gy
ventume be tokio įstatymo".
Delfi
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ES NEĮVEIKĖ KRIZES, NORS IR
SUSITARĖ DEL BIUDŽETO
B riuselis, gruodžio 18 d.
(Delfi). Europos Sąjunga dar
neįveikė krizės, nors šeštadienį
buvo susitarta dėl ilgalaikės
finansinės perspektyvos, ta
čiau jos dar laukia daug svar
bių k lau sim ų , p av y zd žiu i,
plėtros ribų nustatymas, sakė
Europos Komisijos viceprezi
dentas.
"ES neįveikė krizės šiame
viršūnių susitikime", - laik
raščiui Bild am Sonntag sakė
ES pramonės komisaras Guenter Verheugen. "ES pirminin
kausianti Austrija turės pateikti
atsakym us į ypač svarbius
klausimus. Vienas tokių: kiek
narių gali priimti ES", - sakė
jis.
ES vadovai gruodžio 17 d.
galiausiai susitarė dėl ilg a
laikio biudžeto ir išbrido iš
aklavietės, kai Didžioji B ri

tanija sutiko sumažinti ES grą
žinamąją įmokos dalį, siekiant
daugiau pinigų skirti neturtin
goms naujokėms - ES narėms
iš rytų Europos.
Valstybių bloko vadai taip
pat susitarė suteikti Makedoni
ja i kandidatės statusą, le i
džiantį siek ti narystės ES,
tačiau sakė, kad ES plėtros
klausimas dar bus diskutuoja
mas platesniu mastu. "Viena
galim a pasakyti: padarėm e
pertrauką kad pamąstytume.
Tačiau kol kas matome per
trauką, o ne mąstymą", - sakė
G.Verheugen.
Pagal rotacijos principą
nuo 2006 metų sausio šešis
m ėnesius ES pirm ininkaus
Austrija, o Prancūzijos prezi
dentas Jacques Chirac ES in
stitucijoms žada pateikti am
bicingus reformų pasiūlymus.

LATVIJA BANDO ATPIRKTI LATVIŲ
LEGIONO “WAFFEN SS” DOKUMENTUS
R y g a , g ru o d žio 20 d.
(Delfi). Latvijos vyriausybė
skyrė maždaug 50 tūkst. latų
(248 tūkst. litų), kad išpirktų
iš Nyderlandų kolekcininko
latvių legiono 15-osios diviz
ijos, Antrojo pasaulinio karo
metais kariavusios prieš Sovi
etų armiją, dokumentus.
Pasak L atvijos kultūros
m inisterijos, šalies valstybi
niame istorijos archyve saugo
mi tik latvių legiono 19-osios
divizijos dokum entai, nesu
teikiantys visapusiškos infor
m acijos apie latvių legiono
veiklą. Kolekcininkas iš Ny
derlandų siūlo Latvijai divi
zijos karinius žemėlapius, le
gionierių ir jų palaidojim o
vietų sąrašus, susirašinėjimą
su vokiečių armijos vadovybe,
kitus dokumentus. Įsigyti ko
lekciją ragina ir Latvijos is
torikų komisija.
Iš pradžių kolekcininkas
prašė 55 tūkst. eurų (190 tūkst.
litų), o latviam s pabandžius
numušti kainą pakėlė ją iki 65

tūkst. eurų (224 tūkst. litų) ir
dar pareiškė, kad dokumentai
gali būti panaudoti rengiant
TV laidas Nyderlanduose, JAV
ir Didžiojoje Britanijoje. Kul
tūros ministrė Helena Demakova vyriausybės posėdyje pa
reiškė, kad sprendimą būtina
priimti kuo greičiau, nes šiais
dokumentais, pasak jos, susi
domėjo "viena didelė kaimy
ninė šalis" ir BBC.
P a la ik a n tie ji sen u o siu s
Latvijos legionierius teigia,
kad artinantis Raudonajai ar
mijai šie kovojo už nepriklau
somybę. Jų oponentai sako,
kad negalima pateisinti kovų
išvien su nacistiniu "Waffen
SS", kuris siejamas su naciz
mo ir holokausto baisumais.
Kovo 16-ąją legiono veteranų
ir jų šalininkų vieši renginiai,
ypač eitynės ir gėlių padėjimas
prie Laisvės paminklo, kasmet
sukelia didžiulį ažiotažą ir
Latvijoje, ir pasaulyje. Nors
buvę legionieriai mėgina pa
aiškinti, kad jie nebuvo SS na-

ŽE M Ė JE G Y V E N A 6,5 M ILIJA R D A I ŽM O N IŲ
Prieš pusę amžiaus, kai pla
netoje tebuvo 2,7 mlrd. gyven
tojų, demografai prognozavo,
kad 2005 m. Žemėje gyvens 5
mlrd. žmonių. Jų prognozės
išsipildė su kaupu: JT statisti
kos duom enim is gyventojų
skaičius jau pasiekė pusseptinto milijardo. Bent jau popie
riuje. “Gyventojų skaičius žino
mas kelių procentų tikslumu,
todėl gali būti, kad 6,5 mlrd.
slenkstis buvo peržengtas prieš
metus ar pusantrų arba po maž
daug tiek metų dar tik bus pa
siektas, - pripažįsta Prancūzijos
demografinių tyrimų institutas.
- Kai kuriose šalyse surašymo
duomenys nėra tikslūs”.

Kūdikis Nr.6,5 mlrd. grei
čiausiai gimė arba gims Azi
joje. Kasdien pasaulį išvysta
apie 365 tūkst. naujagimių, net
57 proc. - Azijoje, 26 proc. A frikoje, 9 proc. - Lotynų
Amerikoje, 5 proc. - Europoje,
3 proc. - Siaurės Amerikoje ir
mažiau nei 1 proc. - Okeani
joje. Per parą pasaulio gyven
tojų skaičius padidėja maždaug
210 tūkst. žmonių: 365 tūkst.
naujagimių minus 155 tūkst.
mirčių. Taip per metus plane
tos gyventojų skaičius išauga
75 mln. Tokiu būdu 2012-2013
metais bus pasiekta 7 mlrd.
riba.
Nepaisant to, planetos gy-

Gruodžio 14 d. suėjo vieneri metai, kai dirba keturių partijų koalicinė Vyriausybė. Iš kairės - Remigijus
Motuzas, švietimo ir mokslo ministras, Petras Cėsna, susisiekimo ministras, Kęstutis Daukšys, ūkio
ministras, Gintautas Bužinskas, teisingumo ministras, Gintaras Jonas Furmanavičius, vidaus reikalų
ministras, Zigmantas Balčytis, finansų ministras, ministras pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas,
Žilvinas Padaiga, sveikatos apsaugos ministras, Arūnas Kundrotas, aplinkos ministras, Kazimira
Danutė Prunskienė, žemės ūkio ministrė, Gediminas Kirkilas, krašto apsaugos ministras, Vladimiras
Prudnikovas, kultūros m inistras, Vilija B linkevičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo m inistrė.
Nuotraukoje nėra Antano Valionio, užsienio reikalų ministro .
LRV nuotr.

riai, už Latvijos ribų jie pa
prastai vadinami esesininkais.
Latvių legionas buvo įs
teigtas 1943 m etų vasarį, o
kovo 16-ąją Latvijos legio
nierių atminimo diena minima
todėl, kad tą dieną 1944 metais
Opočkos apylinkėse prie Velikajos upės 15-oji ir 16-oji
latvių legiono divizijos did
vyriškai kovojo su SSRS ar
mija.
Į latvių legioną buvo pa
šaukta iš viso 140 tūkst. žmo
nių, iš jų maždaug 50 tūkst.
žuvo kare ar mirė tremtyje po
so vietų v ald žio s atkūrim o
L atvijoje. 1950 m etais Va
šingtone buvo paskelbta dek
laracija, kad Baltijos šalių SS
legionus reikia laikyti ypatin
gais ir skirtingais nuo Vokieti
jos SS dalinių, todėl jie neturi
būti laikomi judėjim u, prie
šišku JAV vyriausybei.
Rusijos URM 2004 metų
v asarį p a re išk ė, jo g p ag al
Niurnbergo proceso rezultatus,
"Waffen SS" latvių legiono
veikla pripažinta nusikalsta
ma.

ventojų skaičius auga lėčiau,
nei planavo demografai. Prieš
pusšimtį metų buvo manyta,
kad 2050 metais Žemėje bus 15
mlrd. žmonių, tačiau dabar to
kios prognozės jau atmestos po 45 metų gyvens ne daugiau
8-9 mlrd. žmonių. Demografi
nis augimas sulėtėjo dėl suma
žėjusio gimstamumo. Daugiau
nei pusė žmonijos gyvena re
gionuose, kur gimstamumas
sudaro vidutiniškai 2,1 vaiko
vienai moteriai - būtent toks
lygis užtikrina kartų kaitą. Nors
daugumoje Vakarų valstybių
gimstamumas mažėja, tačiau
pietinėse šalyse teks išmaitinti
papildomus 2-3 mlrd. burnų.
Delfi

(Atkelta iš 1 psl.)

ANGLIJOJE...
dirbti į Angliją, verkiau. O da
bar džiau g iu o si. C ia ja u n i
žmonės turi du pasirinkimus:
išvažiuoti arba paskęsti alko
holyje. Cia nėra darbo, todėl
mūsų kaimas neturi ateities".
Stefanijos sūnus į Didžiąją
B ritaniją stipriai apdaužyta
mašina išvažiavo prieš tris mė
nesius. Kartu išvyko ir 48 metų
jo žmona Irena bei 21 metų
dukra Sigita. 28 metų podukra
Kristina lėktuvu ten išskrido
anksčiau.
Šeima iškart kreipėsi į agen
tūrą, dirbančią su imigrantais.
Vytas su žmona įsidarbino viš
tienos fabrike. Pora per dieną
aštuonias valandas pakuoja šal
dytus viščiukus ir uždirba ma
žiausiai 5,05 svaro per valandą.
Net sumokėjus nuomą už butą
abiems jiems lieka po 100 svarų
per savaitę - tai minimali mėne
sio alga Lietuvoje. "Cia mes ge
rai uždirbame, - džiaugiasi Vy
tas. - Savaitgaliais fotografuo
ju - taip atsipalaiduoju". Vyras
planuoja pasilikti užsienyje
apie penkerius metus. "Į namus
siunčiu daug laiškų, maždaug
tris kartus per savaitę skambi
nu, - pasakoja Irena. - Žinoma,
pasiilgstu namų, savo šalies.
Tie, kas čia atvyko, sunkiai dir
ba, kad galėtų siųsti pinigus į
namus."
Pikelių gyventojai išsibarstė
po visą Rytų Angliją. Vieni dir
ba Bernard Matthews kalakutų
fermose, kiti Cinnerton šokola
do gamykloje Fakenham. Ne

mažai imigrantų pakuoja kalė
dines dovanas Notingame ir
Lesteryje.
Cinerton gamyklos gene
ralinis direktorius Clive Beecham įsitikinęs: "Manau, kad
tai fantastiška darbo jėga, nes
čia jie atvyko dėl vienos prie
žasties - darbo". Iš 570 gamyk
los darbuotojų 100 - lietuviai,
70 - latviai, 37 - lenkai. Iki tol,
kol į Angliją ėmė plūsti minios
ieškančių darbo iš Rytų Euro
pos, gamykla darbuotojus au
tobusais atsiveždavo iš tolimos
vietovės.
Sheila Childerhouse iš Rytų
Anglijos plėtros agentūros, už
sakiusi ataskaitą apie migrantų
ekonominę įtaką, tvirtina: "No
rime įsitikinti, kad migrantų
indėlis yra vertingas ir supran
tamas. Net jeigu jie siunčia pi
nigus į namus, vis tiek prie re
gioninės ekonomikos jie prisi
deda daugiau nei vietos gyven
tojai".
Tik šie pagyrimai nedaug ką
reiškia pačioms Baltijos valsty
bėms. Kažkada priešakines So
vietų Sąjungos linijas užėmu
sios šalys tikėjo, kad griuvus
geležinei sienai suklestės jų
ekonomika. Įstojus į ES Lietu
vą jau paliko apie 100 tūkst.
piliečių - tai sudaro apie 3 proc.
visų šalies gyventojų.
Lietuvos Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas įsiti
kinęs, jog būtina visame pasau
lyje steigti kultūros ir švietimo
centrus, kad "būtų išvengta už
sienyje gyvenančių lietuvių nu
tautėjimo".
The Sunday Times, Delfi

