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

JAV GIRIA ADAMKAUS PASTANGAS
TARPININKAUJANT UKRAINOJE

K ijeve prie derybų stalo atstovų diskusijos U krainos valstybės klausim ais ryšium su prezidentiniais
rinkim ais tęsėsi šešias valandas ir baigėsi tik pareiškim u spaudai. Kairėje prezidentai - Lenkijos A.
K w asniew ski ir Lietuvos V. Adamkus. Dešinėje Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovas J. Solana.
Dž. Barysaitės nuotr.

LIETUVOS PREZIDENTAS PATVIRTINO NAUJĄJĄ
VYRIAUSYBĘ PO USPASKICHO IR BRAZAUSKO NUOLAIDŲ
Vilnius gruodžio 7 d. (LNK,
ELTA, BNS, www.DELFI.lt).
Po keturias valandas trukusių
prezidento Valdo Adamkaus,
premjero Algirdo Brazausko ir
Darbo partijos vadovo Viktoro
U spaskicho derybų dėl Vy
riausybės sudėties pastarieji
sutiko su nuolaidomis ir prezi
dentas pasirašė dekretą, ku
riuo patvirtino naujos A. Bra
zausko vadovaujamos Vyriau
sybės sudėtį.
V idaus reikalų m inistru
paskirtas Darbo partijos atsto
vas Gintaras Jonas Furmana
vičius, švietimo ir mokslo mi
nistru - Juozas Antanavičius.
Vidaus reikalų ministru pa
skirtas G. Furmanavičius anks
čiau buvo susijęs ir su skanda
lingąja EBSW bendrove. "Mes
esame pilnai su tuo susipažinę,
jo tiesioginės atsakom ybės
nėra ir ja m n em eta jo k io s
dėmės", - sakė V. Adamkus.
Tuo tarpu bankrutavusio
EBSW koncerno veiklą tyrusios parlamentinės komisijos
narys konservatorius Jurgis
Razma teigė, jog G.Furmanavičius aktyviai dalyvavo kon
cerno veikloje, vadovavo vie
nai iš bankrutavusių koncerno
įmonių. "Aš jį laikyčiau vienu
iš EB SW strategų", - sakė
J.Razma.
Anksčiau Darbo partija į
vidaus reikalų ministrus siūlė
kritiškai vertintą Viktorą Muntianą.
Lietuvos muzikos akade
mijos rektorius J.Antanavičius
pakeitė, pasak neoficialių šal
tinių, prezidentui neįtinkantį

pretendentą socialdemokratą
Rimantą Vaitkų.
Zigmantas Balčytis paskir
tas susisiekimo ministru, Vili
ja Blinkevičiūtė - socialinės
apsaugos ir darbo m inistre,
Algirdas Butkevičius - finansų
ministru, Gintautas Bužinskas
- teisingumo ministru, Gedi
minas Kirkilas - krašto apsau
gos ministru, Arūnas Kundro
tas - aplinkos ministru, Žilvi
nas Padaiga - sveikatos apsau
gos ministru, Vladimiras Prud
nikovas - kultūros ministru,
Kazimira Danutė Prunskienė žemės ūkio ministre, Viktoras
Uspaskichas - ūkio ministru,
Antanas Valionis - užsienio
reikalų ministru.
"Manau, kad radome ge
riausią sprendimą, kuris paten
kins visas suinteresuotas pu
ses - ir partijas, ir žmonių lū
kesčius", - antradienį po susi
tikimo žurnalistam s sakė V.
Adamkus.
Prem jeras A lgirdas B ra
zauskas pripažino, jog derybos
Prezidentūroje gerokai užtru
ko, nes "buvo iškilę klausimų
dėl dviejų kandidatų" - t. y. dėl
kandidato į vidaus reikalų mi
nistro postą ir dėl kandidato į
švietimo bei mokslo ministro
pareigas.
Prezidentui buvo nepriimti
na anksčiau A. Brazausko teik
ta "darbiečio" Viktoro Muntiano kan d id atū ra į vidaus
reikalų ministro postą ir social
demokrato Rimanto Vaitkaus
kandidatūra į švietimo ir moks
lo ministrus.
Pasak Darbo partijos vado-

vo V. U spaskicho, V. Muntianui pasiūlytos "šiek tiek
aukštesnės nei ministro parei
gos - Seimo pirmojo vicepir
mininko".
"Labai gerai, kad mes partijos ir aš kaip m inistras
pirmininkas - ieškojome būdų,
kaip spręsti šiuos klausimus
nekonfrontuojant. Manau, kad
tai padarėme labai gerai ir gar
bingai, atsižvelgdami į bendrą
valstybinį interesą", - sakė A.
Brazauskas.
Pasak premjero, Darbo par
tijos atstovas, paskirtas vidaus
reikalų ministru, G. J. Furmanavičius pastaruosius 5 metus
dirbo bendrovėje "Lietuvos
telekom as", yra stažavęsis
užsienyje ir mokąs užsienio
kalbų.
Lietuvos muzikos akadem
ijos rektoriaus J. A ntanavi
čiaus kandidatūrą A. Brazaus
kas sakė pasiūlęs prezidentui
"suprasdamas, kad reikia ieš
koti konsensuso, sprendimo
būdų, nes galų gale atėjo lai
kas išspręsti Vyriausybės for
mavimo klausimus".
Pasak A. Brazausko, ketvir
tadienį Seim ui bus pateikta
Vyriausybės programa, penk
tadienį ir ateinantį pirmadienį,
pasak A. Brazausko, programa
bus svarstoma Seimo komite
tuose ir frakcijose ir jau antra
dienį Seimas, pasak A. Bra
zausko, galėtų balsuoti dėl Vy
riausybės programos. A. Bra
zauskas viliasi, kad jau kitą
savaitę n aujoji V yriausybė
galės prisiekti.
Paklaustas, ar kova buvo

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė giria Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus ir Lietuvos
vyriausybės pastangas tarpi
ninkauti Ukrainos politinėje
krizėje. Pasak JAV ambasados
Lietuvoje pranešimo spaudai,
JAV prezidentas George W.
Bush telefonu kalbėjosi su Len
kijos prezidentu A leksandr
Kwasniewski ir išreiškė para
mą Lietuvos bei Lenkijos pre
zidentų siekiams rasti išeitį iš
susidariusios padėties.
Prezidentas G .B ush per
davė, kad jis stipriai rem ia
Europos tarpininkavim o pa
stangas, kurios nubrėžė abiejų
pusių susitarimo gaires.
JAV ambasadorius Lietu
voje Stephen M ull taip pat
išreiškė gilią pagarbą V.Adamkui dėl jo besitęsiančio indėlio
tarp in in k a u ja n t U krainoje.
Ambasadorius pareiškė: “Lie
tuvai yra didelė garbė, kad

šioje situacijoje buvo kreipta
si į prezidentą V. Adamkų. Vie
nas iš Lietuvos kilnumo ženk
lų yra tai, kad jūs esate pa
siryžę padėti kitiems, ir ši jūsų
m isija atspindi tą pagarbą,
kurią jums jaučia kiti.”
Valstybės sekretorius Col
lin Powell duodamas interviu
naujienų agentūrai “Reuters”
gruodžio 3 d. pastebėjo, kad jis
labai patenkintas pozityviu
V.Adamkaus, A.Kwasniewski
ir Europos Sąjungos užsienio
politikos vadovo Javier Sola
na vaidmeniu padedant spręsti
krizę ir siekiant tolesnio tarpi
ninkavimo.
Pasak ambasados praneši
mo, Jungtinės Valstijos iš es
mės remia Ukrainos žmonių
siekį turėti laisvuose ir teisin
guose rinkimuose išsirinktus
vadovus, todėl svarbu judėti
greito krizės sprendimo pusėn.

nuožmi, V. Adamkus teigė, jog
pati derybų trukmė nurodo at
sakymą į šį klausimą.
"Tikrai buvo labai kruopš
čiai, atidžiai ir intensyviai ta
riamasi, galvojama apie Lietu
vos ateitį. Tai nebuvo derybos
tokios, kokios buvo Kijeve,
kurios apskritai buvo vienos
sunkiausių mano gyvenime.
Lietuvos reikalai yra truputį
lengvesni, ir aš tuo džiaugiuo
si", - sakė V. Adamkus.
V. Uspaskichas, prisijungęs
prie A.Brazausko ir V.Adamkaus derybų, teigė, jog tokią
derybų baigtį nulėmė ir paties
"V. Muntiano tolerantiškas po
žiūris į susiklosčiusią situa
ciją".
Pasak šalies vadovo, spe
cialiųjų tarnybų yra paprašyta
pateikti pažym as apie kelių
naujų kandidatų - jau paskirtų
m inistrais, tačiau dar nepri
siekusių - patikimumą.
V. Adamkus teigė, jog jam
antradienį iš viso buvo pateik
tos 3-4 naujos kandidatūros.
Su visais pasiūlytais kandi
datais V. Adamkus teigė as
meniškai kalbėjęs telefonu ir
vėliau pasirinkęs.
Prezidentas taip pat tikino
su paskirtaisiais vidaus reikalų
bei švietimo ir mokslo minist
rais dar ketinąs susitikti ir
pasikalbėti asmeniškai.
V. Adamkus taip pat pakar
tojo įsitikinimą, kad "atsako
mybe už bendrą Vyriausybes
darbą tenka ministrui pirmi
ninkui, o kiekvienas ministras
yra atsakingas už savo darbo
sritį".

Solana: PUTINAS
"PER TOLI" NUĖJO
KRITIKUODAMAS
VAKARUS

www.DELFI.lt

B riu selis, gruodžio 8 d.
(BNS). Rusijos prezidentas
Vladimir Putin "per toli" nu
ėjo perspėdamas Vakarus ne
silaikyti kolonijinio požiūrio į
Ukrainos rinkimų krizę, trečia
dienį sakė Europos Sąjungos
užsienio politikos vadovas
Javier Solana.
"Tai buvo posakis, (kuriuo)
nueita per toli", - sakė jis
Prancūzijos radijui "Europe
1", turėdamas omenyje pirma
dienį pareikštus V.Putin ko
mentarus. "Europos rūpestis
yra sąžiningas rinkimų proce
sas, gerai tvarkom as ir be
sukčiavim o. M es kandidato
neturime", - pridūrė J.Solana.
RADA - UŽ UKRAINOS
KARIŲ IŠVEDIMĄ IS
IRAKO
K ije v a s , g ru o d žio 3 d.
ELTA). Ukrainos parlamentas
penktadienį balsavo už šalies
karinių pajėgų išvedimą iš Ira
ko. Irake yra apie 1 tūkst. 600
Ukrainos kareivių. 257 iš 450
parlam entarų pritarė pajėgų
išvedimui, kurį pasiūlė ko
munistų partija.
Ukrainos karių išsiuntimas
į Iraką pagerino šios šalies ir
JAV santykius. Dviejų šalių
ry šiai buvo p ab lo g ėję, kai
buvo p areik šta, kad šalies
prezidentas Leonidas Kučma
prieš Saddamo Husseino nu
šalinimą pardavė ja m radio
lokacijos įrenginių sistemą.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Vieno įtakingiausių ir didžiausių parlamentinio Ekonomikos
komiteto pirmininku išrinktas Valstiečių ir Naujosios demokrati
jos frakcijai atstovaujantis Seimo narys Vytas Navickas. Atkūrus
šalies nepriklausomybę, jis buvo pirmosios Vyriausybės ekonomi
kos ministras, vėliau - ekonomikos ministro pavaduotojas.
Už V. Navicko kandidatūrą vienbalsiai balsavo visi posėdyje
dalyvavę Seimo Ekonomikos komiteto nariai. Seimo Ekonomi
kos komiteto pirmininko pavaduotoju išrinktas Darbo partijos
frakcijos narys Pranas Vilkas.
Seim as ketino patv irtin ti ja u išrinktą Ekonom ikos ir
Žmogaus teisių komitetų vadovybę. Žmogaus teisių komitetui
turėtų vadovauti Darbo partijai atstovaujanti parlam entarė
teisininkė Zita Ž vikienė, jos pavaduotoju tikriausiai bus
Tėvynės sąjungos frakcijos narys Arimantas Dumčius.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduo
tojais numatoma patvirtinti Seimo narius socialdemokratą Bro
nių Bradauską ir liberalcentristą Kęstutį Glavecką.
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko
pavaduotoju turėtų būti Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narys
Julius D autartas. K itam šios frakcijos nariui Audroniui
Ažubaliui bus patikėtos Seimo Užsienio reikalų kom iteto
pirmininko pavaduotojo pareigos.
Iš 15 Seime veikiančių komitetų savo vadovų dar neišsirinko
tik praėjusią savaitę įsteigtas naujas Audito komitetas, taip pat
Europos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai.
Jau anksčiau Biudžeto ir finansų, Kaimo reikalų, Sveikatos
reikalų bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų pirmininkais
patvirtinti Darbo partijos atstovai Jonas Lionginas, Jonas Jag
minas, Dangutė Mikutienė ir Vydas Gedvilas.
Socialdemokratai Irena Šiaulienė, Algirdas Sysas ir Justi
nas Karosas vadovauja Informacinės visuomenės plėtros, So
cialinių reikalų ir darbo bei Užsienio reikalų komitetams.
Aplinkos apsaugos komitetui vadovauja Darbo partijos vi
cepirmininkas Antanas Bosas. Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininku patvirtintas praėjusią kadenciją šiam
komitetui vadovavęs socialliberalas Alvydas Sadeckas. Teisės
ir teisėtvarkos komitetui vadovauja socialdemokratas Julius
Sabatauskas.
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijoje sudaryta grupė stebės, kaip
skirstomos Europos Sąjungos fondų lėšos. Grupės koordinatorius
yra Seimo Ekonomikos komiteto narys Edmundas Pupinis.
Per apkaltą nušalintas prezidentas Rolandas Paksas vyk
siančiame Liberalų demokratų partijos kongrese siekė partijos
pirmininko posto. Jis patvirtino Eltai, kad Liberalų demokratų
partijos taryba dar prieš mėnesį yra pasiūliusi jam siekti parti
jos pirmininko pareigų. “Aš apmąsčiau šį pasiūlymą ir nuspren
džiau kandidatuoti” , - sakė jis. R. Paksas nesiėmė prognozuoti,
kiek turės konkurentų. “Būtų geriau, kad būtų daug kandidatų,
kad delegatai galėtų pasirinkti” , - sakė jis.
Lietuvos muzikos akademijos rektorius Juozas Antanavičius
gali atsisakyti švietimo ir mokslo ministro posto. Priežasčių, dėl
ko tai gali padaryti, pats J. Antanavičius kol kas neįvardija.
“Negaliu tokios žinios paneigti”, - Eltai sakė J. Antanavičius.
Eltos žiniomis, artimiausiu metu premjeras gali pateikti pako
reguotą Vyriausybės sudėtį, kurioje bus vienu ministru mažiau.
Naujoji Vyriausybė greičiausiai bus galutinai patvirtinta ir pradės
veikti be švietimo ir mokslo ministro. Kas bus naujas kandidatas
į švietimo ir mokslo ministro postą, kol kas nežinoma. “Girdė
jau, kad yra iškilę kažkokių abejonių dėl manęs, lyg ir atsiradusi
kažkokia konkurencija. Yra ir man pačiam kilusių abejonių. Vis
kas turėtų paaiškėti artimiausiu metu”, - sakė J. Antanavičius. Jis
konkrečiai neįvardijo, kokių abejonių yra kilę dėl jo asmens. Pa
klaustas, kokių abejonių pats turįs, J. Antanavičius teužsiminė
dar prieš skiriant jį ministru prašęs kelių dienų pamąstymui.
“Keturios ilgos valandos buvo skirtos suderinti interesams
ir suformuoti tokią Vyriausybę, kuri būtų darbinga, kūrybinga ir
geriausiai atitiktų Lietuvos žmonių interesus”, - trumpoje spau
dos konferencijoje po dekreto pasirašymo sakė V. Adamkus. Pa
klaustas, ar “didelis mūšis vyko tarp jo ir premjero bei V. Uspaskicho dėl Vyriausybės sudėties, šalies vadovas teigė, jog “pats
faktas, kad kalbėjomės keturias valandas, atsako į daugelį jūsų
klausimų”. “Ieškojome, kaip išspręsti susidariusią situaciją, kad
Lietuva galėtų toliau gyventi ir dirbti. Sutarėme garbingai, su
prasdami bendrus interesus”, - pareiškė Ministras pirmininkas
A. Brazauskas.
Politologas Lauras Bielinis prezidento apgintą poziciją
nematyti naujoje Vyriausybėje jam abejonių keliančių ministrų
pavadino “sveiko proto pergale” . Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos Seime seniūnas Andrius Kubilius taip pat teigė,
jog “Prezidentas elgiasi principingai”.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras
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PREZIDENTAS BUSH KANADOJE

