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PRANCŪZIJA KARTU 
SU JUNGTINĖMIS VALSTIJOMIS
Prancūzijos prezidentas 

Nicolas Sarkozy, kuris stengiasi 
atversti naują transatlantinių 
ryšių puslapį, gyrė Jungtines 
Valstijas ir žadėjo remti JAV 
poziciją dėl Irano ir Afganis
tano.

Siekdamas padaryti galą 
ketverius metus tvyrojusiai 
įtampai dėl 2003 metų invazi
jos į Iraką, N.Sarkozy iškilmin
gai pažadėjo puoselėti seną 
JAV ir Prancūzijos draugystę ir 
paremti Vašingtoną kai kuriais 
opiais klausimais.

“Galime turėti skirtumų, 
galime dėl kai ko nesutarti, gali
me net ginčytis kaip daugelyje 
šeimų”, - sakė N.Sarkozy JAV 
Kongresui, į kurio abejus rū
mus užsienio svečiai kreipiasi 
labai retai.

“Tačiau kai užklumpa sun
kumai, kai užklumpa išmėgi
nimai, stojama už draugus, sto
jama petys į petį su jais, jie re
miami ir jiems padedama”, - 
sakė Prancūzijos prezidentas.

Jau praėjo laikai, kai pran
cūziškos bulvytės buvo iš
brauktos iš Kongreso meniu 
kaip nepatriotiškas dalykas. 
JAV įstatymų leidėjai atsistoję 
tris minutes plojo, kai N.Sarko- 
zy įėjo į posėdžių salę.

Nuolat paminėdamas JAV

vaidmenį per Antrąjį pasaulinį 
karą, naujasis Prancūzijos va
dovas žadėjo, kad prancūzai 
niekada nepamirš savo skolos 
amerikiečiams.

“Prancūzija niekada nepa
mirš tos jūsų vaikų aukos, - 
sakė jis. - Mano kartos vyrai ir 
moterys girdėjo tėvus kalbant 
apie tai, kaip Amerika 1944-ai- 
siais grįžo išvaduoti mūsų iš 
siaubingos tironijos, kuri norė
jo  mus pavergti... Štai kodėl 
mes mylime Ameriką”.

Jacques Chirac, kuriam val
dant santykiai su Amerika buvo 
šalti, pakeitęs N.Sarkozy paža
dėjo, kad Vašingtonas gali būti 
tikras dėl Prancūzijos paramos 
tokiais klausimais kaip Iranas, 
Afganistanas ir Pakistanas.

Prancūzija “bus įsitraukusi 
į Afganistano reikalus tol, kol 
to reikės, nes toje šalyje ant kor
tos pastatyta ... pati mūsų ver
tybių ir Atlanto sąjungos atei
tis”.

Be to, N.Sarkozy parėmė 
griežtą JAV poziciją dėl Irano 
branduolinės programos. Ploji
mais buvo palydėti jo žodžiai, 
kad “branduolinį ginklą tu
rinčio Irano perspektyva Pran
cūzijai yra nepriimtina”.

Tačiau išsakydamas ir tam 
tikrą kritiką, kurios bendrai bu

vo labai nedaug, jis paragino 
amerikiečius labiau pasisteng
ti sutvirtinti dolerį ir imtis vado
vaujamo vaidmens kovoje su 
pasauliniu atšilimu.

JAV prezidentas George W. 
Bush, kuris lapkričio 6 d. va
karą per iškilmingą vakarienę 
pasveikino N.Sarkozy prancū
ziškai, per spaudos konferen
ciją Virginia taip pat negailėjo 
gražių žodžių naujajam Pran
cūzijos vadovui.

“Jūsų vadovavimas savo ša
liai yra labai įspūdingas, - sakė 
G.W.Bush. - Jūs duodate aiškų 
signalą. Aišku, kad esate žmo
gus, kuris daro, ką sako ... Su 
tokiais žmonėmis man patinka 
turėti reikalų”.

N.Sarkozy sakė, kad Pran
cūzija taip pat nerimauja dėl po
litinės krizės Pakistane, kur da
bar paskelbta nepaprastoji pa
dėtis. “Mums kuo greičiau rei
kia rinkimų”, - pažymėjo jis.

Irako klausimu N.Sarkozy 
vengė bet kokios kritikos ir 
sakė, kad Prancūzija nori matyti 
“vieningą Iraką” ir kad “niekas 
nesuinteresuotas matyti išar
dytą Iraką”. “Norime demokra
tinio Irako”, - pabrėžė jis.

Trumpas jo vizitas buvo pri
sodrintas istorinių asociacijų. 
Sakydamas kalbą Kongresui 
N.Sarkozy gyrė tą vaidmenį, 
kurį per Amerikos revoliuciją 
suvaidino prancūzų didikas ir

Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy pirmasis oficialus vizitas 
JAV.

diplomatas markizas de Lafay
ette.

Po to abu prezidentai susi
tiko Mount Vernon, buvusioje 
pirmojo JAV prezidento Geor
ge Washington rezidencijoje.

N.Sarkozy Kongrese taip 
pat entuziastingai gyrė JAV 
kultūros įtaką pasaulyje, nors 
daugelis prancūzų nepatikliai 
žiūri į tą didžiulę įtaką, kurią 
Vakarų kultūrai daro Holivudo 
studijos.

“Mano kartos (žmonės) net 
nesilankę Amerikoje dalijosi su 
jumis visomis svajonėmis, o

mūsų vaizduotę kurstė Holivu
das, didis vakarinių teritorijų 
užkariavimas, Elvis Presley. 
Turbūt nedažnai girdite čia mi
nimą jo  vardą, bet mano kartai 
jis yra universalus”.

N.Sarkozy dar paminėjo 
džiazo muzikantą Duke Elling
ton, aktorius John Wayne ir 
M arilyn M onroe, pilietinių 
teisių gynėją Martin Luther 
King jaunesnįjį ir JAV astro
nautus, “kurie tą dieną, kai 
amerikiečiai vaikščiojo Mėnu
lyje, išpildė seniausią žmonijos 
svajonę”. lrytas.lt

Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo simbolinio paminklo, pastatyto okupantų nužudytiems 1918- 
ųjų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams Kaziui Bizauskui, Pranui Dovy
daičiui, Vladui Mironui atminti, šventinimo iškilmėse. www.president.lt

REIŠKIAMAS SUSIRŪPINIMAS 
DĖL KRIZĖS GRUZIJOJE

Vilnius, lapkričio 8 d. Prezi
dentas Valdas Adamkus suteikė 
aukštesnius karinius laipsnius 
Lietuvos kariuomenės genero
lams ir karininkams.

Generolo leitenanto laipsnis 
suteiktas Lietuvos kariuomenės 
vadui generolui majorui Valdui

PREZIDENTAS SUTEIKĖ KARINIUS LAIPSNIUS
Tutkui, generolo majoro laips
nis - Krašto apsaugos ministeri
jos Gynybos štabo viršininkui 
brigados generolui Vitalijui 
Vaikšnorui, brigados generolo 
laipsnis - Lietuvos kariuomenės 
Mokymo ir doktrinų valdybos 
vadui, laikinai einančiam Lau

ko pajėgų vado pareigas pulki
ninkui Jonui Vytautui Žukui ir 
laikinasis brigados generolo 
laipsnis - Karinių oro pajėgų va
dui pulkininkui Artūrui Leitai.

Šie prezidento dekretai įsi
galioja nuo 2007 m. lapkričio 
23 dienos. www.president.lt

Baltieji rūmai lapkričio 7 d. 
paskelbė, kad “yra susirūpinę” 
dėl padėties Gruzijoje, ir para
gino vyriausybę ir opoziciją 
pradėti “konstruktyvų dialogą”.

“Esame susirūpinę dėl pra
nešimų iš Gruzijos. Raginame, 
kad visi protestai būtų taikūs ir 
kad abi šalys susilaikytų nuo 
smurto”, - sakė JAV saugumo 
tarybos atstovas Gordon John
droe.

Gruzijos prezidentas Michail 
Saakašvili lapkričio 7 d. vakare, 
po policijos susirėmimų su pro
testuotojais, 15-ai dienų paskel
bė šalyje nepaprastąją padėtį, 
per televiziją pranešė ekono
minės plėtros ministras Georgij 
Arvaladzė.

“Vyriausybė ir opozicija tu
rėtų leistis į konstruktyvų dia
logą viena su kita. Mes ir toliau 
stebėsime padėtį” , - sakė G. 
Johndroe.

Tai jau antras kartas mažiau 
nei per savaitę, kai Vašingtonas 
turi reaguoti į nepaprastosios pa
dėties paskelbimą valstybėje są
jungininkėje. Lapkričio 3 d. ne
paprastąją padėtį šalyje Pakis

tane įvedė prezidentas Pervez 
Musharraf.

Kiek anksčiau už M.Saakaš- 
vili pranešimą JAV valstybės 
departamentas paragino Gruzi
jos vyriausybę ir opoziciją tai
kiai išspręsti nesutarimus ir 
vengti žingsnių, kurie galėtų iš
provokuoti smurtą.

“Nė viena šalis - nei vyriau
sybė, nei opozicija, neturėtų im
tis jokių veiksmų, kurie būtų 
sąmoningai provokuojantys ki
tai (šaliai) ir galėtų paskatinti 
smurtą”, - žurnalistams sakė at
stovas Sean McCormack.

Demonstrantai reikalauja 
2003 metais per taikią “rožių 
revoliuciją” į valdžią atėjusio 
M.Saakašvili atsistatydinimo.

Sveikatos apsaugos minis
terija pranešė, kad po susirė
mimų 486 žmonės buvo atvežti 
į ligonines ir kad dauguma jų, 
suteikus jiems medicininę pa
galbą dėl nedidelių sužeidimų ir 
ašarinių dujų poveikio, buvo iš
leisti namo. Policija demon
strantams vaikyti naudojo gumi
nes kulkas, ašarines dujas ir van
dens patrankas. LRT

lrytas.lt
http://www.president.lt
http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lapkričio 3-iąją, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pa

sitiko savo 81-ąjį gimtadienį. Pasak prezidento atstovės spau
dai Ritos Grumadaitės, V. Adamkus šiais metais gimtadienį 
atšvęsti nutarė ramiai, be ištaigingų ceremonijų ar iškilmių 
restorane - prezidento manymu, šios poilsio dienos buvo skir
tos susikaupimui ir poilsiui, o ne didelėms šventėms. Spaudos 
atstovės teigimu, nepaisant garbaus amžiaus šalies vadovas 
jaučiasi puikiai, yra geros nuotaikos ir kupinas jėgų. Nors gimi
mo dienos išvakarėse šalies vadovas m andagiai paprašė 
sveikintojų neiti į Prezidentūrą, bet V. Adamkui, kaip vyriau
siajam ginkluotųjų pajėgų vadui, staigmeną pateikė krašto ap
saugos ministras Juozas Olekas ir kariuomenės vadas genero
las majoras Valdas Tutkus. Prezidentą sveikino ir jo  patarėjai, 
nes per poilsio dienas to padaryti negalėjo.

Prieš 15 metų Algirdas Mykolas Brazauskas įrodinėjo, kad 
Nepriklausomybės atkūrimas tėra paprasta valstybės evoliuci
ja, jog sovietmečio negalima vadinti okupacija. Dabar jis savo 
knygoje "Ir tuomet dirbome Lietuvai" kalba šiek tiek kitaip. 
Lietuva buvusi okupuota, tačiau buvęs komunistų būrys, kurie 
dirbę Lietuvai. Todėl jis siūlo kai kuriems okupacinio režimo 
komunistams veikėjams pastatyti paminklus. Jis pats komunis
tas visą gyvenimą nuoširdžiai, pasiaukojančiai dirbęs Lietuvai, 
statęs namus, elektrines ir gamyklas. Be jo  to nebūtų buvę. Bet 
politologas Andrius Navickas pastebi, kad tai savaip parašyta 
tikrovė su iškraipytais faktais. Knyga peršama mokykloms, kad 
mokiniai pažintų sovietmetį per A. M. Bazausko išdailintą ko
munizmą.

Paryžiuje vykusioje UNESCO Vykdomosios tarybos sesi
joje Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ina Marčiulionytė buvo 
išrinkta šios tarybos vicepirmininke ir tapo Vykdomosios tary
bos biuro nare. Tarybos biure dirba dvylika narių: tarybos 
pirmininkas, šeši vicepirmininkai ir penki tarybos komitetų 
pirmininkai.

"Caritas" vadovai lankėsi "Austrijos Caritas" centre, kur 
susipažino su austrų katalikų labdaros veikla ir to darbo meto
dais. Lietuvos "Caritas" organizacijai vadovauja kun. Robertas 
Grigas. Jo pavaduotoja yra Janina Kukauskienė, buhalterė Rita 
Kochanskienė, vargstančių šeimų skyriaus vadovė Aušra 
Budėjienė, reikalų vedėjas Saulius Kelpšas, kalinių ir buvusių 
nuteistųjų globos vadovas Vytautas Ilevičius. Jie aplankė Aus
trijos "Caritas" tarnybą Vienoje, Zalzburge, Linze ir St. Piol- 
teno vyskupijų įstaigas. Lietuviai susipažino kaip dirbama su 
pagalbos reikalingais žmonėmis. Austrijos valstybė nelaiko, kad 
daro malonę, skirdama lėšas "Caritas" įstaigų labdarai. Skirstant 
biudžetą socialinei sričiai, vertinama pagal atliekamą darbo 
kokybę. Valdžia yra įstatymiškai įpareigota finansuoti darbuo
tojus, komunalines ir kitas išlaidas -  nepriklausomai nuo to, ar 
įstaiga valstybinė, ar bažnytinė, ar nevyriausybinė. Tokio 
požiūrio dėka laimi ir visuomenė, ir pagalbos reikalingi ir 
neįgalieji. (Puikus pavyzdys galėtų būti ir mūsų šaliai).

Italijos šiaurės miestelyje Bardyje, susirinkus Romoje ir Mi
lane gyvenantiems lietuviams, netoli Parmos buvo pašventintas 
lietuviškas koplytstulpis. Bardžio miestelis -  vienintelis Italijoje, 
kurio viena svarbiausių gatvių pavadinta Lietuvos vardu "Via Li- 
tuania". Ten jaunimo centre veikia lietuviškoji konferencijų salė 
"Sala Lituania". Ten ir didžiulė italų dailininko Dilvo Lotti Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės freska. Pirmą kartą koplytstulpį 
tame mieste pastatė prel. Vincas Mincevičius, Romoje daugel 
metų leidęs "Elta-Press". Jis buvo kardinolo Antonio Samore 
sekretorius. Kardinolas nepriklausomoje Lietuvoje pradėjo 
diplomatinę tarnybą ir Lietuvos neužmiršo iki pat savo mirties. 
Jo ir prel. V. Mincevičiaus pastangomis Vatikano Sv. Petro bazi
likos požemyje buvo įrengta lietuviška koplyčia ir viena Romos 
aikščių pavadinta Lietuvos vardu. Dabar Italijos lietuvių rūpesčių 
į Bardi miestą lietuviškas koplytstulpis sugrįžo po 45 metų. Bet 
kada Italijos vyriausybė sugrąžins Lietuvos ambasados pastatą, 
kurį nusavino Sovietų Sąjunga?

Konstituciją pažeidusio ir dėl to iš prezidento pareigų 
pašalinto Rolando Pakso ketinimai sugrįžti į politinį gyvenimą 
ir kitąmet vesti savo partiją į Seimo rinkimus dūžta. Mat R. 
Pakso bylą Strasbūro teismas gali išnagrinėti gerokai po kitais 
metais įvyksiančių Seimo rinkimų. Iki šiol Europos Žmogaus 
Teisių Teismas (EŽTT) net nėra apsisprendęs, ar byla priimti
na. Lietuvos Vyriausybės atstovės EŽTT Elvyros Baltutytės 
tvirtinimu, R. Pakso bylos procesas nėra pajudėjęs į priekį, nors 
byla teisėjus pasiekė jau daugiau kaip prieš metus, ir “neaišku, 
kada tai bus sprendžiam a” . R. Paksas Strasbūro teismui 
skundžiasi, kad jam neteisėtai uždrausta kandidatuoti į Seimą 
ir į prezidento postą - tuo apribojamos jo  pilietinės ir politinės 
teisės, garantuotos Europos žmogaus teisių konvencijos.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

NAUJO LENKIJOS 
PREMJERO POZICIJA

Būsimasis Lenkijos minist
ras pirmininkas Donaldas Tus- 
kas lapkričio 8 d., ketvirtadienį 
teigė, kad po dvejus metus 
trukusio Europos Sąjungos 
atžvilgiu skeptiško konserva
torių valdymo laikysis stip
rios proeuropietiškos politikos.

"Galite būti tikri, kad vy
riausybė laikysis labai stiprios 
proeuropietiškos krypties ir 
kad santykiai su Europa suin- 
tensyvės", - per bendrą spau
dos konferenciją su Europos 
Komisijos pirm ininku Jose 
Manuel Barroso sakė D.Tus- 
kas.

D.Tusko vadovaujama li
berali Pilietinė platforma spa
lio 21 dieną laimėjo parlamen
to rinkimus. D.Tuskas kelis 
kartus tvirtino, kad nori page
rinti santykius su likusiomis 
ES, į kurią Lenkiją įstojo 2004 
metais, valstybėmis.

Darbą baigiančio ministro 
pirmininko Jaroslaw Kaczyn
ski vyriausybė nuolat konflik
tavo su likusiomis 27 šalių blo
ko narėmis.

"Siandien turėjau galimybę 
asmeniškai pasveikinti savo 
gerą bičiulį Donaldą Tuską su 
pergale, su jo  partijos pergale 
parlamento rinkimuose", - ket
virtadienį sakė J.M.Barroso. 
"ES turės naudos iš konstruk
tyvios, dinamiškos ir europie- 
tiškos Lenkijos", - sakė jis.

D.Tuskas savo vyriausybę 
turi suformuoti artimiausiomis 
dienomis. J.M.Barroso buvo 
pirmasis jo  aukšto rango sve
čias iš užsienio.