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00
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SĄMOKSLO KRONIKA
(2003 - 2004 m.)"
A lg im a n ta s Liekis
Tokiu pavadinimu Lietuvos
knygynuose pasirodė istoriko
Algimanto Liekio dokumentinė
apybraiža (arti 700 psl., iš
leista "Lietuvių tautos" moks
lo knygų serijoje), skirta visų
dar atmintyse gyvam daugiau
pusmečio jaudinusiam įvykiui
- Lietuvos Respublikos prezi
dento Rolando Pakso nuver
timui. Tai bene 31- oji šio au
toriaus knyga m ūsų Tautos
ir valstybės aktualiausiem s
klausimams nušviesti (jis yra
ir apie1,000 mokslo ir popu
liarių straipsnių autorius).
Prieš keletą dienų su šia knyga
buvo supažindinti ir seimūnai,
LR Seimo rūmuose vykusioje
sp a u d o s
k o n fe re n cijo je .
Spausdinam e knygos a u to 
riaus doc. A.Liekio kalbą iš to
aptarimo.
Buvo ir yra istorikų, kurie
mano, kad jų dėm esio verti
įvykiai, procesai, buvę prieš
penkiasdešimt ar daugiau me
tų, kuriuos atspindintys doku
mentai jau yra sudėlioti archy
vuose; užgęsusios ir liepsno
jusios aistros.
Iš tikro, tyrėjui užsiimti se
niai užmarštin nuėjusiais pro
cesais ir įvykiais, gyvenusio
mis asmenybėmis kur kas pa
togiau, negu šiandienos ar va
karykštės dienos, nes nebėra
simpatikų ar antipatikų, nebėra
ir įsižeidžiusiųjų, įžvelgiančių
kiekviename ne pagal jų sce
narijų darbe, tendencingumą,
užangažuotumą ar pan. Tačiau
nors tokiam autoriui ir pato
giau - neįgysi naujų priešų, bet
Istorija ir Tiesa dėl to neretai
nukenčia, nes archyviniai do
kumentai dažniausiai atspindi
tik dalelę Tiesos arba net gali

parodyti ją labai iškreiptai.
Paimkime, kad ir sovietmečio
archyvus. Iš jų dokumentų ga
lima susidaryti nuomonę, kad
jokių represijų, jokio smurto
nebuvo, kad Lietuvos valstie
čiai su dainomis sužygiavo į
kolūkius, patys savo noru va
žiavo į Sibirą ar pan.
Tikėti, kad kada tai istorija
atsakys ir tokį neseną įvykį,
kaip ir minėta prezidento ap
kalta, irgi naivoka.
Prisipažinsiu, tais apkaltos
mėnesiais nelabai viešai reiškiau savo nuomonę, nes labai
jau daug kas man buvo ne
aišku, per daug visur ryškūs
buvo partinių veikėjų egoisti
niai tikslai, tad tik kaupiau su
ta apkalta susijusius dokumen
tus, audio ir video įrašus, spau
dą, tikėdamasis, kad vėliau gal
iš jų suprasiu, kas iš tikro buvo
kas. Taip ir susikaupė tų doku
mentų per 20 kilogramų. Bet
kai praėjusią vasarą p am ė
ginau juos sudėlioti pagal te
matiką, problematiką, pama
čiau, kad tik pusę sudėjus išėjo
jau arti 700 puslapių knyga.
Taip sudėliota ta m edžiaga
man lyg ir patvirtino, kad:
buvo korupciniai ryšiai tarp
valdžios nomenklatūros ir su
interesuotųjų nuversti prezi
dentą;
neparankus Tautos išsirink
tasis prezidentas buvo ir kai
kurių politinių partijų vado
vų, ir tiems, kurie, pasinaudoję
turimais korupciniais ryšiais,
svajojo apie aukščiausius pos
tus valstybėje;
Prezidentas R.Paksas ir jo
aplinka jokios grėsmės nacionalinam saugumui nekėlė;
specialiai kurstytos aistros

Algimanto Liekio knygos “Sąmokslo kronika (2003-2004 m.)”
viršelis.

Prezidentas R.Paksas su žmona Laima LR Seime 2004-03-11.

prieš prezidentą, lyg tai galimą
Lietuvos Nepriklausom ybės
pardavėją Rusijai, m ėginant
sukurti valstybėje "visuotino
jo pasm erkim o atm osferą",
nesilaikant net elem entarių
Doros reikalavimų;
visą laiką skelbta apie ta
riamai 311 žymiausių lietuvių
intelektualų reikalavimą Lietu
vos Respublikos prezidentui
nedelsiant atsistatydinti, bet iš
tikro tai buvo daugiausia stu
dentų, aspirantų, gavusių ko
kią finansinę paramą iš tarp
tautinio žydų maklerio Georg
Soros Atviros Lietuvos fondo,
sąrašas; nemaža jų dalis net
nežinojo, jog jie yra tarp Prez
idento nuvertėjų minimų "žy
miausiųjų intelektualų", pasi
sakančių prieš teisėtai Tautos
išsirinktąjį prezidentą;
skelbta apie Teisingumą,
bet be Teisės, kaip ir apie Tei
sę, bet be Teisingumo, iške
liant siaurus partinius, politi
nius interesus aukščiau valsty
bės ir tokių vertybių, kaip Tau
ta, Nepriklausomybė, Dora ir
kitų;
kai kurių žinovų nuomone,
siekiant nuversti prezidentą kai
kurių seim ūnų lyg buvo at
g a iv in ta s so v ie tin ių m etų
bolševikų kagėbistų naudotas
apkaltos metodas - tariamai
politinis, kuomet buvo šalina
ma iš pareigų, tremiama ar net
nužudoma tik "troikos" nuta
rimu be jokių kaltės įrodymų,
ar už galimus nusikaltimus;
Seimo sudarytųjų komisijų
(Laikinosios ir Specialiosios)
dokum entai liudija, kad tos
ko m isijo s užsiėm ė ne tiek
prezidentui keliamų kaltinimų
pagrįstum o tyrim u, o tokių
kaltinimų ieškojimu, mėginat
jų išgauti iš apklausinėjamųjų
tariamųjų liudininkų. Ir t.t.
Kad visa tai galėjo vykti ir
mūsų Nepriklausomoje valsty
bėje, lyg patvirtintų daugelio
nuomonę, kad:
mūsų kuriamoje valstybėje
naudotis demokratijos galimy
bėmis dar ne visi turėjo vieno
das sąlygas ir galimybes; iš
dalies, kaip kadaise Lenkijos
- Lietuvos valstybėje ja nau
dotis galėjo tik valdantysis luo
mas - sulenkėjusi bajorija, taip

lyg ir dabar - partinė ir val
džios nom enklatūra, sukčių
elitas;
mūsų demokratija dar ne
garantavo Žmogaus ir Tautos,
kaip valstybės suvereno, teisių;
Tautos išrinktieji netarnavo
jai, nevykdė jos valią, o vertė
Tautą paklusti sau;
politinės partijos nesivado
vavo Tautos ir Nepriklausomy
bės, Doros ir kitomis didžio
siomis vertybėmis, o tik savų
vadukų interesais;
nebuvo Lietuvoje nei "kai
riųjų", nei "dešiniųjų"partijų,
buvo tik jų kova dėl įtakos, tur
tų ir vardan jų jie labai gražiai
susitarė, kad pašalintų iš kelio
tą, kuris galėjo pamaišyti va
dukų ambicijoms įgyvendinti;
politikos mokslai dar tebesivadovavo sovietmečio parti
nių propagandistų metodais ir
tarnavo partiniams interesams;
nem aža dalis žiniasklaidininkų atliko ne informacijos
skleidėjų, o visuomenės klai
dintojų, antiprezidentinių nuo
taikų kurstytojų ir daugeliu
atvejų buvo tik suinteresuotųjų
politikų ir mafiozų siekių tru
badūrais;
Teisėsaugos sistema dar ne
pakankam ai tarnavo Tiesai,
Nepriklausomybės stiprinimui
ir teisinės valstybės kūrimo in
teresams;
Konstitucinis Teismas atli
ko tik savotišką Seimo partinės
daugumos sudarytos komisijos
suformuluotų kaltinim ų eks
pertizę - ar galima pagal tas jų
formuluotes apkaltinti prezi
dentą, bet nesistengė įrodyti, ar
iš viso jis buvo dėl ko nors kal
tas;
Seime nebuvo diskutuoja
ma dėl komisijų (Laikinosios
ir Specialiosios) formuluoja
mų prezidentui kaltinimų, jų
pagrįstumo (pastaraisiais mė
nesiais vykę teismai patvirti
no, kad Lietuvos Respublikos
prezidentas Rolandas Paksas
nebuvo padaręs jokių nusikal
timų);
mūsų valstybės Konstituci
joje yra nem ažai straipsnių,
sudarančių galimybes be val
stybės suvereno - Tautos atsiklausimo, susidariusiai Seime
daugumai, savivaldžiauti, pri

imti tik sau ir savo "globoti
niams" palankius įstatymus ar
padaryti pataisas ir pačioje
Konstitucijoje.
Esant tokiai mūsų valsty
bės valdymo sistemai, suda
ra n č ia i d id ele s g a lim y b e s
savivaldžiauti, atrodo, kad
teisūs tie, kurie teigė ir teigia:
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Rolandas Paksas iš pa
reigų buvo pašalintas nepa
grįstai, nesivadovaujant ne
priklausomos Lietuvos, Tau
tos ir tikrosios demokratijos
interesais. Bet tai, žinoma, tik
nuomonė. Tik tarptautinė tei
sininkų kom isija ar teismas
galėtų atsakyti tiesa tai ar ne.
Bet kaip ten bebūtų, pats tuo
m et o rg an izu o tas apkaltos
procesas atskleidė labai jau
žemą mūsų valdančiųjų, žiniasklaidininkų, politologų eli
to dorovinę kultūrą, egoizmą,
parsidavėliškumą tiems, kurių
rankose valdžia ir pinigai. Ži
noma, gal aš klystu. Tad bū
čiau dėkingas visiems, kurie
pateiktų dokumentus, įrodan
čius tuos m ano suklydim us
(atsiprašyčiau dėl jų) ir, kad
Lietuvos Respublikos prezi
dento nuvertimas ir teisiniu, ir
moraliniu požiūriais buvo pa
grįstas ir nesiekta susidoroji
mo su juo. Tokius įrodymus
įdėčiau į naują šios knygos lei
dimą. Ir tuo pasitarnautum e
tiems, kurie po mūsų gyvens,
kurie norės sužinoti, kiek pas
mus neteisėtai iš postų buvo
nuversta Tautos išsirinktųjų
prezidentų (o gal be K.Griniaus ir R.Paksas, tik negink
luotu būdu?). Tuo mes prisidė
tume ir prie teisingo mūsų laik
mečio istorijos nušvietimo.
Beveik prieš 16 metų išsi
kovojome Nepriklausomybę.
Bet ji savaime dar negaranta
vo ir negarantuoja nei Teisin
gumo, Demokratijos, nei Ge
rovės. Valstybė turi būti, kaip
jautrus m edelis, nuolat pri
žiūrimas, puoselėjamas, rūpi
nantis visų ir kiekvieno ir dėl
jos tikrųjų vertybių vešėjimo.
Ir tik tada ji gali tapti tikrai
mūsų, o ne tik saujelės nomen
klatūrininkų ar oligarchų ego
istinius siekius tenkinančia
valstybe.
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Gerbiamieji,
Lietuvių fondo Tarybos ir Valdybos vardu sveikinu Jus su
artėjančiomis šventėmis ir linkiu džiaugsmingų bei kupinų geros
nuotaikos Naujųjų metų. Taip pat dėkoja Jums už nuolatinį ir
profesionalų Lietuvių fondo pristatymą visuomenei.
Dėkodami Jums, siunčiame simbolišką kalėdinę dovanėlę.
Tegul po ramaus susikaupimo prie Kūčių stalo ateina šventės linksmos, dainuojančios, dovanojančios ir pranašaujančios gerus
ateinančius metus, rašo Laima Petroliūnienė, Lietuvių fondo
administratorė.
“Dirva” nuoširdžiai dėkoja už puikią kalėdinę dovaną - 4,500
dol. čekį, labai reikalingą laikraščio leidimo išlaidoms sumažinti.
Sveikiname Lietuvių fondo Tarybą ir Valdybą su šventėmis
ir linkim e 2006 m etais priartinti Fondą m ūsų tautiniam s
reikalams prie 20 milijonų dolerių!

