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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

^ M alonių
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ VISIEMS LIETUVIAMS!

NATO RAGINA LIETUVĄ VYKDYTI 
ĮSIPAREIGOJIMĄ DĖL KRAŠTO 

APSAUGOS FINANSAVIMO
Briuselis, gruodžio 16 d. 

(BNS). NATO paragino Lietu
vą nenukrypti nuo įsipareigoji
mo skirti krašto apsaugos reik
mėms nemažiau kaip 2 procen
tus bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Sį raginim ą išsakė 
NATO generalinis sekretorius 
Jaap de Hoop Scheffer, ketvir
tadienį susitikęs su Briuselyje 
viešinčiu Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi.

Kaip pranešė Lietuvos pre
z idento  spaudos tarnyba, 
NATO generalinis sekretorius 
paragino Lietuvą vykdyti įsi
pareigojimą skirti krašto ap
saugai 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto ir priminė, kad per
nai šis rodiklis siekė tik apie 
1,4 proc.

Likusi dalis formaliai kraš
to apsaugos sistemai skiriamų 
lėšų atitenka kitoms, tiesio
giai su Lietuvos gynyba nesu- 
sijusioms sritims - Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai, 
Vidaus reikalų m inisterijos 
vidaus tarnybos pulkams, Vals
tybės saugumo departamentui.

Kitąm et krašto apsaugai 
planuojama skirti 1 mlrd. 241 
mln. 710 tūkst. litų, bet tai su
daro tik 1,86 proc. 2005 metais 
prognozuojamo bendrojo vi
daus produkto. Tačiau Finansų 
ministerija turi ir kitus skaičia
vimus, kuriais remiasi teig
dama, jog įsipareigojimas skir
ti gynybai 2 proc. yra vykdo
mas.

Pagal šiuos skaičiavimus iš 
viso gynybai numatyta tiek ir 
skirti 2 proc. BVP - 1 mlrd. 328 
mln. 971 tūkst. litų, tačiau į 
šias išlaidas Finansų ministe
rija įtraukė ir Europos Sąjun
gos skirtus 232 mln. 474 tūkst. 
Šengeno priem onėm s įgy 
vendinti.

Kitų metų biudžeto skaičia
vimuose didėja išlaidos, ski
riamos per krašto apsaugą ki
toms struktūroms, o tai prieš

tarauja šių metų kovą iškil
m ingai pasirašytam  partijų 
susitarimui dėl gynybos finan
savimo iki 2005-2008 metais.

Pirmuoju susitarimo punk
tu partijos įrašė nuostatą, jog 
2005-2008 metais iš anksto 
suplanuotos išlaidos gynybai 
turi sudaryti ne mažiau kaip 2 
proc. BVP, o antruoju įsipa
reigojo "palaipsniui mažinti 
krašto apsaugos išlaidų dalį, 
sk iriam ą kitom s in s titu c i
joms".

V.Adamkus ir J.de Hoop 
Scheffer taip pat aptarė NATO 
oro erdvės apsaugos misijos 
perspektyvas Baltijos valsty
bėse. NATO generalinis sekre
torius sakė, kad šiuo metu dis
kutuojama dėl visos NATO 
oro erdvės apsaugos užtikrini
mo.

"Po to, kai Lietuva, Latvija 
ir Estija tapo NATO narėmis, 
reikia kalbėti ne apie Baltijos 
regiono, o visos NATO oro erd
vės apsaugą", - pabrėžė J. de 
Hoop Scheffer.

Nuo kovo, kai Lietuva tapo 
NATO nare, Baltijos šalių oro 
erdvę iš bazės Zokniuose po 
tris mėnesius patruliavo Bel
gija ir Danija. Šiuo metu oro 
policijos misiją vykdo Didžio
sios Britanijos kontingentas, jį 
sausį pakeis Norvegijos avia
toriai.

Pokalbio  m etu taip  pat 
aptartas kitų  m etų balandį 
Vilniuje vyksiantis neformalus 
NATO užsienio reikalų minist
rų susitikimas. Tai pirmas to
kio lygio susitikimas, vykstan
tis naujoje NATO narėje po 
organizacijos plėtros 2002 
metais.

NATO generalinis sekreto
rius ir Lietuvos prezidentas 
V.Adamkus taip pat aptarė Lie
tuvos dalyvavimą taikos pa
laikymo operacijose Irake ir 
Afganistane.