J.M.Barroso į Varšuvą at
vyko dėl garbės daktaro laips
nio, kurį jam suteikė Varšuvos 
ekonomikos universitetas.

Reuters, AFP, ELTA

M.SAAKASVILIS
SUTIKO - RINKIMAI 

GRUZIJOJE VYKS 
PAVASARĮ

Gruzijos prezidentas M i
chailas Saakašvilis, susilaukęs 
Vakarų priekaištų dėl opozici
jos mitingo išvaikymo ir ži- 
niasklaidos priemonių uždary
mo, pasiūlė sprendimą - su
rengti pirmalaikius prezidento 
rinkimus 2008 metų sausio 5 
dieną, kuriuose ketina balo
tiruotis.

Tai reiškia, kad 39-erių me
tų Michailui Saakašviliui teks 
atsistatydinti jau lapkritį, me
tais anksčiau nei planuota.

JAV tučtuojau pritarė keti
nimui kuo greičiau surengti 
rinkimus Gruzijoje, o opozici
ja  nori iškelti vieną bendrą 
kandidatą.

Prezidentas paaiškino datos 
pasirinkimą siekiu sumažinti 
propagandinį pagrindinės už
sienio politikos priešininkės - 
Rusijos, kur kovą taip pat vyks 
prezidento rinkimai, aktyvu
mą. LRT

Lapkričio 6 d. įvyko istorinis popiežiaus Benedikto XVI ir Saudo 
Arabijos karaliaus Abdullaho susitikimas, per kurį buvo aptarta 
krikščionių padėtis islamiškoje valstybėje. AP

RUSIJOJE NESUTARIMAI 
DĖL BOLŠEVIKINĖS PRAEITIES

M askva , lapkričio  7 d. 
(AFP/Reuters, ELTA). Rusijos 
valdančioji partija ir jos opo
nentai komunistai trečiadienį 
mini 90 metų sukaktį nuo 1917 
metų bolševikinės revoliuci
jos, likus vos savaitėms iki 
svarbių rinkimų nesutardami 
kaip vertinti šį istoriją pakei- 
tusį įvykį.

Pasak opozicinės Rusijos 
Federacijos komunistų partijos 
(RFKP), visoje šalyje į gatves 
išeis dešimtys tūkstančių žmo
nių, kad prieš gruodžio 2 die
ną numatytus parlamento rin
kimus demonstracijomis pa
minėtų Didžiąją Spalio socia
listinę revoliuciją, per kurią 
Vladimiro Lenino šalininkai 
nuvertė Laikinąją vyriausybę.

Tačiau komunistai demon
stratyviai nedalyvavo iškil
mingame parade Raudonojoje 
aikštėje, kuriuo, kaip teigia 
sostinės valdžia, yra minima 
ne pati revoliucija, bet garsu
sis Antrojo pasaulinio karo 
laikų paradas, surengtas 1917 
m etų bolševikų perversm o 
proga.

Prisimindami 1941 metų 
paradą, kuris įvyko vokie
čiams artinantis prie Maskvos, 
tūkstančiai demonstrantų, vil
kinčių Antrojo pasaulinio karo 
žieminėmis uniformomis, tre
čiadienį žygiavo skam bant 
įkvepiančiai karinei muzikai ir 
mojavo raudonomis vėliavėlė
mis.

Nors dėl daugelio kom u
nistų paveldo elementų tebe
verda karšti ginčai, Sovietų 
Sąjungos pergalė prieš na
cistinę Vokietija Rusijoje pa
prastai nėra siejama su kruvi
na Josifo Stalino diktatūra.

"Šiandien mes minime 66- 
ąsias didžių įvykių, sukrėtusių 
pasaulį, metines", - galvoje 
turėdamas 1941 metus per pa
radą sakė Maskvos meras Ju
rijus Lužkovas, vienas iš val
dančiosios partijos "Vieningoji 
Rusija" vadų.

Trečiadienio įvykiai Rau
donojoje aikštėje paskatino

didžiausios šalyje opozicinės 
Komunistų partijos vadą su
laužyti tradiciją ir gėles prie 
V.Lenino kapo padėti antra
dienį.

Komunistai taip pat padė
jo gėlių prie Kremliaus sienos, 
kur palaidoti J.Stalinas ir John 
Reed, parašęs 1917 metų spa
lio istoriją knygoje "Dešimt 
dienų, kurios sukrėtė pasaulį" 
(10 D ays T hat Shook the 
World).

Komunistų vadas Genadi
jus Z iuganovas an trad ien į 
teigė, kad 1917 metų lapkričio 
7-oji yra "viena žymiausių is
torijos datų", ir pažadėjo į savo 
dem onstrac iją  su rink ti 50 
tūkst. žmonių, pranešė RIA 
Novosti.

Rusijos prezidentas Vladi
miras Putinas ir jo  partija "Vie
ningoji Rusija" pastaraisiais 
metais stengiasi atsiriboti nuo 
V.Lenino palikimo. V.Leninas 
ne tik nuvertė tuometinį reži
mą, bet ir ėmėsi "raudonojo 
teroro" prieš gyventojus bei 
pradėjo pilietinį karą su bal
tagvardiečiais, per kurį žuvo 
šimtai tūkstančių žmonių.

Kremliaus vadai paradų 
metu jau nebestovi virš V.Le- 
nino kapo, ir kritikai atkreipia 
dėmesį, kad šalies gyventojai 
ir V.Putino "Vieningoji Rusi
ja" laikosi dvejopo požiūrio į 
sovietinę praeitį.

Neseniai Viešosios nuo
monės fondo atliktas tyrimas 
parodė, kad 40 proc. rusų tebe
mano, jog 1917 metų revo
liucija didžia dalimi buvo tei
giamas įvykis.

Kita nepriklausomo tyrimų 
centro "Levada" atlikta ap
klausa parodė, kad 35 proc. 
rusų pritartų grįžimui prie so
v ietinės sistem os. Tokiam 
žingsniui nepritartų 44 proc. 
apklaustųjų.

Ir "Vieningoji Rusija", ir 
Komunistų partija kovoja dėl 
vyresnio amžiaus rinkėjų, ku
riems lapkričio 7-ąją minima 
Spalio revoliucijos diena visa
da būdavo šventė.
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ĮVYKO TAI KAS TURĖJO ĮVYKTI

Lietuva išgyvena milžinišką vertybių krizę, teigia Konser
vatorių partijos pirmininkas Andrius Kubilius. Dešimtadalis Sei
mo narių keliavo į Maskvą, kad susitiktų su nuo teismo besi
slapstančiu Darbo partijos vadovu ir pakviestų grįžti atgal į Lie
tuvą jiems vadovauti. Kai kurie politinių įvykių apžvalgininkai 
rašė, kad tuo būdu Darbo partijos nariai išdavė Lietuvą. Regis, 
darbiečiams įprasta keliauti į nedraugiško krašto sostinę, tarsi 
norėtų priminti savo praeitį, kai anuomet keliavo parvežti Stali
no "saulės", pavergusios mūsų valstybę.

Rusija vykdo "skaldyk ir valdyk" politiką ne tik Briuselyje, 
bet ir Lietuvoje. Ypač tai ryšku po ruso sugrįžimo į Lietuvą, kurį 
parsivežė darbiečiai. Tiktai aišku, kad naujojo Čičinsko grįžimą 
į Lietuvą organizavo ne tie darbiečiai, bet Rusijos FSB, pade
dant "Gazprom". Aišku, kad tas grįžimas ir teismo komedija, 
skiriant jam tik šešių mėnesių namų areštą, parodo, jog šia tema 
artėjant Seimo rinkimams bus dar labai daug kalbama. Jau da
bar puoselėjama mintis apie "darbiečių", "valstiečių" ir pak- 
sininkų sąjungą. Viską lems tie, kurie Maskvoje netik kuria po
litinių įvykių Lietuvoje vaizdą, bet ir moka pinigus.

Praėję rinkimai Dzūkijoje atspindi padėtį visoje Lietuvoje. 
Dar nemažai žmonių ir kitur, kurie nori tikėti Darbo partija ir jos 
kandidatais. Tai, kad už rusą balsavo maždaug penki tūkstančiai 
iš 40 tūkstančių balso teisę turinčių dzūkų rinkėjų, parodo, kad 
jo įtaka, nepaisant, kad jis įtariamas finansinėmis suktybėmis, 
dar yra žymi. Bet dzūkai išgelbėjo Lietuvą nuo pasaulinės gė
dos. Jis nelaimėjo ir pakartotinuose rinkimuose. Jei Seimo rinki
mus būtų laimėjęs Rusijoje pusantrų metų slapstęsis ir tik prieš 
rinkimus gražintas slaptųjų jėgų, tai būtų reiškę Lietuvos valsty
bės pažeminimą. Priesaiką lietuvių tautai būtų davęs asmuo, kuris 
ją išdavęs, kai pasiprašė Kremliaus politinio prieglobsčio. Lie
tuviai svarbiais tautai atvejais parodo susipratimą ir vienybę, nors 
šį kartą ir nešimtaprocentinę. Dzūkijos žmonės parodė, jog nenori, 
kad jiems Seime atstovautų finansinis aferistas. Jie balsavo už 
teisininką K. Čilinską, bet ne už Lietuvą dergusį pabėgėlį.

Jei tikėti žinių agentūrų pranešimais, tai Lietuvoje bręsta dar 
vienas skandalas. Buvusio VSD vadovo, KGB rezervisto A. Po
ciaus iš tarnybos atleistas buvęs aukštas Lietuvos saugumo pa
reigūnas Vytautas Damulis pareiškė, kad Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje, dirbančių Europos Sąjungoje ir NATO valstybėse, yra 
žmonių, susijusių su KGB. Panašūs įtarimai gali būti pagrįsti, 
žinant, kuo vadovaujasi socdemai skirdami savo žmones į dip
lomatinę tarnybą. Jie net užsienio reikalų ministru buvo patvirtinę 
Povilą Gylį, kuris yra pasakęs, kad tik Atgimimo metais sužinojęs 
apie masinius lietuvių trėmimus į Sibirą. Dabar jis profesoriauja 
ir dėsto studentams ekonomiką ir teigia sekantis politinius įvykius 
Lietuvoje. Jis pareiškė, kad dėl antirusiškų nuotaikų, skleidžiamų 
Lietuvoje, mūsų valstybė patiria didelių nuostolių: tai kainų kili
mas, dujų kainų didinimas ir naftotiekio "Družba" uždarymas. 
Tokie jo pareiškimai -  ne šiaip sau. Ne jam vienam nepatiko 
prezidento Valdo Adamkaus kalba Jungtinėse Tautose šį rudenį, 
kurioje jis atvirai kalbėjo apie Rusijos ginklavimąsi ir energetinį 
spaudimą ne tik Baltijos, bet ir kitiems kraštams. Bandydamas 
atverti akis Maskvos užhipnotizuotiems politikams.

Džiaugiamės, kad dzūkai išsirinko lietuvį savo Seimo nariu, 
nepaisant, kad šimtai "darbiečių" prabangiais automobiliais buvo 
užplūdę kaimus ir miestelius, ragindami už savo vadą, "namų 
arešte" esantį, kuris vienas tegalįs išgelbėti lietuvius nuo pabran
gusio gyvenimo, į kurį atvedė dabartinė valdžia. S. Tūbėnas

RUDUO PO LANDSBERGIO ŽENKLU
Kuo kitu jis yra buvęs ar 

tebėra, bet Vytautas Landsber
gis užsitarnavo Lietuvos Ant
rosios Respublikos pirmojo 
prezidento titulo ir auksinės 
prezidentinės grandinės. Jos jis 
užsitarnavo labiau, negu kuris 
kitas pastaruosius metus ją ne
šiojęs valstybės vadovas. Ant 
jo  krito ir kritišku metu apsi
stojo nesustabdomos milžinų 
deivės Istorijos šešėlis. Gal 
pro visus mus kada nors praei
na tokio šešėlio bent skverne- 
lis, bet lieka nepastebėtas.

Šiandieninėje, pasaulinės 
dvasinės krizės veikiamoje Lie
tuvoje yra nemažai stovinčių 
lauke prieš atviras lietuvių tau
tos Dvasinės Pilies duris. Dau
gelis neperžengia slenksčio, nes 
žino, kad jį peržengusiems gy
viesiems tautos didvyrių vėlės 
dalija tautinės prievolės už
davinius, reikalaujančius pa
siaukojimo, ryžto ir ištvermės. 
O uždavinių -  gausybė! Gausu 
ir skleidėjų miglos, už kurios 
nuo patriotų dėm esio būtų 
paslėpti jų uždaviniai.

Pulkininko Vytauto Pociū
no žūtin išsiuntimo galimiems 
kaltin inkam s pridengti bei 
dėmesiui kitur nukreipti staiga 
atsirado m askvinės turistės 
vadovaujama Seimo komisija. 
Ji ėmėsi “viens-du” išrišti 15- 
kos metų galvosūkį apie J.Ab- 
ramavičiaus žūtį. Ir kur rasi 
geresnį miglosvaidį už mask- 
vinę turistę?

O senų tradicijų Putino Rusi
ja gali visą lankstaus nugarkau
lio Europą aprūpinti ne tik du
jomis, bet ir miglomis iš dzer- 
žinskinių miglotiekių. Ir štai, pro 
miglą prasiveržia komisijos “iš
vados”: Bražuolės tiltą susprog
dino ir J.Abramavičių nužudė 
Vytauto Landsbergio vadovau
jama Tėvynės Sąjungos teroristų 
gauja. Deja, “išvadose” didelė 
spraga: nepaaiškinta, kokią iš 
galimos rusiško traukinio avari
jos naudą būtų galėjęs turėti rusų 
karius iš Lietuvos išprašęs 
Landsbergis? Juk avarija būtų 
įrodžiusi, kad būtina pagal gele-

TATENA VADOVAS NEĮTINKA IZRAELIUI
Iz rae lio  v icep rem jeras 

Shaul Mofaz lapkričio 8 d. 
paragino pašalinti Mohamed 
ElBaradei iš Jungtinių Tautų 
(JT) atom inės energetikos 
priežiūros agentūros vadovo 
posto, nes jis esą nekreipia dė
mesio į Irano branduolines am
bicijas.

Raginimas atleisti M.ElBa- 
radei pasigirdo kelios dienos 
prieš tai, kai Tarptautinė atomi
nės energetikos agentūra (TA- 
TENA) turi paskelbti naują 
ataskaitą dėl Irano branduo
linės programos, kuri bus la
bai svarbi tolesnėms diskusi
joms Jungtinėse Tautose dėl 
trečio sankcijų Iranui paketo 
tikslingumo.

žinkelį išdėstyti pulkus karių 
Rusijos transportui į Karaliau
čių apsaugoti. Kadangi Tėvy
nės Sąjunga neturi savos ka
riuomenės, Maskva mielai prisi
imtų tą uždavinį. Tad ir dėl 
sprogdintojų nereiktų per daug 
sukti galvos. Kada Maskvai yra 
stigę sprogmenų ar stovyklų te
roristams ruošti?

Rusijos klimatas be abejo 
paveikia maskvinių turistų gal
voseną. Nereiktų stebėtis, je i
gu, kad išgelbėjus archangels- 
kinį gelbėtoją nuo Lietuvos 
teismo, darbštieji m ilijonie
riai “darbininkai” imsis naujų 
miglų skleidimo ir suras mig- 
losvaidžių taikinių. Nes reikia 
daug ką pridengti ir nuo daug 
ko dėmesį nukreipti.

O migloje dėmesį visada 
galima nukreipti į tą patį visų 
raudonųjų perkūnijų žaibolaidį 
-  Vytautą Landsbergį. Jis yra 
sugadinęs apetitą ne vienam 
galios lovio jovalo srėbikui. 
Net yra išklibinęs Rytų ir Va
karų globalistų statomos pa
saulinės valdžios piramidės 
pastolius.

Niujorke yra centrinis Vaka
rų globalistų privatus klubas -  
Užsienio reikalų taryba (CFR), 
kuri apuosto kylančių valstybių 
vadovus. Po to yra sprendžiama, 
ar juos remti ar ne. Kalbėdamas 
CFR būstinėje V.Landsbergis 
prasitarė apie planus atstatyti ne
priklausomą Lietuvą tautiniais 
pagrindais. (Ne kosmopoliti
niais...). Tai neužtikrino jam pa
ramos daugelyje Vakarų sosti
nių. Lietuvos patriotų vėl išlais
vinta tautinė Lietuva pridarė 
daug bėdų globalistams. Jiems 
tenka iš naujo lipdyti pasaulinę 
tironiją. Ne gana, kad “Lands
bergis sugriovė kolūkius”. Pa- 
kirsdami pakinklius (Kovo 11- 
ją) rytiniam globalistų partne
riui -  SSRS, lietuviai, gal to ir 
nežinodami, pristabdė pasau
linio kolūkio -  globalinės vy
riausybės formavimo procesą. 
Tad ir Landsbergis ir tautiniai 
nusiteikusi lietuvių tauta turi 
suprasti, kad yra užsitraukusi ne

“ElBaradei vykdoma poli
tika kelia pavojų pasaulinei tai
kai. Dėl jo  neatsakingos nuo
statos kišti galvą į smėlį Irano 
branduolinės programos klau
simu jis turėtų būti apkaltin
tas”, - visuomeniniam radijui 
sakė Sh.Mofaz, kuris kalbėjo 
iš Vašingtono.

Sh.Mofaz, kuris vadovau
ja  “strateginiam dialogui” tarp 
Izraelio ir jo  pagrindinio są
jungininko Vašingtono, lap
kričio 8 d. susitiko su JAV 
valstybės sekretore Condole
ezza Rice.

M.ElBaradei daugelį Izrae
lio pareigūnų papiktino pran
cūzų laikraščiui Le Monde pa
sakęs, kad Iranui reikėtų “nuo

tik Maskvos, bet ir daugelio kitų 
“demokratinių” sostinių nema
lonę.

Jausdami išorinę paramą 
miglų skleidėjai yra paleidę 
politinę fantaziją už ganyklos 
ribų. Atrodo, kad nieko kito 
neįrodę, jie galėtų bandyti kaip 
nors, susieti Vytautą Lands
bergį ir Tėvynės Sąjungą net 
su Karaliaus Mindaugo nužu
dymu. Tad gal geriausia tą po
litinę komediją taip ir vertinti 
ir iš to pasijuokti.