RAŠYTOJAS V.GIRDZIJAUSKAS
DIRBO SU KGB
Rašytojas Vytautas Girdzi
jauskas sąmoningai bendradar
biavo su buvusiu sovietų sau
gumu - KGB, patvirtino teis
mas. Apie jo bendradarbiavimą
su šia struktūra netrukus bus
paskelbta "Valstybės žiniose".
Lietuvos vyriausiasis admi
nistracinis teismas atmetė ben
dradarbiavimą neigiančio rašy
tojo apeliacinį skundą dėl Vil
niaus apygardos administraci
nio teismo šiemet birželį pa
skelbto sprendimo, kuriuo buvo
atmestos V.Girdzijausko pre
tenzijos Liustracijos komisijai.
Lietuvos vyriausiojo ad
ministracinio teismo nutartimi,
V.Girdzijauskas turės sumokė
ti 50 litų žyminio mokesčio,
kuris nebuvo sumokėtas pa
duodant apeliacinį skundą.
Teisėjų kolegija paskelbė,
kad sutinka su Vilniaus apy
gardos administracinio teismo
išvadomis, kad yra duomenų,
įrodančių, kad V.Girdzijauskas
sąmoningai bendradarbiavo su
KGB.
Todėl asmenų, slapta ben
dradarbiavusių su buvusiosios
SSRS specialiosiomis tarny
bomis, veiklos vertinimo tarp
žinybinės komisijos, dar vadi
namos Liustracijos komisija,
sprendimas paskelbti apie tai
"Valstybės žiniose" yra teisė
tas ir pagrįstas.
Gruodžio 22 d. paskelbta
teismo nutartis yra galutinė ir
neskundžiama.
Rašytojo byla buvo nagri
nėjama uždaruose teismo po
sėdžiuose. V.Girdzijauskas su
Liustracijos komisija bylinėjo
si padedamas advokato.
Ziniasklaida anksčiau skel
bė, kad esama duomenų, jog
V.Girdzijauskas su KGB pra
dėjo bendradarbiauti 1956-

1957 metais. 1957-1960 me
tais rašytojas kalėjo lageryje
"už antitarybinę agitaciją ir
propagandą". Teigiama, kad jis
buvo kameros agentas.
Pagal nuo 2000 m. galio
jantį įstatymą buvę KGB ir ki
tų sovietinių spectarnybų dar
buotojai bei slaptieji bendra
darbiai privalėjo prisipažinti ir
registruotis specialioje komisi
jo je .
Prisipažinusiųjų duomenys
buvo įslaptinti, o nuslėpusiųjų
savo KGB praeitį laukė pa
viešinimas ir kai kurie profe
sinės veiklos apribojimai.
Per nustatytą pusantrų me
tų laikotarpį Liustracijos ko
m isijai prisipažino maždaug
pusantro tūkstančio buvusių
KGB darbuotojų ir agentų.
Manoma, kad KGB slaptųjų
bendradarbių buvo kelissyk
daugiau ir neprisipažinusiųjų
gali būti apie 4,5 tūkst.
Kaip anksčiau yra sakęs
Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto vadovas
Alvydas Sadeckas, pasibaigus
registracijos term inui, liko
nemažai žmonių, norinčių pri
sipažinti apie slaptą bendradar
biavimą su specialiosiomis so
vietinėmis tarnybomis.
Nuo šių m etų kovo v ei
kianti naujos sudėties tarpžiny
binė Liustracijos komisija yra
nustačiusi 35 KGB bendradar
bius. Aštuoniolika pavardžių
jau paskelbta.
Liustracijos komisija, ku
riai vadovauja Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimų
centro vadovė Dalia Kuodytė
sakė, kad 14 išaiškintų KGB
bendradarbių nesutiko su ko
misijos išvadomis ir apskundė
jas teismui.
Jų pavardės bus paskelbtos

PRITRUKTA PINIGŲ PREZIDENTO ALGAI
Prezidentūra baigiantis me
tams pristigo pinigų darbuotojų
atlyginimams - net valstybės
vadovui nebus sumokėtas visas
uždarbis. Tuo metu įvairių Vy
riausybei pavaldžių įstaigų
vadovai pamaloninti premi
jomis. Pasak dienraščio Lietu
vos žinios, Vyriausybės vado
vas Algirdas Brazauskas pasira
šė du potvarkius dėl vienkarti
nių piniginių išmokų valstybės
tarnautojams skyrimo.
Artėjančių švenčių proga
premjeras 50 proc. pareiginės
algos dydžio premijas skyrė
aštuoniems iš dešimties aps
kričių viršininkams.
Išmokomis nepaskatinti liko
neseniai iš Klaipėdos apskrities
viršininkės pareigų atleista socialdemokratė Virginija Luko
šienė bei jau kurį laiką dėl
sveikatos būklės darbui nega
lintis susitelkti Alytaus apskri
ties viršininkas "darbietis" Ro
bertas Graudinis.
Prieš Kalėdas pamalonin
tiems apskričių viršininkams
premijos bus mokamos iš jų
administracijų sutaupytų darbo
užmokesčio lėšų. Tokią gali
mybę suteikia 2002 metų vasatik tuomet, jeigu teismas atmes
šiuos skundus. Dar kelios pa
vardės bus paskelbtos suėjus
nustatytam terminui, jeigu per
jį ir šie asmenys nesikreips į
teismą.
Į L iustracijos kom isijos
akiratį daugiausia pateko pa
prastų žmonių, kurie soviet
m ečiu teikė KGB agentams
inform aciją apie kaim ynus,
priešiškai sovietų valdžiai nu
siteikusius asmenis ar lietuvy
bės saugotojus.
P a v iešin u s s o v ie tin ia m
saugum ui dirbusių asm enų
pavardes, dauguma jų žurna
listams neigė bendradarbiavę
su KGB arba tvirtino nesupratę
savo bendradarbiavimo reikš
mės.
Buvusiems slaptiems KGB
bendradarbiam s norim a su
teikti dar vieną galimybę - Lius
tracijos komisija prašo Seimo
priim ti įstatym o pataisas ir
nurodyti naują terminą, kai ga
lima prisipažinti. Tikimasi, kad
bus paskelbtas naujas prisi
LG0TIC
pažinimo terminas.

rą priimtas Vyriausybės nutari
mas. Pagal jį sprendimą dėl
vienkartinės išmokos skyrimo
valstybės tarnautojui priima į
pareigas jį priėmęs asmuo - šiuo
atveju premjeras A.Brazauskas.
Tokiu pat būdu už neprie
kaištingą pareigų atlikimą ap
dovanoti kai kurių Vyriausybei
pavaldžių institucijų vadovai.
Jų šventinės premijos prilygsta
vadinamajam tryliktajam atly
ginimui. Tokias vienkartines iš
mokas gaus Narkotikų kontro
lės departam ento direktorė
Audronė Astrauskienė, Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamento direktorius Antanas
Petrauskas, Kūno kultūros ir
sporto departamento direkto
rius Algirdas Raslanas, Lietu
vos valstybinio mokslo ir stu
dijų centro direktorius Sigitas
Renčys, Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos
viršininkas Saulius Kutas, Vals
tybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos vadovas Kazimieras
Lukauskas, Informacinės vi
suom enės plėtros kom iteto
direktorius Aurimas Matulis,
Ginklų fondo direktorius Gin
tautas Mišeikis, Viešųjų pirki
mų tarnybos vadovas Rimgau
das Vaičiulis, Statistikos depar
tamento direktorius Algirdas
Semeta ir Valstybinės alkoho
lio ir tabako kontrolės tarnybos
direktorius Česlovas Balsys.
Beje, Seime jau pateiktas
nutarimo projektas, pagal kurį
VATKT būtų panaikinta, mat iš
viso abejojama tokios tarnybos

reikalingumu. Pastaruoju metu
Č.Balsio vadovaujama VATKT
aršiai kritikuota už esą nepel
nytą smulkių verslininkų bau
dimą. Skirtingai nei paminėtų
tarnybų vadovai, kiek mažesnė
premija - 65 proc. nuo pareigi
nės algos dydžio - skirta Ar
chyvų departamento direkto
riui Vidui Grigoraičiui.
Tačiau sutaupyti lėšų vien
kartinėms premijoms pavyksta
toli gražu ne visose valdžios
institucijose. Pavyzdžiui, Prezi
dentūra ne tik neketina paska
tinti darbuotojų šventinėmis
premijomis, bet ir priversta juos
nuvilti išmokėdama ne visą al
gą. Pasirodo, baigiantis metams
Prezidentūra pritrūko lėšų dar
bo užmokesčio fonde. Sį mėne
sį, dienraščio šaltinių teigimu,
jos darbuotojams iš viso nebus
sumokėta apie 100 tūkst. litų.
Visiškai atsiskaityti Preziden
tūra galės tik su pačia valstybe,
pervesdama pajamų mokesčius
bei įmokas "Sodrai".
Viso gruodžio mėnesio at
lyginimo negaus net preziden
tas Valdas Adamkus. "Likučio"
jis, kaip ir kiti Prezidentūros
darbuotojai, gali tikėtis tik sau
sio pradžioje jau iš kitiems me
tams num atytų asignavim ų.
Valstybės vadovas per mėnesį,
atskaičius mokesčius, gauna
per 8,000 litų. Tokia padėtis
prieš Naujuosius Prezidentū
roje susiklosto pastaruosius
dvylika metų. Ją esą lemia ne
palankus Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto požiūris. Delfi

Rusijos kunigaikštienės titulu apdovanota Kazimira Prunskienė
džiaugiasi Kremliaus partijos “Vieningoji Rusija” atstovo ir Dūmos
ryšių su Lietuva pirmininko Viktor Opekunov simboline meškos
statulėle, kuri jai buvo įteikta naujai persivadinusioje valstiečių
liaudininkų sąjungos suvažiavime, kuris įvyko prabangiame “Le
Meridien Villon” viešbutyje Vilniuje, gruodžio 9-10 dienomis.
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Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga sveikiname DIRVOS bendradarbi,
Lietuvių Žurnalistų draugijos
pirmininką
EDVARDĄ SULAITĮ,
linkėdami grįžtančios geros sveikatos
ir kaip iki šiolei kūrybingos energijos.
DIRVA
VILTIES D-JA

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus kalėdinio pobūvio dalyvių grupė Balzeko mu
ziejaus salėje gruodžio 14 d. Nuotraukoje antra iš kairės: Pranė Slutienė, Sąjungos pirm. Petras Buchas,
Jūratė Variakojienė, Irena Dirdienė, Milda Marcinkienė, Eugenijus Bartkus, Zuzana Juškevičienė, Pet
ras Dirda, dr. Birutė Kasakaitienė, Aušrelė Sakalaitė, Jonas Variakojis ir kiti.
Z. Degučio nuotr.
S T. P E T E R S B U R G ,