Algirdas Pužauskas

Prezidentas Bush praleido
dvi dienas Kanadoje. Jam nete
ko k a lb ė ti K anados p a rla 
mente, nes Kanados spauda iš
anksto buvo pasiruošusi sutikti
svečią gan šaltai. Profesorius
St. Lawrence Universitete Jo
seph Jockel pasakė, kad Amerikos-Kanados santykiai nėra
tokie blogi, kaip jie buvo prieš
20 ar 30 metų, tačiau reikia
daug padirbėti, kad tie ryšiai
pagerėtų. Prezidentas Bush
pradėjo savo darbą Ottawoje,
šalies sostinėje. Jis rimtai kal
bėjosi su ministru pirmininku
Paul Martin apie saugumą ir
prekybą tarp abiejų šalių. Abu
derybininkai sutiko, kad šalių

santykiai buvo daug šaltesni
negu tomis dienomis, kai Ka
n ad ai v a d o v av o lib e ra la s
prem jeras Jean C hretien, o
Amerikai vadovavo preziden
tas Clinton. Kanada neslėpė,
jog buvo laukiama, kad Ameri
kos prezidentu bus išrinktas
viceprezidentas Al Gore. Į Bal
tuosius Rūmus tuomet atėjo
prezidentas Bush ir jis tuoj
įžeidė kanadiečius, tapęs pre
zidentu aplankęs savo pietinį
kaimyną Meksiką, ne Kanadą.
Kanada palaikė JAV invaziją
Afganistane, atsiųsdama į re
gioną 18 karo laivų ir 12,000
kareivių. Tačiau po to, pasibai
gus A fganistano puolim ui,
Kanada neprisidėjo prie JAV
koalicijos žygių 2003 metais.
Kanados užsienio reikalų mi
nisterija patarė savo piliečiams
nesilaikyti kai kurių emigraci
jos taisyklių, ypač raginimą
nevažiuoti Amerikon Artimųjų
Rytų kilmės kanadiečiams.
P rezidentas Bush bandė
panaudoti savo švelnų humorą
Halifakse, Nova Scotia, nes tai
m iestas, per kurį K anadon

atvyksta daugybė imigrantų.
Prezidentas pasakė, kad Kana
dos g y v e n to jų sk a ič iu s ir
ekonomika sudaro tik dešim
tadalį Amerikos. Prezidentas
sakė, kad nėra lengva “Miegoti
šalia dramblio” . Mūsų įstaty
mai ir mūsų veiksmai paliečia
K anadą nem ažiau, kiek jie
paliečia mus, mums nereikėtų
to fakto imti į galvą, sakė pre
zidentas, prim indam as k a 
nadietį parlamento narį, kuris
1960 metais pasakė, kad Ame
rika yra mūsų draugė, ar mes
tai mėgstame ar ne”. Preziden
tas pridėjo kad “Mes esame
draugai ir mes tai mėgstame”.
Prezidento pareiškimai palietė
galvijų siuntimą per sieną iš
K an ad o s į A m e rik ą , nors
galvijai sirgo juodlige. Buvo
paliestas siuntimas miškų m e
dienos, kas laužo P asaulio
Prekybos O rganizacijos su
tartį. Pasitarimuose buvo pa
liestas erdvės apsaugos gyny
bos klausimas. Tą gynybą at
m etė savo p a re iš k im u o s e
premjeras Martin.

Žm onių išrinktas, pirm ą kartą penkeriem s m etam s, A fganistano prezidentu H am id K arzai gruodžio 7
d. prisiekė sąžiningai eiti pareigas, stebint JAV viceprez. D ick Cheney, G ynybos sekr. D onald R um s
feld ir 150 užsienio valstybių atstovam s.
NYT
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Keliais sakiniais-----

• Prezidentas Bush pri
ėmė prezidentūroje Nigerijos
prezidentą Olesegun Obasan
jo. Prezidentas Bush tarėsi dėl
Irako balsavimų, kurie numa
tyti sausio 30 dieną. Laisvojo
Irako planuose yra numatyta,
kad Irake planuojama įvesti į
dem okratinę veiklą net 17
politinių partijų. Sunitų gru
puotės numato įnešti į ateities
parlamentą didelę sunitų gru
pę. Sunitai nenori atidėti bal
savimų, o taip planuoja ir šii
tai bei M osulo kurdai, dar
trūksta saugumo.
• A m erikos vyriausybė
nutarė padidinti Irake laikomą
JAV kariuomenę. Paskutiniu
m etu A m erikos karių Irake
turim a apie 138,000 karių.
Prezidentas Bush pakvietė gy
nybos sek reto rių p ad id in ti
Irake laikomas koalicines karo

jėgas iki 150,000 karių. Šitoks
jėgų išplėtimas įmanomas, nes
bus prailgintas dabar ten lai
komų kareivių laikas. Kai ku
rios brigados pasiliks Irake ne
metus laiko, bet 14 mėnesių,
kaip Pirmoji kavalerijos divizi
ja, 25-toji Pėstininkų divizija,
apie 1,500 parašiutininkų di
vizijos karių iš Fort Bragg,
N.C bus į Iraką nusiųsti tarnau
ti 120 dienų.
. Prezidentas Bush turi
nemalonų klausimą: ar reikėtų
reikalauti, kad iš pareigų pasi
trauktų Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius Kofi Annan.
Toks reikalavimas kilo iš Minn e so to s se n ato ria u s N unn
Coleman. Kaip žinoma, Ame
rika kasmet sumoka tai orga
nizacijai dideles sumas - šiais
metais Amerika sumokėjo 362
milijonus dolerių, neskaitant
specialių agentūrų kaip Atomi-

nes energijos agentūra. Prezi
dentas prašė gynybos sekre
torių Donald Rumsfeld pasi
likti kabinete dar vieną kaden
ciją. Tačiau JT sekretorius Kofi
Annan lapkričio 30 d. paskel
bė, kad jis nusivylęs ir apgai
lestaująs, kad jo sūnus Kojo,
29, m. dirbo šveicarų biznio
įstaigai ketverius metus, gau
damas 2,500 dol. per mėn. Iš
viso sūnus Kojo, dirbdamas
humanitarinei “Maistas už aly
vą” programai uždirbo 125,000
dolerių. Visas šis biznis davė
Irako diktatoriui uždirbti dide
les sumas, apie 12 milijardų
dolerių.
• G eneralinis Jungtinių
Tautų sekr. Kofi Annan paskel
bė gruodžio 1 d. pranešim ą
apie pasaulinės organizacijos
veiklą. Tai esanti proga sustip
rinti, pakeisti saugumo Tary(Nukelta į 3 psl.)
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V iln iu s , g ru o d žio 9 d.
(ELTA). Opozicijoje ketinan
tys likti Seimo nariai naujos
Vyriausybės programą vadina
lozungų rin k in iu , kuriam e
trūksta aiškios valstybės raidos
strategijos ir konkrečių įsipa
reigojimų.
“Matome, kad programos
nėra, nes mums pateiktos tik
programos nuostatos. Tai, kas
pateikta, iš esmės yra šūkių
rin k in y s, lyg rin k im ai dar
nebūtų p a sib a ig ę ” , - teigė
Tėvynės sąjungos frakcijos
seniūnas A ndrius K ubilius,
komentuodamas Darbo parti
jos, Socialdemokratų partijos,
Naujosios sąjungos bei Val
stiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjungos koalicinės
Vyriausybės 2004-2008 metų
programą.
Parlamentaras konkretumo
ypač pasigedo ūkio srityje, už
kurią bus atsakingas Darbo
partijos vadovas Viktoras Uspaskichas, net nedalyvavęs
ketvirtadienio posėdyje.
“Programoje nėra aiškesnio
vaizdo dėl ūkio plėtros progra
mos, mokesčių reformos, nėra
aiškaus įsipareigojimo, kada
L ietuva ruošiasi tapti euro
zonos ir Šengeno nare, neaiš
ku, kokių sau naudingų per
mainų Europos Sąjungos poli
tikoje Lietuva sieks ir, atrodo,
kad Lietuva lyg ir nėra ES na
rė”, - kritikavo konservatorius.
“Jei darytume taip, kaip jūs
norite, programa turėtų suda
ryti 1000 puslapių ir turėtų būti
ruošiama pusę m etų”, - prie
kaištus atrėmė Ministras pir
mininkas Algirdas Brazauskas.
Anot jo, Vyriausybės progra-
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UKRAINA VAKARŲ ŽINIASKLAIDOJE
Ukrainiečiai savo tautinį sąjūdį pavadino “Kaštonų revoliu
cija”, kai šimtai tūkstančių protestuotojų sostinės Kijevo, didžiau
sio Vakarų Ukrainos miesto Lvovo ir kitų miestų gatvėse de
monstravo patriotiškai mąstantys žmonės, norį galutinai ištrūkti
iš rusų įtakos. Prieš metus Gruzijoje vyko “Rožių revoliucija”,
tai savo sąjūdį ukrainiečiai pavadino “Kaštonų revoliucija”.
Pasaulio žiniasklaida plačiai rašo apie Ukrainos įvykius.
Tie įvykiai kelia grėsmę ir Lietuvai, kurioje šiuo metu itin
veiklūs pasidarė komunistinio nusiteikimo asmenys. Tačiau
daugelis Europos valstybių pasisako už vakarietišką Ukrainos
opoziciją ir jų kandidatą būti Ukrainos prezidentu V. Juščenko,
bet Rusija dar prieš rinkimus atvirai agitavo už savo bendra
mintį valdžios parinktą kandidatą V. Janukovič. Rusijos prezi
dentas tos rinkimų kampanijos metu Ukrainoje peržengė visas
nesikišimo į kitos valstybės reikalus ribas, nors pats viešai kal
bėjo, kad tai pačių ukrainiečių reikalas ir kitos valstybės negali
įtaigoti jų apsisprendimui. Tačiau Rusijos vadovas per tris
savaites net du kartus tapo agitatoriumi pačioje Ukrainoje, ra
gindamas balsuoti už Maskvai priimtiną kandidatą. Asmeninė
savigarba tapo jo paties sutrypta. Lietuvai geriausia būtų
“kaštonų revoliucijos” pergalė, kad V. Juščenko taptų Ukrai
nos prezidentu. Aštuoniasdešimt parlamentarų laiške rašoma,
kad “šį laišką pasirašiusieji solidarizuojasi su ukrainiečių tau
tos tikslu kurti teisingą europietišką Ukrainą”.
A m erikos d ien ra ščia i teig iam ai įv ertin o U krainos
Aukščiausio Teismo sprendimą surengti pakartotinus balsavi
mus gruodžio 26 d., nes antrojo balsavimo duomenys buvo
suklastoti. New York Times tokį jų nutarimą pavadino drąsiu
žingsniu Ukrainos demokratėjimo kelyje. Pažymėtinas Teis
mo sprendimas esąs tas, kad Ukrainos valstybės ateitį sprendžia
jos institucijos ir niekas neturėtų trukdyti patiems ukrainiečiams
pasirinkti - į rytus ar į vakarus. Už tai esąs atsakingas ir Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin, kuriam dienraščio redaktorių
vedamasis, pavadintas “Saying No To Vladimir Putin”. Ten
rašoma, kad “V. Putin pamiršta, jog jis daugiau nebedirba KGB
tarnyboje, tačiau mėgina Ukrainai primesti suklastotus praėju
sį mėnesį įvykusių rinkimų rezultatas”. Taip pat ir Europos spau
doje jau rašoma prieš jį kritiški straipsniai ir norą atstatyti au
tokratinę Rusijos imperiją. Smerkiamas jo nepateisinamas no
ras kontroliuoti Ukrainos politinius įvykius. “Juk jis pirmasis,
net nesulaukęs rezultatų paskelbimo, pasveikino V. Janukovič
laimėjus rinkimus, kaip patikimą komunistų ideologijos part
nerį. Bet dabar, kai Aukščiausias Teismas priėmė sprendimą
dėl neteisingų rinkimų, teks draugui V. Putin atsisakyti kvailų
fantazijų, kad kas iš jo mėgina pavogti Ukrainą”, rašo tas pats
New York Times.
JAV sostinės Washington Post priminė, jog V. Putin įvykius
Ukrainoje laiko kaip “šaltojo karo” laikų kovą tarp Rusijos ir
Vakarų, tačiau Ukrainoje vyksta ne kova dėl Vakarų ar Rusi
jos, bet dėl to, ar ukrainiečiams bus leista patiems išsirinkti
savo vyriausybę ir valdymo sistemą. Būtų idealu, kad vyks
tant valdžios perdavimui, nereikėtų masinių demonstracijų.
Po trylikos metų, kai baigėsi Rusijos okupacija, Ukraina
veržiasi iš Rusijos įtakos zonos į tikrai nepriklausomą vals
tybę. Sveikiname ir Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus įsi
jungimą į tarptautinę komisiją padėti Ukrainai.
S. Tūbėnas

m a tėra pagrindinės veiklos
kryptys ir principai, kuriais
remiantis bus sudarytas deta
lus planas, o ministerijos įpa
reigotos paruošti konkrečią
medžiagą.
Liberalų ir centro frakcijos
seniūno Algio Čapliko teigi
mu, pateiktose programinėse
nuostatose “dominuoja prin
cipas, kad visi bus laimingi, o
tai gali reikšti, kad laiminga
bus tik grupele išrinktųjų” .
Kitas liberalcentristas Gin
taras Steponavičius ironizavo,
kad pateiktas dokumentas, ku
rio Vyriausybė “net nedrįsta
vad in ti program a, tik p ro 
graminėmis nuostatomis” , yra
dvigubai trum pesnis ir p a 
sižymi dvigubai didesniu ab
stra k tu m u nei an k ste sn io
Ministrų kabineto veiklos pro
grama. Jis nuogąstavo, kad po
“absoliučiom is nuostatom is
slepiasi nemažai siurprizų”, ir
domėjosi, ar dar galima tikėtis
naujų netikėtumų, vėl skubiai
keičiant Vyriausybės sudėtį.
Pasak A. Brazausko, p a
teiktose programinėse nuosta
tose nurodyta nemažai skaičių,
tačiau jis pripažino, kad kon
kretumo buvo vengiama, mat
koalicijos partneriams neretai
buvo sunku susitarti. “Neža
dame gąsdinti visuomenės ne
apgalvotais sprendimais. Tęsi
me liniją, kurią vykdėme 3.5
metų, pradėtas sveikatos ap
saugos, švietimo ir kitų sričių
reformas”, - tikino premjeras.
A. Brazausko teigimu, dar
kartą keisti naujos Vyriausybės
sudėtį neplanuojama. Jis keti
na artimiausiu m etu pateikti
Prezidentui Valdui Adamkui

naują kandidatą į švietimo ir
m okslo ministrus - Užsienio
reikalų ministerijos valstybės
sekretorių Remigijų Motuzą.
“Jei ne rytoj, tai pirmadienį bus
pateikta jo kandidatūra. Reikia
juk patikrinti žmogų”, - sakė
Vyriausybės vadovas.
Anot liberalcentristo Eligijaus M asiulio, “turbūt pre
cedento neturintys dalykai, kai
pateikiam a m inistro kan d i
datūra, o po kelių valandų ar
pusdienio atšaukiam a, verti
Gineso rekordų knygos”. Pa
prašytas paaiškinti Lietuvos
m uzikos akadem ijos rekto
riaus Juozo A n tanavičiaus
sprendimą nedirbti ministru,
A. Brazauskas pareiškė, kad
tai buvo “grynai asm eninio
pobūdžio motyvai”, ir atsisakė
juos pakomentuoti.
Ministrui Pirmininkui buvo
dar kartą primintas prieš kelias
savaites iš Seim o tribūnos
ištartas teiginys, kad jis neke
tina prisiimti atsakomybės už
v isu s m in is trų veiksm us.
“K onservatoriai tai iškėlė į
padanges ir sukėlė dirbtinį,
visuom enę klaidinantį ažio
tažą, - piktinosi A. Brazauskas.
- Per 48 darbo m etus m an
niekada neiškilo tas klausimas,
o dabar konservatoriam s iš
kilo” .
Jis priminė teisininkų pa
teiktą išvadą, kad Vyriausybė,
jos vadovas ir atskiri ministrai
yra atsakingi už skirtingas sri
tis ir veiksmus. “Niekur nėra
absoliučios atsakomybės. Kiek
reikėjo, gyvenime atsakiau, ir
kiek reikės, atsakysiu. N e
vengsiu atsakomybės”, - tvir
tino A. Brazauskas.