Švęsdami Vytauto Landsber
gio jubiliejų, džiaukimės Ne
priklausomybe ir laisvėmis. Tai 
geras paskatas dar ryžtingiau 
naudoti turimą laisvę visuome
ninei ir politinei veiklai. Kad 
baigus sutraukyti dvasinės oku
pacijos grandines. Kad užtikri
nus laisvę mūsų vaikams ir vai
kaičiams. Juk aišku, kad iš tautų, 
suvarytų į pasaulinį kolūkį, 
kaip ir iš ūkininkų suvarytų į so
vietinius kolūkius, būtų atimta 
visa, kas brangiausia. Šiuo at
veju tautos prarastų daugiau, ne
gu tik savų valstybių suvereni
tetą. Iš jų būtų atimta tautinė kul
tūra, istorija, tikėjimas, šeimos 
neliečiamumas, teisė į vaikų 
auklėjimą ir, pagaliau, protėvių 
kalba.

Niekas kitas neatliks už mus 
mūsų tautinės pareigos, kaip 
maža ar didelė ji bebūtų. Kiek
vieno mūsų atsakomybė yra gel
bėti savą tautą nuo sunaiki
nimo. Mes nesame vieni toje 
kovoje. Ir kitose, net didžiosio
se tautose, kyla pasipriešinimas 
“vadų” (“Judo ožių”) melagin
giems sandėriams, atimantiems 
iš tautų teisę apsispręsti, kokios 
ES jos nori.

Ar nori likti tokioje ES, kuri 
buvo pristatyta ją kuriant ir Lie
tuvai į ją stojant: tautų solidaru
mas, palengvinta prekyba, su
verenitetas? Ar leisti eurais pa
pirktiems tautų vadams, neat
siklausus tautų valios, susidė
jus su briuselekratais, paversti 
ES į “Europinį Sovietą”, kaip 
pakopą į pasaulinį kolūkį?

Vilius Bražėnas

RUSIJA GINKLUOJASI
Rusijos Valstybės Dūma 

lapkričio 7 d. vieningai balsa
vo už tai, kad Rusija sustab
dytų savo dalyvavimą Įpras
tinės ginkluotės Europoje su
tartyje , priimdama atitinkamą 
prez. V. Putin pasiūlytą įsta
tymą. LRT

trejų iki aštuonerių metų” ato
minei bombai pasigaminti ir 
kad grėsmės artimiausiu metu 
nebus.

Izraelis, kuris priklauso 
TATENA, bet nepasirašė svar
bios Branduolinio ginklo ne
platinimo sutarties, kaip mano
ma, vienintelis Artimuosiuose 
R ytuose tu ri b randuo lin ių  
ginklų. lrt.lt

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Seimo nario rinkimus Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje laimėjęs teisininkas Kęstutis Či- 
linskas lapkričio 6 d. oficialiai prisiekė Seime ir tapo visateisiu Seimo nariu. Jis prisijungė prie Tėvynės 
sąjungos frakcijos ir Seime užims konservatoriaus Algirdo Vrubliausko, tapusio Alytaus rajono meru, 
vietą. www.lrs.lt

BLAIVAUS PROTO POŽIŪRIU

MŪŠIS DĖL NAFTOS VAMZDŽIO
Baltijos dugnu tiesiam o 

dujotiekio "Nord Stream" pro
jekto vykdytojai šiomis die
nomis susilaukė naujų prie
šininkų ir sąjungininkų, rašo 
dienraštis The International 
Herald Tribune.

Švedijos o fic ia lie ji a s
menys pranešė, kad "Nord 
Stream" statybos iniciatoriams 
buvo išsiųstas prašymas pa
sirinkti kitą dujotiekio marš
rutą, kad nebūtų padaryta ža
los aplinkai. Šis prašym as, 
apie kurį iš anksto buvo pra
nešta per praėjusią savaitę Osle 
vykusį penkių kitų valstybių, 
kurias tiesiogiai palies du
jotiekio statyba -  Danijos, Es
tijos, Suomijos, Vokietijos ir 
Rusijos -  atstovų susitikimą, 
tapo nauju  sm ūgiu  "Nord 
Stream" konsorciumui, jau ir 
taip gaištančiam laiką dėl vis 
nesuteik iam ų statybos le i
dimų, teigia dienraštis.

Praėjusią savaitę Europos 
Parlamentas paragino Europos 
Sąjungos valstybių vyriau
sybes ir ES Komisiją nepritar
ti naujoms stambioms inves
ticijoms į infrastruktūros pro
jektus, kol nebus gautas kom
pleksinių poveikio aplinkai 
tyrimų išvados.

N aujasis Lenkijos, kuri 
statomo dujotiekio atžvilgiu 
užima ypač griežtą poziciją, 
premjeras Donaldas Tuskas 
pareiškė norintis, kad 6 mili
jardų  eurų vertės projekto  
įgyvendinimas būtų visiškai 
sustabdytas. Lenkija kaltina 
Vokietiją ir Rusiją kelian t

pavojų Lenkijos ir Baltijos 
šalių saugumui ir pažeidžiant 
šių valstybių nacionalinius in
teresus.

"Pasiruošimas šiai iniciaty
vai, šitam projektui buvo nepa
kankamas, -  antradienį spau
dos konferencijoje sakė D. 
Tuskas. -  Tikiuosi sulaukti tam 
tikrų signalų, o jie jau girdimi, 
kad artimiausioje ateityje šio 
projekto rėmėjai bus pasirengę 
jį rimtai pakoreguoti."

Tačiau Maskvoje Vladimir 
Putin, kuris kartu su buvusiu 
Vokietijos kancleriu Gerhard 
Schroder nuo pat pradžių rėmė 
šio projekto idėją, lapkričio 6 
d. sudarė sutartį su Nyderlandų 
dujų infrastruktūros bendrove 
"Gasunie". "Gasunie" kartu su 
Rusijos dujų monopolininke 
"Gazprom" ir Vokietijos ben
drovėmis "W intershall" bei 
"E.ON Ruhrgas" tapo ketvir
tuoju "Nord Stream" projekto 
partneriu.

Sutinkam ai su sutarties, 
kurią Putin pasirašė su Ny
derlandų ministru pirmininku 
Jan Peter Balkenende, sąlygo
mis "Gasunie" atiteks 9 proc. 
konsorciumo "Nord Stream" 
akcijų, o abi Vokietijos ben
drovės sumažins savą akcijų 
dalį iki 20 proc. "Gazprom" 
išlaikys savąjį 51 proc. du
jotiekio akcijų paketą.

Prisijungusi prie susivie
nijimo "Gasunie" padės "Gaz
prom" sustiprinti pozicijas 
Europoje, teigia dienraštis. 
Rusijos dujų milžinė turi ga
limybę įsigyti iš "Gasunie" 9

proc. dujotiekio Balgzandas -  
Bactonas akcijų. Šis dujotiekis 
jungia "Gasunie" tinklą su D. 
Britanija -  rinka, į kurią nese
niai įėjo ir savąją dalį sparčiai 
plečia "Gazprom". Šiuo du
jo tiek iu  gam tinės dujos iš 
Rusijos bus transportuojamos 
į D. Britaniją.

"Gasunie" kaip ketvirtojo 
partnerio dalyvavimas pabrė
žia šio svarbaus infrastruktūros 
projekto reikšmę visai Euro
pai", - pareiškė "Gasunie" 
valdybos pirmininkas ir vyk
domasis direktorius Marcel 
Kramer. Pasak "Nord Stream" 
konsorciumo atstovų, jie taip 
pat tikisi, jog "Gasunie" iš
sklaidys Lenkijos ir Baltijos 
valstybių, laikančių dujotiekį 
išskirtiniu Rusijos ir Vokieti
jos projektu, kuriuo siekiama 
užvaldyti regiono energetikos 
sektorių, nerimą.

N epaisan t džiūgav im ų 
Maskvoje konsorciumui dar 
teks gauti visą eilę leidimų 
statybai vykdyti, rašo The In
ternational Herald Tribune. 
Švedijos, kurios vyriausybė 
dėl ekologinių priežasčių uži
ma tvirtą neigiamą poziciją 
dujotiekio projekto atžvilgiu, 
oficialieji asmenys tvirtina, 
kad "Nord Stream" nesugebė
jo pateikti alternatyvių marš
rutų.

"Mes vis dar laukiame, kol 
"Nord Stream" pateiks po
veikio aplinkai analizę, - pa
reiškė derybose Švedijos ap
linkosaugos m inisteriją a t
stovaujantis Sten Jerdenius. -  
Tačiau mes taip pat prašome

Kadangi L. Graužinienės 
vadovaujamos komisijos iš
vadose visur, kur tik galima, 
pabrėžiami “konservatoriai” , 
teisingumas reikalautų kalbėti 
apie darbietės Loretos Grau- 
žin ienės vadovaujam ą k o 
misiją. Galime vertinti ją  ir 
kaip darbietės bei ekskursantės 
į M askvą vadovaujamą ko
misiją, kuriai per atstumą ga
limai vadovauja vienas įtaria
masis sukčiavęs itin stambiu 
mastu.

Kadangi išvadų projekte 
teigiam a, jog  “J. A brom a
vičiaus nužudym ą galim a 
vertinti kaip žm ogžudystę, 
įvykdytą teroristinės organiza
cijos požymių turinčios grupės 
asmenų, kurie turėjo ir tebeturi 
ryšių su kai kuriais politinių 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių), Krikščionių 
dem okratų ir buvusios D e
mokratų partijų tuometinės ir 
dabartinės vadovybės bei ki
tais šių partijų nariais” , tai 
reiškia, kad galima vertinti ir 
kitaip.

Komisijos dauguma išski
ria tik vieną duomenų rinkimo 
aplinkybę, kuri “galėjo turėti 
įtakos” J. Abromavičiaus žū
čiai, - suprask, jei tokios ne
lemtos įtakos neturėjo kitos 
aplinkybės, galimai susijusios 
su kita J. Abromavičiaus veik
la, kurios komisija netyrė.

pateikti galimo poveikio aplin
kai analizę, į kurią būtų įtrauk
tas alternatyvių  dujotiekio 
maršrutų Baltijos jūroje api
būdinimas. Mes galėsime pa
lyginti m aršrutus".

Kol kas nė viena šalis, 
kurias tiesiogiai palies du
jotiekio tiesimas, nedavė leidi
mo statyboms. Jos laukia ga
lutinio 1991 m. ESPOO (Kon
vencijos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste) komisijos, verti
nančios kelių šalių vykdomų 
pro jek tų  poveik į aplinkai, 
sprendimo, teigia The Interna
tional Herald Tribune.

Švedijos aplinkosaugos 
ministras Andreas Carlgren 
praėjusią savaitę Osle p a 
reiškė, kad "Nord Stream" pa
sirinko per visą eilę jūros ra
jonų, kuriuose po Antrojo pa
saulinio karo Sovietų sąjunga 
paskandino minas ir chemi
nius ginklus, einantį maršrutą. 
Be to, dujotiekį numatyta ties
ti palei rajonus, kurie yra ypa
tingais saugomi vykdant ES 
inicijuotą projektą "Natura".

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $130.00

Dėl buvusio lauko pajėgų 
vado A. Pociaus teiginio, kad 
būtent J. Abromavičius, o ne 
kas kitas (pavyzdžiui, R. Ka
zėnas) ragino savanorius grįžti 
į mišką, L. Graužinienės ko
misija dirbo paviršutiniškai ir 
galimos situacijos reikiamai 
neištyrė.

Darbietės L. Graužinienės 
vadovaujama kom isija arba 
palanki kairiesiem s spauda 
k lysta vadindam a Česlovą 
Stankevičių 1996-2000 kon
servatorių vyriausybės minist
ru, nes vyriausybė buvo koa
licinė -  Tėvynės sąjungos ir 
LKDP. Komisija bei spauda 
(lrt.lt) nesivargino patikrinti, ar 
tikrai A. Petrusevičius 1997 
metais buvo Tėvynės sąjungos 
narys -  konservatorius. Užtat 
konservatorių S. Kaktį nuteisė 
už akių, nė nepaklausę.

Šie istoriniai politologiniai 
juridiniai netikslumai patvirti
na, kad darbietės vadovauja
mos nacionalinio parlamento 
kom isijos daugum a akylai 
žvelgė ne į faktus, o į Seimo 
nario ir viso Seimo rinkimus.

Todėl ir ponia L. Graužinie- 
nė, ir kiti asmenys pasistengę, 
kad J. Abromavičiaus nužudy
mas nebūtų visapusiškai tiria
mas, po kurio laiko jau bus mi
nimi kaip minimi šioje byloje.

Vytautas Landsbergis
Europos Parlamento narys

"N ord Stream " tikė josi 
gauti leidimus iki šių metų pa
baigos ar vėliausiai iki kito 
pavasario, teigia dienraštis. 
Tačiau, atsižvelgus į tai, kad 
dėl gamtosaugos ir Baltijos 
regiono šalių prieštaravim ų 
bus rengiami vieši statybos 
projekto svarstymai, "Nord 
Stream" atstovas spaudai Jens 
Muller pareiškė, kad susivie
nijimas tikisi visus leidimus 
gauti iki 2009 m. pavasario.

Jis pabrėžė, kad "Nord 
Stream" vis dėlto sugebės iki 
2010 m. užbaigti pirmąjį du
jotiekio statybos etapą ir pa
siekti 27,5 mlrd. kubinių metrų 
dujų tiekimo apimtis. Pasak 
Muller, antrasis statybos eta
pas gali būti užbaigtas dar po 
m etų. Savo ruožtu  "Nord 
Stream" techninis direktorius 
Sergej Serdiukov pareiškė, kad 
dujotiekio atkarpos, kuri bus 
tiesiama jūros dugnu, statybos 
pradžia bus atidėta pusmečiui 
-  iki 2009 m. liepos mėnesio, 
rašo The International Herald 
Tribune.

http://www.lrs.lt
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DARBO PARTIJA JAU UŽSITIKRINO 
NELIEČIAMYBĘ

Vilnius, lapkričio 8 d. Dar
bo partijos frakcijos balsavimą 
Seime dėl prezidento Valdo 
Adamkaus vetuotų Liustraci- 
jos įstatymų pataisų Tėvynės 
sąjungos frakcijos narė Rasa 
Juknevičienė linkusi sieti su 
Darbo partijos įkūrėjo Viktoro 
Uspaskicho galimai užsitikrin
tomis “neliečiamybės garanti
jomis”.

“Akivaizdu, kad netikėtas 
D arbo partijo s laikysenos 
pasikeitimas ir stojimas re- 
zervininkų ir liustracijos prie
šininkų pusėn susijęs su V. 
U spask icho  g rąž in im u iš 
Maskvos. Ryškėja, jog jis gavo 
neliečiamybės garantijas, kad 
savo sugrįžimu nukreiptų dė
mesį nuo tų dalykų, kuriuos 
tyrė Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komitetas. 
Jeigu Darbo partija įtikinamai 
nepaaiškins, kodėl taip staiga 
pasikeitė jos požiūris, bus ga
lima tvirtinti, kad įtakingų jėgų 
užkulisiuose susitarta, jog Dar
bo partijos finansinių pažeidi
mų byla bus tyliai numarinta”, 
- sakė Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto na
rė R. Juknevičienė.

Jos pastebė jim ais , k e t
virtadienį valdančiosios mažu
mos, Darbo partijos ir so
cialliberalų balsais buvo nutar
ta klausim o dėl prezidento LG0TIC

J.KRONKAITIS PALIEKA V.POCIŪNO 
ŽŪTĮ TIRIANČIĄ KOMISIJĄ

Premjero sudaryta darbo 
grupė valstybės saugumo ka
rininko Vytauto Pociūno žūties 
aplinkybėm s B altarusijo je  
ištirti suformulavo ir išsiuntė 
klausimus Užsienio reikalų 
ministerijai bei Valstybės sau
gumo departamentui ir dabar, 
pasak komisijos pirmininko 
Vytauto Ališausko, laukia at
sakymų. Tačiau laukia be vie
no komisijos nario - protes
tuodamas prieš jos neveiklumą 
šiandien traukiasi atsargos 
generolas Jonas Kronkaitis.

Nepatogus klausimas
"Pasitraukimo priežastis 

labai paprasta - komisija nie
ko neatliko iki šiol ir toliau nie
ko neveikia, - tvirtino J.Kron- 
ka itis , šiandien  ketinan tis  
įteikti atsistatydinimo pareiš
kimą V.Ališauskui. - Jau kelias 
savaites mes nė karto nebu
vome susirinkę. Sudaromas 
įspūdis, kad rimtai dirbame, 
tačiau komisijoje iš tikrųjų nie
ko nevyksta. Man yra nepriim
tina, kad taip nevertintume 
žuvusio žmogaus atminimo."

Tiesa, komisijoje vis dėlto 
šis tas vyko. Komisijos nariai 
buvo paraginti pateikti rūpi
mus tyrimui klausimus. Gene
rolas J.Kronkaitis jų  pateikė 
aštuonis.

Vienas labai paprastas ir

veto atmetimo toliau nesvars
tyti, tuo būdu liustracijos pro
cesą sustabdan t m ažiau 
siai pusei metų.

R. Juknevičienės duome
nimis, kiek anksčiau, Seime 
priimant šį prezidento vetuotą 
įstatymą, Darbo partija buvo 
už jį.

Po smarkių diskusijų Sei
mas nusprendė laikyti prezi
dento V. Adamkaus vetuotas 
Liustracijos įstatymo pataisas 
nepriimtomis. Ketvirtadienį už 
tai balsavo 52 Seimo nariai, 
prieš buvo 34, susilaikė 5 par
lamentarai.

Po tokio balsavimo kai ku
rie politikai apgailestavo, kad 
liustracijos procesas atsidūrė 
aklavietėje, ir nebus sudaryta 
nauja iš biudžeto finansuoja
ma Liustracijos komisija.

Įstatymo pataisose, kurios 
laikomos nepriimtomis, buvo 
reglamentuota nauja iki šiol 
v isuom enin iais pagrindais 
veikusios Liustracijos komisi
jos sudarymo tvarka, pirmą 
kartą apibrėžta KGB rezervo 
karininko sąvoka.