J.de Hoop Scheffer pa-

PRASIDĖS NATO DERYBOS SU UKRAINA PO PERGALĖS

Briuselis, gruodžio mėn. 
17 d. (BNS). NATO pasirengu
si paspartinti Ukrainos įs i
jungimą į Aljansą, jeigu Vakarų 
remiamas kandidatas į prezi
dentus Viktoras Juščenko iš
kovos pergalę per pakartotinius 
rinkimus gruodžio 26 dieną, 
ketvirtadienį pranešė šaltiniai.

U krainos galim ybės per 
artimiausius penkerius metus 
įstoti į NATO tikriausiai nuvils 
Maskvą, kuri laiko buvusią 
sovietinę respubliką savo įta
kos zona, bet tai nesustabdys 
Aljanso, kai Kijevas bus pasi
rengęs, pridūrė jie.

"Žinoma, mes turime at
sižvelgti į Rusiją. Bet jeigu 
Ukraina to nori, mes vesime 
derybas, nepriklausomai nuo 
to, ar patinka tai Rusijai, ar ne", 
- pareiškė vienas NATO pa

žymėjo konstruktyvų ir svarbų 
vaidmenį, kurį Ukrainoje atli
ko tarptautiniai tarpininkai. 
Lietuvos vadovas papasakojo, 
kaip vyko derybos ir kaip 
pavyko pasiekti oponuojančių 
jėgų susitarimą, sumažinusį 
įtampą šalyje.

reigūnų, pageidavęs neskelbti 
savo pavardės.

"Bet dabar dar anksti kalbėti 
apie derybas dėl įstojimo. Tačiau 
NATO nori kažkaip atsakyti į 
Juščenkos pergalę", - sakė ant
rasis pareigūnas, pridūręs, kad 
Aljansas gali, pavyzdžiui, su
teikti Kijevui aukštesnį statusą 
santykiuose su NATO.

Per pakartotinį Ukrainos 
prezidento rinkimų antrojo rato 
balsavimą gruodžio 26 dieną 
rungsis šalies ministras pirmin
inkas Viktor Janukovič ir opo
zicijos vadas V.Juščenko.

Richard Holbrooke, buvęs 
JAV atstovas Jungtinėse Tau
tose, parag ino  p rez iden tą  
George W.Bush pasikviesti 
V.Juščenko ir jo žmoną ame
rikietę į Baltuosius rūmus, taip 
pat imtis priemonių užtikrinti, 
kad Ukraina įstotų į NATO 
2007 metais.

"JAV požiūriu tai turi pras
mės. Ukraina, kaip dalis di
džiausio istorijoje karinio al
janso, sukurto taikos laiku, 
suteiks rimties ir pastovumo 
NATO rytiniam  sparnui", - 
pareiškė jis po susitikimo su

Ukrainos prezidentu Leonidu 
Kučma straipsnyje dienraščiui 
"The Washington Post".

Analitikas William Droz- 
diak iš Transatlantinio centro 
m ano, kad U kraina įstos į 
NATO po penkerių metų ir po 
to prisijungs prie Europos Są
jungos. Tai turi būti pirmasis 
Jungtinių Valstijų uždavinys. 
"Tai bus kitas didelis tikslas. 
Galbūt tai bus net svarbesnis 
uždavinys nei Turkijos inte
gravimasis į ES", - sakė jis.

Tačiau Ukrainos kelyje į 
NATO yra nemažai kliūčių. 
Daugeliui šalies rytų gyventojų 
kažin ar patiks prezidento V.Juš
čenko, jeigu jis bus išrinktas, 
siekis atsidurti buvusio šaltojo 
karo priešininko glėbyje. "Svar
biausia - būti atsargiems šalies 
teritorinio vientisumo išsaugoji
mo klausimais", - sakė kal
bėdamas apie tai šaltinis Siau
rės Atlanto aljanse. Tuo metu, 
kai Lenkija, palaikanti senus is
torinius ryšius su Ukraina, 
džiaugiasi savo naryste NATO, 
kitos šalys, pavyzdžiui, Vokieti
ja, gali nepanorėti gadinti san
tykių su Maskva, mano jis.

J.de
J.de
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Seimo sesijoje ketinama svarstyti Lietuvos Katalikų bažnyčios 
nuosavybės teisės į kilnojamąsias kultūros vertybes atkūrimo 
įstatymo projektą. Seimas pritarė šiam, kultūros ministro 
Vladimiro Prudnikovo pristatytam, įstatymo projektui. Jį dar 
svarstys Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Žmogaus teisių 
komitetai.

Įstatym o projektas reglam entuoja Lietuvos K atalikų 
bažnyčios nuosavybės teisės į kilnojamąsias kultūros vertybes, 
nacionalizuotas ar kitaip nusavintas nuo 1940 m. birželio 15 d. 
iki 1990 m. kovo 11 d., atkūrimo tvarką ir sąlygas.