T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A
(Atkelta iš 2 psl.)

bos darbus, nepaisant jokių
veto teisių iš pastoviųjų pen
kių narių. Rekomenduojama
Tarybos darbus priimti ar at
m esti tik dviem trečdaliais
narių.
. M arw an B argh ou ti,
laikomas Izraelio kalėjime už
Palestinos žydų žudymą, pa
skelbė, kad jis kelia savo kan
didatūrą į palestiniečių m ilici
jos vadus ir Palestinos Laisvi
nimo vadovus. Izraelio prem 
jeras Ariel Sharon paskelbė,
kad jis tokio vadovo nepaleis
iš k a lė jim o , tač iau geriau
sudarys koalicinę vyriausybę
su Izraelio darbo partija ir pa
sitrauks iš Gazos palestiniečių
stovyklų, pildydamas Ameri
kos reikalavimus.
. Ukrainos Aukščiausias
teismas nusprendė, kad prezi
dento rinkimuose buvo įvairių
sukčiavimų, todėl nė vienas
kandidatas nepraėjo ir teks bal
savimus pakartoti. Balsavimo
plunksnakočiai buvo pri-pildyti rašalu , kuris po k etu rių
minučių išblėsdavo ir pranyk-

davo. Studentų ir profesorių
balsai pranykdavo. Sakoma,
kad gydytojai ligoninėse gra
sindavo pacientams balsuoti
už vieną ar kitą kandidatą, jei
nori gauti vaistų ar gydymą.
Studentai irgi turėdavo gauti
profesorių pritarimą pagal tai,
už ką jie atiduodavo savo bal
sus.
• Iš pareigų pasitraukęs
JAV v alsty b ės se k reto riu s
Colin Powell kreipėsi į Ukrai
nos prezidentą Leonid Kučmą
patardam as, kad nereikėtų
ardyti Ukrainos ryšių su Vaka
rais, nereikėtų skelbti autono
minių respublikų kaip įvyko
Doneck, kur referendumas 164
balsais nusprendė Severodonetske steigti savarankišką res
publiką. Tai vyko jau netoli
Rusijos sienos. Dideliame m i
tinge dalyvavo ir M askvos
miesto meras Jurij Lužkov. To
liau vyksta pasitarim ai tarp
rytų ir Vakarų Ukrainos.
• Pietų Afrikos preziden
tas Thabo M obeki pavadino
arkivyskupą Desm ont Tutu,
N obelio prem ijos laureatą,

neišmanėliu, melagiu, nes jis
pasakė, kad Pietų A frikoje
siaučia skurdas, o turtus sude
da tik keli biznieriai, turintieji
ryšius su politikieriais.
• Rumunijos balsavimu
ose ra sta n e le g a lių p r a s i
žengimų. Socialistai gavo dau
giausia balsų, tačiau preziden
to vieton teks rinkimus pakar
toti.
• Portugalijoje teks rinkti
parlam entą, nes prezidentas
Jorge Sampato pareiškė pra
radęs pasitikėjim ą prem jero
Pedro Santana Lopes vyriau
sybe. Politinės kovos prasidė
jo, kai buvęs premjeras Jose
Manuel Barroso pasitraukė ir
nuėjo dirbti į Briuselį kaip Eu
ropos Sąjungos komisionierius.
• Naujojo prez. Bush ka
bineto Amerikos saugumo de
partam ento viršininkas Tom
Ridge pasitraukė iš pareigų.
P rezid en tas p askyrė nauju
viršininku Carlos Gutierrez.
• Kuba paleido iš kalėji
mo penkis disidentus iš 75,
kurie buvo nuteisti balandžio
mėnesį pernai.
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JAV PREZIDENTAS DAR KARTĄ SKAMBINO
LIETUVOS PREZIDENTUI

Pasitarim ų m etu dėl Lietuvos valstybės m inistrų prezidentas Valdas A dam kus nesutiko su A lgirdo
Brazausko siūlym u skirti m inistrais neaiškios praeities asm enis.
J. Staselio (LR) nuotr.

"KETVIRTOJI VALDŽIA"
Įvykiai Ukrainoje yra raktas
į Rusijos ir visos posovietinės
erdvės demokratizaciją, tačiau
Vakarai turi iš naujo įvertinti
Rusijos prezidento Vladim ir
Putin vaidmenį. Tai konstatuo
ta Vilniuje vykusioje tarptau
tinėje konferencijoje, kurioje bu
vo svarstom i transatlantinių
partnerių politiką Rytų kryptimi.
Žinomas JAV politologas,
buvęs prezidendo Jimmy Car
ter patarėjas nacionalinio saugu
mo klausimais Zbigniew Brze
zinski joje teigė, jog Ukraina
šiuo metu yra "poimperinės kon
solidacijos lemiančioje fazėje",
iš kurios yra tik dvi išeitys - arba
nedemokratinės santvarkos ir
"imperinio dominavimo" res
tauracija, arba transformacija į
demokratinę visuomenę ir bend
radarbiavimo su euroatlantine
erdve stiprinimas.
Kiti konferencijos dalyviai
ragino Vakarus iš naujo įvertin
ti Europos valstybių poziciją
Rusijos prezidento Vladimir
Putin atžvilgiu, kuris iki šiol
buvo laikomas pastovumo fak
toriumi, o dabar yra “nepasto
vumo veiksnys". Anot jų, V.
Putin valdžia yra "autoritarinis
režimas grupelės žmonių, kuri
nesiklauso patarimų iš išorės ir
“tiesiogiai kišasi į Ukrainos,
Baltarusijos, Moldovos vidaus

reikalus, bandė tai daryti Gruzi
joje”.
Lietuvos užsienio reikalų
m inistras A ntanas Valionis
mano, kad įvykiai politinės
krizės ištiktoje porinkiminėje
Ukrainoje pakeis Europos ir
Rytų santykius. Anot jo, po
įvykių Ukrainoje Rytų valstybių
vadovai ir politikai turėtų pradėti
mąstyti kitaip. "Mes suintere
suoti gerais santykiai su Rusija,
tačiau tas kalbėjimas kartais yra
labai nenatūralus, nes mes kal
bame apie vertybes, apie de
mokratiją, apie klestėjimą, kai
Rusijos pusėje, o taip pat ir Bal
tarusijoje mes girdime apie įta
kos sferų pasidalijimą, apie jėgų
balanso išsaugojimą. Ir kol toks
nesusikalbėjimas bus, mums iš
tikrųjų bus sunku iki galo su
prasti vieni kitus", - sako A. Va
lionis.
Pasak žinomo JAV polito
logo Vladimir Socor, ES šalių
užsienio politikos savarankiš
kumą ir transatlantinių santykių
stiprinimą galėtų lemti didesnė
ES energetinė nepriklausomybė
nuo Rusijos energetinių žaliavų.
Tam būtina siekti, kad ES gautų
tiesioginį priėjimą prie Kaspijos
jūros pietų regiono naftos, kad
Kazachstano ir Turkmenistano
nafta ir dujos pasiektų Europą
aplenkiant Rusiją.

PERBALSAVIMĄ UKRAINOJE STEBĖS
LIETUVOS ATSTOVAI
Lietuva artimiausiu metu
išsiųs į U krainą stebėtojus,
kurie vertins, ar gruodžio 26
dieną pakartotinai rengiamas
Ukrainos prezidento rinkimų
antrasis turas atitiks tarptauti
nius standartus.
K aip pranešė dienraštis
"Kauno diena ", Lietuva opera
tyviai reagavo į Europos Sau
gum o ir B endradarbiavim o
Organizacijos (ESBO) ir Uk
rainos opozicijos prašym us
atsiųsti gerokai daugiau stebė
tojų, nei jų dirbo per suklasto
tais vadinamus rinkimus lap
kričio 21 dieną.
Praėjusią savaitę Lietuvoje
viešėjęs JAV kongresmenas,
ESBO Parlamentinės Asamb
lėjos pirmininkas Alsee Has
tings pareiškė, kad Lietuva
pelnė tarptautinės bendruo
menės pasitikėjimą, todėl jai

siūlomas vienas vadovaujan
čių postų būsimojoje misijoje.
"Lietuvos atstovui pasiū
lyta užimti misijos vadovo pa
vaduotojo postą. Tai Lietuvos,
kaip svarbios politinės krizės
Ukrainoje sprendėjos, įvertini
mas", - sako Seimo Užsienio
reikalų komiteto pirmininkas
Justinas Karosas.
Stebėtojus siųs Lietuvos už
sienio reikalų ministerija, Vy
riausioji rinkimų komisija, Sei
mas ir kitos šalies institucijos.
Lapkričio 21 dienos rinki
muose U krainoje dirbo trys
Lietuvos stebėtojai - du at
stovavo Užsienio reikalų mi
nisterijai, vienas - Seimo kan
celiarijai. Jau dabar aišku,
kad Lietuva į gruodžio 26 die
ną vyksiančius rinkimus siųs
kelis kartus daugiau atstovų.
BNS

K onferencijoje dalyvavo
maždaug pusė šimto dalyvių iš
Amerikos ir Europos Sąjungos
valstybių parlamentų, NATO,
ESBO, nevyriausybinių orga
nizacijų.
Daugelio jų nuomone, prezi
dento rinkimų baigtis Ukrainoje
turės lemiamos įtakos visoje
buvusioje posovietinėje erdvėje,
o demokratijos pergalė Ukrai
noje paskatins demokratinių
jėgų atgimimą Rusijoje, vėliau
- ir Baltarusijoje.
Apie tai prie “Kevirtosios
valdžios” apskritojo stalo dis
kutavo įtakingi nuomonės for
muotojai - Zbigniew Brzezins
ki, buvęs Vokietijos diplomatas
ir žvalgybos BND vadovas
H ans-G eorg W ieck, NATO
plėtros ideologas ir lobistas,
demokratinių projektų vykdyto
jas, buvęs JAV karinės žvalgy
bos darbuotojas Bruce Jackson
bei Lietuvos ambasadorius JAV
Vygaudas Ušackas.
Ar Ukrainos opozicija nu
galės mūšį dėl demokratijos,
kiek R usija išleido pinigų,
siekdama užkirsti kelią į pergalę
opozicionieriui Viktor Juščenko,
ar šių dienų įvykiai pasikartos
Rusijoje 2008-siais ir kodėl
demokratijos padėtis Ukrainoje
- Lietuvos nacionalinis intere
sas? - buvo diskutuojama Bal
tijos televizijos laidoje “Ketvir
toji valdžia”.
www.DELFI.lt
V. JANUKOVIČ
TRANSPORTO MINISTRUI
IŠMUŠĖ DU DANTIS
Ukrainos premjeras Viktor
Janukovič sumušė transporto
ministrą Georgij Kirp už tai,
kad jis nesutrukdė į Kijevą iš
Vakarų Ukrainos atvykti ke
liems opozicijos vadovo ir jo
konkurento prezidento rinki
muose Viktor Juščenko rėmėjų
traukiniams. Ministras premje
ro nemalonės sulaukė ir už tai,
kad jis nesugebėjo per rinki
mus geležinkelininkų priversti
balsuoti už V.Janukovič, pra
neša Ukrainos naujienas skel
b ia n ti in te rn e to sv etain ė
“korrespondent.net”.
Interneto svetainė cituoja
Rusijos agentūrą "PrimaNews",
kurios pranešime teigiama, kad
pasak nepanorusio prisistatyti
medicinos darbuotojo, ministras
šio metu guli ligoninėje, kur jis
atsidūrė penktadienį. Pasak

V iln iu s , g ru o d žio 9 d.
(ELTA). Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentas George W.
Bush ketvirtadienį dar kartą
padėkojo Lietuvos prezidentui
V aldui A dam kui už ta r p i
ninkavim ą derybose U krai
noje, pranešė Prezidento spau
dos tarnyba.
“Im dam iesi tarptautinių
tarpininkų vaidmens Ukraino
je, tuo pačiu prisiėmėte ir di
delę atsakomybę. Su šia misi
ja Jūs puikiai susidorojote. Tai
puikus tarptautinio bendradar
biavimo pavyzdys, taip reika
lingas šiuolaikiniame pasau
lyje. Ačiū Jum s” , - ketvirta
dienį prezidentui V. Adamkui.
Ketvirtadienį trišalės telefo
ninės konferencijos metu Lietu
vos prezidentas V. Adamkus,

JAV prezidentas G. W. Bush ir
Lenkijos prezidentas Aleksan
der Kwasniewski aptarė padėtį
Ukrainoje ir tarptautinių tarpi
ninkų vaidm enį sprendžiant
politinę krizę šioje šalyje.
Pokalbio metu V. Adamkus
teigė, jog Lietuva negalėjo likti
įvykių nuošalyje. “Po sėkmin
go tarpininkavimo dabar yra
svarbiausia, kad U krainoje
įvyktų demokratiniai, tarptauti
nius standartus atitinkantys
rinkimai”, - pažymėjo Lietuvos
vadovas.
Kalbėdami apie artėjančius
rinkimus prezidentai pabrėžė,
jog tarptautiniai stebėtojai at
liks labai svarbų vaidm enį
siekiant, kad rinkimai Ukrai
noje būtų skaidrūs ir demok
ratiški.

UKRAINAI NEREIKIA RINKTIS
TARP RYTŲ IR VAKARŲ
"Kalbame ne apie įtakos
JAV valstybės sekretorius
Colin Powell atmetė Rusijos sferas, o apie galimybę valsty
būgštavimus, kad Vašingtonas bei pasirinkti savo vadovus ir
siekia perimti Ukrainą į savo draugus", - pažymėjo jis kal
įtakos sferą, ir pabrėžė, jog bėdamas prieš prasidedant 55
ukrainiečiai nusipelno laisvų šalis jungiančios Europos Sau
rinkim ų ir neprivalo rinktis gum o ir B endradarbiavim o
Organizacijos posėdžiui. "Ati
tarp Rytų ir Vakarų.
U krainos A ukščiausiasis džiai sekame įvykius Ukrai
Teismas paskelbė lapkričio 21 noje ir tikimės, jog krizė bus
dieną vykusių prezidento rin išspręsta atsižvelgiant į šalies
kimų antrąjį turą suklastotu. gyventojų valią ir galiojančius
JAV tokį teism o sprendim ą įstatymus", - pridūrė C.Powell
pasveikino, tuo sukeldam a bei paragino nesutariančias
Rusijos nepasitenkinimą. "Ne puses gerbti A ukščiausiojo
sivaržome ir nekovojame dėl Teismo sprendimą.
JAV Valstybės sekretorius
šių valstybių. Neprašome pa
sirinkti tarp Rytų ir Vakarų", - taip pat atkreipė dėmesį, jog
žurnalistams sakė C.Powell, M askva nesilaiko įsip a re i
turėdamas omenyje Ukrainą, gojimų išvesti savo karius iš
Gruziją ir Vidurio Azijos šalis, M oldovos ir G ru zijo s, bei
kurias Rusija laiko priklau išreiškė susirūpinimą Rusijoje
sančias savo interesų sferai ir stebimu teisinės valstybės ir
būgštauja dėl jose didėjančios žiniasklaidos laisvės ribojimu.
ELTA
Vašingtono įtakos.