FL

BALFO DARBUOTOJO
PRANEŠIMAS
Spalio mėn. 30 d. popietėje
klubo pirmininkė Angelė Karn ien ė p a k v ie tė g rįž u s į iš
BALF’o direktorių suvažiavi
mo Čikagoje Tarybos pirm i
ninką dr. Praną B udininką
pranešti apie šį suvažiavimą.
Jis pirm iausiai padėkojo St.
Petersburgo gyventojams už
aukas BA LF’ui, kurios buvo
renkamos spalio mėn. sekma
dieniais Lietuvių klube. Buvo
surinkta per 3,600 dol. Papasa
kojo, kad yra sum ažėjusios
stambesnės aukos B A LF’ui,
tačiau vis tiek surenkama nem
ažai, ypač iš antrosios ateivių
bangos.
KLUBO NARIŲ METINIS
SUSIRINKIMAS
Lapkričio mėn. 9 d. klubo
salėje buvo metinis klubo na
rių susirinkimas, kuriame, be
esamos valdybos pranešimų ir
klubo veiklos aptarimo, buvo
renkama ir 2006 metų klubo
valdyba. Susirinkimui vadova
vo klubo pirmininkė Angelė
Karnienė, sekretoriavo Danutė
Siemaškienė.
Klubo sekretorė Rima Kilbauskienė perskaitė 2005 m.
sausio mėn. 15 d. susirinkimo
protokolą, kuris buvo priimtas
be pataisų. Tada buvo pirmi
ninkės išsam us pranešim as,
kuriame ji gana plačiai palietė
klubo veiklos sritis: a) pastato
ir inventoriaus priežiūra, b)
narių bendravimas ir dalyvavi
m as k u ltū rin ė je , ta u tin ė je ,
visuom eninėje ir socialinėje
v e ik lo je , c) lėšų telk im as
minėtiems darbams ir veiklai
vykdyti. Ji pasidžiaugė klubo
pirm ūnų įžvalgum u, kad tik
turėdam i savo pastatą galė
sime pilnai vykdyti lietuvišką
veiklą St. Petersburge. Jų pa
stangomis, aukomis ir darbu
mes nesame kampininkai, ta
čiau klubo pastatas, užbaigtas

1964 metų pradžioje ir po to
keletą kartų praplėstas, prade
da rodyti savo amžių ir vis
dažniau pareikalauja didesnių
ar mažesnių pataisymų. Pirmi
ninkė suminėjo ir stambesnes
išlaidas, kaip pastato apdraud a, nuosavybės m okesčiai,
elektra, dujos, vanduo ir kt.
Kalbėdama apie narių ben
dravimą ir dalyvavimą kultū
rinėje, visuomeninėje, socia
linėje ir tautinėje veikloje,
pirm ininkė pareiškė, kad tai
yra labai svarbi sritis, kuri at
siliepia ne tiktai į dvasinę,
bet tuo pačiu, medicinos ži
novų teigimu, ir į fizinę narių
gerovę. Tą ypatingai pastebi iš
kitų vietovių atvykę tautie
čiai. Jau daugelį metų klubo
valdybos vykdomi sekmadie
niniai pietūs su įvairiomis pro
gramomis suteikia progą pa
bendrauti.
Pirmininkė paminėjo, kad
per visą klubo 44 metų gyvavi
mo istoriją nariai niekada neat
sisakė finansiškai remti valdy
bos num atytus projektus ir
visada dosniai aukojo, sukel
dami tiems projektams lėšas.
Klubo valdyba, matydama su
laiku vis augančias išlaidas,
nenori nuolat rinkti aukas iš
narių, bet ieško kitų būdų. Ge
roką dalį lėšų klubui atneša vir
tuvė ir baras.
Direktorė Elena Radvilienė
pranešė apie St. Petersburg
Folk Fair Society, sutrumpin
tai SPIFFS, kurioje ji jau dau
gelį m etų atstovauja klubą.
Klubas buvo vienas iš pirmųjų
13 tautinių grupių, įsteigusių tą
organizaciją St. Petersburge
1975 metais. Iki šiol kiekvie
nais metais būdavo rengiamas
Folk Fair - Tarptautinis festi
valis, kur kiekviena tautybė
pasirodydavo su savo liaudies
menu, tautiniais šokiais ir galė
davo pardavinėti savo paruoštą
maistą, kas atnešdavo pajamų.
Kada Lietuva buvo pavergta
sovietinės Rusijos, buvo labai

svarbu parodyti, kad ji nuo se
no yra buvusi savita valstybė
su savo kalba, papročiais ir ne
turi nieko bendro su rusais. Da
lyvavim as šiame festivalyje
apsunkina klubą finansiškai, ir
susirinkimas nutarė nutraukti
klubo dalyvavimą SPIFFS or
ganizacijoje.
Po trumpo narių pasisaky
mo klubo einamaisiais reika
lais, nominacijų komisijos at
stovė K leofa G aižauskienė
pranešė klubo valdybos sudėtį
2006 metams. Ją sudaro: pir
mininkė Loreta Kynienė, vice
pirm in in k ė D alia A d om ai
tienė, sekretorė R im a Kilbauskienė, iždininkė Aldona
Čėsnaitė, finansų sekretorius
Eugenijus Čelkis; direktoriai
Irena Adickienė, Laimutė Al
varado, Vilius Juška, Zigmas
Radvila ir Elena Radvilienė;
revizijos komisija - Antanas
Adomaitis, Aldona Jasinskie
nė, Jonas Kirtiklis, Petras Navazelskis.
KULTŪROS BŪRELIO
POPIETĖ
Lapkričio mėn. 17 d. neto
li šimtinės asmenų susirinko į
kultūros būrelio rengtą popie
tę, kurioje buvo aptariama šiais
metais Lietuvoje išleista knyga
“Petras A rm onas m uzikinių
kultūrų kryžkelėse”. Knygos
apžvalgą pateikė solistė Roma
Mastienė, daugelį kartų atliku
si solo partijas su “Dainavos”
ansambliu ir kitom is progo
mis, diriguojant P. Armonui.
Knygą parašė dr. Danutė Pet
rau sk a itė , red ag av o R om a
Nikžentaitienė, išleido Klaipė
dos Muzikologijos institutas.
Savo apžvalgoje R. Mastienė
suminėjo, kad knyga atsklei
džia visą P. Armono muzikinį
gyvenimą, yra įdomi, ypač St.
Petersburgo gyventojams, nes
jis čia praleido ilgiausią laiką
savo išeivijos gyvenimo (20
metų), čia buvo gavęs JAV LB
K ultūros Tarybos m uzikos
prem iją ir daug pasidarbavo

savo pamėgtoje muzikos sri
t yj e .
Vėliau buvo parodytas be
veik valandos trukmės filmas,
sukurtas mūsų gyventojo Zig
mo Radvilos, kuriam e reži
sierė Dalila M ackialienė (jau
mirusi) kalbasi su muziku Armonu apie jo jaunystę, moks
lą, darbą Lietuvoje ir išeivi
jo je .
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Sekmadienį, lapkričio mėn.
20 d., Romo Kalantos šaulių
kuopa bažnyčioje minėjo Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo
87-tają sukaktį. M eldėsi už
karius, partizanus ir šaulius,
kurie gynė ir saugojo mūsų
kraštą nuo priešų.
SEZONO PRADŽIA
Lapkričio mėn. 26 d. Lietu
vių klubo valdyba surengė
šaunią sezono pradžios šventę
su programa, dalyvaujant ne
toli 200 asmenų - klubo narių
ir svečių. Prieš pradedant pro
gramą pirmininkė Angelė Karnienė pasveikino visus daly
vius, pasidžiaugdama, kad vis
didėja klubo lankytojų eilės,
nes grįžta iš šiaurės nariai ir
svečiai praleisti žiemą St. Petersburge, ir kartu pranešdama
malonią žinią, kad šį vakarą
dalį programos atliks atgaivin
tas klubo choras, vadovauja
mas muziko Aloyzo Jurgučio.
Pirmuoju programos nume
riu buvo jau tapus tradicija
Mečio Šilkaičio eiliuota hu
moristine forma parašyti vasa
ros apdūmojimai, kuriuose jis
palietė mūsų gyvenimo aktua
lijas, vargus, primindamas kaip
buvo gerai, kai buvome jauni.
Po jo į salę įžygiavo mišrus
choras. Sudainavus “Ant tėve
lio dvaro” ir “Oi žinau, žinau”,
vyrai išėjo, o moterys sudai
navo “Siuntė mane močiutė”.
Solistas Rim as Karnavičius
padainavo “Serenadą” iš Mo
zart “Don Giovanni” ir “Old
Devil Moon” iš muzikinio vei
kalo Finians Rainbow. Choras
sudainavo vergų chorą iš Verdi
sukurtos “Nabucco” operos.
S o listu i ir choro dainom s
akompanavo Michelle Rego,
išskyrus moterų atliekamą dai
ną, kuriai akompanavo pats va
dovas A. Jurgutis. Jis harmoni
zavo ir visas choro dainas.

APDOVANOTA MEDALIU
Lapkričio mėn. 20 d. Šv.
Judo katedroje St. Petersburgo vyskupijos vyskupas Ro
bert Lynch specialioje cere
monijoje apdovanojo Šv. Judo
apaštalo medaliu Aureliją Zalnieriūnaitę-Robertson, kuri jau
trylika metų uoliai atlieka Šv.
Kazimiero m isijos kom iteto
iždininkės pareigas. Aurelija
yra mūsų klubo narė ir ilga
metė klubo choro pirmininkė.
Sveikiname!
VYČIŲ KUOPOS ŽINIOS
Paskutiniame Lietuvos Vy
čių susirinkime spalio mėn. 4
d. buvo išrinkti nauji 147-tos
kuopos valdybos pareigūnai.
Daugelį metų uoliai ėjęs pir
mininko pareigas Jonas Jonai
tis dėl šeimos įsipareigojimų
nutarė daugiau nekandidatuo
ti į kuopos valdybą. B uvo
išrinkti: dvasios vadovu kun.
dr. Matas Čyvas, pirmininke
M arilyn K raujalis-Lenihan,
pirmuoju vicepirmininku An
tanas Gudonis, iždininke Bi
rutė Cierniak, finansų sekre
tore Violet Kraujalis, patikė
tinėmis Elena Jurkynas ir Va
lerija Lesčinskas, vicepirm i
ninke apeigų reikalam s Do
lores Jonaitis, vicepirmininku
lietuviškiems reikalams Alfas
Shukis, laikraščio “Vytis” ko
respondente Marilyn Kraujalis-Lenihan. Apeigų komitetan
išrinktos Irena Diktanas, Do
lores Jonaitis, Antanina Petrai
tis ir Valerija Lesčinskas.
“Lietuvių žinios”, 2005, lapkri
tis, Nr.353.
NEW