Prezidentas V. Adamkus 
vetavo naują Liustracijos įsta
tymą, nes priimant jį nesilaiky
ta Seimo statuto - nebuvo gau
tas Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos įvertinimas.

konkretus - kodėl prezidentas 
Valdas Adamkus atsisakė susi
tikti su parlamentinį tyrimą 
vykdžiusio Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto na
riais, kai jie to prašė? Pasak 
J.Kronkaičio, komisijos pirmi
ninkas V.Ališauskas pareiškė, 
kad komisija negali reikalau
ti, kad į klausimus atsakinėtų 
šalies vadovas.

"Aš ir nesakiau, kad pats 
prezidentas atsakym ą savo 
ranka turėtų rašyti. Tam jis turi 
daug patarėjų, tačiau esu įsi
tikinęs, kad į šį klausimą pri
valu gauti atsakymą", - tvirti
no J.Kronkaitis.

Dar viena priežastis, dėl 
kurios paliekama komisija, - 
netesimi komisijos pirmininko 
pažadai. A.Ališauskas buvo 
pranešęs, kad komisijai sutiko 
liudyti vienas žmogus, kuris 
buvo susitikęs su V.Pociūnu 
prieš pat jo  žūtį. Tačiau ėjo 
savaitės, o tas svarbus liudy
tojas komisijoje taip ir nepa
sirodė, nelabai aiškinant, kur 
jis yra pradingęs.

"Aš nieko neblokuoju"
V.Ališauskas buvo labai 

nustebęs, kai sužinojo apie 
J.Kronkaičio pasitraukimą ir 
atsisakė nuo bet kokių komen
tarų "apie informaciją iš tre
čiųjų lūpų". Jis nesutiko su

Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo tradiciniame Baltijos valstybių vadovų susitikime Rygoje, 
Latvijoje. www.president.lt

SEIMUI PATEIKTA PREZIDENTO VETUOTOS 
LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO PATAISOS

V iln iu s , lapk rič io  8 d. 
Ketvirtadienį, Seimui kaip pla
nuota pateikti prezidento Val
do Adamkaus vetuoto Lius- 
tracijos įstatymo pakeitim o 
įstatymas.

Prezidento poziciją iš Sei
mo tribūnos pristatė jo  patarė
jas Lauras Bielinis.

Šalies vadovas mano, kad 
Liustracijos įstatymo pataisų 
priėmimo procedūra ir turinys 
pažeidžia Konstituciją.

Pasak Prezidentūros prane
šimo spaudai, priimant naują 
L iustracijos įstatym ą nesi
laikyta Seimo statuto - nebu-

RUSIJA SKALDO EUROPĄ
Tarptautinių santykių Euro

pos taryba (ECFR) -  nepri
klausomas analitinis centras, 
kurio vienu pirm ininkų yra 
buvęs Vokietijos užsienio rei
kalų ministras Joschka Fischer 
-  pristatė pranešimą "A Power 
Audit of EU-Russia Relations"

vertinimais, kad komisija ve
getuoja.

"Bijau pasakyti, kada gau
sime atsakymus iš URM ir 
VSD, tačiau viltį juos gauti 
turiu", - tvirtino V.Ališauskas.

Jis taip pat kategoriškai nei
gė tvirtinimus, esą blokuojan
tis nepatogių klausimų valsty
bės institucijoms pateikimą.

"Į klausimus apie preziden
to veikimą nei VSD, nei URM 
negali atsakyti, - aiškino ko
misijos pirmininkas. - O konk
retaus nutarimo siųsti klausi
mus prezidentui komisijoje ne
buvo. Jei toks nutarimas atsi
ras, tai ir nusiųsime."

Komisijoje darbą dar tęsia 
užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas, europarlamen- 
tarai Vytautas Landsbergis ir 
Aloyzas Sakalas, Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Justinas Karosas bei 
užsienio reikalų ministro pa
tarėjas, buvęs VSD vadovas 
Jurgis Jurgelis. Prezidentūra, 
pareiškusi kritišką požiūrį į šią 
tyrėjų grupę, atsisakė deleguo
ti į ją  savo atstovą. delfi.lt

vo gauta Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisijos įvertinimo. 
Tokiu būdu buvo pažeista  
Konstitucijoje įtvirtinto įsta
tymų leidybos proceso stadijų 
seka.

“Šis įstatymas, kaip ir prieš 
tai teiktos iniciatyvos, iš esmės 
nesureguliuoja liustracijos 
proceso, kuris, reikia pripažin
ti, pateko į aklavietę. Fragmen
tiškomis, tik dalinėmis prie
monėmis neįmanoma pasiekti 
istorinio teisingum o”, - pa
žymėjo V. Adamkus.

Šalies vadovas taip  pat 
kreipėsi į Seimą ir paragino

("Santykių pasiskirstymas tarp 
Europos Sąjungos ir Rusijos"). 
Jame teigiama, kad santykiuose 
su Europa iniciatyva perėjo 
Rusijai, kadangi Europos šalys 
negali sutarti dėl vieningos po
zicijos, rašo lenta.ru.

Kaip teigiama pranešime, 
dėl nesustyguotos europinių 
šalių politikos Rusijos atžvil
giu, pastaroji įgauna vis didesnę 
įtaką kiekvienai jų ir tam ji nau
doja ekonominius (pirmiausia 
energetinius) svertus ir "žaidžia 
Kosovo korta".

"Rusija -  pats galingiausias 
faktorius, dalijantis Europą, 
nuo Donald Rumsfeld ir karo 
Irake laikų", - pareiškė vykdan
tysis ECFR direktorius Mark 
Leonard. (Turima omenyje Eu
ropos Sąjungos padalinimas į 
"senąsias" ir "naująsias" nares 
-  Donald Rumsfeld įvestos są
vokos, atsižvelgiant į šalių san
tykius su JAV). Be to, M. Leo
nard pabrėžė, jog Europos ša
lims sutarus dėl vieningos poli
tikos Rusijos atžvilgiu, inicia
tyvą vėl perims šis regionas, ka
dangi Europa yra ekonomiškai 
galingesnė.

Europoje egzistuoja du ben
dravimo su Rusija tipai. Pagal 
vieną jų, Rusija kelia grėsmę, 
kurią reikėtų "lengvai prilaiky
ti". Tuo tarpu pagal kitą, ji yra 
potenciali partnerė ir ją reikia 
integruoti į europietišką sis
temą.

kritiškai įvertinti jau įvykusį 
liustracijos procesą: siekti po
litinio sutarimo dėl jo  tolesnės 
eigos, nustatyti aiškias ta i
sykles ir apibrėžtus terminus.

Seimo priimtose įstatymo 
pataisose pirmą kartą apibrėž
ta KGB rezervo karininko są
voka. Juo pripažįstamas as
muo, įtrauktas į KGB ir kitų 
buvusios SSRS specialiųjų 
tarnybų rezervą, kuris buvo 
KGB mobilizacinė dalis, skir
ta ypatingojo periodo (karo 
grėsmės, karo pradžios, stichi
nių nelaimių ir masinių riaušių 
metu) ir karo atvejais. LG0TIC

Be to, analitikai pagal šalių 
santykius su Rusija išskiria pen
kias šalių grupes. Graikija ir 
Kipras yra vadinamos "Trojos 
arkliais" ir jos dažniausiai palai
ko Rusiją. Vokietija, Prancūzija, 
Italija ir Ispanija, pasak prane
šimo autorių, savo strateginį 
bendradarbiavimą su Rusija 
vysto neatsižvelgdamos į ben
drus ES užsienio politikos prin
cipus. Austrija, Belgija, Suomi
ja, Slovakija, Portugalija ir dar 
penkios šalys priskirtos "drau
giškų pragmatikų" grupei. Jų 
santykiai su Rusija nėra tokie ar
timi kaip "strateginių partnerių", 
tačiau pakankamai platūs ir pir
miausia turi ekonominių pa
skatų. Dar devynios šalys, įskai
tant Čekiją, Latviją, Daniją, 
Šveicariją ir Didžiąją Britaniją, 
priskirtos "susilaikančių prag
matikų" grupei. Šios šalys, nors 
ir domisi glaudžiais ekonomi
niais santykiais su Rusija, nere
tai kritikuoja ją už pažeidžiamas 
žmogaus teises ir demokratijos 
principų stygių.

Galiausiai Lenkija ir Lietu
va yra pavadintos "naujojo Šal
tojo karo kariais", kurių santy
kiai su Rusija yra "atvirai prie
šiški". Reikia pažymėti, kad Es
tija ir Didžioji Britanija, neatsi
žvelgiant į nesenus diplomati
nius konfliktus su Rusija (atitin
kamai dėl Bronzinio kario per
kėlimo ir Aleksandr Litvinenko 
bylos), yra priskiriamos "susilai
kančių pragmatikų" grupei. LRT

http://www.president.lt
delfi.lt
lenta.ru
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LIETUVIŲ FONDO DISKUSIJOS 
DĖL PELNO PASKIRSTYMO

Radijo programos "Margu
tis I I” programų vedėjo Tado 
Kubiliaus pasikalbėjimas su 
Lietuvių fondo Tarybos primi- 
ninku Arvydu Tamuliu

Ruošiate pasikalbėjim ą 
apie Lietuvių fondo pelno 
skirstymą. Kas yra kviečia
mi dalyvauti šiose diskusijo
se?

Šios diskusijos vyks sek
madienį, š.m. lapkričio18, 
12:30 p.p. Pasaulio lietuvių 
centre (Lemonte), Bočių me
nėje. Maloniai kviečiame visus 
atvykti ir aktyviai dalyvauti. 
Apklausos anketos apie Pelno 
skirstymą Lietuvių fondo na
riams jau buvo išsiųstos prieš 
mėnesį. Diskusijų metu pateik
sime gautų rezultatų suvestinę. 
Taip pat mums yra svarbu ži
noti ir ne tik Fondo narių nuo
mones.

Kaip yra skirstomas Lie
tuvių fondo pelnas?

Prašytojai pirmiausia užpil
do paramos arba stipendijos 
prašymą-anketą, kur yra nuro
domi projekto tikslai, apimtis, 
terminas bei tikslūs finansi
niai duomenys. Stipendijų pra

šytojai pateikia savo mokslo 
pažymius. Pelno skirstym o 
komisija atidžiai peržiūri įver
tina prašymus. Komisija suda
ro 3 Lietuvių fondo atstovai ir 
3 JAV Lietuvių bendruomenės 
atstovai. Pelno skirstymo po
sėdžio metu komisija aptaria 
visus prašymus ir nutaria re
miamus projektus. Yra atskira 
pakomisė, kuri yra atsakinga 
už stipendijų prašymų įvertini
mą ir stipendijų skyrimą. Sti
pendijų pakomisė yra pavaldi 
Pelno skirstymo komisijai.

Iš kur imamos lėšos Pel
no skirstymui, kiek lėšų yra 
tam skiriama?

Lietuvių fondo kapitalą su
daro narių įnašai ir palikimai. 
Šis kapitalas yra profesiona
liai investuojamas. Yra skirsto
mos tik investuoto kapitalo 
pajamos. Lietuvių fondo narių 
sukauptos lėšos yra neliečia
mos. Skirstoma suma priklau
so nuo bendros ekonominės si
tuacijos, nuo investicijų paja
mų. Šiais metais buvo paskirs
tyta $600,000. Praeityje, pel- 
ningesniais metais Fondas ga
lėjo paramos ir stipendijų pra

šytojams skirti net $1,000,000. 
Nuo Lietuvių fondo veiklos 
pradžios viso jau  pask irta  
$14.5 milijonų.

Kas paskatino Jus šioms 
atviroms diskusijoms su vi
suom ene? Gal yra kokių  
nors problemų?

Problemų tikrai nėra. Ma
nyčiau, kad Fondo pelnas yra 
skirstomas gerai. Tačiau nūdie
nos lietuviškas gyvenimas kei
čiasi, keičiasi lietuvių kartos, 
keičiasi visuomenės nuotaikos 
ir poreikiai. Norime dar ge
riau suprasti, įsigilinti į išeivi
jos aktualijas ir problemas. 
Fondo narių bei besidomin
čiųjų lietuviška veikla patari
mai mus yra svarbūs. Anksčiau 
esu dalyvavęs Pelno skirstymo 
komisijos darbe tiek JAV LB, 
tieks ir Lietuvių fondo atsto
vu, įsitikinau koks tai yra sun
kus ir atsakingas darbas. Gal 
būt ir vieno milijono skirsto
ma suma atrodo didelė, tačiau, 
įvertinus faktą, jog paskuti
niaisiais metai vidutiniškai 
bendra gautų prašymų suma 
yra daugiau nei $5 milijonai, 
supranti, kad reikia daug logiš-

Lietuvių fondo Tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis.

kumo, daug darbo valandų ir 
pastangų kaip sakoma "atskir
ti pelenus nuo grūdų".

Kokius skirstymo klausi
mus manote aptarti per šias 
diskusijas?

Girdime įvairias visuome
nes diskusijas apie Fondo pel
no skirstymą: ar skirti daugiau 
išeivijai ar projektams Lietu
voje, ar daugiau skirti švieti

mui ar ne, ar daugiau skirti sti
pendijoms ir t.t. Esu realistas, 
kad nebus įmanoma surasti 
tikslių atsakymų š šiuos klausi
mus. Tačiau atviras dialogas su 
visuomenės mus visiems, tiek 
Fondo tiek kitų lietuviškų or
ganizacijų atstovams tikrai 
padės efektingiau siektu užsi
brėžtų bendrų tikslų.

Lietuvių fondo inf.

C H IC A G O , IL

Č iu rlion io  g a le r ijo je ,
Čikagoje, lapkričio 4 d. įvyko 
literatūros popietė, kurioje 
rašy to ja  B irutė Jonuškaitė  
pateikė kelias ištraukas iš 
savo kūrybos, nepaprastai 
visus sužavėjusi savo kalba, 
skaitym u ir a rtis tišk u m u . 
Rašytoja savo balsu taip val
do pilną auditoriją klausytojų, 
kad jo je tvyro tyla, kurioje 
kūrėja perteikia savo kūrinius. 
Ji yra išleidusi jau 11 knygų. 
Tą nuostabią popietę suruošė 
"M argutis II", lietuviškųjų 
radijo laidų leidėjas. Apdo
vanotą gėlėmis rašytoją pub
lika vis prašė daugiau ką nors 
iš savo kūrybos papasakoti. Ši 
literatūrinė popietė negreit 
išdils iš mūsų atminties.

M ažosios L ietuvos lie 
tuvių draugija rengia Tilžės 
akto 89-erių metų minėjimą 
Šaulių  nam uose, 2417 W. 
43rd St., Čikagoje, gruodžio 
2 d., 2 val. po pietų.

Patalpinkite DIRVOJE
V V ■ ■ ■ ■ ■švenčių sveikinimus

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

Artėjančių Sv. Kalėdų bei Naujųjų metų proga 
prašom e Jus p ata lp in ti savo sveik in im us  
DIRVOJE.

Tuo padėsite lietuviškai spaudai. Sveikinimų 
kainos yra prieinamos.

Prašome sveikinimus siųsti kuo anksčiau, nes 
prieš šventes pašto pristatymas dažnai vėluoja.

Jūratė Landsbergytė lap
kričio 18 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos šventovėje 
atliks vargonų muzikos kon
certą. Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti.

Vilniaus styginio kvarteto 
koncertas įvyks 2008 m. sau
sio 23 d., 7 val. vak., Palai
m intojo Jurgio M atulaičio  
misijos šventovėje, Lemonte. 
Į šį labdaros koncertą kviečia 
Lietuvos vaikų globos būrelis 
"Saulutė".

GUBERNATORIUS
KALĖJIME

Buvęs Illinois valstijos gu
b e rn a to riu s  G eorge Ryan 
pradėjo šešių su puse metų 
bausmę kalėjime už korupciją 
ir finansinius sukčiavimus. Jis 
bus trečiasis Illinois guberna
torius, atliekąs bausmę griež
tos tvarkos kalėjim e. Prieš 
tapdamas gubernatoriumi G. 
Ryan buvo Illinois valstijos 
sekretorius daugel metų.

DIRVA

LIETUVIŲ FONDUI -  45-ERI
Lietuvių fondas lapkričio 4 

dieną minėjo savo veiklos 45 
metų sukaktį. Šventė prasidė
jo  da ly v au jan t nariam s ir 
svečiam s Pasaulio lietuvių 
jaunimo centro neseniai pa
statytoje salėje. Pradžioje su
sirinkusieji buvo vaišinami 
gėrimais. Šventės meninę dalį 
pradėjo aktorė Audrė Bud- 
rytė-Nakienė ir pakvietė svei
kinimo žodį tarti LF Tarybos 
pirm ininką Arvydą Tamulį. 
Teatro sambūris "Žaltvykslė" 
inscenizavo A. Čechovo kū
rinį "Jubiliejus". Gaila, kad 
išle isto je  program oje nėra 
artistų pavardžių, kurie savo 
va idm en is a tliko  p u ik ia i. 
"Dainavos" ansamblis atliko 
vakarui pritaikytą nesudėtingą 
dainų programą. Fortepijonu

LONDONAS, D. BRITANIJA

LIETUVIU KALBOS
GCSE EGZAMINAS
2007 m. lapkričio 5 dieną 

Lietuvos Respublikos amba
sadoje įvyko LR am basa
doriaus Londone Vygaudo 
U šacko, L ietuvių švietim o 
ta ry b o s Ju n g tin ė je  K a ra 
lystėje valdybos pirmininkės 
Daivos Quinn, kitų Tarybos 
valdybos narių susitikimas su 
bendrovės AQA, rengiančios 
egzaminus Anglijos ir Velso 
vidurinėms mokykloms bei 
kolegijoms, atstovu Grahamu 
George.

Susitikimo metu Lietuvių 
švietimo tarybos Jungtinėje 
Karalystėje valdybos nariai

chorą palydėjo muz. Ričardas 
Sokas. Dirigavo Darius Poli- 
kaitis.