RUSIJA NULĖMĖ ESBO PAREIŠKIMO
DĖL UKRAINOS TURINĮ
Rusija užblokavo JAV ir
Europos diplomatų pastangas
p a re ik š ti b e n d rą p o ž iū rį į
Ukrainos prezidento rinkimų
perbalsavimą; Rusijos užsie
nio reikalų m inistras Sergej
Lavrov pareiškė, kad toks ben
dras pareiškim as reikštų k i
šimąsi į nesutariančių Ukrai
nos partijų derybas.
Rusija sutrukdė priimti 55
medicinos darbuotojų, V. Janukovič “rėžė jam į dantis”. Ukrai
nos žiniasklaidos teigimu, V.
Janukovič ministrui išmušė du
dantis. Minėto medicinos dar
buotojo teigimu, kalbėdamas
apie VJanukovič ir jo komandą
ministras teigė “tokių banditų
dar nematęs”.
Kiek anksčiau U krainos
prezidentas L eonid Kučm a
ministrą pavadino “Ukrainos
didvyriu” už jo indėlį į Ukrai
nos geležinkelių pramonę.
www.DELFI.lt

Europos Saugumo ir bendra
d a rb ia v im o o rg a n iz a c ijo s
(ESBO) valstybių deklaraciją,
kuria raginama visas Ukrainos
partijas bendradarbiauti, kad
antrojo rinkimų turo perbalsavimas vyktų sąžiningai.
"Mūsų partneriai reikalavo
papildomų formuluočių, ku
rios iš tikrųjų reiškia kišimąsi
į derybų procesą Ukrainoje", aiškino S. Lavrov po susitiki
mo su Bulgarijos užsienio rei
kalų ministru Solomon Passy.
"Mėginimai iš anksto nu
lem ti šių derybų rezultatus
mums, savaime suprantama,
nepriimtini; esu įsitikinęs, kad
jie nepasitarnautų proceso nau
dai", - sakė Rusijos ministras.
Bendroje deklaracijoje para
šyta, kad visos partijos Ukraino
je vykdytų Aukščiausiojo Teis
mo sprendimą perbalsuoti rinki
mus, ESBO šalys raginamos
didinti stebėtojų skaičių gruo
džio 26 d. perbalsavime. BNS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
KARIUOMENĖS 86-TOMS METINĖMS
PAMINĖTI
VYTAUTO ČEKANAUSKO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS GENERALINIO
KONSULO LOS ANGELES
PRANEŠIMAS
I.
Praeityje esame dažnai ir
daug kalbėję apie pirmąsias Lie
tuvos kariuomenės dienas, pir
muosius jos karius - savano
rius, kurie atsiliepė į atsišaukimą
eiti ginti valstybės suverenumo
kuriam grėsė pavojus iš mūsų
artimiausių kaimynų. Per dvejus
metus užtrukusias nepriklauso
mybės kovas net su trim priešais
lietuvis karys garbingai apgynė
savo tėvų žemę ir nutiesė kelią į
naujos Lietuvos ateitį - ne
priklausomą gyvenimą.
Tačiau šiam gyvenimui kles
tėti reikėjo tinkamos karinės or
ganizacijos, kuri apsaugotų ir,
reikalui esant, apgintų kraštą
nuo priešų iš vidaus ir iš išorės.
Tad ir iškilo klausimas kaip tą
uždavinį atlikti, kokiais pagrin
dais formuoti tą jaunutę mūsų
kariuomenę, nes vienintelė nau
jai sukurtiems kariniams dali
niams vadovaujančių kariškių
patirtis buvo iš Rusijos grįžusių
lietuvių karininkų rankose - jų
išeitas mokslas Rusijos karinėse
akademijose bei dalyvavimas
kovose su tuom etiniais jos
priešais. Vis dar nerami padėtis
krašte reikalavo greito sprendi
m o, kad paverstų savanorių
būrius į formalų karinį vienetą
ir kaip jį p apildyti naujais
žmonėmis.
KARIUOMENĖS
ORGANIZACIJA
Steigiamojo seimo 28-tos se
sijos 136-tame posėdyje (1921
spalio 28 d.) įvyksta pirmas skai
tymas dėl “Kariuomenės kom
plektavimo įstatymo sumany
m o”. Referentas šiuo atveju
buvo Seimo narys Jonas Galvydis-Bykauskas. Tai žmogus,
kuris turėjo pakankamai patyri
mo ne tik kalbėti šia tema, bet ir
būti suprastas. Apie jį bostoniškėje Lietuvių Enciklopedi
joje rašoma: “Galvydis-Bykaus-

kas; generolas, kilimu nuo Už
palių (Utenos aps); ... 1888-6
metais baigė Petrapilio karo
mokyklą. Dalyvavo rusų-japonų
ir I-ajam pasauliniam kare.
1918 metais iš Rusijos grįžo į
Lietuvą ir stojo savanoriu į Lie
tuvos kariuom enę Vilniuje.
1918.11.23 paskirtas 1 p ė s
tininkų pulko vadu - Vilniaus
srities gynimo viršininku. Tačiau
lietuviams Vilniaus ginti neteko,
nes kariuomenė tebebuvo tik
savo organizacijos užuomazgoje
ir ginklų teturėta vos 24 šautu
vai. Laikinajai vyriausybei per
sikėlus į Kauną 1919 01 01 jis
buvo paskirtas Karo Mokyklos
viršininku ją sėkmingai suorga
nizuodamas. 1920 01 01 jis yra
skirimas 3 divizijos vadu. 1920
0515 išrinktas Steigiamojo sei
mo nariu. Tų pačių metų ba
landžio - liepos mėnesiais laiki
nai ėjo kariuomenės vado parei
gas. 1921 metais vėl tampa Karo
M okyklos viršininku; 1926
išeina į pensiją. Jo didžiausias
rūpestis ir nuopelnas yra kari
ninkų paruošimas Lietuvos ka
riuomenei”.
Štai ištraukos iš to pranešimo
(kalba netaisyta):
Atmetimas rusiškos sistemos
“Didelis toks ir platus dar
bas, kaip kariuomenės organiza
vimas, reikalauja daugybės vi
sokių įstatymų. Atsiminus rusus,
mes žinome, kad pas juos buvo
išleista arti 30 knygų, neskaitant
visokių paaiškinimų ir papil
dymų. Mes gyvename labai keb
liomis gyvenimo aplinkybėmis,
kuomet viską sutvarkyti ir įvy
kinti yra sunku. Vienas šiandien
iš svarbiausių klausimų, kurio
mes negalime atidėlioti, mūsų
kariuomenės komplektavimo
klausimas. Iki šiol niekas neži
nojo, kiek turi tarnauti. Tiktai
bendros taisyklės buvo priimtos,
vadovaujantis rusų įstatais. Bet

Iš kairės: Šventės pravedėja ltn. Irena A rienė, Šaulių būrio vadas K azys K aruža, L R G arbės gen.
konsulas Vytautas Č ekanauskas, šventės prelegentas, sol. Janina Č ekanauskienė, muz. R aim onda
A peikytė, B irutiecių pirm . A lfa Pažiūrienė.

Pasirinkimas tarp
žinome, kad rusų gyvenimas ir
savanoriais
ar šauktiniais
mūsų gyvenimas yra du skirtin
pagrįstos kariuomenės gu dalyku ir visai nesutaikomu
istorine perspektyva
(VC pabraukta).
Dėl
kariuomenės komplek
Šis teiginys apie du nesu
taikomus dalykus skaudžiai pri tavimo pažymėta, kad yra dvi
mena man neseniai “Draugo” sistemos: laisvanorių ir priver
puslapiuose skaitytą straipsnį čiamas komplektavimas. ... A š
pavadinim u A napus va ivo  atminsiu tamstoms svarbes
rykštės (autorius Darius Ud- nius momentus iš Europos gy
ry s). Jam e an alizu o d am as venimo. ...Europojbuvo varto
paskutinius Seimo rinkimo ir jam i du būdai: laisvanorių ir
ypač Darbo partijos rezultatus priverčiamas būdas. Laisvanojis rašo: Kokia bebūtų jiem s rių sistema buvo seniau, esant
nemiela ta kultūra, kurią dau dar karalių valdžiai. Tada pa
gelis politinių kalinių ir trem prasti piliečiai nebuvo verčiami
tinių sieja su savo pažeminimu tarnauti, bet kariuomenė buvo
ir kančiomis, daugeliui šian verbuojama. Toks komplektavi
dienos lietuvių ji vis dėlto yra mo būdas buvo tada užtenka
miela (VCpabraukta). Prade mas. Karalius surinkdavo tuo
dant rusiškais animaciniaisfil būdu kelias dešimtis tūkstančių
mais, kuriuos žiūrėdama, ne įpratusių ginklą vartoti žmonių
viena karta užaugo, baigiant ir su tąja jėga laikydavo savo
rusiška popmuzika, literatūra, valdžioje visą karaliją. Bet, lig
teatru, kinu, baletu, rusų kul tiktai pasikeitė pasaulio tvarka,
tūra ne tik turėjo ir turės di tuojau turėjo keistis ir kariuo
džiulę įtaką lietuviams, bet menės komplektavimo būdas.
atrodo, jiem s ji netgi - šiurpas Žymiausių atmainų priežastimi
reikia vis dėlto pripažinti pran
nukrečia kūną - patinka!
Koks kontrastas - sovietinė cūzų revoliuciją. Kada kara
okupacija padarė tai kas nepa liaus valdžia buvo nuversta, pa
sisekė padaryti caristinei Rusi ėmė valdžią į savo rankas tau
jos imperijai; virš 100-to metų ta ir tuo pačiu laiku senasis
nešusi didžiausią priespaudą 19- komplektavimo būdas buvo pa
to šimtmečio Lietuva išliko svei naikintas. Tada prasidėjo revo
liucija, atsirado naujų obalsių,
ka ir lietuviška.

kad sutvarkytų kariuomenę ki
tais pamatais kovai su ta ka
riuomene, kuri buvo verbuota.
Laisvai samdomoji kariuomenė
buvo nuveikta, sumušta ir buvo
įvesta po revoliucijos priverčia
mas kariuomenės komplektavi
mas, kur visi piliečiai turėjo
tam tikrą laiką g in ti savo
tėvynę. Naujoji kariuomenės
komplektavimo sistema buvo
užtenkam ai išpraktikuota ir
išbandyta šiame didžiajame
kare. .P a g a l šią sistemą gali
ma laikyti gausingesnę kariuo
menę. Samdytoji kariuomenė
reikalauja didelių algų, ir pati
samdytos kariuomenės discipli
na nepasirodė tiek stipri, kiek
stipri gali būti disciplina pri
verčiamai komplektuojamoje ir
drausmingai išauklėtoj kariuo
menėje. Ten visi kareiviai buvo
muštruojami, buvo drausmingi,
dar daugiau darė iš bausmės
lazdos. .N u o prancūzų revoliu
cijos, prasideda visose valsty
bėse kariuomenės kūrimas nau
jais pagrindais ir einama prie
to, kad kariuomenė būtų tai ką
mes vadiname ginkluota tauta.
Žinoma, ginkluota tauta taip pat
yra platus terminas. Jau šitas
terminas, galima pasakyt, buvo
pasiektas šio didžiojo karo metu.

nius, visus demokratijos šali
ninkus, abiejų komunistų par
tijų narius (turim a m intyse
LKP (SSKP) ir savarankiška
LKP - A.L.), kitų progresyviųjų
partijų ir judėjimų šalininkus bei
dalyvius burtis į Tėvynės gelbė
jimo frontą (...). Reikalaujame:
"(...) atsistatydintų Respublikos
vyriausybė, kad būtų paleistas
tautos pasitikėjimą praradęs par
lamentas (...)."
Ir toliau įrodinėjama, jog
Lietuva tikrąjį suverenitetą įgis
tik būdam a SSRS sudėtyje,
pasirašiusi sąjunginę sutartį.
Pagal jų logiką išeitų, kad ir
SSRS, arba konkrečiai Rusija,

tikrąjį suverenitetą, laisvę turė
jo valdoma m ongolų-totorių
chanų arba kai dalį jos buvo
okupavusi fašistinė Vokietija.
Negalima būti laisvam kitam
valdant. Laisvę, nepriklauso
mybę arba turime, arba ne.
M.Gorbačiovas vis labiau
nervinosi, kad nepateisina jo
v ilčių ir M .B u rok evičiu s.
Užuot augusi, partija mažėjo.
1990 m. vasario mėnesį ji skel
bėsi turinti apie 30 tūkst. narių,
tačiau tų pačių metų gegužės
mėnesį mokesčius sumokėjo
tik 9,4 tūkstančio; partiją apie
90 proc. sudarė rusai, Vilniaus
krašto lenkai.
(Bus daugiau)

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXXVIII
Visi jie, tėeskapininkai, jedinstveninkai ir į juos panašūs,
savo sugebėjimais demagogi
ja pralenkę ir Gebelsą, ir visas
jo tarnybas. Tokios jų veiklos
puikus atspindys - minėtasis
"Tarybų Lietuvos" laikraštis ir
nuolatinių jo autorių - buro
kevičių, naudžiūnų, jermalavičių ir į juos panašių veikėjų
- "kūriniai kuriuose visaip juo

dinta lietuvių tauta, Lietuvos
R espublikos Parlam entas ir
Vyriausybė, atvirai kviesta ją
nuversti. Štai "Tarybų Lietu
vos" 1990 m. gruodžio 3 d.
(Nr.34) numeryje išspausdin
tas Tėvynės gelbėjimo fron
to iniciatyvinės grupės krei
pimasis" (beje, jis irgi pareng
tas LKP (SSKP) CK Ideolo
giniam e skyriuje), kuriam e

Antano Polikaičio nuotr.

rašoma: "(...) Lietuva pavo
juje! Mums gresia visuotinė
katastrofa (...). Priiminėjami
įstatymai, pažeidžiantys ele
m entarias žm ogaus teises;
Diegiamas moralinis, o kartais
ir fizinis, teroras kitaminčių at
žvilgiu... Mes kviečiame tave,
darbininke, valstieti, inteli
gente, mes kviečiame jaunus ir
senus, tikinčius ir laisvama-

(Bus daugiau)
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Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais turime ir būt!

AR TAI TOKIOS KALĖDOS?
Aleksas Vitkus
Kiekvienais metais maždaug
apie šį laiką, dar gerokai prieš
Kalėdas, Amerikos verslininkai
bando atspėti ką eilinis ameri
kietis vartotojas, ypač moteriš
kos lyties, pirks sau, ar šeimai,
ar kitiems. Kad pirks, tai aišku,
tą visi žino. Bet ką pirks? Tai
klausimas kurį jau prieš metus
pradeda nagrinėti geriausios
Amerikos verslo galvos, į tai
įdėdami visą savo energiją, in
telektą ir intuiciją.
Štai, jau po Padėkos dienos,
ir parduotuvių lentynos, ne
kantriai laukdam os pirkėjų,
lūžta nuo prikrautų prekių. Ir neapsigaus, nes kaip ten bebūtų,
pirkėjų niekad nepritruks. Klau
simas belieka, kiek jie praleis.
Prekybininkai žino kaip suvilio
ti pirkėją ir aptuštinti jo kišenę
ar piniginę. Tik sunku suprasti,
kaip jie sugeba pirkėją, dar
pradžioje tik nedrąsiai svajojantį
pavyzdžiui apie naują 60 colių
plokščio paviršiaus plazminį
televizorių, paversti į žūt būt pa
siryžusį tą brangų televizorių
įsigyti, nes kitaip jis nesijausiąs
laimingas, gal ir manys, kad be
tokio televizoriaus jam nei Kalė
dos, net ir gyvenimas nebus įdo
mus.
Jaunimas pirks, jau neskai
tant pačių moderniausių elektro
ninių kompiuterių žaidimų, nau
jausios mados aprangą, kaip
džinsus, ir kt. Jam visuomet rei
kia ko nors naujo, ir tą prekybi
ninkai žino. Vyresnieji bent šiek
tiek atsižvelgia į savo banke su
taupytas sąskaitas, ar, to nepa
kankant, kiek jie turi kredito
kortelių, ir kokia yra jų kredito
riba. Paskui pirkėjas pradeda
galvoti, ir jam į pagalbą ateina
psichologija, kartais terapija, ar
net paprastas pasitenkinimas dėl
įsigyto daikto. Ir kuo toliau, tuo
labiau pirkėjas save įtikina, kad
jis turi turėti naujausią, madin
giausią ir patį brangiausią skait
meninį foto aparatą, kokio jo
kaimynas negali įstengti.
Kai kas sako, kad tik labai
mažai, ką žmonės perka Kalėdų
laikotarpiu, yra jiem s tikrai
reikalinga. Tai gryna teisybė,
ypač jei į žmogaus poreikius
žiūrėsime labai siaura prasme,
tai yra ko reikia žmogui, kad
apsirengtų, pavalgytų ir turėtų
stogą virš savo galvos. Jei taip
tikrai būtų, tai Amerikos ekono
mika jau būtų seniai sužlugusi.
Poreikiai yra daug komplikuotesni, ir žmogaus noras įsigyti
yra nepaprastai stiprus impulsas.
Ne visi su tuo sutinka, yra net
ir tokių, kurie prisimena tikrąją
Kalėdų prasmę, kurios jie visai
neriša su pirkiniais. Kadaise
buvusi rami šeimos šventė, šian
dien tapusi jau bent mėnesiu
anksčiau prasidedančia pirkimo
orgija. Vienas kitas rimtai pasi
piktins prekybininkų raginimais

gelbėti Amerikos ekonomiją be
reikalingu pinigų išleidimu. “Jei
sekti jų patarimą, tai raginkime
žmones daugiau valgyti, net
puotauti, gerti, ir rūkyti, kad tuo
padėtume gydytojams, vaisti
nėms, ligoninėms ir vaistų bend
rovėms jų verslo sunkumuose”,
- tyčiojasi jie, - “Sunkumuose?
Dar nežinau nei vieno gydytojo
ar ligoninės, kuri būtų subank
rutavusi”.
Kiti sako dar kitaip: “Viskas,
ką mes perkame, yra reikalin
ga”. Nors ir nenaudosime. Nors
ir išmestume pirkinį už metų, ar
net jau sekančią dieną, ypač kai
parėję namo pirkiniu nusivilia
me. Kaip bebūtų, pirminis po
reikis vis tiek buvo. Tai sunkiai
suprantama sąvoka. Yra, pavyz
džiui, žmonių, kurie nusiperka
kokį naują rūbą, ir jo niekada
neužsivelka, palieka jį rūbinėje,
kurią kartais pradaro, pasigėri
savo nauja nuosavybe, ir vėl pri
daro rūbinės duris. Panašiai kaip
ir muziejuje, kur kabo brangūs
paveikslai, kuriais žmonės gėri
si, bet jų niekada “nenaudoja”.
Pasitenkinimas atsiranda iš su
pratimo, kad tai jo daiktas, jo
nuosavybė, nors ir nenaudoja
mas.
Klausimas - ar mes negalė
tume apsieiti be tų visų nereika
lingų pirkinių, kuriais taip užkišame visas rūbines, spintas ir
spinteles, kad retkarčiais net ran
dame reikalą paskelbti Ame
rikoje taip populiarų garaže vyk
domą išpardavimą? “Atsikraty
kime tais skudurais”, - sakytų ne
vienas vyras ar žmona.
Bet juk mes rūpinamės Ame
rikos ekonomika, ir tokios min
ties sau negalime prileisti. Ar
galite įsivaizduoti, kas atsitiktų,
jei žmonės staiga nustotų sekti
garsiuosius madų vadovus, ku
rie mums sezoną po sezono dik
tuoja, kas yra madinga, ir kas jau
išėjo iš mados? Kas atsitiktų, jei
kiekvienas būsimas pirkėjas nu
tartų elgtis taip kaip paprastas
vidutinio amžiaus vyriškis, kuris
jau seniai nešioja jam labai
patogų megztinį, prie kurio jis
priprato, ir nemato jokio reika
lo jį keisti?
“Tai būtų prekybinė erezija,
ir ekonomikos žlugimas”, - at
sako verslininkai, ir net kai ku
rie žiniasklaidos komentatoriai
- “todėl mes stengsimės to ne
prileisti”. Bet be reikalo jie
baiminasi, nes prie to neprileis
nei mūsų žmonos, Amerikos
ekonomikos tikrosios sargės. Ir
ką jos mums sako? “Žmonės
perka, kadangi jie yra gyvi, ir
nori tokie ir toliau išlikti”. Kitos
būna dar atviresnės, sakydamos:
“Jau pats pirkimo ar įsigijimo
aktas, nežiūrint ar impulsinis, ar
seniai brandinto noro patenki
nimas, yra mums viena iš malo
niausių momentų mūsų gyve-