YORK,

NY

TRADICIJŲ IŠLAIKYMAS
Trečiąjį gruodžio savaitgalį
visos trys lietuvių bažnyčios
šventė Kūčių vakarą, ir tai bu
vo ir įspūdinga, ir labai skirtin
ga. Apreiškimo parapijos Kū
čios pirmą kartą vyko Mount
Carmel parapijos salėje, ka
dangi jau nebetilpome į Ap
reiškim o parapijos salę. Su
sirinko per 200 žmonių. Gar
bės svečiai buvo LR Generali
nis konsulas Mindaugas But
kus su Jūrate Butkiene. Atsi
lankė A preiškim o parapijos
adm inistratorius kun. Fonti,
kuris visus pasveikino. Buvo
(Nukelta į 10 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Pietų Afrikos
valstybe Namibija. Bendrą deklaraciją, kuria užmegzti Lietuvos
Respublikos ir Namibijos Respublikos diplomatiniai santykiai,
ketvirtadienį pasirašė Lietuvos ambasadorius Švedijoje Petras
Zapolskas ir N am ibijos am basadorė Švedijoje Panduleni
Shingenge. Pietinėje Afrikos dalyje prie Atlanto vandenyno
įsikūrusioje Namibijoje gyvena 2,03 mln. žmonių. Ši valstybė
ribojasi su Angola, Botsvana, Pietų Afrika ir Zambija. Sostinė Vindhukas. Nepriklausoma valstybe Namibija tapo beveik tuo
pačiu metu kaip ir Lietuva - 1990 metų kovo 21 dieną. Namibijos
ekonomika daugiausiai priklauso nuo mineralų gavybos, jų
perdirbim o ir eksporto. Daugiau nei pusė šalies gyventojų
pragyvenimui užsidirba žemės ūkyje. Tai jau 146 valstybė, su
kuria Lietuva užmezgė diplomatinius santykius.
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė
į Lietuvą su darbo vizitu atvykusį Ukrainos Užsienio reikalų
ministrą Boris Tarasiuk. Pasitarime buvo aptartos regioninio
bendradarbiavim o aktualijos, svarbiausi U krainos vidaus
politikos įvykiai, pasirengim as artėjantiem s rinkim am s į
Ukrainos parlamentą.
Lietuvos vadovas prisim inė savo apsilankym ą Kijeve
Demokratinio pasirinkimo bendrijos forume, pažymėdamas, kad
tai buvo puiki galimybė kalbėtis apie regiono bendradarbiavimą,
demokratines ir ekonomines reformas Juodosios jūros regiono
valstybėse. “Būtina tęsti tokio pobūdžio forumus, skatinti
Baltijos ir Juodosios jūros regionų bendradarbiavimą, dialogą
tarp mūsų valstybių kuriant pastovesnę ir klestinčią aplinką”, sakė V. Adamkus, įteikdamas kvietimą Ukrainos prezidentui
Viktor Juščenka atvykti į 2006 metų gegužės mėnesį vyksiantį
Baltijos ir Juodosios jūros valstybių vadovų susitikimą. B.
Tarasiuk perdavė V. Juščenk kvietimą, kitais metais Lietuvos
vadovui apsilankyti Ukrainoje su oficialiu vizitu.
Ministras taip pat perdavė Ukrainos prezidento laiškus
L ietuvos vadovui, kuriuose dėkojam a už prezid en to V.
Adam kaus dalyvavim ą Kijevo D em okratinio pasirinkim o
bendrijos forume, už šiltus sveikinimus oranžinės revoliucijos
metinių proga. Savo laiškuose Ukrainos Prezidentas atkreipia
Lietuvos dėmesį į labai aktualų Ukrainai kitų metų NATO ir
Ukrainos viršūnių susitikim ą, kurio m etu bus svarstom as
Ukrainos Narystės veiksmų plano priėmimas siekiant narystes
NATO. Susitikimo metu taip pat aptarti aktualūs Ukrainai ir
visam regionui energetikos klausimai.
Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Viktoras Baublys taps
naujuoju Lietuvos generaliniu konsulu Karaliaučiaus srityje.
Prez. Valdas Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo nuo gruodžio 5
dienos atšaukė V.Baublį iš ambasadoriaus Ukrainoje ir Moldovai
pareigų. Užsienio reikalų ministerijoje, UR ministras Antanas
Valionis jau pasirašė įsakymą dėl V.Baublio skyrimo Lietuvos
generaliniu konsulu Karaliaučiuje. Jose jis pakeitė Vytautą Žalį,
kuris nuo šių metų vasaros vadovauja URM Rytų Europos ir
V idurinės A zijos departam entui. A m basadorium i K ijeve
V.Baublys, kuriam dabar 62-eji, buvo paskirtas 2001-ųjų metų
spalį. 1993-1994 metais jis dirbo Vyriausybės atstovu spaudai,
1994-1998 metais buvo Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje,
vėliau V.Baublys dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, premjero
patarėju, o iki paskyrimo į Kijevą - vadovavo bendradarbiavimo
su K araliaučiaus sritim i tarybai. Seim o U žsienio reikalų
komitetas jau pritarė, kad naujuoju diplomatinės atstovybės
Kijeve vadovu būtų paskirtas Kovo 11-osios akto signataras
Algirdas Kumža.
2005 m. rudenį visose 25 Europos Sąjungos valstybėse
narėse buvo vykdytas standartinis Eurobarom etro tyrimas.
Lietuvoje respondentams buvo pateikti klausimai susiję su mūsų
šalies naryste Europos Sąjungoje. Tyrim as parodė, jog,
kalbėdami apie ateities gyvenimo perspektyvas, lietuviai yra
šiek tiek didesni optimistai palyginti su ES vidurkiu.
O p tim istišk iau siai L ietu vos gyven tojai vertina įs i
darbinimo galimybes Lietuvoje: šiemet daugiau gyventojų nei
pernai (34% 2005 m. pavasarį ir 42% 2005 m. rudenį) mano,
kad ateinantys metai šiuo požiūriu bus geresni, o trečdalis kad bent jau tokie patys. Tuo tarpu Europoje šiuo klausimu
vyrauja pesimistinės nuotaikos - tik penktadalis europiečių
tikisi, jog ateinančiais metais įsidarbinti savo šalyje bus lengviau.
70 % Lietuvos gyventojų įsitikinę, kad mūsų šaliai narystė
ES yra naudinga. Šis rodiklis labai aukštas, pagal jį Lietuva
užima trečiąją vietą tarp 25-ių ES valstybių, nusileisdama tik
Airijai (86 %) ir Liuksemburgui (75 %).
Daugiau nei pusei lietuvių ES pirmiausiai reiškia laisvę
keliauti, studijuoti ir dirbti bet kur Europos Sąjungoje. Taip pat
dažnos asociacijos su ekonomine gerove bei euru.

Dalis Europos Sąjungos viršūnių suvažiavimo dėl biudžeto patvirtinimo Briuselyje. Kairėje matome
Lietuvos premjerą Algirdą Mykolą Brazauską. Truputį žemiau Prancūzijos prez. Jacques Chirac, o
centre Javier M. Borroso su Vokietijos kanclere Angel Merkel ir kiti valstybių premjerai ir ministrai.
ES nuotr.

UKRAINOS NARYSTE NATO
SĄJUNGOJE 2008 METAIS - REALI
Lietuvos užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis ma
no, kad Ukrainai tapti NATO
nare 2008 m etais yra realu.
"Didele dalimi tai priklausys
nuo dviejų dalykų - nuo pačios
Ukrainos konkrečių žingsnių,
kita vertus - nuo NATO pasi
ruošimo priimti. Aš manau, kad
tai yra realu, jeigu mes visi
rimtai dirbsime", - gruodžio 23
d. sakė A.Valionis bendroje
spaudos konferencijoje su Vil
niuje viešinčiu Ukrainos užsie
nio reikalų ministru Boris Tara
siuk. Pasak Lietuvos ministro,
susitikime su B.Tarasiuk buvo
sutarta siekti, kad Ukraina 2008
metų NATO viršūnių susiti
kime būtų pakviesta tapti Aljan-

so nare.
"Sutarėme, kad kitais metais
Sofijoje vyksiančiame nefor
maliame NATO užsienio rei
kalų ministrų susitikime mes iškeltumėme, paremtumėme na
rystės Aljanse veiksmų plano
sudarymą Ukrainai. Sieksime,
kad Ukraina 2008 metų NATO
viršūnių susitikime galėtų tapti
Aljanso nare", - sakė A.Valio
nis. Kaip pranešė URM, A.Valionio ir B.Tarasiuk susitikimo
metu buvo sutarta ir toliau stip
rinti Lietuvos ir Ukrainos stra
teginę partnerystę, taip pat ap
tartos bendradarbiavimo gairės
2006 metais ir numatoma inten
syvi dvišalių vizitų darbotvar
kę.
LR URM

BU VU SIO K A N C LER IO D A R B A S G ALI PAKENKTI
SA N TY K IA M S SU BALTIJOS ŠALIM IS
Buvusio Vokietijos kanc
lerio Gerhard Schroeder dar
bas rusų vadovaujamame du
jotiekio projekte gali pakenkti
Berlyno santykiams su Lenki
ja ir Baltijos valstybėmis, pa
reiškė kanclerė Angela M er
kel.
Paaiškėjus, kad G.Schroeder vadovaus Rusijos ir Vokie
tijos tiesiamo Šiaurės Europos
dujotiekio (ŠED) akcininkų
konsorciumui, buvusį kanclerį
kritikavo opozicijos įstatymų
leidėjai, Europos Sąjungos pa
reigūnai ir jo paties Socialde
mokratų partijos (SDP) nariai.
"Tai korporatyvinis konsor
ciumo sprendimas, kuris for
maliai egzistuoja už politikos
ribų. Aš buvau informuota, kai
buvo informuota visuomenė",
- sakė A.M erkel, kurios žo
džius laikraštis Frankfurter
A llg em ein e Z eitung citavo
trečiadienio numerio anonse.
"Tačiau jei nagrinėju savo de
rybas su Baltijos valstybėmis
ir Lenkija, tai šis (darbas) tokia
forma, kokia atsirado, tikrai jų
nepalengvina",- sakė A. Mer-

kel, kuri vadovauja savo krikš
čionių demokratų ir socialde
m okratų koalicinei v y riau 
sybei.
Rusijos dujų milžinė "Gaz
prom" apie naujas G.Schroeder p a re ig as p a sk elb ė per
gruodžio 9 dieną vykusią iškil
mingą ceremoniją, praėjus ma
žiau nei trims savaitėms nuo jo
pasitraukimo iš kanclerio pos
to.
1,200 km ilgio ŠED eis
Baltijos jūros akvatorija ir su
jungs Rusijos Vyborgo miestą
su Šiaurės Vokietijos miestu
Greifsvald. Toks sprendimas
supykdė Lietuvą, Lenkiją, Uk
rainą bei kitas šalis, kurios ne
teks pajamų iš dujų tranzito per
jų šalis.
Susitarim as dėl keturiais
milijardais eurų vertinamo du
jotiekio statybos buvo pasira
šytas likus vos 10 dienų iki
rugsėjį Vokietijoje vykusių vi
suotinių rinkimų.
Pasirašym o ceremonijoje
dalyvavo ir G .Schroeder su
Rusijos prezidentu Vladimir
Putin.
Delfi

AUSTRIJA NEDARYS
SPAUDIMO PRIIMTI
ES KONSTITUCIJĄ
Austrijos užsienio reikalų
ministrė Ursula Plassnik leido
suprasti, kad kitą pusmetį, kai
jos šalis pirmininkaus Europos
Sąjungoje, ji nedarys spaudimo
priimti pirmąją bloko konsti
tuciją. Kartu su antrą kitų metu
pusm etį pirm ininkausiančia
Suomija Austrija pateikė gana
kuklią darbo programą, rašo
Briuselio leidinys The EU Ob
server.
U.Plassnik ir Suomijos vals
tybės sekretoriaus Europos
klausimams Antti Peltomaki
Briuselyje surengti paprasti pri
statymai žymi artėjančią Bri
tanijos pirmininkavimo pabai
gą. Daugelis apžvalgininkų bri
tus kaltino dėl daugybės preten
zingų pareiškimų, kurių nepa
rėmė konkretūs veiksmais bei
rezultatai. A ustrija šešiem s
mėnesiams perim s ES vairą
2006 metų sausio 1 dieną, o po
jos blokui vadovaus Suomija.
Ši kartą šalys nutarė pristatyti
bendrą darbo programą. Prie
šingai negu Vokietija, kuri jau
pareiškė, jog mėgins ir atgai
vins ES konstituciją, kai pir
m ininkaus ES pirm ąjį 2007
metų pusmetį, U.Plassnik sakė,
kad Austrija neragins ratifikuoti
dokumento.
Delfi
Lenkija atskleidė slaptus
buvusio Varšuvos pakto doku
m entus, patvirtinančius, jog
sovietų karinis aljansas galimo
karo su NATO m etu ketino
smogti branduolinius smūgius
Europai. Istorikai turi gali
m ybę išstudijuoti m aždaug
700 dokumentų. Viename jų
esantis žemėlapis rodo karių
judėjimą ir branduolinių smū
gių taikinius per galimą karą
tarp Varšuvos pakto ir NATO.
Į valdžią atėję dešinieji paža
dėjo atskleisti archyvus, kad
lenkai sužinotų visą tiesą apie
komunistų režimą.
LRT
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LIETUVOS KARDINOLO
PASVEIKINIMAS
Sveikindamas gyventojus
su šv.Kalėdomis, kardinolas
Audrys Juozas Bačkis prime
na, kaip svarbu gyvenime pa
tikėti mažu ir įžvelgti dalykuo
se, kurie dar tik prasideda, tik
rosios vilties atramą.
"Kalėdos - tai šeimos susi
būrim as, vaikų džiaugsm as,
senolių paguoda. Tačiau pir
miausia Kalėdos yra tikėjimo
šventė. O drauge jos yra ir mū
sų tikėjimo išbandymas. Mes
regime mylinčių tėvų globos
bei nustebusių gyvulėlių ap
suptą mažutėlį kūdikį ir esame
raginami tikėti jo dieviškumu.
Jis dar nenuveikė jokių didžių
d arb ų , nepadarė jo k ių s te 
buklų, nemokė, nepamokslavo
ir neatpirko. O mus šventinės
liturgijos žodžiai jau kviečia
priimti giliai širdin - jums gimė
Išganytojas, jis yra Viešpats
M esijas", - savo sveikinime
Lietuvos žmonėms rašo kardi
nolas.
Anot jo, šv.Kalėdos drauge
tarsi pamoko, kaip svarbu gy
venime patikėti mažu, įžvelg
ti dalykuose, kurie dar tik pra
sideda, tikrosios vilties atramą.
"Juk žemdirbys sėja mažą
grūdą tikėdamas dideliu der
liumi. Rašytojo plunksna ima
skrieti popieriumi, kai jis pati
ki, kad pirmas žodis tinka bū
simos istorijos pradžiai. Sąži
ningą verslą gena įsitikinimas,
kad maža įmonė klestės ir plė
sis", - atkreipia dėmesį A. J.
Bačkis.
Sveikindamas su šv. Kalė
domis kardinolas teigia, jog
"mūsų kasdienybėje didžiau
sio rūpesčio mažu ir stipriau
sio tikėjim o jo ateitim i gra
žiausius pavyzdžius regim e
darnioje šeim oje, žvelgian
čioje į savo kūdikį".
"Šventoji Šeima yra kiek
vienos šeimos pirmavaizdis.
Juozapo ir Marijos santūrumas
bei atsidavimas Dievo valiai
Kristaus gimimo naktį - pamo
ka mums visiems, kokius di
džius dalykus gali tikėjimas.
Juk žinia, kurią siuntė virš Bet
liejaus nušvitusi žvaigždė ir
suskambęs angelo balsas, buvo
labiau, negu neįprasta" - teigia
A.J.Bačkis.
Prisidėdamas prie gyven
tojų vienas kitam išsakom ų
linkėjimų - stipresnės sveika
tos ar aukštesnių pažym ių,
mielesnio sugyvenimo ar sėkmingesnio darbo - kardinolas
taip pat primena, kad ateidami
į Kalėdas "mes pirmiausia ar
tėjame į susitikimą su Dievu,
šio susitikimo laukiame ir jam
rengiamės".
"Nepajusime Dievo artu
mo, jei neatpažinsime su žmo
gumi susitapatinusio Kristaus
kiekviename mažame, silpna
me, bejėgiame ir laukiančiame
meilios pagalbos. Šis artumas