Pagal projektą, Katalikų bažnyčia turi teisę atkurti nuosavy
bės teisę į valstybinėse saugyklose saugomas kilnojamąsias 
kultūros vertybes, kurios buvo nacionalizuotos ar kitaip nusavin
tos iš Katalikų bažnyčios be jos valios. Nuosavybės teisė į 
išlikusias kilnojamąsias kultūros vertybes atkuriama, anot pro
jekto, grąžinant jas natūra.

Įstatymo projekte taip pat apibrėžta prašymų dėl nuosavy
bės teisės atkūrimo į kilnojamąsias kultūros vertybes pateiki
mo tvarka, jų turinys, sprendimų dėl nuosavybės teisės atkūrimo 
priėmimas, jų apskundimo tvarka, kilnojamųjų kultūros verty
bių perdavimas Katalikų bažnyčios nuosavybėn.

Pagal parengtą projektą, Katalikų bažnyčiai grąžintos kil
nojamosios kultūros vertybės lieka valstybinėje apskaitoje ir 
įrašomos į Kultūros vertybių registrą. Katalikų bažnyčia privalės 
užtikrinti, kad jai grąžintos kilnojamosios kultūros vertybės būtų 
prieinamos visuomenei.

Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas tebesie- 
ka, kad jo  partijai atstovaujantis Seimo vicepirmininkas Vikto
ras Muntianas būtų paskirtas pirmuoju Seimo pirmininko pa
vaduotoju. Spaudos konferencijoje jis pastebėjo, kad Preziden
tas Valdas Adamkus ir Premjeras Algirdas Brazauskas yra išsakę 
nuomonę, kad Viktorui Muntianui būtų gerai užimti Seimo pir
mojo vicepirmininko postą. “Ir mes tai rekomenduosime”,- sakė 
Darbo partijos pirm. V. Uspaskichas nesureikšmino kalbų apie 
tai, kad socialdem okratai nenori atiduoti šio posto “dar- 
biečiams”, nes, anot jo, “Algirdas Brazauskas irgi yra social
demokratas” . Žurnalistams pastebėjus, kad pirmąjį savo pa
vaduotoją renkasi Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, V. 
Uspaskichas sakė manąs, kad jis irgi suinteresuotas turėti gerų 
specialistų. Praėjusią savaitę V. Muntianas buvo išrinktas Se
imo Pirmininko pavaduotoju.

Anksčiau išrinkti du Seimo Pirmininko pavaduotojai: social
demokratas Česlovas Juršėnas bei Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos narys Alfredas Pekeliūnas.

Pagal Seimo statutą parlamento vadovas gali turėti penkis 
pavaduotojus. Vieną iš jų  deleguoja opozicija.

Socialdemokratai siekia, kad Seimo Pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju, kaip ir praeitoje kadencijoje, būtų Česlovas 
Juršėnas.

Naujam Seimo Audito komitetui vadovaus socialliberalas 
Artūras Skardžius. Jo kandidatūrai pritarė šio komiteto nariai. 
Tai savo nutarimu dar turės patvirtinti Seimas.

Išrinkus Seimo Audito komiteto pirmininką, visi 15 Seime 
veikiančių komitetų turi savo vadovus. Seimo Audito komite
tas prižiūrės, ar teisėtai ir efektyviai naudojamas valstybės tur
tas, kaip vykdomas valstybės biudžetas ir naudojamos Europos 
Sąjungos lėšos.

Seimo Audito komitetas nagrinės Seimui pateiktas Valsty
bės kontrolės valstybinio audito ataskaitas, koordinuos parla
mentinių komitetų ir komisijų veiklą svarstant audito klausi
mus. Jis atliks Valstybės kontrolės, Privatizavimo komisijos, 
Valstybės turto fondo, Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų įgy
vendinimo efektyvumo parlamentinę kontrolę. Naujas komite
tas kartu su kitais Seimo komitetais nagrinės, ar asignavimų 
valdytojai racionaliai ir efektyviai naudoja valstybės biudžeto 
asignavimus ir valstybės turtą, analizuos Europos audito rūmų 
metinę ataskaitą, teiks dėl jos išvadas Seimui, Seimo Europos 
reikalų komitetui.

Antrajai kadencijai Ministrų kabineto galva pasilikusio Al
girdo Brazausko komandoje - 8 naujokai. Premjeras 6 iš jų at
lydėjo į naująsias darbo vietas. Vakarykštė darbo diena prasidėjo 
12-osios Vyriausybės apsilankymu pas prezidentą Valdą Ad
amkų. Prezidentas, padėkojęs už darbą, pasirašė dekretą, ku
riuo priėmė Vyriausybės atsistatydinimą.