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY
Mieli Rėmėjai,
Pasaulio L ietuvių Bendruom enė, jungianti Lietuvių B en
druomenes, veikiančias 34 pasaulio kraštuose ir visus lietuvius, kurie
gyvena už Lietuvos Respublikos ribų, kreipiasi į Jus su prašymu paremti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės veiklą.
Veiklos projektai remiasi PLB Seimo nutarimų vykdymu ir PLB Konstitucija, kurioje
sakoma: “Remia Nepriklausomą Lietuvos valstybę... Pasaulio Lietuvių Bendruomenė nesieja
savęs nei su kokia nors viena politine partija, grupe ar judėjimu, nei su kokia viena idėja bei
p a sa u lė ž iū ra . Pagrindinis tikslas ir darbų atrama yra Nepriklausomos Lietuvos valstybė ir už
jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė.”
Ypatingą dėmesį kreipiame į Lietuvių Bendruomenes ir organizacijas, veikiančias bu
vusios Sovietų Sąjungos teritorijoje, kur yra nepaprastai didelis poreikis veiklos ir paramos,
materialinės ir moralinės. Ten gyvenantys lietuviai nori išlaikyti savo lietuviškumą ir ryšį su
Tėvyne, tačiau dalis nebegali sugrįžti ir jiems būtina socialinė parama, kiti turi potencialą sugrįžti
į Lietuvą. Pastarųjų sugrįžimas daugiausiai vyksta jų vaikams ir tremtinių vaikaičiams atvyk
stant į Lietuvą mokytis Vilniaus vidurinėje mokykloje “Lietuvių namai”. Su “Lietuvių na
mais” bendradarbiaujame jau septintus metus. Lankydami bendruomenes Rytuose skatiname,
kad vaikai būtų siunčiami mokytis į šią mokyklą. Virš 90 procentų jų lieka Lietuvoje, įstoja į
aukštąsias mokyklas. Jiems įsikūrus Lietuvoje, grįžta ir jų tėvai. Esame aplankę eilę bendruomenių
- Krasnojarsko, Ulan Ude (Buriatija), Irkutsko, Kazachstano, Ukrainos, Gudijos, Maskvos, Latvi
jos, Lenkijos, Karaliaučiaus krašto, Sankt Peterburgo (Rusijos) padėdami organizuotis ir veikti.
Ketiname ir toliau, kiek leis lėšos, tęsti šią veiklą.
Taip pat yra būtina suaktyvinti bendradarbiavimą su Pietų Amerikos lietuviais.
Švietimo veikloje didelis dėmesys ir, pagal galimybes, lėšos skiriamos Lituanistinėms
mokykloms Rytų kraštuose. Rūpinamės vadovėlių, vaizdo ir garso įrašų bei aparatūros įsigijimu
mokykloms, pravedame moksleivių konkursus su piniginėmis premijomis, pastoviai bendrau
jam e su mokytojais.
Kiekvienais metais ruošiame Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų, Kraštų Lie
tuvių Jaunimo Sąjungų pirmininkų ir atstovų suvažiavimus Lietuvoje. Suvažiavimuose ap
tariame veiklą, numatome kryptis, pasidaliname patirtimi, kviečiame atvykti ir niekada neda
lyvavusius lietuviškoje veikloje, ypač jaunimo atstovus.
Kas treji metai Vilniuje organizuojame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą.
Didžiulis ir skubus uždavinys yra naujai išvykusių lietuvių veikla, siekiant, kad jie įsi
jungtų į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir nenutrauktų saitų su Lietuva.
Daugelis darbų vykdoma per PLB Atstovybę Vilniuje: ryšiai su Lietuvos institucijomis ir
PLB atstovavimas valdžios įstaigose, ryšiai su visuomeninėmis organizacijomis, ryšiai tarp ben
druomenių, informacija apie PLB, “Pasaulio lietuvio” leidimas Punske ir jo ekspedicija iš Lie
tuvos, parama bendruomenėms ir paramai gauti tarpininkavimas.
Jūsų parama Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbams ypatingai vertinga, svarbi ir
reikalinga, be Jūsų paramos daugelis svarbių išeivijai ir Lietuvai projektų nebūtų įvyk
domi.
Iš anksto dėkodami už paramą, aukas prašome siųsti čekiu Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei (PLB) adresu: 622 Tremont Court NW
Grand Rapids MI 49504 USA
Arba banko pervedimu:
Beneficiary:
Lithuanian World Community
622 Tremont Court NW
Grand Rapids, MI 49504 USA
Account Number:
7508396186
Receiving Bank:
Fifth Third Bank
38 Fountain Square
Cincinnati, OH 45263
Bank SWIFT CODE:
FTBCUS3C
Aukos PLB yra atleidžiamos nuo JAV federalinių mokesčių.
(Tax exemption # 36-30003339 for charitable contributions)
Aukotojų sąrašas skelbiamas “Pasaulio lietuvyje”.
Dėkodami, linkime Jums linksmų ir prasmingų Sv. Kalėdų,
sveikų ir sėkmingų Naujųjų Metų.
PLB Valdybos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis
(P.S. Pasaulio Lietuvių Benruomenės valdybos apmokėtas skelbimas)

nime”. Kaip vienas labai sėk
mingas verslininkas pasakė:
“Pirkimo aktas, kuriuo įsigyji
vertybę, kurią naudosi tik atei
tyje, yra aiški m anifestacija
pirkėjo optimizmo. Jis tuo paro
do, kad jis tiki ateitimi, gyvens,
ir daiktą vartos. Ar gali būti
geresnis gyvenimo atšventimas,
kaip įsigijimas kokio daikto?”
Ir kiek tų daiktų gali tuose
prekybos centruose surasti! Tik
kelios ištraukos iš galimo ilgiau
sio sąrašo: skaitmeniniai foto
aparatai, mikrobanginės kros
nelės, mobilūs telefonai, bevie
liai grąžtai, titanijaus golfo laz

dos, užkraunamos baterijos, la
gaminai ant ratukų, audio kny
gos, visokiausi DVD, CD, VCR,
PDA, GPS, ir eilė kitų. Ar ne
gyvename auksinius laikus, apie
kuriuos ir buvę karaliai, impe
ratoriai, monarchai ar maha
radžos negalėjo nei svajoti?
Nors imk ir užsidėk sau kara
lišką karūną!
Juk mes geriau gyvename
negu 99% visų buvusių karalių.
Mes sveikesni, ilgiau gyve
name, geriau valgome, turime
daugiau patogum ų, toliau ir
dažniau keliaujame, turime dau
giau pramogų negu bet kokia

kita žmonių karta istorijoje. De
ja, tai dažnai pamirštame, kai,
įsikalbėję sau ar prekybininkų
įmantriai įkalbėti, paskęstame
kalėdiniame pirkimo siautulyje.
T aigi, s k a ity to ja u , kai
v aik ščio si po k rautuves šį
Kalėdų laikotarpį, stenkis ig
noruoti tą ramybės neduodantį
balsą, kuris tau tyliai šnabždės
“Ar man to reikia?” Žinoma,
kad nereikia. B et,. ir vėl,
reikia! Tai žmogaus silpnybė.
Bijau, kad kai įeisi į kurią “Cir
cuit C ity” krautuvę, tuojau
pamatysi jų šūkį: “Man kaip
tik to ir reikėjo”.
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Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
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Broliai ir seserys Kristuje,
“Mes norėtume pamatyti Jėzų ” (Jono 12:21). Bažnyčiai
besiruošiant Pasaulio jaunimo dienoms Kolne, Vokietijoje,
2005 m. rugpjūčio mėn., Popiežius Jonas Paulius II p a 
sirinko temą: “Mes norėtume pamatyti Jėzų ” (Jono 12:21).
Mes dažnai ieškome ir norime pamatyti Jėzų Kristų toli
nuo savęs, pamiršdami, kad Jis yra su mumis, ypač Eu
charistijoje, o taip pa t ir visuose kituose Sakramentuose,
Sv. Rašte, mūsų parapijose, sąjūdžiuose, bendruomenėse
ir šventėse.
Tepaliečia jus, jūsų šeimos narius, parapijas bei lietu
vių bendruomenes Kūčių vakaro šventumas ir Kalėdų die
A m erikos Lietuvių tarybos suvažiavim e Č ikagoje M atilda M arcinkienė, E velina O želienė ir Antanas
nos viltingas džiaugsmas su visais mūsų lietuviškais p a 
Rudis.
Z. Degučio nuotr.
pročiais. Teatpažįstame mes visi Kristų, mūsų Viešpatį ir
pat rengėjai iš anksto prašė Išganytoją, kaip didžiausią pasaulio dovaną.
atsiųsti savo spaudos pavyzdį.
Kristaus Gimimo šventės proga, sveikinu jus, brolius ir
Dirvos pirmo puslapio monta seseris lietuvius, išblaškytus po 35 pasaulio kraštus. Linkiu,
ĮSIEMS
s
žas išstatytas pačiam priekyje, kad visus jus paliestų Kalėdų šventės dvasia, o palaima
BENDRADARBIAMS,
tačiau neapšviestas kaip kitų
lydėtų jus ateinančiais metais ir atsispindėtų jūsų bend
TALKININKAMS IR MIELIEMS
etninių išstatymai.
ruomenių veiklose.
Nepaisant, kad ši paroda
SKAITYTOJAMS GERIAUSIŲ
Linksmų Sv. Kalėdu ir palaimintų 2005 metų!
buvo gana anksčiau suplanuo
KALĖDŲ ŠVENČIŲ.
Jūsų Kristuje,
CfiVp

V

DIRVA
NEW

YORK,

NY

LIETUVIŲ VIETINĖS
ŽINIOS
Baltų teatras ir jo režisierius
Gintautas Jaras grįžo iš Čikagos
teatrų festivalio, kur jo naujoji
grupė laimėjo dvi pirmas vietas
- geriausios aktorės ir geriausio
aktoriaus. Jie atliko Jaro režisuo
tą vaidinimą “Savaitgalio ro
manas” pagal Sajos pjesę.
Gruodžio 7 d. jaunas lietu
vis pianistas Edvinas Minkstinas, studijuojantis Juilliarde,
grojo Brahms Trio koncerte,
St. Pauls Church, 116th Street.
L ap k ričio 27-os dienos
katalikų laikraščio “The Tab
l e t ” num eryje buvo ilgas
straipsnis apie Karmelitų sese
les ir jų naujus namus Brooklyne - buvusi Kultūros židinį.
Y ra ir n u o trau k a septynių
jaunučių gražių seselių, kurios
nešioja baltus ir juodus habitus
ir kurių gyvenimo tikslas yra
malda ir meditacija. Jų draugi
ja yra uždara ir jos jau nebeben
drauja su publika. Perdirbtame
Židinyje yra jų celės, kiekvie
noje maža lova, knygų lentyna,
pašventinto vandens, suolas,
lenta ant grindų ant kurios se
selė meldžiasi, šventi paveiks
lai ir kryžius. Jos meldžiasi tris
kart į dieną. Sv. Mišios yra kas
diena 7:30 iš ryto, o savaitga
liais 8:30. Publika gali lankyti
koplyčią iki 6v.v. Seselės ne tik
tai meldžiasi, bet jos ir dirba jos daro rožančius, kryžius ir
kunigų apsiaustus. Žm onės
jom s atneša m aistą, nes jos
gyvena ir m aitinasi tiktai iš
žmonių aukų. Karmelitų drau
gija yra labai stipri Bažnyčioje.
Žmonės jau pradėjo jas lanky
ti. Jie palieka ne tik maisto, bet

ir savo prašymus ir intencijas,
kad seselės už juos melstųsi.
Norėdami atlankyti mūsų bu
vusį Kultūros židinį, galėsite
nunešti dovanėlę šiom kilniom
jaunom moterim, kurios pašven
tė visą savo gyvenimą Dievui.
G ru o d žio 3 d., į rad ijo
(WPAT) studiją atsilankė fo
tografas iš Lietuvos Saulius
Paukštys.
Dr. Giedrė Kumpikaitė
C L E V E L A N D ,OH

ETNINĖS SPAUDOS
PARODA
Gruodžio 1 d. įvyko atidary
mas “The Greater Cleveland
Etnic Media Showcase”, kuris
tęsis iki gruodžio pabaigos, įėji
mas laisvas. Paroda vyksta The
Cleveland State University Lib
rary Special Collections Room,
James A. Rhodes Tower 1860
East 22nd St. Priėjimas į J. A.
Rhodes Tower nuo East 22nd
St gatvės (į šiaurę nuo Euclid
Ave), taip pat patogus automo
biliam statyti garažas skersai J.
A. Rhodes Tower.
Si paroda įvyko Cleveland
Professional Chapter Society
O f Professional Journalist,
Cleveland State University’s
School O f Communications,
Center For International Ser
vices and Programs, Student
C hapter Society O f Profes
sional Journalist, Office Office
Of Minority Affairs And Com
munity Relations, University
Library ir Jones Day dėka.
Pagal Dirvai atsiųstą prane
šimą ir taip pat oficialų kvieti
mą į priėmimą, šios parodos
tikslas yra supažindinti publiką
su p lačiai išrikiuota etnine
spauda, kuri vaizduoja įvairu
mą bei skirtingas kultūras. Taip

ta ir jos atidarymas turėjo įvyk
ti 4 v.p.p., yra aišku ir supran
tama, kad dėl įvairių aplinky
bių vėlavo, nes montažų iška
binimas pradėtas tik 3:15 val.
po piet ir užbaigtas tik 4:15
popiet. Oficialus atidarymas
prasidėjo 4:52 val. popiet su
įžangos žodžiu dr. R ichard
M.Perloff, profesorius ir direk
torius School of Communica
tions D epartm ent-Cleveland
State University, kuris paminė
jo, kad etnininė spauda su savo
įvairum u b ei išsireiškim ais
liudija čia yra susisiekimas.
Toliau kalbėj o Jay M iller,
prezid en tas C leveland Pro
Chapter Society of Professio
nal Journalist su pareiškimu,
kad etninė spauda auga.
P ag rin d in is p releg an tas
W illiam M iller, buvęs The
Cleveland Plain Dealer žur
nalistas etninių skyriaus, savo
22 m inučių kalboje prim inė
k ai kurių etninių laikraščių
pradžią, sunkum us, bei jų
(priežasčių) užsidarym us ir
taip pat vibruojančių iki šios
dienos. Jis labai teisingai pri
minė, kad etninė spauda dabar
tiniu laiku nėra svarbi kaip
praeitojoje, tačiau detalesnės
analizės nepristatė. W illiam
M iller visai teisingai klausė,
kaip etninė spauda gali turėti
reikšmės - ryšio su mūsų vai
kais ir anūkais. Prelegento kal
boje be abejo nebuvo galimy
bės visus etninius laikraščius
paminėti, tačiau kai kurios pa
stabos be esmės arba besiple
čiančios.
Clifford Anthony, C leve
land Pro Chapter Society of
Professional Journalist, žodžiu
pristatė parinktus rengėjų da
lyvius ir užbaigė su pristatymu
18 etninių laikraščių (kurių
montažai buvo iškabinti).
Dr. Richard M. Perloff 5:31
val. popiet uždarė oficialų