mus labiausiai sustiprina ir pakylėja, geriausiai suramina ir
paguodžia. Todėl praleiskime
šventą Kalėdų laiką šalia Jė
zaus! Su švč. M. Marija ir šv.
Juozapu kantriai budėję prie jo
prakartėlės, būsim e kur kas
labiau pasirengę mažame vai
kelyje ar silpname žmoguje
atpažinti Atpirkimo paslaptį.
Ramių švenčių Jūsų šeimoms
Dievo artumoje", - sveikinime
Lietuvos žmonėms rašo kardi
nolas.
K A R D IN O L A S
K A L Ė J IM E
Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, gruodžio da
lijęs Šv. Komuniją nuteistie
siems Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjim e, pabrėžė,
kad ir čia žmogus gali būti lais
vas savo dvasia. Didžiausios
krikščioniškojo pasaulio metų
šventės išvakarėse Jo Eminen
cija susitiko su įkalinimo įstai
gos darbuotojais ir vadovais,
pasveikino juos artėjančių Šv.
Kalėdų proga, palinkėjo sėk
mės 2006 metais. Vėliau, da
lyvaujant nuteistiesiems, kata
likiškoje koplyčioje kardinolas
aukojo Šv. Mišias.
“Negaliu jum s duoti to, ko
labiausiai trokštate, - po Šv.
Mišių kalbėjo Lietuvos kata
likų bažnyčios hierarchas. Žinau, kad jūsų gyvenimo są
lygos nėra labai geros, daug
suvaržymų ir apribojimų, ta
čiau žmogus ir čia gali būti
laisvas - laisvas savo dvasia”.
Arkivyskupas metropolitas
nuteistiesiems įteikė kalėdinių
dovanėlių, atvirukų su Aušros
Vartų Marijos atvaizdu bei sa
vo linkėjimais, fotografavosi
su nuteistaisiais. Kalėjimų de
partamento teigimu, kardino
las A. J. Bačkis atkreipė dė
mesį į vieną koplyčioje kabantį
paveikslą - jam e pavaizduotas
Šv. Benediktas. Kaip žinoma,
šiem et popiežium i išrinktas
kardinolas Jozefas Ratzingeris
pasirinko būtent šio šventojo
vardą, tapdam as Benediktu
XVI. Vėliau su kai kuriais nu
teistaisiais, atliekančiais lais
vės atėmimo bausmę iki gyvos
galvos, arkivyskupas m etro
politas A. J. Bačkis bendravo
asmeniškai jų kamerose.
“D a ly k itė s
laim e
ir
džiaugsmu su kitais. Užtenka
šypsenos, gero žodžio, patar
navimo, kad mūsų gyvenimas
taptų truputį šviesesnis”, - kal
bėjo kardinolas. Pokalbyje su
įstaigos vadovybe buvo aptar
ti kai kurie nuteistųjų sielova
dos klausim ai. Šv. K alėdų
išvakarėse Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime Vilniaus
arkivyskupas metropolitas A.
J. Bačkis lankosi jau ne pirmus
metus.
LGITIC

Scena iš Augustino Griciaus “Palangos” spektaklio, kurį pateikė “Žaltvykstės” jaunųjų teatralų grupė
Čikagoje gruodžio 3 d. perpildytoje Jaunimo centro salėje. Iš kairės: Ramūnas Paulauskas, Danguolė
Jonaitienė, Robertas Kuzmarskis, Giedrė Griškėnaitė ir Rasa Akulionytė.
Z. Degučio nuotr.

PASAULIO LIETUVIAI VĖL DAINUOS ČIKAGOJE
K itų m etų vasarą po 15
m etų p e rtrau k o s Č ikagoje
vyks aštuntoji Lietuvių dainų
šventė “A tsiliep k d a in a !” .
Šventę rengia JAV ir Kanados
lietuvių bendruomenės kartu
su Šiaurės Amerikos muzikos
sąjunga.
Paskutinioji Dainų šventė
išeivijoje buvo surengta 1991
metais Čikagoje. Per šį laiko
tarpį nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje įvyko trys pa
saulio lietuvių dainų šventės,
o išeivijos m asinis chorinės
muzikos judėjimas buvo tarsi
sustojęs. “Ši šventė suteiks
mums progą pasidžiaugti lietu
viška daina, pajusti tautos vie
ningumą ir pasididžiavimą gi
mus lietuviais. Kiekvienas da
lyvis ir žiūrovas bus raginamas
- “Atsiliepk daina!”, - sako 8osios Lietuvių dainų šventės

organizacinio kom iteto pir
mininkas Audrius Polikaitis.
Visų kartų ir išeivijos bangų
lietuviai raginami rinktis į Či
kagą 2006 metų liepos 2 dieną.
Į šventę jau yra užsiregistravę
per pusšim tis chorų iš JAV,
Kanados ir Lietuvos - Klaipė
dos, Šiaulių, Telšių. Dalyviai
jau mokosi dainų iš trijų re
pertuaro knygų suaugusiųjų,
jaunimo ir vaikų chorams.
Dainų šventės programoje
- keturios dešim tys kūrinių
chorams: lietuvių liaudies, har
monizuotos ir autorinės kom 
pozitorių dainos, suskirstytos
į septynias programos dalis.
Š iau rės A m erik o je nuo
1956 metų iki šiol įvyko sep
tynios lietuvių dainų šventės šešios iš jų Čikagoje, o viena Toronte, Kanadoje. Visos jos
vyko globojamos JAV ir Ka-

LIETUVIŠKAI RADIJO PROGRAMAI
ARGENTINOS PREMIJA
Vienintelei lietuviškai radi
jo programai Pietų Amerikoje
“Ecos de Lituania” (“Lietuvos
a id a i” ) A rgentinoje įteik ta
“Faro de Oro” (“Auksinio švy
turio”) premija už geriausią šių
metų Argentinos radijo pro
gramą kitataučių bendruome
nių kategorijoje. Premijos įtei
kimo šventė vyko Mar del Platos mieste, “Teatro radio city”
salėje, dalyvaujant dviem tūks
tančiams žiūrovų. Lietuviška

radijo program a šią prem iją
gavo pirmą kartą.
A rgentinos lietuvių ben
druomenės programa “Ecos de
Lituania” savo laidas iš Beriso
miesto transliuoja jau ketvirtį
amžiaus. Tai vienintelė lietu
viška radijo program a Pietų
Amerikoje. Pastaruosius trejus
metus jai vadovauja Argenti
nos lietuvių jaunimo sąjungos
krašto valdybos pirmininkas
Chuanas Ignasijus Furmenas

Vienintelės lietuviškos radijo programos Pietų Amerikoje “Ecos
de Lituania” (“Lietuvos aidai”) Argentinoje bendradarbiai.

nados lietuvių bendruomenių,
nors pačią pirm ąją su b en 
d ru o m en ės p a g a lb a ren g ė
Amerikos lietuvių Romos ka
talikų vargonininkų sąjunga.
Pradžioje šventės vyko kas
penkeri m etai: 1956, 1961,
1966 ir 1971 metais. Penktoji
kiek pavėlavusi įvyko 1978aisiais. Šeštoji vėl buvo po
penkerių metų - 1983-aisiais,
o septintosios teko palaukti iki
1991-ųjų. Ji buvo suplanuota
metais anksčiau, bet tuo metu
Lietuva žengė į nepriklauso
m ybę ir rengė savo D ainų
šventę, tad išeivijai savąją teko
atidėti ir vykti į šventę Vil
niuje. Lietuvoje įvyko trys Pa
saulio lietuvių dainų šventės 1994-aisiais, 1998-aisiais ir
2003-aisiais, jose dalyvavo lie
tuvių iš viso pasaulio.
LGITIC

Kalvelis (Juan Ignacio Fourment Kalvelis), baigęs lietu
višką Vasario 16-osios gimna
ziją Vokietijoje. Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to generalinis direktorius Anta
nas P etrau sk as pasv eik in o
lietuviškų radijo laidų kolek
tyvą, kuriame iš viso dirba ke
turiolika žmonių, gražaus ap
dovanojimo proga. Savo svei
k in im e jis p a ž y m ė jo , kad
užsienio lietuvių bendruome
nių veikla, visokeriopai remia
m a d e p a rta m e n to , p ad ed a
išsaugoti lietuvybę, tautinę
savastį, tradicijas, papročius,
palaikyti glaudžius ryšius su
Lietuva. Manoma, kad Argen
tinoje šiuo metu gyvena apie
30 tūkstančių lietuvių kilmės
asmenų. Prieš 55 metus įkur
tos Argentinos lietuvių ben
druomenės veikloje dalyvauja
iki tūkstančio tautiečių, lei
džiami laikraščiai “Argentinos
lietuvių balsas” ir “Laikas” .
L ietuvių draugijos B uenos
Airėse aktyviai prisideda prie
Lietuvos garbės konsulato Ar
gentinoje renginių.
LG0TIC

10

• DIRVA • 20 0 5 m. gruodžio 27 d.