A. Brazauskas neigė pasklidusias kalbas, jog po dvejų metų 
jis gali trauktis iš posto. “Čia yra išgalvotas dalykas, ir jokių 
laiko terminų aš niekam nesu pasakęs. Čia yra fantazijos. 
Nežinau, kokiais tikslais kai kas kalba”, - po susitikimo su pre
zidentu tvirtino A.Brazauskas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

D idžiosios B ritan ijo s 
premjeras Tony Blair rengiasi 
gegužės mėnesio parlamento 
rinkimams. Kartu jis įsitikinęs, 
kad darbo partija tuos rinkimus 
laimės. Premjeras nutarė įves
ti Britanijoje identifikacijos 
korteles, pranašias kaip turimo 
FBI kortelės Amerikoje. Jis 
pasakė parlamente, kad grės
mė D. B ritanijai yra reali. 
Kova su teroristais yra būtina 
ir reali. Šalia terorizmo Di
džioji Britanija dar turi sutikti 
nelegalius imigrantus, tenka 
sutikti organizuotus imigran
tus, identifikacijos kortelės 
tapo visiems reikalingos. Par
lamente opozicijos vadovas 
Liam Fox skundėsi, kad pa
našiai kaip Amerikos prezi
dentas George Bush viskas 
pagrindžiama kova su tero
ristais, nors Britanijoje yra 
didelė opozicija karui Irake. 
Tas karas nėra populiarus ir 
laukiama, kad Darbo partija 
vėl laimės parlam ente dau
gumą, jau trečią sykį iš eilės. 
Britanijos vyriausybės kalbą 
iškilmingai perskaitė karalienė 
Elizabet II,pabrėždama nele
galų narkotikų naudojimą. Ji 
pasakė savo kalboje apie lei
dim ą valdininkam s slaptai 
klausytis telefonų, iš kurių 
būtų galima sekti nelegalių 
imigracijos paslapčių ir šalpos 
sukčiavimų. Daugely Europos 
valstybių, kaip Italijoj, Pran
cūzijoj ir Vokietijoje identi
fikacijos kortelės jau seniai 
įvestos, o dabar jos bus įves
tos ir Britanijoje. Premjeras 
neslėpė, kad civilinių teisių 
aktyvistai seniai kovoja prieš 
jų įvedimą.

Lietuvoje nauji balsavi
mai sutapo su retai girdėta Pie
tinės Korėjos dovana. Pietų 
Korėjos banko Dallant prezi-

—  Keliais sakiniais-----
. Įtakingas Anglijos žur

nalas “The Economist” spėlio
ja, kurioje šalyje ateinančiais 
metais bus geriausia gyventi. 
Žurnalas spėja, kad tokia šalis 
bus Airija. Amerikai teko būti 
13 vietoje. Sąrašo viršūnėje po 
Airijos rikiuojasi Šveicarija, 
Norvegija, Liuksem burgas, 
Švedija ir Australija. Prieš
paskutinėse vietose eina Hai
tis, Nigerija, Rusija, Pakistanas 
ir Zimbabve.

PADĖTIS IRAKE
dentas spalio 6 dieną atvyko į 
K auno m iesto  pam inklinę 
bažnyčią ir įteikė Bažnyčios 
dekanui kunigui Vytautui Gri
garavičiui laišką ir pinigų čekį. 
Banko p rez iden tas D uck- 
Kung pabrėžė savo pareiš
kime, kad jam  didelė garbė 
perduoti šią paramą -  10,000 
JAV dolerių Prisikėlimo baž
nyčiai, nes Pietų Korėja irgi 
išgyveno prievartinę okupaciją 
ir jai suprantamos lietuvių tau
tos kančios.

Valstybės sekretorius Co
lin Powell apsilankė Haity 
sostinėje ir tarėsi param os 
prašančiais su prezidentu Bo
niface Alexandre ir premjeru 
Gerard Latortue. Taiką pri
žiūrėti Haity teritorijoje paves
ta Jungtinėms Tautoms, ku
rios pakvietė vadovauti taikai 
Brazilijai. Sekretoriui Powell 
būnant sostinėje, gatvėse de
m onstracijų m inios šūviai, 
tačiau jam  pasisekė palikti 
salą.

Izraelio vyriausybė nu
sprendė palikti Gazos pakraštį 
ir sudaryti koaliciją su darbo 
partija. Am erikai užsiėm us 
savo balsavimais ir karo veiks
mais Irake, izraelitams atėjo 
ramios valandos ir “žemė už 
taiką” planavimas.