•Prel. Edmundas J. Putrimas
DOVANA ŠIMTAMETEI ONAI MIKULSKIENEI
Šiuo metu leidžiama knyga
apie “Čiurlionio” ansamblio
amerikietiškąjį laikotarpį, 1949
1991. Jos išleidimas sutampa su
kanklių orkestro vadovės, mo
kytojos, dainininkės Onos Mi
kulskienės 100-tuoju gimtadie
niu! Nuo 1940 metų Ona Mi
kulskienė ne tik dainavo, kank
liavo ir vadovavo, bet ir kaupė
bei stropiai išsaugojo “Čiurlio
nio” ansamblio veiklos medžia
gą. 1991 metais Clevelande su
darytas komitetas išleido ke
turias knygas; trys A lfonso
M ikulskio kūrybos; ketvirta
rašytojo Vacio Kavaliūno re
daguota monografija “Gimto
sios žemės giesmė”.
2000-taisiais m etais, jau
gyvendama Vilniuje, Ona Mi
kulskienė išleido “Čiurlionio”
ansamblis 1940-1949, Dieno
raštis. Knygą spaudai paruošė
muzikologas Vaclovas Juodpu
sis, finansavo Danutė ir Leonas
Petroniai.
atidarymą, padėkodamas vi
siems ir kviesdamas toliau pa
bendrauti. Visų m alonum ui
buvo paruošta kavutė-arbatėlė
bei bufetas.
R engėjai iš anksto prašė
visų etninių laikraščių atstovus
laisvai platinti (nemokamai)
savo laikraščius iki šios paro
dos galo, pagal apžvalgą, atro
do, kad iki atidarymo dienos
pasinaudojo šia proga vienin
telis DIRVA, kuri aprūpino da
lyvių susipažinimui virš 100
kopijų, kiti laikraščiai išstatė
ribotą skaičių arba nieko. Šiom
apeigom buvo išstatyta 100
kėdžių, tačiau atidarymo metu
dalyvavo apie 50 žmonių.
A.V.Matulionis

Dabartinė knyga susidės iš
750 puslapių, iš kurių 300 pus
lapių skirta nuotraukoms, kon
certinėm programom bei ilius
tracijom. Joje bus aprašom i
svarbūs “Čiurlionio” ansamblio
momentai, gastrolės JAV, Kana
doje, Pietų Amerikoje ir Lietu
voje. Ji puikiai išryškina išeivi
jos kultūrinio gyvenimo sam
pratą, atskleis ir primins ateities
kartoms apie didžiulį darbą,
puoselėjant lietuvybę, kurį
Amerikoje darė “Čiurlionio”
ansamblis.
Būrys buvusių čiurlioniečių
kreipiasi į lietuvių visuomenę, į
buvusius ansamblio narius su
kvietimu dalyvauti šios knygos
išleidime. Jos prenumerata būtų
brangiausia O. M ikulskienei
dovana ir puikus būdas turėti
istorinį savo asmeniško indėlio
paliudijimą. Prenumeratoriai,
atsiuntę bent 100 USD čekį, bus
skelbiami knygoje ir Lietuvos
muzikų rėmimo fondas jam/jai
išsiųs vieną kopiją šio leidinio,
kai jis tik bus išspausdintas.
Norint užsisakyti daugiau leidi
nių reikia atsiųsti dar po 50
USD.
Čekius siųsti: Čiurlionio an
sam blis #1943, L ithuanian
Credit Union, c/o: Mr. Vincas
Juodvalkis 3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA., 90039.
Buvusių čiurlioniečių ko
mitetas: Mečys Aukštuolis, Ed
uardas Brazauskas, Ingrida Stasaitė-B ublienė, Janina Čekanauskienė, dr. Aldona Malcanaitė-Gaškienė, Vincas Juod
valkis, iždininkas, Irena Žilinskaitė-Kuprevičienė, Violeta Žilionytė-Leger, Regina Malcanaitė-Petrauskienė, pirm., Aldo
na Stempužienė.
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvoje vyks NATO valstybių m inistrų susitikim ai.
Lietuva pradėjo rengtis kitų metų pavasarį Vilniuje vyksiantiems aukščiausio lygio NATO renginiams - neformaliam NATO
užsienio reikalų ministrų ir Aljanso bei Ukrainos gynybos mi
nistrų susitikimams. Premjeras Algirdas Brazauskas sudarė Vy
riausybės kanclerio Antano Zenono Kaminsko vadovaujamą
darbo grupę šiems susitikimams organizuoti. Kaip rašom a
premjero potvarkyje, neformalus NATO UR ministrų susitiki
mas vyks kitų metų balandžio 20-22 dienomis, NATO ir Ukrai
nos gynybos ministrų susitikimas planuojamas gegužės mėnesį.
Darbo grupėje dirbs URM sekretorius Dalius Cekuolis, URM
valstybės sekretorius Remigijus Motuzas, Krašto apsaugos mi
nisterijos sekretorius Renatas Norkus, taip pat Vidaus reikalų,
Susisiekimo, Kultūros, Finansų ministerijų, Prezidentūros, Sei
mo kanceliarijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Vadovybės ap
saugos departamento, Vilniaus oro uosto, Valstybės sienos ap
saugos tarnybos, Valstybinio turizmo, Policijos ir Muitinės de
partamentų pareigūnai. Darbo grupei pavesta parengti minėtų
NATO susitikimų programas ir sąmatas.
Liepos pabaigoje Vilniuje viešėjo NATO aukščiausio lygio
renginių planavimo grupė, kuri susipažino su šalies galimybėmis
surengti neformalų NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą.
NATO susitikimas Lietuvoje vyks pirmą kartą. Kasmet vyksta
mažiausiai du Aljanso užsienio reikalų ministrų susitikimai. For
malus susitikimas paprastai rengiamas NATO būstinėje Briuse
lyje gruodžio mėnesį, neformalus - pavasarį vienoje iš NATO
šalių. Lietuva NATO visateise nare tapo šių metų kovą.
Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis ragina
balsuoti už derybų dėl Turkijos narystės ES pradžią ir nepai
nioti neva bus balsuojama jau dėl pačios narystės. Tokią poziciją
jis išsakė Europos liaudies partijos-Europos demokratų grupėje
svarstant jos vardu parengtą pranešimą dėl Turkijos pasirengi
mo galimai narystei Europos Sąjungoje. Europarlamentaras V.
Landsbergis pažymėjo, kad Europos Komisija daug dirbo šiuo
klausimu ir priėjo prie išvados, kad Turkijos pasirengimas pradė
ti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje yra pakankamas.
Europos Parlamentas svarstys Turkijos narystės ES klausimą
Strasbūro plenarinės sesijos metu. Europarlamentarai ir EP poli
tinės frakcijos turi pateikti galutinius papildymus bei pastabas
teikiam am pranešimo projektui. Lietuvos poziciją Turkijos
narystės Europos Sąjungoje klausimu svarstys ir Lietuvos Sei
mas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Antanas Valionis at
sakys į Seimo Tėvynės sąjungos frakcijai atstovaujančio Aud
roniaus Ažubalio klausimą dėl galimos Turkijos narystės ES.
Europos Komisija jau yra rekomendavusi pradėti stojimo dery
bas su Turkij a. Galutinį sprendimą dėl derybų su Turkij a pradžios
priims gruodžio mėnesį į Europos Sąjungos viršūnių susitikimą
susirinkę bloko valstybių vadovai.
Prezidentas Valdas Adamkus su Tarptautinio valiutos fon
do misijos nariais aptarė priemones, priimtas po Rusijos krizės
ir sukūrusias pagrindą besitęsiančiam ekonomikos augimui bei
tolesnes raidos perspektyvas. Kaip pranešė Prezidento spaudos
tarnyba, V. Adamkus ir misijos vadovas Ashoka Mody pasikeitė
nuomonėmis dėl fiskalinės politikos priemonių, būtinų tolesnei
ekonom inei plėtrai išlaikyti. Šalies vadovas pritarė fondo
siūlymams ateityje mažinti gyventojų pajamų mokestį, siekti
mažinti biudžeto deficitą bei stiprinti fiskalinę discipliną. Su
sitikime taip pat buvo aptartos galimybės efektyviau teikti so
cialinę paramą bei mažinti administracines kliūtis verslui.
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas sveikina Ukrainos
Aukščiausiosios Tarybos (Rados) priimtus sprendimus dėl kons
titucinės reformos, patvirtintas Prezidento rinkimų įstatymų patai
sas bei naujos sudėties Centrinės rinkimų komisijos patvirtinimą.
“Šie sprendimai ne tik atvėrė kelią surengti Prezidento rinkimų
antrąjį pakartotinį turą gruodžio 26 dieną, bet tapo dideliu žings
niu į priekį sprendžiant kilusią politinę krizę”, - pabrėžė A. Pau
lauskas. Seimo pirmininkas išreiškė viltį, kad rinkimai Ukrainoje
vyks be pažeidimų, o rinkimų rezultatai nesukels abejonių nei Ukrai
nos žmonėms, nei tarptautinei bendruomenei. “Sveikinčiau, jei į
rinkimus Ukrainoje vyktų kuo daugiau nepriklausomų stebėtojų
dalyvauti Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos
rengiamoje rinkimų stebėjimo misijoje”, - akcentavo jis. Kaip pri
mena ELTA, prezidentas Leonidas Kučma parlamento salėje Kijeve
pasirašė priimtas Prezidento rinkimų įstatymo pataisas ir Konsti
tucijos reformą. Ukrainos Aukščiausioji Taryba patvirtino naujos
sudėties Centrinę rinkimų komisiją (CRK). Buvusios sudėties CRK
buvo atstatydinta Viktor Juščenkos vadovauj amos opozicij os reika
lavimu. Opozicijos nuomone, CRK prisidėjo prie antrojo prezi
dento rinkimų turo rezultatų klastojimo, paskelbdama nugalėtoju
premjerą Viktor Janukovič.

Trijų prezidentų spaudos konferencijoje Vilniuje: Estijos prez. Arnold Riutel, Lietuvos prez. Valdas
Adamkus ir Latvijos prez. Vaiva Vyke-Freiberga. Prez. V. Adamkus palikęs svečius min. pirm. A. Brazaus
ko globai išskubėjo į K ijevą padėti išspręsti ten susidariusią krizę dėl suklastotų prezidento rinkim ų
duomenų. Jis turėjo skristi per Lenkiją, nes Baltarusija nedavė leidim o tiesioginiam skrydžiui.
P. Lileikio (LR) nuotr.

LIETUVOS MOKSLAS TAPS
EKONOMIKOS "LOKOMOTYVU"
L o n d o n , g ru o d žio 8 d.
(BNS). P rezidentas Valdas
Adamkus trečiadienį Londone
vykusioje Baltijos šalių verslo
konferencijoje JAV verslinin
kams pristatė verslo plėtros
galim ybes L ietuvoje. Kaip
pranešė prezidento spaudos
tarnyba, konferencijos daly
viams V.Adamkus teigė, kad
Lietuva kuria palankią verslo
aplinką, kurią dar labiau su
stip rin s E uropos Sąjungos
lėšos skiriamos infrastruktū
ros, aplinkosaugos, smulkaus
ir vidutinio verslo projektams.
"ES parama, sudarysianti
daugiau nei vieną dešim tąją
mūsų šalies bendrojo vidaus
produkto, bus ir jau yra didžiu
lis impulsas ekonomikai, mūsų
verslui ir visuomenei. Šiomis
lėšomis modernizuosime ga
mybą ir kursime naujas darbo
vietas", - sakė šalies vadovas.
Prezidentas pabrėžė, kad
vienas svariausių argumentų
optimizmui yra Lietuvos moks
las, šalies žm onių žinios ir
kvalifikacija. "Neabejoju, kad
ši sritis taps Lietuvos ekono
mikos "lokomotyvu". Vien tik
2003-aisiais moderniųjų tech
nologijų augimas sudarė 30

procentų", - sakė V.Adamkus.
Jis užtikrino, kad Lietuva ir to
liau lygiuosis į labiausiai vers
lo aplinką gerinančias vals
tybes. "Ekonomikos augimas
tik patvirtina, jog neklydome ir
pasirinkom e teisingą strate
giją", - pabrėžė V.Adamkus ir
pakvietė užsienio investuotojus
pasinaudoti Lietuvos pranašu
mais ir kurti verslą šalyje.
Londone prezidentas taip
pat surengė pietus su įtakingais
JAV verslininkais bei suteikė
interviu televizijos kompani
jom s "Bloomberg" ir "BBC
World".
Baltijos šalių verslo konfe
renciją organizavo JAV Valsty
bės departamentas ir Lietuvos,
Latvijos bei Estijos ekonom
inės plėtros agentūros. Jos
m etu siekiam a supažindinti
potencialius Jungtinių Ameri
kos Valstijų investuotojus su
galimybėmis investuoti Balti
jos šalių regione.
Renginyje taip pat dalyva
vo Latvijos prezidentė Vaira
V y k ė-F reib erg a ir E stijo s
premjeras Juhanas Partsas, keli
šim tai JAV kilm ės kapitalo
įmonių atstovų, JAV Valstybės
departamento atstovai.

LIETUVA NORI ĮSIVESTI EURĄ 2007 METAIS
Europos Sąjunga pagyrė
naujų valstybių narių pastan
gas siekiant atitikti ekonomi
nius k rite riju s, leisian čiu s
įsivesti eurą tarp 2007 ir 2010
metų. ES valstybių finansų
m inistrai pareiškė, jo g yra
p a te n k in ti 10 n au jų n arių
p a d a ry ta p ažan g a siek ian t
sumažinti biudžeto deficitą ir
infliaciją, kontroliuoti valsty
bės skolą ir atitikti kitus na
rystės euro zonoje kriterijus.
"Nors konvergencija dar
nėra baigta, naujosios narės
daro gerą pažangą siekdamos
jos su euro zonos valstybė
mis", - pareiškė Nyderlandų
finansų ministras Gerrit Zalm
per spaudos k o n fe re n c iją ,
surengtą po ES finansų minist
rų susitikimo Briuselyje.
Naujosios 10 naujų narių,
prisijungusios prie bloko gegu-

žės mėnesį, nustatė skirtingus
narystės euro zonoje tikslus.
Lietuva, Estija, Kipras ir M al
ta tikisi įsivesti eurą 2007 me
tais. Latvija ir galbūt Slovaki
ja planuoja tą padaryti 2008
metais, Lenkija - 2009, Čekija
- 2009-2010, o Vengrija - 2010
metais, praneša ELTA.
Finansų ministrai anksčiau
aptarė ES naujokių atnaujintas
konvergencijos program as,
kuriose nurodyti galutiniai ter
minai, iki kurių jos turi atitikti
vadinamuosius Mastrichto su
tarties kriterijus.
Tarp jų yra reikalavimai dėl
kainų pastovumo, valstybės bi
udžeto deficito, valiutų keitimo
kurso, ilg a la ik ių palūkanų
normų konvergencijos ir centri
nių bankų statutų atitikimo.
Naujausioje ES ataskaitoje
nurodoma, kad Lenkija ir Veng-