IŠGIRSTI ŠVENTU KALĖDŲ TYLOS
SKAMBĖJIMĄ
L eo nas M ilčiu s
Kūčios, šventos Kalėdos!
Kiek daug minčių, apmąstymų
ir prisiminimų jos sukelia! Tai
tokia gera proga ne tik su
dėkingum u pažvelgti atgal,
pasidžiaugti dar vienais tokioje
gražioje žemėje nugyventais
m etais, padarytais darbais,
sutiktais žmonėmis, savo šei
ma, vaikais, o gal ir sulauktais
ar paaugusiais vaikaičiais, bet
ir su pačia šviesiausia viltimi
pasvajoti apie ateitį, tikintis,
k ad A u k šč ia u sia sis ir vėl
mums bus dosnus. Ir vis tik,
matyt, svarbiausia bus ne tiek
protu, kaip širdimi suprasti bei
pajusti to švento ir paslaptingo
atėjusio vakaro, nurim usios
nakties ir išaušusio naujojo
ryto tikrąją prasmę, jo didin
gumą bei jam e pajusti save,
kitokį - geresnį, šviesesnį,
linksmesnį. Gi jau būsime ne
vieniši, būsim e ne tam soje.
V isiem s švies B e tlie ja u s
žvaigždė, visus laimins užgi
męs kūdikėlis Jėzus. Tik, kad
taip būtų, nors akimirkai su
stokim e nuo savo nepabai
giamų darbų, kalbų, televizinio
triukšmo, gatvės šurmulio ir
gal būt nakties danguje, pir
m ojo sniego skaistum e, už
balta staltiese padengto Kūčių
stalo, išgirskime ypatingą tylą,
išgirskime tylos skambėjimą.
Kaip dažnai šiandien per
skaitome laikraščiuose, išgirs
tame per radiją, televiziją, kad
žmonės jau pavargo nuo poli
tinių skandalų, nuo šiurpą
keliančių žinių, suvestinių apie
nusikaltimus, nelaimes, tero
ristų ar savižudžių išpuolius,
pasaulines katastrofas, karus.
Ne kartą didžiausiu kartėliu
per krūtinę pereina rietenos dėl
dalinamos ir nepasidalijamos
žemės, to ar kito sklypo, gra
žesnio miško ir paežerės lo
p in ė lio , v iešb u č io ar viso
senam iesčio gabalo. Iškilo
triukšmingos Maximos, Megos, Akropoliai ir dar, ir dar
šim tai kitų blizgančių, šau
kiančių, viliojančių parduo
tuvių, prekybos centrų, barų,
užeigų. Lyg nesugebėję surasti
tikrojo kelio į Dangų, Zvaigždes, susikūrėme iliuzinius, ta
riamuosius kelius į žvaigždes,
tariamąjį televizinį dangų, ku
riame dūkstame, šėliojame, bet
taip ir nesurandam e savęs.
V isko šiandien rad o si tiek
daug. Tik ir vėl kažkodėl jau
čiamės tokie nelaimingi, vi
same tame pačių susikurtame
triukšme surandame tiek ma
žai džiaugsmo. Gal todėl, kad
vis dar savo gyvenime, savo
dienose nesugebame rasti ra
m ybės. Sako, kad vieni ją
suranda kalnų aukštybėse, kiti
prie didingų Egipto piram i
džių, dar kiti kur nors dyku-

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 Vokietijos
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 elektroniniu
paštu (rng@latviarealty.com) arba žemiau nurodytais telefonų numeriais.
Baltic Capital Management BV
AMSTERDAMAS
Tel. +31.20.419.9406
Fax +31.84.224.8955

Dailininkės Vandos Dudienės
karpinys “Kalėdų žvaigždės”

moje visai atitrūkę nuo žmo
nių, nuo pasaulio. Bet tikiu,
kad ramybę galime rasti daug
paprasčiau, ji jau čia pat. Tik
gerai įsiklausykime ir šventų
K alėdų naktį nors trum pai
akim irkai pajuskim e savyje
ramybę, Kristaus ramybę.
L abai daug ko žm ogui
duota, labai daug kuo galime
d a lin tis su k ita is. B et d i
džiausias turtas, kuris slypi
mumyse yra mūsų pačių ge
rumas. Ir tai tokia stebuklinga
dovana, kuri dalijantis su kitais
ne m ažėja, bet priešingai auga, didėja. Tad n e p a tin 
gėkime atverti savo širdį ir iš
jos iškelkime gerumą. Tegul
vieniems jis pasireikš tik šiltu
žodžiu, spalvotu atviruku, gra
žiu pasveikinimu, kitiems gi
kuklia dovanėle, apkabinimu,
dar kitiem s nesavanaudiška
auka, labdara, nors ir nedidele
param a, pasidalijim u rūbu,
maistu, netgi gera nuotaika.
Tiek daug spalvų ir formų turi
žmogaus gerumas.
Nemanau, kad Dievas kur
damas pasaulį ir leidęs jame
žm ogui gyventi, labiausiai
troško, kad Jis pats būtų gar
binam as. Kas gali daugiau
pagarbinti Kūrėją, negu pati
pasaulio ir visatos didybė!
Tikriausia buvo ir yra kitas
noras, kad žm ogus žem ėje
būtų laimingas, jaustų paties
gyvenimo džiaugsmą. Tik kaip
dažnai mes patys esame kalti.
N udelbiam e akis į žem ę ir
matome vien kreivą šaligatvį,
apšiurusią sieną, piktžolėtą
pakelę, vėjo nešamą purviną
popiergalį. Ir aplinkiniam s
dovanojam e ne šypseną, ne
šviesą, bet tik rūškaną veidą
bei niurzglų murmėjimą. Kaip
būtų gerai, kad šventos Kalė
dos visa tai mumyse pakeistų,
kad į visų veidus sugrąžintų
šypsenas, kad visuose juose

lyg pačiuose skaidriausiuose
v eidrodžiuose atsisp in d ėtų
d žiau gsm as. G al ne tik tą
vakarą, tą dieną išm oksim e
pasidžiaugti pačia gražiausia
jau nueinančių metų švente,
gautomis dovanomis, gimusia
nauja Šviesa, nauja Viltimi, bet
ir savo artimu, savo kaimu ar
miestu, pagaliau savo tauta, sa
vo v a lsty b e . P a ju sk im e
džiaugsmą dėl paties gyveni
mo, dėl tos žem ės, kurioje
gyvenam e, dėl to dangaus,
kuris visom is žvaigždėm is
švyti viršum mūsų. Dar būtų
geriau, jei m ūsų džiaugsm ą
pamatytų, pajustų ir kiti, gal
gyvenantys ir už tūkstančių
kilometrų, kalbantys kitomis
kalbomis. Nelaikykime tikro
džiaugsm o savyje, leiskim e
ja m sk risti, leisk im e ja m
skverbtis ir į kitų širdis, į kitų
žmonių akis.
Ir vis tik, visa tai apie ką
rašiau, kalbėjau, ko troškau
sau kitiems būtų beveik niekas,
būtų taip m ažai, je i būčiau
pam iršęs parašyti, palinkėti
paties didžiausio stebuklo m eilės. Per visą savo gyve
nimą, gal tik m enką dvelk
telėjimą, patį mažiausią šešėlį
mes sugebame suvokti ir pe
rim ti m um s D ievo siųstos
meilės. O taip ja esame tur
tingi, laim ingi ir gražūs. Gi
tikrai kiekvienas ją savyje
turime, tik kartais taip giliai
paslepiame, uždarome į gėdos
narvą, lyg bijodam i prisipa
žinti, kad tikrai mylime Dievą,
mylime savo Tėvynę, mylime
žm ones. M eilė tai ne vien
p av asarin is d velksm as, ne
vasaros karštis ir ne rudens
takuose pabertas auksas. Meilė
- tai ir yra pats tikrasis, pats
prasmingiausias žmogaus gy
venimas. Tik meilė suteikia
gyvenimui spalvas, jį padaro
išskirtiniu, tikrai suprastu ir
įvertintu. Tad turėkim e patį
gražiausią, patį turtingiausią
gyvenimą, kiekvieną akimirką,
kiekvieną dieną pilną paties
įstabiausio jausm o - meilės.
Kūčios, Šventos Kalėdos!

Niujorkas
+1.212.262.5600

Ryga
+371.928.2835
+371.787.3021

LIE T U V O S Ž Y D A I S V Ę S K A R TU
SU K R IK Š Č IO N IM IS
Lietuvos žydų bendruome tiniai. Šventės kulm inacija
nė pradėjo švęsti šviesos ir išsi įvyks pirm ąją Naujųjų metų
vadavimo šventę - Chanuką. dieną - sausio 1-ąją Vilniaus
Chanukos, kurią žydai švenčia choralinėje sinagogoje prasidės
pagal Mėnulio kalendorių, pra Chanukijos (Chanukos menodžia šiemet sutapo su pirmąją ros) uždegimo ceremonija. Į šį
K alėdų diena: ji p rasid ėjo renginį kviečiami valstybės va
gruodžio 25-osios vakare ir dovai, užsienio šalių ambasa
tęsėsi aštuonias dienas, pranešė doriai, visų Lietuvos religinių
konfesijų atstovai.
Lietuvos žydų bendruomenė.
Chanuka - šviesos ir išsiva
Šventiniai renginiai prasi
dėjo gruodžio 23 d. Šolomo davimo šventė, kurios tradici
Aleichemo vidurinėje mokyk jos siekia 165 metus prieš Kris
loje. Gruodžio 28 d. į savo ren tų. Šia švente minima žydų per
ginį pakvies mažiausieji Lietu galė prieš graikų-sirų užkariau
vos žydų bendruomenės nariai tojus ir Jeruzalės šventovės
LG0TIC
- vaikų darželio "Salvija" auklė išlaisvinimas.
(Atkelta iš 7 psl.)

TRADICIJŲ...
puikus bufetas, kurį organiza
vo vyr. skautės židinietės, Mai
ronio mokykla ir Apreiškimo
parapijos taryba. Y patingai
sveikinam e Vidą J a n k a u s
kienę, Pat Sidas ir visas kitas
moteris prisidėjusias prie šio
puikaus stalo. Buvo tradici
niai Kūčių valgiai - vinigretai,
silkė, žuvis, grybai. Viskas
namie daryta, viskas skanu.
Maironio mokyklos vaikai at
liko gražų kalėdinį vaidinimą.
Aušros Vartų parapijoje irgi
buvo nemažai žmonių ir pa
ruoštos Kūčios.
Ši m aža, jau k i bažnyčia
visuom et sugeba nustebinti
savo aktyvumu ir draugišku
m u. D abar jo s lie tu v išk a s
gyvenim as atgijo. Ten kas
mėnesį vyksta kokie nors su
buvimai. Kitas yra numatytas
sausio mėnesį. Paskaitininku
bus prof. Tomas Venclova.
A tsim ainym o parapijoje
O, jeigu tą stebuklų vakarą
išgirsim e tylos skambėjimą,
pajusim e gim usio kūdikėlio
Jėzaus ramybę ir dalindamiesi
savo gerumu, meile nušvisime
tikruoju džiaugsmu, argi nebū
sime laimingi! Tikiu, kad tikrai
būsime. Tad daug daug laimės
visiems!
Raudondvaris, 2005-12-24.

vyko visai kitokio pobūdžio
Kūčios. Jas beveik savaran
kiškai surengė naujas Vyčių
pirmininkas dr. Paul Michael
Kazas.
Buvo gražiai papuošta sce
na, anksčiau minėtos 10 vėlia
vų, Vyčių herbas, daug poinsettias (tradicinė amerikietiška
K alėdinė gėlė), ir didžiulis
meškinas.
Garbės svečiais buvo vysk.
Paulius Baltakis ir tėvas Pran
ciškus Giedgaudas. Taip pat
dalyvavo Atsimainymo para
pijos klebonas Fr. Paul Wood
ir kun. Vytautas Volertas. Ten
irgi buvo puikus Kūčių stalas
- silkės, karšti patiekalai keptos žuvys, b ly n elia i su
varške ir bulvinės bandelės.
Bet, visos popietės energiją
sudarė pats dr. Kazas, kuris
kaip Kalėdų senelis dalino do
vanas ir pravedė loteriją. Kul
tūrinę programą atliko pianis
tas Edvinas Minkštimas, kuris
pagrojo tradicines “Christmas
Carols”. Visa publika dainavo.
Dr. Kazas įteikė Vyčių garbės
nario ordinus vysk. Baltakiui,
kun. Volertui. A tsilankė 70
žmonių ir nuotaika buvo šilta,
draugiška ir šventiška. Mes
sveikinam e dr. K azą už jo
energingą, nuoširdų darbą bei
norą atnaujinti ir atgyvinti vy
čių veiklą.
Dr. Giedrė Kumpikaitė
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Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 31 d., šeštadienį Naujųjų m etų sutikim as
L ietuvių nam uose - pradžia 8:00 val. vak. R engia LB
Clevelando apylinkė ir Lietuvių klubas.
200 6 m.
VASARIO 25 d., šeštadienį 6:00 val. vak. Vasario 16-osios
minėjimas Dievo motinos parapijos didžiojoje salėje. Rengia
Clevelando LB apylinkė ir ALT skyrius.
L IE T U V O S N E P R IK L A U S O M Y B Ė S Š V E N T Ė

nuoširdžiai
sveikina visus
korporantus-es bei jų šeimas
•v. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Visiems
linkime geros sveikatos, linksmos nuotaikos
ir asmeninės laimės per visus
ateinančius metus.
Vivat, crescat, floreat Korp!
Neo-Lithuania!