Pokylį Centro salėje pra
dėjo Tadas Kubilius, pakvies
damas tarti žodį Lietuvių fon
do steigėją, dabar Fondo tary
bos garbės p irm in inką dr. 
Antaną Razmą. Jis džiaugėsi, 
kad prieš 45 metus iš nulio 
pradėtas fondas išaugo į 17 
milijonų dolerių fondą ir iki 
šiol jau galėjo lietuviškumo 
išlaikym ui čia ir užsienyje 
paskirti 14 milijonų dolerių.

Fondo valdybos pirm. Ra
mūnas Astrauskas prim inė, 
kad reikėtų, jog būtų dar dau
giau naujų Fondo narių ir tada 
lietuvybės išlaikym ui būtų 
galima skirti dar daugiau fi
nansinės paramos. Jis taip pat

supažindino britų atstovą su 
rašytiniais įrodymais, liudi
jančiais, jog daugiau nei pen
ki tūkstančiai vaikų norėtų 
laikyti lietuvių kalbos bai
giam ąjį (GCSE) egzam iną 
Jungtinės Karalystės viduri
nėse mokyklose.

G.George buvo nustebin
tas tok ia  rem iančių  balsų  
gausa. Jis pažadėjo dar šie
met AQA Valdybos darbot
varkei pateikti Jungtinės Ka
ra ly stės  lie tuv ių  p ag e id a 
vimą įtraukti lietuvių kalbą į 
Anglijos ir Velso vidurinių 
mokyklų baigiamųjų egzami
nų sąrašą.

Susitikime dalyvavęs am
basadorius V.Ušackas sveiki
no L ie tu v o s R esp u b lik o s

perdavė Lietuvos Respubli
kos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimą Fondo na
riams ir pranešė, jog preziden
tas šiandien švenčia savo gim
tadienį, tada p ilnutėlė salė 
tuoj sustojo ir galingai nuai
dėjo mūsų prezidentui "Il
giausių ir sveikiausių metų". 
Vaišes palaimino evangelikų 
kunigas Valdas A ušra. Po 
vakarienės buvo įteiktos sti
pendijos studentams, kuriuos 
iš salės pakvietė Fondo pelno 
skirstymo komiteto pirm. Al
girdas Saulis, o jiems čekius 
įteikė LF Tarybos pirm. Arvy
das Tamulis. Šokiams grojo 
brolių Švabų orkestras. Šven
tei prisim inti buvo išleista 
program a, tačiau bė jokios 
datos tik viršelyje pažymėta 
1962-2007.

piliečių, gyvenančių Didžio
jo je  B ritan ijo je , ir pačios 
Jungtinės Karalystės moky
tojų aktyvų dalyvavimą ren
kant parašus ir įrodymus dėl 
norinčių m okytis ir laikyti 
lie tu v ių  ka lbos egzam iną 
vaikų gausos.

Ambasadorius V.Ušackas 
kvietė Jungtinės Karalystės 
valdžios ir egzaminų tvarką 
nustatančias institucijas įver
tinti šiuos tūkstantinius pagei
davimus bei priimti palankų 
sprendimą, jog lietuvių kalba 
būtų patvirtinta kaip užsienio 
kalba, kuri gali būti pasirinkta 
vidurinės mokyklos baigiamie
siems (GCSE) egzaminams.

Lietuvos ambasados Jungtinėje 
Karalystėje informacija
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RUDENS ŽENKLAI

Po gana karštos vasaros, 
spalio mėnuo St. Petersburge 
padarė nemažai gero: atnešė 
vėsesnį orą, buvo daugiau lie
taus, nereikėjo  pergyventi 
uraganų grėsmės, kurie kiek
vieną rudenį grasina Floridai. 
Lietuvių Klubas džiaugiasi, 
kad po truputį pradeda grįžti 
klubo nariai, vasarai išvažiavę 
į šiaurę.

Kiekvieną sekmadienį, po 
lietuviškų šv. Mišių, lietuviai 
renkasi į klubo salę pietums ir 
susitikti su draugais ir pažįs
tamais. Dažnai būna ir svečių, 
su kuriais supažindina valdy
bos pareigūnai. Spalio mėn. vi
duryje St. Petersburge lankėsi 
Vanda ir Algis Ulbinai, šiuo 
m etu gyvenan tys W asaga 
Beach, Kanadoje. Anksčiau jie 
praleisdavo žiemas St. Peters- 
burge. Algis buvo klubo vai
dintojų  būrelio  vadovas ir 
režisierius, choro narys, daug 
pasidarbavęs mūsų klubui. 
Šiuo m etu jis  yra W asaga 
Beach teatro, moterų kvarteto 
ir choro vadovas.

Klubo pietų lankytojai dė
kingi Mečiui Šilkaičiui, kiek
vieną sekmadienį skaitančiam 
“Lietuvos Įvykių Apžvalgą” , 
kurioje visi sužino vėliausias 
žinias iš gimtojo krašto. Pa
baigoje jis prideda ir juokus, 
praskaidrinančius susirinku
siųjų nuotaikas.

Spalio 7 d., sekm adienį 
JAV LB St. Petersburgo apy
linkės pirmininkė pranešė, kad 
rugsėjo mėn. lituanistiniam  
švietimui buvo surinkta 820 
dol. Tą pačią dieną buvo pa
sveikintas klubo narys Vladas 
Biknevičius, švenčiąs savo 85 
gimtadienį. Spalio mėn. 14 d. 
pietų metu buvusi klubo choro 
pirmininkė Aurelija Robertson 
kalbėjo apie atkūrimą bažny
tinio choro, nes dabar kiekvie
ną sekmadienį tos pačios gies
mės, giedamos Šv. Kazimiero 
Misijos pamaldų metu, nusi
bosta. Ji minėjo, kad repetici
jos vyksta pirmadieniais, 4 val. 
p.p. Lietuvių Klubo mažojoje 
salėje ir kvietė balsingus asme
nis įsijungti į bažnytinį chorą.

LANKYKIMĖS MŪSŲ 
KLUBO BIBLIOTEKOJE

Prieš 18 metų tuolaikinė 
Lietuvių klubo valdyba padarė 
nutarimą padidinti mažąją salę 
ir prie jos pristatyti biblioteką. 
Jai knygos buvo gaunamos iš 
klubo narių, kurie arba mirda
vo arba išsikeldavo gyventi į 
šiaurę pas vaikus. Per daugelį 
metų klubo biblioteka susi
krovė gana didelį knygų skai
čių. Kai šiuo metu, trumpėjant 
dienoms ir ilgėjant vakarams, 
jau nusibodo žiūrėti televizi
jos, užeikime į biblioteką ir pa
sirinkime mėgstamų knygų -  
romanų, apysakų, istorinių ap

rašymų ar feljetonų. Bibliote
kos vadovė M onika Andre- 
jauskienė ir jos padėjėja Emi
lija Kiaunienė yra susipažinu
sios su biblioteka ir pagelbės 
mums susirasti norimas kny
gas.

N.N.

BALF’O VAJUS
Spalio m ėnesį BA LF’as 

visoje Amerikoje rinko aukas 
neturtingųjų ir vargšų šalpai 
Lietuvoje. Sekmadienį, rugsė
jo mėn. 30 d., St. Petersburgo 
BALF’o skyriaus pirmininkas 
dr. Pranas Budininkas klubo 
salėje kreipėsi į pietums su
sirinkusius tautiečius, praneš
damas kiek šalpos pinigais ir 
daiktais buvo išsiųsta praėju
siais metais. Jis priminė, kad 
spalio mėnesį mūsų BALF’o 
skyriaus darbuotojai klubo 
salėje sekmadieniais rinks au
kas šiai organizacijai. Sakė, 
kad B A LF’as buvo įkurtas 
1944 metų gruodžio mėnesį ir 
iki šiol yra sušelpęs daug 
lietuvių sovietmečiu Lietuvoje 
ir taip pat po antrojo pasauli
nio karo gyvenusių lageriuose 
Vokietijoje, o šiuo metu šalpos 
daiktai su vitaminais, aspirinu 
ir pinigais yra siunčiami į Lie
tuvą neturtingoms šeimoms 
sušelpti. Minėjo, kad jeigu yra 
žmonių, nesilankančių sekma
dieniais klube, jie gali pasiųsti 
aukas skyriaus iždininkei Sofi
jai Vaškienei. Visos aukos yra 
nurašomos nuo apmokestina
mų pajamų.

BLOGAS FIZINIS STOVIS 
GREITINA DEMENCIJĄ

Naujos studijos rodo, kad 
blogas fizinis stovis didina de
mencijos galimybę. Studijos 
nustatė, kad geras fizinis sto
vis lėtina tos ligos pradžią. 
Nuo 1994 iki 1996 metų tyri
nėtojai stebėjo 2200 vyresnius, 
negu 65 metai, sveikus, netu
rinčius demencijos asmenis. 
Po to jiems darė įvairius tyri
mus iki 2003 metų. Tyrimai 
nustatė jų protinį ir fizinį pa
jėgumą.

Stebėjim o metu 319 as
menų išsivystė demencija. Iš jų 
221 susirgo alzheimerio liga. 
Alzheimerio liga sirgo tie, ku
rie buvo fiziniai silpnesni, nors 
stebėjimo pradžioje jie  buvo 
protin iai sveiki ir neturėjo 
jokių demencijos simptomų. 
Tos stebėtojų grupės gydyto
jas dr. Larson mano, kad žmo
nės, kurie senatvėje pradeda 
greitai fiziniai silpnėti, grei
čiau suserga demencija. Jis 
sako, kad išlaikym as gero 
fizinio stovio palaiko protinį 
pajėgumą, o geras protinis pa
jėgum as stabdo fizinį silp 
nėjimą ir demencijos išsivys
tymą. Senėjimo proceso eigoje 
tie du veiksniai tampriai rišasi, 
bet gali būti paveikti į gerą 
pusę tiek fizinės, tiek protinės 
mankštos. Dr. D. Degėsys
Lietuvių žinios, 2007 m. spalis, Nr.376

Akimirka iš “Dirvos” loterijos. Iš kairės: stebėtojas “Vilties” d-jos vicepirm. Algis Pautienis. Bilietų 
traukimo komisijos nariai -  Nijolė Kernauskaitė, Giedrė Kijauskienė ir Giedrius Lazdinis ištraukė 
tris laimingus “Dirvos” bilietus.

“DIRVOS” LAIMINGIEJI n e w  y o r k , ny

Lapkričio 1 dieną pasibaigė 
“Dirvos” aukų loterija. Bilietų 
ištraukimui buvo pakviesti Ni
jolė Kernauskaitė, Giedrė Ki
jauskienė ir Giedrius Lazdinis, 
kurie ištraukė tris laimingus 
bilietus.

Dėkojame visiems kurie 
skaitote, prenumeruojate ir re
m iate “Dirvą” . Sveikiname

ŠALFASS-gos Metinio Visuotinio Suvažiavimo,

įvykstančio 2007 m. lapkričio 17 d., šeštadienį, 11:00 val. ryto, 
Lietuvių Namuose, 877 East 185-th Street, Cleveland, OH. 

DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavim o atidary
mas. Prezidiumo ir Mandatų 
komisijos sudarymas.

2. D arbotvarkės priėm i
mas.

3. Sveikinimai žodžiu ir 
raštu.

4. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo skaitymas ir priėmi
mas.

5. 2008 metų varžybinės 
programos ir kalendorius.

6. Metinės 2007 metų pir
m enybės: a) Vyrų senjorų 
krepšinis; b) Jaunučių krep
šinis; c) 57-sios Žaidynės New 
Yorke; d) Kitos. Pranešimai. 
Analizė.

7. VIII-sios Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės 2009 m. 
Lietuvoje.

8. ŠALFASS tinklalapio 
reikalai.

9. Lietuvių sporto fondo 
organizaciniai ir administra
ciniai reikalai.

10. Einamieji reikalai:
a) Sportinės spaudos reika

lai.
b) ŠALFASS komunikaci

ja. Elektroninis paštas, t.t.
c) ŠALFASS administra

ciniai reikalai.
d) Kiti einamieji reikalai.
Pietų pertrauka 2:30 -  3:30

v.p.p.
11. ŠALFASS statuto pa

keitimų pasiūlymai.
12. Pranešimai žodžiu ir 

raštu:
a) C entro  Valdybos:

laimėjusius loterijos dovanas: 
500 dol. laimėjo Saulius

Šimoliūnas iš Detroit, MI. 
300 dol. laim ėjo Kazys

Bruožis iš Cleveland, OH. 
200 dol. laimėjo Janina

Cukuras iš Chicago, IL. 
“Vilties” draugijos valdy

ba,
“Dirvos” leidėjai

pirmininko, gen. sekretoriaus, 
iždininko, kitų (jei būtų), dis
kusijos.

b) Lietuvių sporto fondo 
apyskaita, diskusijos.

c) Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vidurio vakarų.

d) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų: PLB, Kanados LB, 
JAV LB.

e) Sporto šakų ir kitokių 
komitetų (pageidautina raštu, 
lietuvių  ar anglų kalboje): 
krepšinio, tinklinio, lengvosios 
atletikos, plaukimo, lauko teni
so, stalo teniso, šaudymo, sli
dinėjimo, šachmatų, golfo, fut
bolo (soccer), softbolo, keglia- 
vimo, raketbolo, rankų lenki
mo, kitų.

13. ŠALFASS Garbės Teis
mo.

14. ŠALFASS Revizijos 
komisijos.

15. Diskusijos dėl praneši
mų nuo 12c iki 14 imtinai.

16. ŠALFASS-gos Centro 
valdybos, Revizijos komisijos 
ir Garbės Teismo rinkimai.

17. Naujos centro valdybos 
žodis.

18. Klausimai ir sumany
mai.

19. Suvažiavimo uždary
mas.

P.S. Norintieji darbotvarkę 
papildyti, gali savo pageidavimus 
pareikšti darbotvarkės priėmimo 
metu. (paragrafas # 2).

ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

Spalio 19 d., šeštadienį, 
Maironio mokykloje surengta 
šventė “Mokytojų diena” su 
tikslu pagerbti mokytojas.

Vaikai pradėjo Mokytojų 
dienos šventę -  jie deklamavo, 
skaitė eiles, šoko, grojo vio
lončele, fleita ir pianinu. Buvo 
sukurtas Mokyklos medis, ant 
kurio kiekvienas vaikas, sa
vaip parašė ačiū mokytojai ir 
šie rašteliai buvo pakabinti ant 
medžio.

Dalyvavo naujas Lietuvos 
generalinis konsulas ambasa
dorius Jonas Paslauskas su 
žmona Paslauskiene ir vaikais. 
Ambasadorius pasakė trumpą 
kalbą, pasveikindamas moky
tojus, mokyklą ir mokinius. Dr. 
Giedrė Kumpikaitė, taip pat 
kalbėjo apie mokytoją kaip 
kilnią ir svarbią profesiją.

Sveikiname Maironio mo
kyklą, jos mokytojas ir ypatin
gai jos vedėją Audrę Lukose- 
vičiūtę.

Spalio 28 d., sekmadienį, 
Vyčiai -  Knights of Lithuania 
turėjo savo m ėnesinį susi
rinkimą. Ypatinga viešnia bu
vo seselė Dolorita, 85 metų, 
kuri dirba U tenoj, Šventos 
Klaros slaugos namuose, Ji 
pasakojo apie savo darbą, kurį 
mes dabar perduosime. Tai yra 
puiki moteris, pasiaukojanti 
L ietuvai ir jos sergantiems 
žmonėms. Yra įdomu tai, kad 
ji nekalbėdama lietuviškai, nu
vyko į Lietuvą, išmoko kalbą 
ir dabar visai laisvai kalba lie
tuviškai.

Seselė D olorita  kalbėjo 
angliškai, nes daugelis Vyčių 
nepakankamai gerai supranta 
lietuviškai.

Lapkričio 25 d ., sekma
dienį, bus Padėkos pietūs Ap
reiškimo parapijoje. Visi kvie
čiami ateiti ir skaniai papietau
ti. Jei nenorite patys kepti kala
kutą, tai bus puiki proga Jums 
skaniai pavalgyti ir pabendrau
ti. Pat Sidas prašo talkos pa
ruošti salę.

Giedrė Kumpikaitė
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LIETUVA IR PASAULIS
Busimasis Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas planuoja 

pirmuoju savo oficialiu užsienio vizitu pagerbti ne galingąsias 
pasaulio valstybes, o kaimyninę Lietuvą, rašo dienraštis Vaka
ro žinios. Nuo pat rinkimų Lenkijoje stebėtojai ir politikos 
apžvalgininkai spėlioja, kurią užsienio valstybės sostinę pirma
jam  oficialiam užsienio vizitui pasirinks busimasis premjeras 
D. Tuskas. Tarp rimčiausių kandidatų buvo minimas Briuselis, 
Berlynas, Vašingtonas, Maskva. Tačiau nosį galingosioms pa
saulio valstybėms gali nušluostyti Lietuva. Pats D. Tuskas lanky
damasis Londone, kur padėkojo už jo  liberalų partiją balsavu
siems Lenkijos emigrantams, užsiminė, kad pirmasis jo  vizitas 
bus simboliškas, malonus ir nepriekaištingas siurprizas. Poli
tiką kelionėje lydėję žurnalistai neabejoja, kad šis omenyje turėjo 
būtent Vilnių.

Šveicarijoje darbą pradėjo naujas Lietuvos garbės konsulas 
Ženevoje Michel Sogny. Jis paskirtas vykdyti konsulines funkci
jas Ženevos ir Vo kantonų konsulinėje apygardoje. Naujasis 
konsulas yra pianistas, kompozitorius, filosofijos mokslų dak
taras, 1980 metais įkūręs savo fortepijono mokyklą ir atidaręs 
M. Sonji akademiją Paryžiuje. 2001 metais įkūrė savo vardo 
fondą “SOS talentai”. 2006 metais M. Sonji lankėsi Lietuvoje 
ir į savo akademijos meistriškumo klases pakvietė septynis Balio 
Dvariono jaunųjų pianistų konkurso finalininkus, suteikdamas 
jiems savo fondo “SOS talentai” stipendijas. 1986 metais 
Jungtinės Tautos M. Sonji skyrė taikos medalį, 1994 metais 
UNESCO įteikė “Tarptautinių šeimos metų” garbės diplomą.

Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė užuojautą Suomi
jos Respublikos prezidentei Tarja Halonen dėl Jokelos mokyk
loje įvykusio žiauraus išpuolio ir beprasmių jaunų žmonių aukų. 
Šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva kartu su visais Suomijos 
žmonėmis šios nelaimės akivaizdoje išgyvena liūdesį ir skausmą 
dėl netekčių. V. Adamkus visų valstybės žmonių vardu pareiškė 
nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms, artimiesiems ir visiems, 
paliestiems šio skaudaus įvykio. “Tokios tragedijos ir bepras
miai agresijos aktai gali atsitikti bet kur, todėl visi bendromis 
jėgomis turime siekti, kad šiuolaikinėje visuomenėje mažėtų 
žiaurumo, kad mūsų vaikai ir studentai galėtų jaustis saugūs 
mokyklose ir universitetuose, kad mūsų piliečiai nejaustų 
pavojaus ir netikrumo savo namuose ar gatvėse” , - užuojautos 
laiške pabrėžė prezidentas V. Adamkus.

Respublikos prezidentas Suomijos vadovei ir valstybės 
žmonėms sunkią valandą palinkėjo stiprybės. Po šiurpių žudynių 
lapkričio 8 d. Suomijoje prie visų valstybinių pastatų - iki pusės 
stiebo nuleistos vėliavos. Taip pagerbiamos kruvino nusikalti
mo aukos. Tusulos miesto mokykloje 18-metis abiturientas 
nušovė aštuonis žmones ir nukreipė ginklą į save. Žudikas nuo 
sužeidimų mirė ligoninėje. Suomijoje tokio kraupaus nusikalti
mo iki šiol nėra buvę. Liudininkų ir policijos teigimu, vaikinas 
11.45 val. vietos laiku mokykloje išsitraukė ginklą ir pradėjo 
šaudyti visomis kryptimis. Norėdami pasprukti nuo žudiko, 
mokytojai ir mokiniai šoko pro langus, susižeisdami stiklų 
šukėmis. Tarp aukų yra penki berniukai, dvi mergaitės ir mokyk
los direktorė.

Lietuvos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų (JT) Že
nevoje Eduardas Borisovas išrinktas 2008 metais vyksiančios 
antrosios Protokolo dėl nuo karo likusių sprogmenų (V pro
tokolo) konferencijos prezidentu. E. Borisovas buvo vienin
gai pasiūlytas Rytų Europos šalių grupės ir išrinktas visų pir
mosios konferencijos narių. Tai aukštas nuoseklios ir aktyvios 
Lietuvos nusiginklavimo ir neplatinimo politikos, darbo hu
manitarinės teisės įtvirtinimo srityje įvertinimas. V protokolu 
siekiama sumažinti nuo karo likusių sprogmenų skaičių, 
sušvelninti jų  keliamą grėsmę ir humanitarinius padarinius. 
Šiuo metu JT konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų vie
nija 103 valstybes, o prie V protokolo yra prisijungusios 35 
valstybės. Lietuva buvo viena iš pirm ųjų protokolą rati
fikavusių valstybių. Iki protokolo įsigaliojimo 2006 metų 
lapkritį Lietuva taip pat atliko nuo karo likusių sprogmenų 
tematinio pogrupio koordinatorės funkcijas, skatindama V 
protokolo ratifikavimą kitose šalyse.

Naujausią knygą apie burtininką Harį Poterį galės skaityti 
ir aklieji bei silpnaregiai vaikai. Lietuvos prekybos centruose 
“Iki” baigėsi akcija, kurios metu buvo renkamos lėšos knygos 
“Haris Poteris ir Fenikso brolija” leidybai Brailio raštu. Norin
tys prisidėti prie šios akcijos pirko mineralinį vandenį “Rasa”, 
o nuo kiekvieno parduoto butelio 30 centų buvo skiriama kny
gos leidybai. Surengti tokią akciją verslininkus paskatino tai, 
kad šalyje akliems vaikams išleidžiamos vos kelios knygos per 
metus. Naujoji knyga apie Harį Poterį Brailio raštu turėtų pa
sirodyti gruodžio viduryje. LGĮTIC

Jonavos r., lapkričio 5 d. 
(ELTA). Lietuvos kariuomenės 
Gaižiūnų poligone Rukloje im
provizuotose Motorizuotosios 
pėstininkų brigados “Geležinis 
Vilkas” Oro gynybos baterijos 
pratybose pirmadienį pristaty
tas priešlėktuvinės gynybos ra
ketinis kompleksas “Stinger”.

“Stinger” paskirtis - apginti 
kovos teritorijas, svarbius ob
jektus nuo antpuolių iš oro, nai
kinti žemai skraidančius sraig
tasparnius, transporto lėktuvus 
ir naikintuvus.

“Stinger” yra artimo nuo
tolio raketa, galinti sunaikinti 
taikinį 5 km atstumu ir 3 km 
aukštyje.

Priešlėktuvinės gynybos 
raketinio komplekso “Stinger” 
įsigijimo projektas pradėtas 
įgyvendinti 2002-ųjų lapkritį 
Lietuvos ir JAV vyriausybėms

Spalio 24 d. Noordwijk, Olandijoje vyko NATO sąjungos gynybos ministrų pasitarimas. Nuotraukoje 
Juozas Olekas, Lietuvos Krašto apsaugos ministras (k.) ir NATO Generalinis sekretorius Jaap de 
Hoop Scheffer. NATO nuotr.

PETRAS VAITIEKŪNAS SKUBIAI 
IŠVYKO Į GRUZIJĄ

Gruzijoje įvesta nepapras
toji padėtis pakoregavo ir 
užsienio reikalų ministro Petro 
Vaitiekūno dviejų dienų vizito 
Armėnijoje planus. Trumpin
damas vizitą Armėnijoje min
istras tiesiai iš Jerevano vyko 
į Gruziją, kur susitiko su šios 
šalies užsienio reikalų minist
ru Gela Bežuašviliu.

Lapkričio 7 d. P. Vaitie
kūnas ir G. Bežuašvilis padėtį 
Gruzijoje aptarė telefonu.

Pasak G ruzijos užsienio 
reikalų ministro, atšaukti ke
liones į Gruziją jokių objek
tyvių priežasčių nėra.

M inistras užtikrino, kad 
Gruzijos valdžios institucijos 
visiškai kontroliuoja padėtį ir 
sieks išspręsti susidariusią 
įtampą demokratiniu keliu.

M inistras P. Vaitiekūnas 
informavo, kad sieks aptarti 
Gruzijai aktualius klausimus 
artimiausiame Europos Sąjun-

gos užsienio reikalų ministrų 
susitikime.

Lietuvos Respublikos am
basada Gruzijoje atidžiai stebi 
situaciją šioje šalyje. Jei susi
darytų tokios sąlygos, dėl ku
rių prireiktų atšaukti būtinas 
keliones į Gruziją, Lietuvos 
užsienio reikalų m inisterija 
paskelbtų tokią informaciją.

Didžiausi nuo vadinamo
sios "rožių revoliucijos" prieš 
ketverius metus protestai Gru
zijoje kilo lapkričio 1-ąją, pri
mena ELTA.

Opozicija beveik savaitę 
protestavo reikalaudama Mi
chailo Saakašvilio atsistaty
dinimo. Opozicionieriai kalti
na jį piktnaudžiavimu valdžia 
bei nevykusia ekonomine poli
tika.

Ir vyriausybė, ir dauguma 
opozicijos politikų Gruzijoje 
yra už provakarietišką kursą. 
Tačiau M. Saakašvilis kaltina

PRISTATYTAS PRIEŠLĖKTUVINĖS 
GYNYBOS RAKETINIS KOMPLEKSAS 

“STINGER”

savo priešininkus, kad juos re
mia "tamsios jėgos" iš Rusijos. 
Jis yra užsibrėžęs tikslą kiek 
įmanoma greičiau atvesti šalį 
į ES ir NATO.

M. Saakašvilis lapkričio 
7d. vakarą visoje šalyje paskel
bė 15 dienų nepaprastąją padė
tį. Padedant Rusijai, šalyje mė
ginta įvykdyti valstybinį per
versmą, taip vyriausybė pa
grindė savo sprendimą. Krem
liaus atstovas Maskvoje kalbė
jo  apie Gruzijos vyriausybės 
"antirusišką isteriją".

M. Saakašvilis dėl padėties 
eskalavim o kaltina Rusijos 
slaptąsias tarnybas. "Iš savo 
žvalgybos mes gavome infor
macijos apie Rusijoje sufor
muotą prorusišką vyriausybę", 
- sakė jis.

Užsienio reikalų ministeri
ja Tbilisyje kelis Rusijos am
basados darbuotojus paskelbė 
"nepageidaujamais asm eni
mis" ir nurodė jiems palikti 
šalį.

ELTA

pasirašius sutartį dėl šių sistemų 
įsigijimo. Šiuo projektu buvo 
susitarta per trejus metus “Stin
ger” sistemomis apginkluoti 
Nuolatinės parengties Motori
zuotosios pėstininkų brigados 
“Geležinis Vilkas” priešlėktu
vinės gynybos kuopą.

Pagal sutartį raketų paleidė
jai, radarai, taktiniai valdymo 
centrai Lietuvos kariuomenei 
buvo pristatyti šių metų vasarą. 
JAV instruktoriai vedė aptar
naujančio personalo ir opera
torių mokymus, kurie bus už
baigti lapkričio 5-7 d. rengia
momis baigiamosiomis praty
bomis.

“Raython” bendrovės ga
minamomis priešlėktuvinėmis 
sistemomis “Stinger” apgink
luotos JAV sausumos pajėgos, 
jūrų pėstininkai, laivynas. Šią 
ginkluotę yra įsigijusios per 20 
Vakarų šalių.

Pristatyme dalyvavo krašto 
apsaugos ministras Juozas Ole
kas, JAV ambasadorius Lietu
vai John A. Claud, JAV amba
sadoriaus Lietuvai pavaduoto
jas dr. Damian Leader, Lietu
vos kariuomenės vadas genero
las majoras Valdas Tutkus, lai
kinai einantis Lauko pajėgų va
do pareigas pulkininkas Vytau
tas Žukas, Motorizuotosios pės
tininkų brigados “Geležinis Vil
kas” štabo viršininkas pulkinin
kas leitenantas Egidijus Karve
lis, projekto vadovai iš JAV.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 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

mailto:amberwings@mac.com
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KULTŪROS PUSLAPIS

KULTŪROS KRONIKA
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido poeto Liudvi

ko Jakimavičiaus eilėraščių apysaką "Elio", kurioje skleidžias 
vieno personažo gyvenimas. Jis ne tik poetas, bet ir literatūros 
kritikas, dramaturgas, rašantis juokingas pjeses. Tai neįprasto 
žanro knyga. Rašytojas sako, jog jo  knygos pavadinimas yra 
personažas Elis ir knygoje yra ne tik eilėraščiai, bet ir prozos 
intarpai. O kai kurie eilėraščiai nelabai skiriasi nuo poetinės 
prozos. Kaimo moteriškės, išgirdusios bažnyčioje apie pranašą 
Eliją, savo vaiką kartais pavadindavo Eliu, Eliuku. "Kita ver
tus, mano personažas vienu gyvenimo momentu tarsi pradeda 
ieškoti Dievo. Jis susiduria su savižudybės, nevilties artumu. 
Dabar nerašau recenzijų ir esu labai laimingas. Pagaliau nebe
sipykstu su žmonėmis, kur kritikai nepažįsta kūrėjų. O Lietuva 
-  pusbrolių respublika, kur kritikas dažna turi rašyti apie savo 
draugus", rašo jis.

Šveicarijos ir Vokietijos knygų lentynose neseniai pasirodė 
lietuvių literatūros klasiko Balio Sruogos prisiminimų knyga 
"Dievų miškas". Ją išleido šveicarų leidykla "BaltArt". Kūrinį 
apie Štuthofo koncentracijos stovyklą į vokiečių kalbą išvertė 
Markus Roduneris. Sis Šveicarijoje gimęs lituanistas ir vertė
jas jau 15 metų gyvena Lietuvoje. Jis į vokiečių kalbą išvertė 
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės "Ragana ir lietus" ir žada į 
vokiečių kalbą išversti ir Antano Škėmos kūrinių.

Kultūros ministerijos pranešė, kad Vencijoje už geriausią 
paviljoną "Vila Lituania" apdovanoti menininkai Nomeda ir 
Gediminas Urbonai. Jų projektą Venecijoje sudarė trys dalys. 
Pirmoji -  Lietuvos paviljonas, antroji -  balandinė "Vila Litua- 
nia" Romoje ir trečioji -  dviem etapais vykusios balandžių lenk
tynės. Tuo projektu Urbonai norėjo atkreipti dėmesį į nepriklau
somos Lietuvos ambasados Romoje "Vila Lituania", kuri laiko
ma paskutine Rusijos okupuota Lietuvos teritorija, likimą.

Lietuvos simfoninis orkestras pakvietė publiką dalyvauti 
generalinėje repeticijoje prieš istorines gastroles Didžiojoje 
Britanijoje. Roberto Šerveniko diriguojamas orkestras grojo Fil
harmonijoje su būsimu gastrolių solistu -  britu pianistu Freddy 
Kempf. Lapkričio 13-25 d. orkestras turės 12 koncertų Lon
done, Cambridge, Sautend, Bradford, Derby ir Midlsbro salėse. 
Pianistas su lietuviais skambins Rachmaninovo koncertus. Lie
tuvoje jis laimėjo audringas ovacijas savo skambinimu. Pasak 
Filharmonijos direktorės Rūtos Prūsevičienės, tai bus svar
biausios gastrolės užsienyje. Jas organizuoja viena didžiausių 
Europos agentūrų "IMG", kuri padengs milijonines orkestro 
išlaidas, viešbučius, salių nuomas ir kitas išlaidas.

Utenos muzikos mokyklos studentė Birutė Ilčiukaitė smui
ko pamokas lanko nuo ketverių met. Šiais metais ji laimėjo tarp
tautinio jaunųjų atlikėjų konkursą "Gradus ad Parnassum" 
Kaune. Jos mokytoja -  Gintarė Armonaitienė. Smuikininkė 
nuosavo smuiko neturi, todėl vilnietės mokytojos paskolintą 
smuiką saugo kaip savo akį.

Vilniuje veikia Okultinių studijų centras. Jų vadovas -  Leo
poldas M alinauskas. Jie kiekvieno mėnesio 13- ąją dieną 
linksminasi. Jo teigimu, į skaičių 13 reikia žiūrėti kaip į simbolį: 
buvo 12 mokinių ir tryliktasis mokytojas Jėzus Kristus, 12 riterių 
ir tryliktasis karalius Artūras, dvylika brolių, juodvarniais 
lakstančių ir tryliktoji jų  sesutė Elenutė išgelbėjusi juos. Jie 
susirinkę buria kortas ir aptaria savo gyvenimą.

Čikagoje trečią kartą vyko lietuviškų filmų festivalis 
žiūrovams pristatė naujausias kino juostas. Jau tradiciniu tapęs 
festivalis vyko “Gene Siskel” kino centre, pranešė Lietuvos 
generalinis konsulatas Čikagoje. Festivalio metu buvo parody
ta apie perdėtą įvaizdžio svarbą šiandienos žmogui pasakojanti 
Igno Miškinio juodoji komedija “Diringas”, Šarūno Barto ju 
osta “Septyni nematomi žmonės” bei Kristijono Vildžiūno šių 
laikų pasaką “Aš esi tu”. Lietuviškų filmų savaitė “Gene Siskel” 
kino centre tęsis iki lapkričio 15 dienos. Visus filmus žiūrovai 
turės galimybę išvysti po du kartus. Lietuviškų filmų festivalį 
organizavo Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su 
Lietuvos institutu.

Lietuvos valstybines premijos laureatas, LNOBT solistas. 
LMTA docentas Vytautas Juozapaitis neseniai grižo iš Kinijos, 
kur dalyvavo jubiliejiniame 10-jame Pekino tarptautiniame muzi
kos festivalyje. Tai kol kas vienintelis Lietuvos elitinio klasiki
nio meno atstovas, dalyvavęs viename prestižiškiausių pasaulio 
muzikinių forumų. Solistas V.Juozapaitis dainavo baritono partiją 
pasaulinio garso muziko, kompozitoriaus Kšištofo Pendereckio 
8-sios simfonijos “Lieder der Verganglichkeit” (“Dainos apie 
netvarumą”) naujos versijos pasaulinėje premjeroje Pekine. 
Kinijos filharmonijos orkestrui dirigavo pats Maestro K.Pen- 
dereckis. Solistas Vytautas Juozapaitis jau ne vienerius metus 
stebinana savo gerbėjus atliekamų žanrų įvairove.

“Exultate” choras dalyvavo 2006 m. Dainų šventėje Čikagoje. Šį rudenį choras švenčia savo veiklos 
25-tąjį jubiliejų.

J.BASANAVICIAUS PREMIJA SKIRTA
FILOLOGEI D

Valstybinės Jono Basan
avičiaus prem ijos laureate 
šiemet tapo filologė Danutė 
Krištopaitė.

J.Basanavičiaus premija, 
kurios dydis - 65 tūkst. litų, 
kasmet skiriama už reikšmin
giausius pastarųjų penkerių 
metų Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus, 
susijusius su etninės kultūros 
plėtojimu, puoselėjimu, ugdy
mu ir tyrinėjimu, taip pat už 
kūrybinę ir mokslinę veiklą 
etninės kultūros srityje.

Premijos laureatė Lietuvos 
rašytojų sąjungos narė, huma
nitarinių mokslų daktarė D. 
Krištopaitė tautosakinėse eks
pedicijose dalyvavo nuo 1957 
metų, buvo aktyvi Paminklų

KRIŠTOPAITEI
apsaugos ir kraštotyros draugi
jos narė. Mokslininkė surinko 
apie dešimt tūkstančių lietuvių 
tautosakos pavyzdžių, dabar 
saugomų Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto bei Lietu
vos muzikos ir teatro akade
mijos rankraštynuose.