LIETUVA ES
PIRMININKAUS
2013-2014 METAIS
B riuselis, lapkričio mėn.
(BNS). Briuselyje prelimina
riai sutarta dėl pirmininkavimo
Europos Sąjungoje (ES) eiliš
kumo - Lietuva turėtų pirmi
ninkauti 2013-2014 metais vie
noje grupėje su Airija ir Grai
kija.
BNS žiniomis, dėl pirm i
ninkavimo eiliškumo sutarė ES
nuolatinių atstovų komitetas.
Galutinius ir oficialius sprendi
mus turėtų priimti gruodžio vi
duryje p o sė d žia u sia n ti ES
Bendrųjų reikalų ir išorinių san
tykių taryba (BRIST).
Pasak BNS šaltinių, Latvi
ja turėtų pirmininkauti vienoje
grupėje su Italija ir Liuksem
burgu, o Estija - su Bulgarija
ir Didžiąja Britanija.
N aujoji pirm ininkavim o
ES tvarka yra įtvirtinta spalio
pabaigoje pasirašytoje, bet dar
neratifikuotoje Europos Kons
titucinėje sutartyje.
Planuojama, kad jau nuo
2007 metų sausio 1 dienos, po
tris ES nares kartu pirm in
inkaus Sąjungai 18 mėnesių.
Tačiau taip įvyks tik tada, jei
iki to laiko ES Konstitucinę
su ta rtį ratifik u o s visos 25
narės.
rija kol kas neatitinka nė vieno
iš penkių kriterijų, o Lietuva,
Estija ir Slovėnija arčiausiai
priartėjo prie euro zonos. Šios
trys valstybės jau prisijungė
prie antrojo valiutų keitim o
kursų mechanizmo (ERM-2),
kuris susieja jų tautines valiu
tas su euru.
Europos Komisija ir Euro
pos centrinis bankas mano, kad
sunkiausia užduotis daugeliui
euro zonos kandidačių bus
sumažinti savo biudžetų defi
citus iki žemesnio nei 3 proc.
bendrojo vidaus produkto ly
gio.
ES naujokės pakartojo, kad
nenukryps nuo griežto plano,
leisiančio prisijungti prie euro
zonos, nors analitikai teigia,
kad šalių vyriausybės galiau
siai gali atsisakyti būtino išlaidų
mažinimo, jei jis pakenks jų
rinkiminėms galimybėms.
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LIŪDNA ISTORIJA
Tai buvo vasarą.
- Parvažiavau. Vakar palai
dojom Ramojų, - pasakė Aistė,
pažvelgusi į mane didelėmis
įkritusiomis akimis, ir atsitūpė
prieškambario kampe prie batų
dėžės, pavargusi, nuleidusi
galvą.
- Ką? Ramojų?! - kažkodėl
išsprūdo duslus šūksnis. - Juk
pavasarį buvo kurso susitiki
m a s . ir Ramojus buvo?
- Buvo. Nebėr. Nuskendo,
- A istė paty lėjo ir, dar išta ru s i:” P risim in siu jį v isą
gyvenimą”, pravirko garsiai ir
negražiai.
- Aiste, dėl Dievo. Nieko
n e s u p ra n tu . Ir nustok verku
si. Gaila, žinoma, siaubinga.
Bet tavo toks pergyvenimas .
Juk nebuvote nei geri draugai,
nei bendravote. Ko tu taip?
Einam į virtuvę, išgersim ar
batos. Papasakok viską.
Kol Aistė šnypštėsi vonioje
ir prausėsi, kol užvirė virdulys,
žiūrėdam a į besiblaškančią
nuo stip rau s vėjo m ed žių
lapiją, siūbuojančius krūmokš
nius, bandžiau prisiminti stu
dentavim o laikus, bandžiau
prisišaukti gyvą, jauną Ramojų
ir mūsų jaunystę.
Ramojus buvo “ne iš šio
p a s a u lio ” . Tylus. A m žinai
žiūrintis kažkur pro šalį, į savo
tolumas. Nuošaly nuo karštų
ginčų, diskusijų, juoko, išger
tuvių. Būdavo kartu su mumis
ir nebūdavo. Tarytum koks
švelnus jaukus daiktas tūno
šalia, ir tiek. O mes rėkiame,
spiegiame, kvatojame, sprogstame nuo aistringų pokalbių,
g in čų . R am u sis R am ojus.
Svelnusis Ramojus. Žiūrintis į
to lu m a s . Ką jis matydavo?
Mums, merginoms, buvo lyg
brolis, draugas, kartais švelnių
pašaipų objektas: “Ramojau,
gal ką įsimylėjai?. Ramojau,
o kas tavo išrinktoji? Ramojau,
koks tu būtum gražus kunigė
lis!” Tikrai buvo gražus: aukš
tas, lieknas, šviesūs banguoti
plaukai iki pečių (niekas ne
galėjo jo priversti nusikirpti
plaukus, net grasinimai išmesti
iš instituto), mėlynas, skaidrus
kaip jūros toliai žvilgsnis. (O,
jūra! Pasirodo, jūra Ramojui
buvo svajonių s v a jo n ė .)
B aigėm e m okslus. Iš s i
skirstėme, Ramojus išvažiavo
gyventi ir dirbti prie jūros. Ži
nojome, kad jis svajojo būti
jūrininku. Kažkas susikomp
likavo - motinos ar tėvo liga neišplaukė. Ten gyvendamas
vedė. Daugiau nieko negalėjau
prisiminti. Kurso susitikimas,
kai paskutinį kartą po dauge
lio metų pam ačiau Ramojų,
praėjo nykiai. Vyrai pasigėrė
(dauguma). Aš greitai išėjau.
Su Ramojumi tarstelėjau ke

letą frazių . B uvo toks pat
gražus. Tik su barzda. Toks pat
tylus. Dabar pamenu jo keistą
žvilgsnį, įsmeigtą į Aistę. Aistė
- mūsų kurso gražuolė Mūsų
Madona - taip ją vadindavom.
Klasikinis grožis. O liko sen
mergė. Neišsirinko. Apsupta
įsim ylėjėlių, stvarstom a šo
kiuose, liko vieniša. “Mokslų
žiurkė”.
- V iktorija, - tyliai sako
Aistė įėjusi virtuvėn, dar gra
žesnė sušlapusiais plaukais, be
jokio makiažo, - noriu tau kai
ką p a p a sa k o ti. V is k ą . Kad
ir tu jį prisim intum . pasi
m e l s t u m . - vėl verkia. Pasimelsk už Ramojų. Vikto
rija, mes net nenutuokėm, kokį
žmogų turime kurse, mes neži
nojom , kokią s i e l ą . O jis
mylėjo m a n e .
- Ką?! Tave?! Kaip mylė
jo?! Kada?
- Kai studijavom . Šį pa
vasarį, po susitikimo, ėjome
per Vilnių. Lydėjo mane. Su
tikau, juk vis vien kažkas turi
parlydėti. Ėjome pėsti per visą
miestą. Graži naktis, š i l t a .
kvepia alyvos. Jutau keistą
įtampą. Jutau, kad nori kažką
pasakyti. Prie laiptinės sakau:
“Labanakt”. O jis ir sako man:
“Aiste, visą gyvenim ą tave
mylėjau. Dabar galiu pasaky
ti”. Vos ne klyktelėjau iš nuo
stabos. O jis vėl: “Nuo pirmo
kurso iki m i r t i e s . m ylėsiu
tave” . “Viešpatie, - sakau, Ramojau, ką tu čia dabar kaip
XIX a. romanuose? Kodėl man
neprisipažinai tada? O dabar
kam?” O jis: “Žinojau - nieka
da manęs nepamilsi. Tai kam?
Buvau tau niekas”. “Bet tu ve
dei, turi Lilę, - sakau, - turi du
s ū n u s .” “Viskas gerai, - sako,
linksmai šyptelėjęs, - bet mylė
jau tik tave i r . jūrą. Neturiu
nei tavęs, nei j ū r o s . Tu - ne
pasiekiama, o jūra pasiekiama,
bet aš pats ją išdaviau”. “Oi, sakau, - Ramojau, per daug
romantiškos tavo frazės, nie
kas taip dabar nešneka. Kas tu
per žmogus? Juk gyveni prie
j ū r o s . ” “G yvenu. Prie. O
norėjau jūroje”, - atsakė sau
sai, lyg pyktelėjęs. Paskui per
braukė man ranka per skruos
t ą . Viktorija, kiek švelnumo,
liūdesio buvo tame prisilie
t i m e . Pasakė “Labanakt” ty
lia i ty liai. “ G al n e b e p a si
m aty sim ” . Ir n u ė j o . D ar
norėjau lyg susigrąžinti, lyg
kažką pasakyti, lyg pakviesti
a r b a t o s . N epaklausiau to
švelnaus vidinio stumtelėjimo,
nepašaukiau. Po to nebeturė
jau ramybės: kad ir ką darau vis Ram ojus prieš akis. Per
laidotuves sužinojau, kad jis
buvo išėjęs prieš m ėnesį iš
namų, apsigyveno bemaž ko
pose, sename lauže, atvažiavo
jo jaunesnysis sūnus, maudėsi
neram ioje jūroje abu, žaidė
s v ie d in iu . Sūnus pateko į
sūkurį. Ramojus jį išstūmė, o

D ailininkė N ijolė Palubinskienė prie savo darbų, kurie buvos išstatyti C uyahoga C om m unity C ol
lege-E astern C am pus M eno G alerijoje.
Dr. Kristinos Stankaitytes-Phillips nuotr.

PAVYZDINGA
PARODA
S.m. nuo rugsėjo 16 d. iki
spalio 15 d. įvyko tapybos bei
fotografijų paroda Cuyahoga
Community College-Eastern
Campus Meno galerijoje, Cle
veland, priemiestyje, OH. Šio
je parodoje m enininkai(kės)
dalyvavo tik gavę pakvietimą.
Staigmena bei garbė mūsų
dailininkei N ijolei Palubinsk ien ei, gavus p a k v ie tim ą
išstatyti darbus, kurie suteikia
ypatinga reikšme gamtos vaiz
dą. Reikia priminti kad į šią
parodą buvo pakviesti 6 menininkai(kės).
Paroda buvo graži bei pui
ki, žiūrovų ir menininkų ko
mentarai teigiami.
A.V.Matulionis
pats n e b e išp lau k ė . Jūra pa
s iė m ė . - Aistė verkia.
Ką galiu pasakyti? Tiesiog
liūdna istorija. Graži istorija.
Graži mirtis. Kodėl taip? Jis
mylėjo ją. Ji nežinojo. Nenorė
jo žinoti. O jūra supyko, kad
išdavė, ir pasiėmė sau. Ramo
jus buvo skirtas jūrai. Niekam
kitam.
- Liūdna istorija, - ištariu po
ilgos pauzės.
- Tu n esu p ra tai, - sako
Aistė, pakėlusi jau sausas akis,
- visas mano gyvenimas - vie
na didelė klaida. Šalia buvo
tokia S i e l a . O aš nepastebė
jau. Dieve, kaip skauda širdį.
Kaip s k a u d a . Aš kalta.
- Nebeverk, Aiste. Niekas
nekaltas. Ir jokia klaida. Jis
buvo ne šios žemės žmogus.
Nepaprastas ž m o g u s . o mes
- paprastos moterys, ir t i e k .
Nutilome. Širdyje kažkas
švito, plėtėsi, pasaulis nebeat
rodė liūdnas: gal Ram ojaus
S iela nušvietė m ūsų nam ų
patamsius?
“Palaiminti liū d in ty s . jie
bus paguosti”, - prisiminiau
Kristaus Kalno pamokslą. Būk
laimingas, Ramojau. Atleisk,
kad n ep asteb ėjo m e Tavęs.
A tleisk, gražusis, liūdnasis
Žmogau.
Būkime atidesni tiems, ku
rie yra angelų padermės.

“MUZIKOS ŽINIOS” JAU ŠVENČIA
70 METŲ SUKAKTĮ
Čikagoje išeinantis leidinys
- “Muzikos žinios” šiemet mini
savo gyvenimo 70-metį. Jį var
gu ar būtų galima vadinti žur
nalu, nes jau ilgesnį laiką jis
rodosi kartą metuose. Taigi jam
labiau tiktų metraščio vardas.
Neseniai skaitytojai gavo
naują jo numerį, jau 255-jį iš
eilės. Leidinys turi 56 puslapius
ir dar 4 puslapių priedelį, skirtą
Liudo Stuko muzikinio kūrinio
“Mano malda” gaidoms.
Žurnale spausdinamas var
gonų restauratoriaus, muziko
logo Rimanto Gučo straipsnis
“Vargonai” ir Lietuvos Muzi
kos akademijos docentės dr.
Ramunės Kryžauskienės raši
nys apie garsųjį pianistą Vytau
tą Bacevičių.
Be to čia randame iš “Drau
g o ” perspausdintą Vitalijos
Pulokienės aprašymą apie čikagiečio muz. Fausto Strolios
pagerbimą Vilniuje. O pats F.
Strolia leidinyje duoda neilgą
rašinį, pavadintą “Trys Klaipė
dos universiteto išleistos kny
gos apie chorinį meną - Euro
pos ir lietuvių tautų kultūroje”.
Net 14 puslapių yra skiria
ma am žinybėn iškeliavusių
muzikų atžymėjimui. Apie kai
kuriuos iš jų (Praną Sližį, dr.
Leonardą Šim utį, Adeodatą
Tauragį, Alę Kalvaitytę-Velbasienę, Justiną Bašinską, An
taną Sprindį, Vincą Mamaitį)
įdėti trumpesni arba tik sumi
nėtos jų pavardės. Be to, ran
dam e ir m uzikinę kroniką,
kuri daugumoje sudaryta tik
n a u d o ja n tis ap rašy m ais iš
“D raugo” dienraščio. Yra ir
smulkesnių rašinių, skaitytojų
atsiliepim ai apie šį leidinį,
p raėjusio “M uzikos ž in ių ”
išleidimo apyskaita (pažymė
ta, kad kainavo 2,581.39 dol.)

Šiame num eryje taip pat
trumpai atžymima ir “Muzikos
žinių” 70 metų sukaktis. Yra
įdėta pirmojo “Muzikos žinių”
numerio, išėjusio 1934 metais
viršelio fotokopija, sužymėti re
daktoriai, Įdėtos jų nuotraukos.
Tačiau daugiau žinių apie šį
sukaktuvinį leidinį pašykštėta.
Jų teko ieškoti kitur. “Muzikos
žinios” buvo nutarta leisti Clevelande įvykusiame Lietuvių
Vargonininkų Sąjungos Seime.
Jame buvo sudaryta tam reikalui
komisija: J. Brazaitis, A.S. Po
cius, N. Kulys. Jau tais pačiais
metais pasirodė 4 pusl. rotato
riumi dauginamas leidinėlis, o
nuo 1935 m. rugpjūčio mėn. jis
pradėtas spausdinti spaustuvėje
16 pusl. apimties. Tada redak
toriais buvo A.S. Pocius ir N.
Kulys. Žurnalas tada ėjo kartą
per mėnesį iki 1942 m. vidurio,
o po to rodydavosi 4 kartus me
tuose. 1952 m. žurnalą vėl buvo
bandyta padaryti mėnesiniu lei
diniu, bet tuoj pat grįžta prie 4
numerių metuose. Žurnalas savo
žydėjimo laikus buvo pasiekęs,
kai jį redagavo Juozas Kreivė
nas, vienas iš ilgiausiai prie jo
leidimo išbuvęs žmogus. Vėliau
ir dabar jau pasitenkinama tik
vienu numeriu metuose.
D abar “M uzikos ž in ia s ”
leidžia Š. Amerikos Lietuvių
Muzikos sąjunga (jos pirm i
ninkas F. Strolia). Leidinio da
bartiniai red ak to riai Kazys
Skaisgirys ir Stasys Sližys. Lei
dinio administravimą vykdė są
jungos iždininkas Antanas Gie
draitis. Tačiau šiam 2004 m.
spalio 5 d., sulaukus 95 m.
amžiaus, iškeliavus amžinybėn,
laikinai šį darbą perėmė F. Strolia (15325 Jequoia Ave., Oak
Forest, IL 60452).
Edvardas Sulaitis

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

794 East 185 St. Cleveland, OH 44119

Tel. 531-6720

ę f^ e r o

•

Visiems mūsų kepyklos klientams,
perkantiems mūsų skanią duoną ir pyragus,
restorano lankytojams, o taip pat
visiems Clevelando ir apylinkių lietuviams geriausius
Sv. Kalėdų sveikinimus ir 2005 metų linkėjimus siunčia

maisto ir gražių dovanų

REINECKER’S
BAKERY

prekyba sveikina
visus savo klientus ir linki gerų

(K alėdų švenčių ir
laimingų (Naujųjų 2005 metų!

SAVININKAI - RICHARD IR MAGDALENA REINECKER
PARTY'S CENTER AND CATERING
Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056 Tel. 330-467-2221

TAUPA

Šventų Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga,
Šv. Jurgio (Cleveland,
Ohio) parapijos taryba
sveikina visus
parapijiečius ir
brangindama jų
savanorišką darbą bei aukas parapijos
labui, linki jiems skaidraus Kalėdų
džiaugsmo ir laimingų
Naujųjų 2005 metų
\s

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS

LINKI VISIEMS SAVO NARIAMS

'• r e n t ų K a l ė d ų ir
laimingų (N aujųjų

2004-2005 Parapijos Taryba

2 0 0 5 metų!
Kviečiame visus lietuvius tapti “TAUPOS” nariais,
priklausyti stipriai lietuviškai finansinei įstaigai.
767 East 185th Street Cleveland, Ohio 44119. Tel. 481-6677

Klebonas kun. Juozas Bacevičius
Stephen Kristoff
Dr. Anthony Bacevice
Rūta Degutienė
Algirdas V. Matulionis
Algis Martinėnas
Peter Rekstis
Larry Stochl
Birutė Vedegienė

( f PRENUM ERUOKITE^)

Sveikiname
skyriaus narius, jų
artimuoius ir visus
bendraminčius

Sv. K alėdų ir
N aujų 2005-tų
metų proga.

DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU J UŽSIENJ
METAMS - $130.00

SVEIKINA VISUS CLEVELANDO
IR APYLINKIŲ LIETUVIUS

K

alėdų švenčių
ir naujųjų metų

O DIRVAI ir jos štabui,
linkime gražių švenčių ir sėkmės žengiant į
DEVYNIASDEŠIMTUOSIUS gyvavimo metus.

proga, linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo
ir laimės ateinančiais metais.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS
LOS ANGELES SKYRIAUS VALDYBA

William J. Jakubs Sr.
William J. Jakubs Jr.
Kenneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

^5

Kunigas Juozas A. Bacevičius,
šimtametės Šv. Jurgio parapijos klebonas,
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2005 metų proga
nuoširdžiai sveikina savo parapijiečius ir
visus pasišventusiu darbu tęsiančius parapijos
lietuviškąjį gyvastingumą, suprantančius
parapijos dvasinę atsakomybę ją supančiai
bendruomenei, linkėdamas jiems sveikatos,
ištvermės ir visokeriopos Dievo palaimos.