SUSIVIENIJIM AS
L IE T U V IŲ
A M ER IK O JE,
seniausia pasaulyje lietuvių
organizacija, įžengus į antro
šim tm ečio veiklą (SLA įkurtas 1886),

sveikina šv. Kalėdų proga
visus narius ir tėvynainius,
išsisklaidžiusius plačiam e pasaulyje.
Sulaukus 2006 metų,
linkim e N aujųjų M etų rezoliucijoje
gyvenim o kelrodžiu pasirinkti lietuviškas
organizacijas, pradedant ir pagerbiant
SU SIV IE N IJIM Ą L IETU V IŲ
A M ERIK O JE,
kuris 2006 metais švenčia 120 metų
veiklos sukaktį!
Draugiškoje ir broliškoje dvasioje
buvusi ir esama
SLA VYKDOMOJI VALDYBA

Lietuvių fondas, Lemont, IL ... 4,500
A.Muliolis, Euclid, O H ........... 100
J.Stankūnas, Cos Cob, C T ....... 100
N.Chernetzky, Beachwood, OH .. 45
J.Ignaitis, Cupertino, C A .......... 45
D.Kasaitis, Baltimore, M D ....... 45
F.Klimaitis, Cleveland, O H ......45

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba:

A.Markevičius, S. Monica, CA ... 45

Eduardas Modestas
Daiva Meilienė
Algis Augaitis
Vita Girdvainienė
Vaclovas Mažeika

A.Regis, Chicago, I L .................45
R.Vaitys, Highland Park, IL ...... 45
V.Matulis, Stuart, F L .................30
T.Sperauskas, Glen Cove N Y ...30
Illinois Lietuvių
Respublikonų L y g a ...................25

CLEVELANDE
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukakčių minėjimas
vyks 2006 m. vasario 25 d., šeštadienį, 6:00 val. vakaro Dievo
Motinos parapijos salėje, 18022 Neff Road, Cleveland, OH.
Kalbą pasakys Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV
Vygaudas Ušackas.
Meninę dalį atliks Chicagos lietuvių tautinių šokių grupė
Grandis.
Po programos bus vaišės ir muzika, šokiams gros Rimo
Kaspučio orkestras iš Detroito. Taip pat veiks baras ir bus
parūpinta vaikų priežiūra.
Bilietai: suaugusiems 15 dol., studentams 10 dol., vaikams
5 dol., su 10 dol. priedu dalyvaujantiems vaišėse. Bilietus galima
įsigyti sekmadieniais Dievo Motinos parapijos svetainėje arba
skambinant Kristinai Stankaitytei-Phillips 440 238-2557 ar
Beatričei Pautienienei - 216 383-8225.
Vasario 26 d., sekmadienį, 9:45 val. ryto vėliavų pakėlimas
prie paminklo Dievo Motinos parapijos aikštėje.
10:00 val. ryto šv. Mišios Dievo Motinos šventovėje. Mišių
m etu giedos E xu ltate choras, diriguojam as m uz. Ritos
Kliorienės.
Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis.
M inėjim ą rengia JAV LB C levelando apylinkė ir ALT
skyrius.

DIRVAI
AUKOJO

A.Barzdukas, Falls Church, VA ... 25
V.Vaškys, Phila., P A ..................25
A.Zenkus, Webster, M A ........... 23

Illinois lietuvių respublikonų lygos
valdyba sveikina Jūsų visą redakcinį
štabą ir Jūsų skaitytojus ir linki

A.Čepulis, Wlby, O H ................20
J.Liauba, Cincinnati, O H .......... 20
V.Trumpjonas, Naperville, I L ...20
H.Gontar, St. Louis, M O .......... 15

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
ir sėkmingų Naujųjų Metų.

J.Vėlyvis, North Adams, M A .. 15
A.Bimbiris, Boise, ID ............... 10
T.Kasiuba, Brooklyn, N Y ......... 10
J.Orentas, Glen Oaks, N Y ........ 10

Su pagarba

M.Sodeika, Torrance, C A ......... 10

Anatolijus Milunas
Pirmininkas
Illinois lietuvių
respublikonų lyga

R.Valaitis, Brecksville, OH .......... 10
V.Bagdonavičius, Phila., P A ...........5
H.Vaitaitis, Old Saybrook, C T ........5
L.Raslavičius, Elk Grove V., I L ..... 5

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

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

SVEIKINIMAI

A.f A.
Visiems “Dirvos” darbuoto
jams linkime linksmų švenčių,
brandžių darbų ir kilnių norų
išsipildymo.
Mrs.& Mr. S. Lee, Semi
nole, FL
Sfe Sfe
EF
E Sfe
Redaktoriau,
Siunčiu “Dirvos” prenume
ratai už 2006 metų pratęsimą 55
dol. ir pridedu auką 45 dole
rius. Su šiuo laišku siunčiu
šimto dolerių čekį.
Esu Jums dėkingas už gerą
lietuvišką laikraštį.
Juozas Ignaitis, Cupertino,
CA
Sfe
E^ Sfe
E Sfe
Nuoširdžiai sveikiname ir
linkime linksmų Sv. Kalėdų
švenčių, ramybės, meilės, ge
ros valios ir sveikų, laimingų
Naujųjų 2006 Metų.
Vytautas ir Gražina Ka
mantai, Grand Rapids, M I

ELEO N O R A I
V A LIU K Ė N IE N E I,
b u v u s ia i A m e rik o s L ie tu v ių T a u tin ė s
S ą ju n g o s v a ld y b o s se k re to re i, b u v u sia i
Č ik ag o s sk y riau s p irm in in k ei išk eliav u s
am žin y b ėn , jo s D U K R A I, S Ū N U M S su
šeimom is, gim inėm s ir visiem s artimiesiem s
reiškiam e gilią užuojautą.

A.L.T.S. Valdyba

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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SPORTO ŽINIOS
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Paul Siefanac

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

LINUI Mt LIOLIŲ] -216-387-3204
linas@fixlcrrcalty.com
Klovainių mokykloje, Pakruojo rajonas, LR prezidentas V. Adamkus apsilankė suremontuotoje sporto
salėje, kurioje sportuoja ne tik moksleiviai, bet ir visi miestelio bendruomenės nariai ir atidarė Pakruojo
rajono kaimiškųjų bendruomenių kalėdinį krepšinio turnyrą.
www.president.lt

2006 m. SALFASS KREPŠINIO IR TINKLINIO
KALENDORIUS
P a teik ia m e 2006 m etų
ŠALFASS-gos metinių krep
šinio ir tinklinio pirmenybių
kalendorių. Kitų sporto šakų
kalendorius dar tebėra planavi
mo stovyje ir bus paskelbtas
artimoje ateityje.
IV-sis KREPŠINIO
TURNYRAS
IV-jį krepšinio turnyrą Lie
tuvos ambasados taurei laimėti
rengia Lietuvos Respublikos
ambasada JAV 2006 m. kovo
18 d., šeštadienį, Washington,
DC.
Inform uoja: Vaidas Taučius, Embassy of Lithuania,
4590 M a cA rth u r Bl. NW,
Washington, DC 20007. Tel.:
202 234-5860 Ext. 130; E 
mail: vaidas@ltembassyus.org

nių) krepšinio pirmenybes ren
gia Čikagos ASK “Lituanica”
ir Čikagos LSK “Ž algiris” ,
2006 m. balandžio 1 ir 2 die
nom is, Čikagoje, IL. Infor
muoja dr. Donatas Siliūnas,
5116 Illinois Ave., Lisle, IL
60532-2014. Tel: 630-852
3204; Fax: 630-852-4026; E
mail: dsiliunas@aol.com Web
site: www.lituanica.org
56-sios SPORTO
ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE

2006 m. ŠA LFA SS-gos
vyrų senjorų (35 m. ir vyres

56-sios Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės įvyks 2006
m. gegužės 19-21 dienomis,
Čikagoje, IL. Vykdo Čikagos
ASK “Lituanica” ir LSK “Žal
giris”. Programoje: krepšinio
(vyrų, moterų ir vaikinų A bei
merginų A), tinklinio (vyrų,
moterų ir mišrių kom andų),
plaukimo, stalo teniso ir šach
matų 2006 metų ŠALFASSgos pirmenybės. Informuoja
dr. Donatas Siliūnas.

Stipriausiu pasaulio žmo
gumi vadinamas Žydrūnas Sa
vickas baigiantis metams prie
šiemet iškovotos įspūdingos ti
tulų kolekcijos pridėjo dar vie
ną - jis Karibų jūros saloje Sant
Marten laimėjo tarpžemyninę
taurę. Europos rinktinė, kuriai
atstovavo Ž. Savickas, latvis
Raimondas Bergmanis, estas
Andrus Murametsas bei vokie
tis Heinz Olesh, finale nugalė
jo Panamerikos ekipą. Tarpže
myninės taurės varžybos buvo
surengtos pirmą kartą, koman
das suformavo tarptautinė ga
liūnų federacija. Šįmet lietuvis
galiūnas tapo pasaulio ir Euro
pos čempionu, o su Lietuvos
komanda laimėjo planetos pir
menybes.
Specialus orientaciniam
sportui pritaikytas vežimėlis ir
filmavimo kamera - tokią do
vaną gavo Panevėžio rajone

Bartkūnų kaim e gyvenantis
Evaldas Butrimas. Jau 11 metų
kojų nevaldantis vyras buvo ap
dovanotas už sportinius laimė
jimus. Šį rudenį E. Butrimas
atstovavo Lietuvai Pasaulio ne
įgaliųjų orientacinio sporto
čempionate, vykusiame Japoni
joje - čia jis asmeninėse varžy
bose tapo nugalėtoju. Lietuvos
kom anda šiame čem pionate
užėmė antrąją vietą. E. Butri
mas nebegali vaikščioti po ava
rijoje patirtos sunkios traumos,
tačiau atsigavęs po nelaimės jis
sėkm ingai tęsia sportininko
karjerą.
Pasaulio ultratriatlono čem
pionui 47 metų Vidmantui Ur
bonui jau kelios savaitės mau
džia ne tik ranką, bet ir širdį. O
tai reiškia, kad savo grandiozinį
tikslą - Lamanšo sąsiaurio šturmavimą ateinantį rugpjūtį jam
gali tekti pamiršti.
LG0TIC

SENJORŲ KREPŠINIS
ČIKAGOJE

JAUNUČIŲ KREPŠINIS
TORONTE
2006 m. ŠALFASS-gos jau
nučių B, C, D, E ir F (moleku
lių) klasių krepšinio pirm e
nybes, berniukams ir mergai
tėms nuo 6 iki 16 metų, vykdo
Toronto PPSK “Aušra”, 2006
m. gegužės 27-28 dienomis,
Toronte, Ont., Kanadoje. In
formuoja Sports Club “Aušra”,
c/o Edis Punkris, pirmininkas,
1 Resurrection Road, Toronto,
ON M9A 5G1, Canada. Tel:
905-465-1010 Ext. 227; E 
mail: edpunkris@hotmail.com
Aušros E-mail: info@ausra.net
Website: www.ausra.net
P astaba: reik alu i esant
kiekvienų varžybų išsamesnė
informacija bus pateikta atski
rai.
SA LF A SS
CENTRO
VALDYBA

ww w.Cl eve IandHūus ing Marke Leom
wwv, LyndhurstOhioHjtne8.com
www.Euc1id-HDtne8.com
www. Rithmotid-H e ighls-H omes,com
www.May file]dHames.net
www. Pepper-Pi ke-H nines .cam
www.SauthEudidHomes.com
www.Beach wood-Ohio-Homes.com
www.FtxlerRealty.com

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

JAKOBS AND SON
Laidojiipo įstaiga
William J. Jakubs Sr.
W illiam J. Jakutis Jr.

Kenneth schmfcft
Barbara Jakubs Schmidt
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SAVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