D.Krištopaitė 1970 metais 
išleido pirmą ir vienintelį so
vietiniais metais didelės apim
ties J.Basanavičiaus "Raštų" 
le id in į, 2006-2007 m etais 
paruošė spaudai antrą, patai
sytą ir gerokai papildytą Petro 
Zalansko tautosakos ir atsi
minimų rinktinę "Čiulba ulba 
sakalas". Filologė iki šiol iš 
kitų kalbų verčia su tradicine 
kultūra susijusius kūrinius.

M okslininkės nuopelnai

2005-aisiais buvo įvertinti Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kry
žiumi.

J.B asanavičiaus prem ija 
skiriama kasmet iki lapkričio 
15 dienos, įteikiama lapkričio 
23-ąją - J.Basanavičiaus gimi
mo dieną.

Premiją skiria Vyriausybė 
kultūros ministro teikimu, pri
tarus Lietuvos kultūros ir me
no tarybai.

Nuo 1992 metų teikiamos 
premijos laureatais yra tapę 
liaudies dainų atlikėja Vero
n ika P o v ilio n ien ė , m o k s
lin inkai Česlovas Kudaba, 
Vaclovas M ilius, Norbertas 
Vėlius, mokslo istorikas Li- 
bertas Klimka, folkloristas 
Konstantinas Algirdas Alek
synas ir kt.

bernardinai.lt

TIKĖJIMAS IR TIKROVĖ
Š.m. spalio 27-28 d. įvyko 

Clevelando Lietuvių dienos, 
kurių rengėjai buvo Lietuvių 
Bendruom enės C levelando 
apylinkės valdyba. Ši šventė 
buvo padalinta į dvi dalis -  
spalio 27 d. koncertas ir spa
lio 28 d. meno ir foto paroda. 
Šis aprašymas liečia tik 27 d. 
koncertą.

Koncertas "Jurga" įvyko 
Lietuvių namų (The Lithua
nian Village, Inc.) viršutinėje 
salėje, kur arti 200 jaunimo ir 
vyresnio amžiaus žiūrovų turė
jo  progą išklausyti išsiliejančią 
programą. Buvo prislėgtina, 
kad "Jurga" koncerto progra
mos nebuvo išdalintos nei ma
tytos. Nežinoma koncerto tvar
ka, dainų pavadinimai, jų  auto- 
rė(ius) ir t.t., kas pakenkė žiū
rovų bei autoriaus pajėgumą 
sekti bei suprasti. Kadangi dėl 
informacijos stokos, "Jurga" 
vienetas pastebėtinai susidarė 
iš vadovės Jurga Seduikytės, 2 
gitaristų, būgno bei syntasizer 
ir garso suderintojų.

Pagrindinė (C levelando

Lietuvių dienos) programa, pa
gal priimtą plėtotę, turėjo ben
drus pranešimus, reklamas, 
valdybos sąstatą bei sveikini
mus. Toje programoje buvo 
stebėtina skaityti sveikinimą, 
kuriame kalbama apie "lietu
vių koloniją". Šis terminas yra 
jau senai nenaudojamas.

Nepaisant, kad koncerto 
pradžia buvo paskelbta 7 v. v., 
tač iau  pagal įs igyvenusio  
lietuviško įpročio vėluoti į 
renginius, kuris nėra staigme
na bei abejotina publikai ir 
rengėjams. Po 7 v.v. buvo pa
stebėta, kad žiūrovų skaičius 
siekė arti 100 mylėtojų, bei 
retenybės ieškančių. Pagaliau 
7:20 v.v. LB Clevelando apy
linkės pirm. Algis Gudėnas su 
trumpa kalba pradėjo šį vaka
rą, kviesdamas Jurgą Sedui- 
kytę pradėti koncertą.

Koncertas prasidėjo su Jur
gos solo daina, po kurios ji tarė 
žodį. Koncerto programą su
darė 22 dainų rinkinys. Pirma 
dalis per kurią buvo išpildyta 
10 dainų, buvo nesėkminga dėl

nesuprantamų solistės žodžių, 
kurių priežastis buvo solistės 
artumas prie mikrofono. So
listės judesiai buvo šilti bei 
malonūs, muzikalinis lydėji
mas ribose. Dainų žodžiai 
buvo dainuojami lietuviškai 
bei angliškai.

Koncerto antra dalis buvo 
pradėta 8:30 v.v. su solistės pa
staba, kad gal visko nesupra
site, gal būsite nepatenkinti.

Koncerto antra dalis aiškiai 
davė žiūrovams -  klausyto
jam s malonumą, atkreipiant 
dėmesį į publikos reagavimą, 
plojimą bei jų  kūno judesius.

Šio koncerto sąvoka yra pri
imtina "jaunimui", kuris turi 
skirtingus pageidavimus bei 
reikalavimus. Tas yra supranta
ma, nes dabar yra jaunimo lai
kai. Tačiau kategoriškai sakyti, 
kad "visiems labai patiko" nėra 
tikslu. Malonu, kad lietuvių so
listai, ir muzikalinės grupės pa
sirodo viešai ir iškyla tarptau
tinėse arenose, bei lietuvių sfe
rose.

Linkime Jurgai Seduikytei 
ir jos grupei tolimesnės sėkmės. 

Algirdas V. Matulionis

bernardinai.lt
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DR. LEONO KRIAUCELIŪNO 
MIRTIES DEŠIMTMETĮ MININT 

EDVARDAS ŠULAITIS

Daug mūsų tautiečių gerai 
pažinojo dr. Leoną Kriauče- 
liūną (1919-1997), kuris buvo 
ne vien tik veterinarijos gydy
tojas, bet ir visuomenės veikė
jas, reiškęsis daugelyje organi
zacijų, be to, jis buvo žinomas 
kaip mecenatas, įvairių lietu
viškų projektų rėmėjas. Šįmet 
lapkričio 25 d. jau sueina 10 
metų nuo jo mirties, kuri dauge
liui buvo netikėta, nes pats dr. 
Kriaučeliūnas prieš tai atrodė 
gana tvirtai ir buvo galima tikė
tis, kad jis sulauks šimto metų. 
Tačiau mirtis šį vyrą pakirto 
sulaukusį 78-erių, pilną įvai
riausių sumanymų, neatliktų 
darbų.

Ne be reikalo mirties meti
nėms išėjusioje monografijoje 
yra cituojami tokie poeto Sta
sio Santvaro žodžiai, taikomi 
dr. Kriaučeliūnui: "Svajojau už
auginti ąžuolų sodą, bet tepa- 
sodinau tik lieknų pušaičių 
alėją".

Mirties 10-osios metinėms 
paminėti -  knyga 

"Tai mano Lietuva..."
Mūsų rankose -  neseniai iš 

Lietuvos atkeliavusi stambi, 
432 puslapių knyga, pavadini
mu "Tai mano Lietuva...", o jos 
antraštė skelbia "Dr. Leono 
Kriaučeliūno gyvenimas ir dar
bai".

Šią gausiai iliustruotą mo
nografiją sudarė jo nuoširdi gy
venimo draugė -  žmona Irena 
Kriaučeliūnienė, kuri ir pati yra 
dalyvavusi lietuvių visuomeni
nėje veikloje.

Šios knygos puslapiuose at

Dievo Motinos parapijos choro

1982-2007 ir pasisvečiavimas 
prie šampano taurės!

2 0 0 7  m. lapkričio 17 d., (šeštadienį) 6  val.v. 
Dievo Motinos parapijos šventovėje.

Skambės populiariausios choro 2 5  metų 
veiklos giesmės ir šiai progai paruošti kūriniai 

su styginio orkestro ir vargonų pritarimu.

Auka už koncertą, vaišes ir šampaną: $15.00. 
Jaunuoliams, jaunesniems negu 18 metų, 

įėjimas nemokamas.

Bilietus galima įsigyti sekmadieniais po Bv. Mišių, 
Dievo Motinos parapijos kavinėje arba skambinant 
Danutei ir Romui Apanavičiams (21G) 5 3 1 -6 9 9 5 . 

Labai raginame įsigyti bilietus iš anksto.

sispindi konkreti dr. Kriauče- 
liūno veikla įvairiose lietuviško 
gyvenimo srityse. Joje skelbi
ami jo  rašyti straipsniai bei 
įvairiuose renginiuose skaityti 
pranešimai. Čia yra daug išei
vijoje bei Lietuvos spaudoje 
skelbtų interviu. Šalia to ran
dame nemažai rašinių, kurie yra 
paruošti žurnalistų, politikų bei 
bičiulių, gerai nušviečiančių 
daktaro darbus, jo suruoštus ne
eilinius darbus, kurie tikrai yra 
verti didelio dėmesio.

Dr. Kriaučeliūno veikla bu
vo įvairialypė: profesinė (lai
mėjimai veterinarijos srityje), 
kultūrinė, visuomeninė ir me- 
cenatinė.

Dr. L.Kriaučeliūnas daug 
dėmesio ir laiko skyrė Lietuvių 
tautininkų sąjungai (jis buvo il
gametis Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos valdybos pirmi
ninkas, ypač rūpinęsis šios są
jungos leidžiamo savaitraščio 
"Dirva" egzistavimu). Knygoje 
aprašomas ir sėkmingas šio 
laikraščio vajus, kuris leido sa
vaitraščiui toliau sėkmingai 
gyvuoti.

Taip pat knygoje rasime 
daug dokumentinės medžiagos, 
iš kurios paaiškėja, kad visų 
darbų pradininkas ir tęsėjas bu
vo ne kas kitas, o dr. Kriauče- 
liūnas.

Kaip knygos "Įžangos žo
dyje" rašo žurnalistė Audronė 
V. Škiudaitė, "... dr. Leonas 
K riaučeliūnas buvo dažnai 
kviečiamas kaip įvairių rengi
nių, ypač didelių, kur reikėjo 
ypatingos jėgos, ypatingų suge

bėjimų ir didelio finansinio pa
jėgumo, organizatorius".

Ten pat skaitome: "Jis dau
gelį kartų rengė Vasario 16-os- 
ios minėjimus Čikagoje, žy
miųjų asmenybių pagerbimus, 
kitas šventes. Jo rengiamoms 
šventėms ypatingumo suteikda
vo ypatingi svečiai, kurie at
kreipdavo ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių dėmesį. Jo rengi
niai visada būdavo pastebėti ir 
nušviesti ne tik lietuviškos, bet 
ir amerikietiškos žiniasklai- 
dos...".

Apie Kriaučeliūnų 
giminės medį

Įdomią apžvalgą knygos 
pradžioje pateikia istorikė Da
nutė Jokim aitytė, rašydama 
apie Kriaučeliūnų giminės me
dį. Taip pat įdėta išsami dr. L. 
Kriaučeliūno biografija.

Visa knygoje telpanti me
džiaga buvo nuolat renkama jo 
žmonos Irenos Kriaučeliūnie- 
nės, kuri yra monografijos su
darytoja ir mecenatė. Knyga 
yra skiriama plačiajam skaity
tojų ratui, bet joje medžiagos 
ras ir išeivijos istoriją tyrinėjan
tys mokslininkai.

Monografijoje spausdinama 
daugiau kaip 250 nuotraukų, 
susijusių ne tik su dr. Kriauče- 
liūnu, bet ir su JAV lietuvių po
litiniu, kultūriniu gyvenimu. 
Čia taip pat galima rasti ir doku
mentų.

Knygą spausdino "Standar
tų spaustuvė" Vilniuje. Tiražas 
nedidelis -  500 egzempliorių 
(kaina nepažymėta). Šį leidinį 
skaitant atmintin įsirėžė daug 
svarbių minčių, gyvenimo pa
tirties detalių. Jis nevienam iš 
mūsų praplės akiratį, paskatints 
didesniems darbams.

Mirties sukakties minėjime
-  knygos pristatymas
Knygos "Tai mano Lietu

va..." oficialus pristatymas ren
giamas š.m. lapkričio 25 d. 
12.30 val. po pietų Ateitininkų 
namuose, Lemonte, IL. To sek
madienio ryte, 11 val., Pal. Jur
gio Matulaičio misijoje įvyk
siančiose šv. Mišiose taip pat 
bus prisimintas dr. L. Kriauče- 
liūnas.

Minėjimo metu apie nese
niai išleistą knygą "Tai mano 
Lietuva..." kalbės ir ją pristatys 
buvusi Draugo dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė. 
Ten pat mintimis apie dr. L. 
Kriaučeliūno plačią veiklą pasi
dalins Amerikos lietuvio ben
dradarbis Bronius Nainys.

Nors dr. L. Kriaučeliūno jau 
nėra 10 metų, bet šis žmogus 
dar ilgai bus neužmirštas ne 
vien tik išeivijoje, bet ir Lietu
voje. Be kita ko, jo pinigais bu
vo rekonstruota Kauno Veteri
narijos akademijos pastato da
lis ir finansuota joje esanti tech
nologija, įranga, aparatūra bei 
instrumentai. Ji pavadinta "Dr. 
Leono Kriaučeliūno klinika".

Tad be reikalo dr. Kriaučeliū-

TAI MANO LIETUVA...
Dr. Leono K riaučeliuno gyvenimas ir darbai

Knygos Tai mano Lietuva... viršelis.

nas manė, esą jis per savo gyve
nimą išeivijos lietuviams bei 
Lietuvai padarė per mažai. Visi 
faktai rodo, kad jis tikrai užau
gino ąžuolų sodą, o ne tik lieknų 
pušaičių alėją. O tokių veiklių 
ir sumanių žmonių, kokiu buvo 
prieš dešimtmetį Amžinybėn iš
keliavęs dr. L. Kriaučeliūnas, iš

Į Amžinus Namus iškeliavus

A.f A.
DANUTEI ALSEIKIENEI

Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos dukrai RAMONAI, 
netekusiai ne tik motinos, bet ir nuoširdžios gyvenimo 
draugės.

Adolfas Lūža

A.f A.
DANUTEI ALSEIKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiu jos mielą 
dukrą RAMONĄ, bei visus Velionę m ylėjusius ir 
gerbusius.

Rūta Šakienė

FOR SALE: SUNNY WEST FLORIDA
- Condo located on Boca Ciega Bay, in St. Pete Beach, 

dock, fishing, boating, across the street from the beach 
2Br/2Ba, 1350 sq ft. corner unit, carport, 2 swimming 
pools, not a 55+ community. $305,000.

- Gulf-front Condo in St. Pete Beach, 12th floor, . 2Br/ 
2Ba, 1180 Sq Ft, garage, new kitchen, balcony over
looking the Gulf of Mexico, 2 swimming pools, tennis, 
fitness, gated, not a 55+ community. $589,000. Many 
Lithuanian families living here.

Martha Simontis, realtor, 727-235-5940, Weichert 
Realtors Credential, KALBAM LIETUVIŠKAI. 
www.MSimontis.homesweichertsells.com

eivijoje juk nedaug turėjome ir 
vargu ateityje daug jų turėsime.

Iš naujo prisimenant šią ne
tektį, gili užuojauta dr. L.Kriau- 
čeliūno šeimai, jo  bendradar
biams, draugams, kurie dar vis 
liūdi šio didžiojo lietuvybės 
ąžuolo, palūžusio gyvenimo au
dringuose sūkuriuose.

http://www.MSimontis.homesweichertsells.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 17 d., šeštadienį, 6 v.v. -  “Exultate” choro 25- 
mečio koncertas.

2008 m.

SAUSIO 26 d., šeštadienį Ateities klubas rengia Dainavos vyrų 
vieneto koncertą.

KOVO 30 d., sekmadienį -  Atvelykio stalas Dievo Motinos 
parapijoje. Rengia vyr. skaučių “Židinys”.

BALANDŽIO 19 d., šeštadienį, ‘ Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

ŠILUVOS ŽINIA IŠEIVIJOJE
"Apsireiškusi Dievo Motina 

pakvietė garbinti savo Sūnų..."

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS 
KONSULATAS ČIKAGOJE KVIEČIA

400 metų Lietuvoje ir už jos 
ribų sklinda Šiluvos žinia. Die
vo Sūnaus Motina Švč. M. Mari
ja apsireiškė Šiluvoje ir skundė
si: "Čia buvo garbinamas mano 
Sūnus, o dabar ariama ir sėjama." 
Išgirdę šią žinią, tikintieji skubė
jo į Šiluvą, trokšdami permaldau
ti Dievą už savo nuodėmes ir ap
sileidimus, išmelsti trokštamų 
malonių ir padėkoti už gautąsias.

Nūdien Šiluvos įvykis gali 
atrodyti labai tolimas, todėl neak
tualus XXI a. žmogui. Taip 
mąstyti galima tik neįsigilinus į 
Dievo Motinos apsireiškimo Ši
luvoje esmę. Net sovietmečiu ne
buvo tiek pavojaus prarasti tikė
jimą kaip šiandien. Žmonės mel
džiasi pinigams, kuria naujus sta
bus -  grožio karalienes ir šou 
žvaigždes, religija tampa krepši
nis, o moralinis nuosmukis ga
lutinai užmerkia sielos akis, 
kad jos nematytų Dievo šviesos. 
Net tikintys žmonės, stokodami 
pasitikėjimo Kristaus Bažnyčia, 
dažnai blaškosi tarp prietarų, re
inkarnacijų ir naujųjų "apsireiš
kimų".

Prieš 400 metų katalikai Lie
tuvoje ir ypač Šiluvos apylinkėse 
buvo išgąsdinti ir sutrikę panašiai 
kaip mokiniai po Kristaus nukry
žiavimo. Šiluvos bažnyčia buvo 
nugriauta, dokumentai ir liturgi
niai reikmenys užkasti į žemę, o 
ištikimųjų vis mažėjo. Apsireiš
kusi Dievo Motina pakvietė gar
binti savo Sūnų ir atgaivino tikė
jimą ne tik Šiluvoje, bet ir visoje 
Lietuvoje.