Telefonas: 531-7770
936 East 185th Street,
Cleveland, Ohio 44119;
36000 Lakeshore Blvd.
Eastlake, Ohio 44095

Prasmingiausia kalėdinė dovana
Stefanijos Stasienės knyga

PAT R I A
New Christmas
Lithuanian Items
HOLIDAY HOURS
Mon. - Sat. 9:00 - 6:00
Sundays until Dec. 19th
from 11:00 am. to 3:00 pm.
794 East 185th St. Clev. OH.

“KULINARIJA IR PAPROČIAI”
Gausiai iliustruota nuostabiom Lietuvos vaizdų
fotografijom, kurių fone įvairūs patiekalai.
Liuksusinis popierius, kietas viršelis.
Kaina su persiuntimu 25 dol.
Užsakyti galima šiuo adresu:
H. Stasas, 18112 Windward Rd., Cleveland, OH 44119

DIRVA • 2004 m. gruodžio 14 d. •

2005 m.
VASARIO 6 d. 11:30 v. ryto Sv. Jurgio parapijos blynų
priešpiečiai, parapijos salėje.
BALANDŽIO 3 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Sv. Jurgio
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 8 d. 11:30 v.r. M otinos dienos priešpiečiai
Sv.Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 30 d. 8:30 v.r. Prisiminimo dienos (Memorial
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo vete
ranų 613-asis postas Sv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 19 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Sv. Jurgio
parapijos salėje.
RUGSĖJO 11 d. 11:30 v. ryto Sv. Jurgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Sv. Jurgio
parapijos Rudens šventė

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad
metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo m okančių
suradimu.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių
išsiversti negali. Skelbim ų, kurie išlaiko šio krašto
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna.
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.
Vilties Draugijos valdyba - Dirvos leidėjai visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2005 m.gegužės
1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.
M ieli, ilgam ečiai Dirvos skaitytojai, rėm ėjai ir
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
n u m eru o k ite D irvą savo artim iesiem s ne tik čia,
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems
oro paštu 115.00 dol.
Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau
gyvenančių, (JAV ar Kanadoje) kurie Dirvos neskaito,
atsiųskite jų adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.
Taip, bendrom is jėgom is, per ilgesnį laiką, gal
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai
Pavardė ir vardas
Nr. ir gatvė
Valstybė

Zip

Tel. numeris
Jei siū lote D irvą sių sti su sip ažin im u i, įrašykite
siūlomojo adresą:
Pavardė ir v ard as
Nr. ir gatvė
Miestas

Tautos Fondas
nuoširdžiai linki savo nariams,
rėmėjams, bendradarbiams ir
visiems lietuviams linksmų
Sv. Kalėdų ir laimingų 2005-ųjų Metų.
Širdingai dėkojame už Jūsų paramą
ir kviečiame Jus ir toliau savo
aukomis remti Tautos Fondo kilnius
lietuviško švietimo ir kultūros projektus
Tautos Fondas
307 West 30th St.
New York, NY 10001-2703
Tel. (212) 868-5860 FAX 9212) 868-5815
El. paštas Tautfd@aol.com

Korp! Neo-Lithuania Vyriausioji Valdyba
nuoširdžiai sveikina visus korporantus-es
bei jų šeimas išeivijoje ir Lietuvoje
v

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
Linkime geros sveikatos, puikios nuotaikos ir asme
ninės sėkmės jū sų gyvenime.
Linkime kad Korporacija Lietuvoje augtų ir stiprėtų.

Labai laukiam

Miestas

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

Valstybė

Zip
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Vivat, crescat, floreat K orp ! Neo-Lithuania!

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba
Eduardas Modestas
Daiva Meilienė
Algis Augaitis
Vita Girdvainienė
Vaclovas Mažeika

ĮVAIRENYBES

A. KEZYS LIETUVOJE RODĖ ČIKAGĄ
Fotomenininkas Algimantas
Kezys, sugrįžęs iš savo trumpos
viešnagės Lietuvoje, papasako
jo apie savo nusisekusias paro
das tėvynėje.
F otografijos m eistras iš
vakarinio Čikagos priemiesčio
Stickney savo svečiavim osi
metu dalyvavo net 5 parodų
atidaryme. Tose parodose sve
čias iš Dėdės Samo žemės dau
gumoje rodė “savo miesto” Čikagos vaizdus.
Viena iš pagrindinių p a
rodų, kuri buvo atidaryta lap
kričio 17 d. Vilniaus Dailės
M uziejaus paveikslų galeri
jo je , net ir buvo pavadinta
netipišku vardu - “Algiman
to Kezio m iestas” . Šioje eks
pozicijoje išstatyta daugiau
negu 40 naujausių autoriaus
fotografijų iš Čikagos Tūks
tantmečio Parko, jas papildant
ir kitais šio didmiesčio vaiz
dais. Pati paroda, kurią tvarkė
Agnė Narušytė, užėmė 3 erd
vių galerijos sales, ir ji tęsis
iki gruodžio pabaigos. A tsi
darym o m etu k alb ėjo pats
m u ziejau s d ire k to riu s R o 
mualdas Budrys.
Daug dėmesio sukėlė ir pa
roda, atidaryta Maironio Lietu
vių Literatūros muziejuje Kau
ne, kuri jau buvo penktoji jo
vizito metu Lietuvoje. Čia jo
kūrinių pristatymą suorganiza-

vo čikagiečiams gerai pažįstamą
muziejaus darbuotoją Virginija
Paplauskienė, kuri literatūrinės
medžiagos rinkimo reikalais jau
nekartą yra viešėjusi Čikagoje
bei kituose JAV miestuose.
Nusisekusia paroda A. Kezys laiko ir lapkričio 16 d. Tau
ragės fotomenininkų galerijoje
atidarytąją. Į jos atidarymą atvy
ko to miesto meras, apskrities
viršininkas bei kiti žymūs žmo
nės. Šios parodos rengėjai buvo
trys fotografai - Sigitas Kancevičius, Vytautas Butkus ir Ro
mualdas Vaitkus. Šiuos vyrus
atsimename iš praėjusių metų,
kai jie viešėjo Čikagoje, o A.
Kezys prisidėjo prie jų parodos
suorganizavimo Lietuvių Dailės
Muziejaus patalpose Lemonte.
Pati pirmoji išvykos metu
surengta paroda vyko Vilniaus
Kinematografijos muziejuje. Ji
buvo atidaryta lapkričio 11 d.
ir čia taip pat buvo demonst
ruoti filmai apie išeivius kū
rėjus: dail. Viktorą Petravičių
bei rašyt. Marių Katiliškį.
Jis džiaugiasi savo paroda ir
archyvo atidarym u Vilniaus
Tėvų Jėzuitų gimnazijos patal
pose. Kadangi A. Kezys yra
buvęs jėzuitas, tai šio vienuolių
ordino vadovybė rūpinosi, kad
šio žymaus fotomenininko dar
bai ir veikla nebūtų užmiršta.
Edvardas Sulaitis

DIRVAI
AUKOJO
V.Stankus, Lyndhurst, O H ..... 50
A.Balas, Cleveland, O H .........50
R.Bužėnas, Henderson, N V .... 45
M.Virbickas, St. Pete., F L ..... 25
A.Zolynas, Escondido, C A .... 25
A. Česnavičius, Richmond, NY 20
B. Klovas, Beverly Shores IN . 20
J.Liauba, Cincinnati, O H ....... 20
G.Miller, Chipley, F L .............. 20
A. Zenkus, Webster, M A .........20
G.Matas, Independence, OH .. 20
J.Černius, Glendale, C A ......... 15
B. Elsbergas, Brigantine, N J.... 15
R.Minkūnas, Seven Hills, OH .. 5
P.Petraitis, St. Pete. B., F L ..... 15
J.Zdanys, Centerville, M A ..... 15
V.Staškus, Redford, M I.......... 15
M.Ambrose, New Market, M D 10
K. Karalis, Jacksonvl.,FL....... 10
R.Selenis, Livonia, M I........... 10
V.Palubinskas, Clev. O H ..........5
A.Puškorius, Highland, O H ..... 5
J.Savaitis, Sunny Hills, F L ...... 5
I.Ulpaitė, So. Boston, M A ....... 5
V.Vasikauskas, Seminole, F L .... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

P. GRAŽULIS TIKI,
JOG JO POKALBIŲ
KLAUSOSI SAUGUMAS
Seimo narys Petras Gražu
lis žurnalistams pareiškė, jog
Valstybės saugumo departa
mentas klausosi jo pokalbių.
Tai patvirtinančiu įrodym u
parlamentaras palaikė jo mo
biliuoju telefonu skelbiam ą
pranešimą, jog pokalbio yra
klausomasi, todėl reikia kalbė
ti aiškiai ir neskubant.
Tokį pranešimą buvo gali
ma girdėti paskambinus par
lamentarui.
"Visi Seimo nariai žino,
kad jų pokalbių klausomasi,
gal tik man apie tai mandagiai
pranešama", - sakė P.Gražulis,
tvirtindamas, jog apie tai jam
anksčiau yra sakęs buvęs VSD
vadovas Mečys Laurinkus.
Pasiklausymo atveju susi
dom ėjęs Seimo saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas
A lvydas Sadeckas netrukus
išsiaišk in o , jo g P.G ražulio
mobiliuoju telefonu skamban
tis balsas yra "pyptonas", kurį
galim a užsisakyti iš vienos
telekomunikacijų bendrovės.
"Pyptonas" - tai garsinis įrašas,
kurį girdi skambinantysis vie
toje įprasto kvietimo signalo.
Kom entuodam a šį atvejį,
Sveikatos reikalų kom iteto
pirm ininkė Dangute Mikutienė apgailestavo, jog Sei
m as an k sčiau atm etė jo s
siūlymą tikrinti kandidatų į
Seimą sveikatą.
BNS
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K auno “Ž algiris” nutarė atsisakyti m ažai rungtyniauti gaudavusio
puolėjo A rtūro Javtoko paslaugų.

M. Kulbio nuotr.

SPORTAS

TRYS LIETUVOS KLUBAI
- TARP 100 GERIAUSIŲ
EUROPOJE
Tarp šimto geriausių Euro
pos krepšinio klubų, kuriuos
išrikiavo interneto svetainė
"Eurobasket.com", paminėtos
ir trys komandos iš Lietuvos.
Aukščiausiai iš Lietuvos klubų
pakilęs šalies vicečempionas ir
L ie tu v o s k re p šin io lygos
(LKL) lyderis Vilniaus "Lietu
vos rytas" turi 80 įskaitinių
taškų ir užima 27-ą vietą.
43-ąją poziciją užima šalies
čempionai Kauno "Žalgirio"
krepšininkai, surinkę 69 įskai
tinius taškus, o 46 taškus turin
ti "Šiaulių" komanda yra 90-a.
"Eurobasket Top-100" kla
sifikacijoje pirm auja Eurolygos čempionas Šarūno Jasikevičiaus Tel Avivo "Maccabi" (Izraelis) klubas. Izraelio
čem pionai turi 117 taškų ir
k e tu ria is le n k ia M askvos
CSKA (Rusija) ekipą.
Trečioje vietoje Bolonijos
"Climamio" (Italija) komanda
- 112 taškų.
BNS

K auno “Žalgirį” jau ne
vienerius metus kamuojantis
itališkas sindromas ir vėl priki
bo lyg neišvengiamas kiekvie
nos žiemos gripas, šįsyk Pezare. “Žalgiris” neišsklaidė Ita
lijos aikščių užkeikimo. Kauno
k re p š in in k a i E u ro ly g o s B
grupės 5-ojo turo rungtynėse
neatsilaikė prieš Pezaro “Scavolini” 82:86. Nepavyko iško
voti trečiosios pergalės Eurolygoje, žaidžiant svečiuose.
“Scavolini” varžovus palaužė
jų pačių ginklu. Kitas Eurolygos rungtynes “Ž a lg iris”
gruodžio 9 dieną žaidė Kaune
su k itu italų klubu Sienos
“Montepaschi”.
“Žalgirio” krepšininkai,
iki paskutinės sekundės nepra
radę v iltie s įv eik ti P ezaro
ekipą, lemiamu momentu neiš
naudojo galim ybės iškovoti
pergalę.”Žinojau, kad rung
tynės bus atkaklios ir sunkios,
- pasibaigus Eurolygos penk
tojo turo B grupės mačui su
Pezaro “Scavolini” ekipa kal
bėjo “Žalgirio” strategas Anta

nas Sireika. - Buvome tikri, jog
v aržo v ai nežais taip , kaip
pastarąjį kartą su “Maccabi” ,
savo aikštėje jie padarys viską
ir kovos iki galo”. “Esu labai
nusivylęs, nes buvome arti per
galės. Gynyboje darėme daug
klaidų, kur kas daugiau, nei
prieš savaitę per rungtynes
B arselonoje”- po rungtynių
teigė “Žalgirio” vidurio puolė
jas Tanoka Berdas.
K laip ėd os “N ep tū n a s”
pralaimėjo šeštąsias Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) rung
tynes. Vilniuje svečiai iš uos
tam iesčio turėjo p rip ažin ti
LKL “Lietuvos ryto” prana
šumą - 86:107. “Lietuvos ryto”
krepšininkai iškovojo 14-tą
pergalę iš eilės.
LKL arenose Kauno “Žal
giris” 85:75 įveikė “Panevėžį”,
o Vilniaus “Sakalai” po per
mainingos kovos 105:96 pa
laužė Kėdainių “Nevėžį”.
“Š iau lių ” krepšin ink ai
laim ė jo LK L č e m p io n ato
rungtynes ir pagal pergalių
skaičių pavijo trečiąją vietą
užimančią Vilniaus “Sakalų”
kom andą. Šiauliečiai savo
aikštėje 93:87 nugalėjo “Pane
vėžio” krepšininkus.
Lietuvių poros neturėjo
sau lygių Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos (IDSF)
reitingo varžybų klasikinių ir
Lotynų Amerikos šokių kon
kursuose Vilniuje. Šalies vice
čempionai Donatas Vėželis ir
Lina Chatkevičiūtė iš Kauno
“Sūkurio” sostinės “Siemens”
arenoje gavo aukščiausius
įvertinimus už klasikinius šo
kius. Andrius Kandelis su Egle
Kandeliene iš Vilniaus “Ratuto” nugalėtojų taurę iškovojo
už Lotynų Amerikos šokius.
Varžybose dalyvavo 28 klasi
kinių šokių atlikėjų duetai iš
šešių šalių ir 29 Lotynų Ameri
kos šokių konkurso dalyvių

TA UPA S

LITHUANIAN 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 :
A ntradienį, 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.
Sekm adienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

poros iš penkių valstybių.
M etų klaipėdiečių rinki
m uose didžiausią laimėjimo
įvertinim ą uostam iesčio gy
ventojai pasiūlė K laipėdos
“Vyturio” vidurinės mokyklos
fizinio lavinim o m okytojai,
sportininkei Aldonai Grigaliū
nienei. Šiais metais Atėnų parolimpinėse žaidynėse ji rutu
lio stūmimo rungtyje iškovojo
aukso medalį.
Vilniaus “Lietuvos telekomo” krepšininkėms nepavyko
prie keturių iš eilės pergalių
Eurolygoje prisijungti penkto
sios. Č ekijoje ligšiolines A
grupės lyderes 80:56 nuvaini
kavo viena favoričių B rno

“Gambrinus” ekipa. Pirmąjį A
grupės varžybų ratą vilnietės
baigs gruodžio 15-ąją maču
namuose su Krokuvos “Wisla”
(Lenkija).
Kauno žalgiriečiai ir to
liau nepaiso Eurolygos au
toritetų: anksčiau svečiuose
įveikę favorite laikomą ispanų
“B arcelo n a” , vakar Sporto
h alėje K aune jie rez u lta tu
90:81 parklupdė ir Italijos
čempionę Sienos “Montepaschi” , kuriai anksčiau buvo
pralaimėję net ketverias rung
tynes iš eilės. M ačas buvo
ypač atkaklus ir permainingas,
o nugalėtojas paaiškėjo tik
baigiantis susitikimui.

New Year’s Eve Casino Bus Tour
2 days 1 night visit: Casino Niagara, Fallsview and
Seneca Niagara Casinos Only $109 pp
For reservations: Call Gerrie (216) 326-3900

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32
Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718)
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

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

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
www.ClevelandHousingM arket.com
wwfr. LyndhurstOhioHomes .com
www.Euclid-Homes.com
www.Richmond-Heights-Homes.com
www.M ayfieldHomes.net
www.Pepper-Pike-Homes.com
www.SouthEuclidHomes.com
www.Beachwood-Ohio-Homes.com
www.FixlerRealty.com

Fixler R ealty G roup, Inc.
L inas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