Bėgant amžiams Lietuvos ka
talikai patyrė skausmingų išban
dymų. Carinė Rusija siekė nugir
dyti Lietuvą, surusinti ją ir pa
lenkti į stačiatikybę. Tikintieji ne
turėjo teisės melstis iš lietuviškų 
maldaknygių, o bažnytinė veik
la negailestingai varžyta. XX am
žiuje, sovietinei Rusijai okupavus 
Lietuvą, prievarta skleidžiama

bedievyste kėsintasi į Katalikų 
Bažnyčią, siekta, kad žmogus 
liktų be Dievo ir taptų klusniu 
totalitarinės sistemos sraigteliu. 
Sovietinė valdžia bijojo Šiluvos 
ir visaip trukdė tikintiesiems joje 
lankytis. Tačiau ji nepaliovė 
traukusi žmonių ir palaikiusi jų 
ryžtą nepasiduoti prievartai ir 
išsaugoti tėvų tikėjimą.

Marijos apsireiškimas Šilu
voje -  didelė Dievo dovana 
mums, tik turime gerai ja pasi
naudoti. Viliuosi, jog tam vaisin
gai pasitarnaus pasirengimas Ši
luvos Jubiliejui. Apsireiškimo ži
nią Lietuvoje ir už jos ribų ban
dys skleisti ir šis naujasis leidinys. 
Visus geros valios tautiečius pra
šau palaikyti Šiluvos žinių leidi
mą ir skleidimą, kad jis pasiektų 
mylinčius Dievo Motiną ir trokš
tančius Lietuvai prisikėlimo.

Per Šiluvos Dievo Motinos 
Marijos užtarimą meldžiu Dievą, 
kad 2008 m. švęsdami apsireiš
kimo Jubiliejų atnaujintume savo 
tikėjimą, o mūsų širdys taptų gra
žia ir nesugriaunama Jėzaus Kris
taus šventove.

Arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius

"Šiluvosžinia"nr. 1, 2007m. 
gegužė

Prieš amžius pasėtas 
Dievo žodis

Švč. Mergelė Marija Šiluvoje 
apsireiškė 1608 metais. Tai pir
masis Marijos apsireiškimas Eu
ropoje ir veikiausiai vienintelis, 
kai Marija kalbėjo kitos konfesi
jos žmogui. Seniausioje rašytinė
je Šiluvos istorijoje, kurią paren
gė kan. M. Sviekauskas apie 
1651 m., pasakojama: "Artimo 
kaimo piemenėliai, ganydami 
bandą bažnytinėse žemėse, pa
matė ant vieno didelio akmens 
Mergaitę iššukuotais plaukais, 
laikančią ant rankų vaikelį ir 
graudžiai verkiančią. Kai jie pa-

Š. m. lapkričio 17 d. 6:30 
v.v. visus maloniai kviečia į 
jungtinį muzikos ir meno ren
ginį "Lietuviškosios Ekspresi
jos: nuo Vilniaus iki Čikagos", 
suburiantį Gabrielių Alekną 
(fortepijonas), Kęstutį Stan- 
čiauską (kompozitorius, rengi
nio muzikinės dalies režisie
rius) ir penkis vaizduojamojo 
meno atstovus (renginio meni
nės dalies kuratorė Nora Auš- 
rienė). Sis generalinio konsula
to inicijuotas kūrybinis projek
tas apjungia skirtingų žanrų 
menus į vientisą klasikinės mu
zikos, džiazo, vizualaus meno 
bei lietuviško folkloro tradicijų 
jungtį. "Lietuviškosios Ek
spresijos: nuo Vilniaus iki Čika
gos" simboliškai tampa lietu
viško meno tradicijų kelione 
abejose Atlanto pusėse, tarp

matė šį vaizdą, vienas iš jų nubė
go pas Šiluvos kalvinų katechetą 
ir pranešė, ką matę. Katechetas, 
pasikvietęs bakalaurą, vardu Sa
liamoną, prisiartino prie akmens 
ir taip pat pamatė verkiančią Mer
gelę, kaip buvo matę piemenė
liai. Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: 
"Mergaite, ko verki?" Mergaitė 
atsakė: "Verkiu dėl to, kad prieš 
tai šioje vietoje buvo garbinamas 
mano Sūnus, o dabar čia ariama 
ir sėjama". Tai tarusi ji pranyko. 
Katechetas su bakalauru, kaip 
klaidatikiai, paniekino tą regėji
mą laikydami jį piktosios dvasios 
padaru.

Piemenėliai, grįžę su banda į 
namus, šį įvykį ėmė skleisti tarp 
savųjų. Vienas senas ūkininkas, 
daugiau kaip šimto metų am
žiaus, iš senatvės beveik apakęs, 
tarė savo kaimynams: "Mieli kai
mynai, sakykit ką norit, bet aš jus 
tikinu, kad ant to akmens buvo 
ne koks gundymas, bet pasirodė 
toji Mergelė su savo sūneliu, ku
rio garbei anoje vietoje stovėjo 
senovinė katalikų bažnyčia. Kiek 
aš atsimenu, prieš aštuoniasde
šimt metų mūsų ponai sugriovė 
ją ir panaikino".

Dievo gerumas ir Jam ištikimų 
žmonių pamaldumas

Kai šis pasakojimas pradėjo 
plisti tarp valstiečių įvairių mies
telių turguose, pasiekė ir Žemai
čių vyskupijos oficiolą. Jis tuo 
metu buvo Jo Prakilnybė kun. 
Kazakevičius Smolka, kanaunin
kas, o vėliau tos pačios vyskupi
jos pavyskupis. Jis, susirūpinęs 
Dievo garbės plitimu, nuvyko į 
Šiluvos valsčių ir rūpestingai ap
klausė visus mačiusius tą vaizdą. 
Vėliau atidžiai peržiūrėjo Žemai
čių kunigaikštijos žemių rejestrą, 
ieškodamas jame tos fundacijos 
aktų. Ilgai ieškojęs ir neradęs, 
negreitai pastebėjo dvi nežymiai 
suklijuotas korteles, kurias labai 
rūpestingai išskyręs negalėjo 
įskaityti paties rašto, tik šiuos 
aiškiai išlikusius žodžius: "O aš, 
Morkienė Vnučkienė, ... maršal-

Vilniaus ir Čikagos, suside
dančia iš skirtingų, bet tuo pa
čiu besijungiančių į visumą, 
dalių: dailininkų Aliaus Sep- 
kaus, Vido Zimkaus, Alvydo 
Pakarklio, Algio Žuko ir Noros 
Aušrienės kūrinių paroda, eks
ponuojama džiazo muzikanto
K. Stančiausko improvizacijų 
erdvėje pagal specialiai šiam 
reng in iu i kom pozitoriaus 
Shamms sukurtą muziką.

Renginio vieta: Interna
tional House at the University 
of Chicago, 1414 East 59th 
Street, Chicago, IL 60637. Tel.: 
773-753-2274.

Renginio pradžia: 6:45 val. 
vakare -  parodos atidarymas. 
8:00 val. vakare -  koncertas.

Lietuvos Respublikos gen e
ralinio konsulato Čikagoje infor
macija

kienė ir šias stabmeldžių žemes 
visiems laikams prijungiu prie 
mano Šiluvos z b o ro ."  Išėmęs 
iš rejestro tą raštą vėl nuvyko į 
Šiluvos valsčių ir primygtinai 
prašė to seno ūkininko, kad pa
rodytų vietą, kurioje jo atminimu 
stovėjusi katalikų bažnyčia. Se
nukas leidosi prikalbinamas ir 
liepė jį vesti į tą dirvą, kuri tais 
metais buvo rugiais apsėta. Jis ti
kino, kad nors ir aklas, bet ap
čiuopomis parodysiąs senosios 
bažnyčios ir užkasto lobio vietą. 
Vos atvestas į tą vietą staiga pra
regėjo. Padėkojęs Viešpačiui 
Dievui už stebuklingą regėjimo 
sugrąžinimą jis nurodė vietą, kur 
reikėjo kasti. Kasant atrasta skry
nia su Šiluvos bažnyčios lobiu.

Paakintas tokios laimingos 
dalykų eigos ir tokių aiškių Die
vo pagalbos ženklų viltingai nu
teiktas Jo Prakilnybė kun. Kaza
kevičius ėmėsi teisiniu keliu at
gauti Šiluvos bažnyčios žemę, 
kuri jai priklausė pagal funda
ciją". Istorija baigiama liudijimu 
apie Dievo gerumą ir malonin
gumą -  Šiluvoje Dievui atgautos 
ne tik bažnytinės žemės, bet ir 
žmonių širdys. Kan. M. Svie- 
kauskas rašo, kad čia "didėja Die
vo gerumas ir Jam ištikimų žmo
nių pamaldumas". Būriais plūs
tantys maldininkai Šiluvoje pa
tiria Viešpaties malonių, atgauna 
kūno ir dvasios sveikatą.

Nenutrūkstama Jėzaus 
Kristaus garbinimo tradicija

Nustatyta, kad Marijos apsi
reiškimą matė tikri istoriniai as
menys -  kalvinų seminarijos rek
torius -  bakalauras Saliamonas 
Grocijus ir Šiluvos kalvinų kate
chetas Mikalojus Fiera. Tyrinė
jant kalvinų archyvus paaiškėjo, 
kad pastarasis dėl neaiškių prie
žasčių po Marijos apsireiškimo 
gana greitai (1609 m.) išsikėlė iš 
Šiluvos. 1614 m. kalvinų Vil
niaus Sinodas jį grąžino į Šiluvą. 
Paprastai Sinodas tirdavo pa
mokslininkų pasitraukimo prie
žastis, netgi juos dėl to peikda-

DIRVAI
AUKOJO
DIRVAI

AUKOJO
G. Mačys, Cleveland, O H .......... 50

J.Skardis, Santa FE, N M ........... 50

R.Tamulionis, St. Pete., F L ........45

J.Jurkūnas, St. Pete. Bch., FL .... 25 

V.Juodvalkis, Los Angeles, C A .. 22

H. Gontar, St.Louis, M O ............ 15

A.Sakas, Lancaster, O H ............ 15

J.Laucė, Loveland, C O .................10

R.Minkūnas, Seven Hills, OH ... 10

E.Vincent, Henderson, N V ........10

V.Ramūnas, Willoughby, O H .......5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

vo, bet šį sykį to nedarė ir dar po 
metų M. Fierai leido iš Šiluvos 
pasitraukti. M. Fieros pabėgimas, 
nuo 1609 m. ėmusi krikti kalvinų 
seminarija leidžia spėti, kad kal
vinus veikiausiai paveikė koks 
nors neįprastas įvykis. Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje tikrumą 
patvirtina ir nenutrūkstama kul
to tradicija, Žemaitijos vyskupų 
rodomas išskirtinis dėmesys Ma
rijos apsireiškimui Šiluvoje. 
Vysk. Aleksandro Sapiegos 1643 
m. pastatydinta mūrinė koplyčia 
Marijos apsireiškimo vietoje, at
rodo, jau buvo ne pirmoji. Vysk. 
Jono Lopacinskio 1774 m. spa
lio 31 d. prašyme Šventajam Sos
tui, kad Šiluvos klebonui būtų su
teiktos infulato teisės, rašoma, 
jog Šiluvos bažnyčia atgauta 
"ypatinga Dievo malone bei nuo
stabia Dievo Gimdytojos pagal
b a .  aiškiam stebuklui tarpinin
kaujant (mediante evidenti mi- 
raculo)".

Šiluvoje Marija išsakė di
džiausią savo troškimą -  kad būtų 
garbinamas jos Sūnus. Marijos 
troškimas turėtų tapti ir mūsų, 
krikščionių, troškimu garbinti 
Viešpatį Jėzų Kristų. Šiluvoje 
Marija rodė ne į save, bet į savo 
Sūnų Jėzų - tikrąjį Kelią, Tiesą ir 
Gyvenimą. Laukuose, kuriuose 
buvo ariama ir sėjama, Marija 
kvietė prisiminti prieš amžius 
šiose vietose pasėtą Dievo žodį, 
gyvybės žodį. Religinius nesuta
rimus išgyvenusioje Šiluvoje 
Marija kalbėjo kitos konfesijos 
žmogui -  kalvinui. Ar šis unika
lus faktas nėra Viešpaties per sa
vo Motiną perduotas raginimas 
krikščionims susitaikinti? Nes tik 
per susitaikinimą įmanu pasiekti 
taiką ir ramybę, atgauti kūno ir 
dvasios sveikatą. "Taikos Kara
liene!" -  kreipėsi popiežius Jo
nas Paulius II 1993 m. į Šiluvos 
Mergelę, "Ligonių Sveikata!" -  
daugel metų su pasitikėjimu 
šaukdavosi Šiluvos Dievo Moti
nos tikintieji. Pagal Kauno arkivysku
pijos šaltinius parengė N. Smerauskas
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ETNOKOSMOLOGIJOS MUZIEJUS TAPS 
TARPTAUTINIU KULTŪROS OBJEKTU

Kulionys (Molėtų r.), lap
kričio 8 d. Europos Sąjungos 
lėšomis rekonstruojamas Lietu
vos etnokosmologijos muziejus 
rengiasi tapti tarptautinio lygio 
kultūros objektu.

Etnokosmologijos muziejuje 
pradėjus pastatų rekonstrukcijos 
ir naujos statybos darbus, stato
mas ir naujas Astronomijos ob
servatorijos bokštas su antru 4 
kartus galingesniu teleskopu.

Visi darbai atliekami ES ir 
Lietuvos lėšomis pagal trišalę 
Ūkio ministerijos, Lietuvos vers
lo paramos agentūros ir Etno
kosmologijos muziejaus sutartį. 
Joje numatytos paramos turisti
nio komplekso rekonstrukcijai ir 
paslaugų plėtrai bendra vertė 
siekia 30,2 mln. litų, iš jų 2,6 
mln. sudaro Kultūros ministeri
jos finansavimas. 3 tūkst. kv. 
metrų ploto kompleksą ES lėšo
mis numatoma atnaujinti iki 
2008 m. rugpjūčio.

Rekonstravus dabartinių 
poreikių nebeatitinkančius 
muziejaus pastatus, unikali 
architektūrinė form a ir iš 
skirtinis turinys iš esmės pa

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

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prie® priimdami galutinį gpręndimą apsilankykite 

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinki! 
L I N U I  M U L I O L I U I  - 2 1 6 -3 8 7 -3 2 0 4  

linas@ fixlerrey l l y . c o m
www.CIc^elundHuuKLnjMarkct.uuim 

W AT-'.LVTdllliTUOfliiZiHaJlKS.LiZilTl 

www . E u c I id- H rtti te s. corn
www.R ietirrBrHl-HeįįJite-HūittesAwm 

www.MBytkMHDnKG.Det
www.Plqjpcf-Pitc-HooicajCcirii 
www.SrtutkEuclklHoi7Ki<Dm 

Bncdnr»d<l(hljo-&aD«.o«n 
wwwJhi iLTK-culty.uonn 

I 'ix le r  R ealty  G ro u p , I n c  
L inas M u llo lb  - M ob. Tel. -

keis Etnokosmologijos m u
ziejaus statusą - iš žinomo 
Lietuvoje kultūros centro jis 
taps originaliu kultūros ir tu
rizmo traukos objektu, aprė
piančiu ES bei kaim ynines 
Rytų šalis.

“Lietuvos etnokosmologi
jos m uziejus, kurio esmė - 
žmogaus ir žmonijos ryšiai su 
kosminiu pasauliu, yra vie
nintelis tokio pobūdžio mu
ziejus pasaulyje. Jis neabejo
tinai taps sektinu pavyzdžiu 
kitoms šalims steigti savus Et
nokosmologijos muziejus”, - 
įsitikinęs muziejaus direkto
rius dr. Gunaras Kakaras.

Jo teigimu, įgyvendinus re
konstrukciją pagausės meno ir 
mokslo renginių, bus išplėsta 
muziejinė ekspozicija bei at
naujintos lankytojams skirtos 
programos. “Tiek savo archi
tektūra, tiek unikaliu turiniu 
muziejus atitiks europinį lygį. Si 
rekonstrukcija, skirta Lietuvos 
tūkstantmečio paminėjimui, yra 
naujo kultūros fenomeno gimi
mas Lietuvoje”, - įsitikinęs G. 
Kakaras. LGITIC

IŠ “DIRVOS” 
ARCHYVŲ

1936 m. birželio mėn. Cle- 
velando L ietuvių  namuose  
vyko Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 50 metų Jubiliejinis 
Seim as su traukęs daugeli 
atstovų is įvairių JAV Lietuvių 
te lk in ių . Seim o program ą  
spausdino “DIRVA” kurioje 
tilpo sekantis skelbimas.

THE LITHUANIANS OF 
CLEVELAND - 1920
There are few more desir

able immigrants to America 
than the Lithuanians. Physi
cally rugged, potentially of 
high intelligence, readily ca
pable of grasping American 
ideals, acquiring our language 
w ith fac ility  and, like the 
Scandinavian, soon d isap
pearing into America's heter
ogeneous life, they have been 
called “the most illiterate and 
at the same time the most in
telligent of our immigrants.” 
We have heard little about this 
thrifty Aryan stock. There was 
nothing conspicuous about 
them, hence they have been a 
forgotten people, law-abiding, 
minding their own business, 
laboring hard, grateful and 
content, yet ever mindful of 
their less fortunate European 
compatriots. They come to 
America to stay, bringing their 
household goods along. Less 
then three-tenths of one per 
cen t have gone back to 
Lithuania even to visit their 
kin. The children are encour
aged to learn, in addition to 
English, the language of their 
fathers as a duty they owe to 
the older generation. They are 
taught that in becoming good 
Lithuanians they are becom
ing better Americans. A cen
tury of oppression under Rus-

sia but fanned the flame of 
their racial consciousness to 
white heat, multiplied the na
tive hate and piled up trouble 
for the much troubled Russia

of today. This liberated spirit 
of freedom finds expression 
here and makes for the best 
American life.

JAKŪBS AND SON
H n  h  m  *  ■  h  *

Laidojirpo Įstaiga
William J, Jakubs Sr
William J. Jakubs Jr+
Kenneth Schmidt
Barbara Jaku ba Schmidt

Lkeruljuotl dtrrktoriai Ir babamuotojai
M 6  U r t l t o f r  itJfr+t ūbls U t į?
W 0 0  Lifcoben Bbd. EutUu, Ohio +4095

5*1-7770
laidotuvių knrfrita ercM vėskunu.

TA UPA ILITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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