Japonijos vyriausybė nu
tarė laikyti savo kareivius 
Irake dar vienerius m etus. 
Premjeras Junichiro Koizumi 
pripažino, kad Japonijoje nela
bai populiarus japonų kareivių 
laikym as Irake, tač iau  jis  
pabrėžė, kad Amerikai reika
linga Japonijos pagelba, jos 
negalima palikti vienos, kaip 
sąjungininkės. Negalime jos 
izoliuoti. Kalbėdamas per vals-

Irako įvairių grupių vyresnieji sprendė klausimą, ar verta dalyvau
ti prezidento rinkimuose. AP

• Bulgarijoje įvyko NATO 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrų konferencija. Ten daly
vavo Valstybės sekretorius 
Colin Powell. Jis ragino Euro
pos jaunimą nenaudoti narko
tikų ir bendradarbiauti kovo
jan t prieš teroristus. Mums 
reikia daugiau kurti ir naudoti 
globalinį bendradarbiavimą, 
sakė Jis, įsijungiant ne tik Eu
ropos šalis, bet ir naudojant 
Hel-sinkio Saugumo Bendra- 
dar-biavimo susitarimus. Sa-

tybės radiją ir televiziją, prem
jeras Koizum i pasakė, kad 
irakiečiai bando patys savo 
rankomis įsteigti savo vals
tybę, o mūsų pareiga jiems 
padėti. Apie 50,000 Amerikos 
kareivių gyvena Japonijoje ir 
laikosi saugum o sutarties. 
Japonai Irake turi 500 negink
luotų karių. Jie valo pietiniame 
Irake vandenį, stato kanaliza
cijos vamzdžius. Iki šiol ja 
ponų kareiviams neteko pa
leisti nė vieno šūvio, nereikė
jo atsukti šautuvo į sukilėlius. 
Japonijos karių nereikėjo, kaip 
tvirtina japonų opozicijos poli
tikai, pareiškė, kad Japonijos 
j ėgų neteko  naudoti, nors 
opozicija pasakė debatuose, 
kad japonų jėgų naudojimas 
yra “labai apgailėtinas”. Prem
jeras Kaizumi pabrėžė, kad 
vietiniai gyventojai džiaugia
si ir yra dėkingi japonams už 
jų darbus.

Taliban kareiviai kelis kart 
puolė Afganistane veikiančius 
Irako islamo kareivius, tris 
policijos narius jie  nušovė, 
keturis sužeidė. Irako ne
priklausomybės veikėjai nesu
pranta, kodėl sunitai kariai 
p lečia  savo puolim us prie 
Tikrito miesto, Saddam Hus
sein gimtinės, kur jis bus tei
siamas.

Kuveito teritorijoje lankė
si JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld kur jis kal
bėjo dideliame lėktuvų angare 
atsakinėjo į kareivių klausi
mus. Kai kurie klausimai buvo 
sekretoriui nemalonūs ir sun
kūs atsakyti, ypač karo lauke 
veikią šarvuočiai, kurie ne
buvę pakankamai saugūs be 
pakankamų plieno plokščių.

marra mieste sukilėliai, pasi
grobę policijos ginklus, nu
šovė penkis policininkus, pri
vertė iš pareigų pasitraukti 
policijos vadovą.

• Ukrainos parlamentas 
apsvarstė padėtį ir nutarė pa
kartoti prezidento rinkimus 
gruodžio 26 dieną. Valstybės 
sekretorius Colin Powell at
metė Rusijos tvirtinimą, kad 
V akarai k išasi į U krainos 
vidaus reikalus.

(Nukelta į 3 psl.)
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NEGALIMA TYLĖTI

Lietuviai Seimo rinkimuose neleido ne lietuviui valdyti 
Lietuvos, nors Darbo partija gavo daugiau balsų negu kitos 
partijos. Tačiau nepaisydami tautos valios, kairieji vadovai 
sutiko, kad darbiečiai užimtų svarbias ministerijas. Social
demokratai jokiu būdu nenorėjo tartis su dešiniaisiais, šiuo 
atveju su Tėvynės sąjunga. Premjeras pasiskelbė vieninteliu 
asmeniu -  ašimi, apie kurį sukasi visas Lietuvos politinis 
gyvenimas, tarsi būtų Liudvikas XIV, kuris Prancūzijoje sakė, 
jog “Valstybė -  tai aš”.

Prieš antruosius Seimo rinkimus premjeras visais būdais 
skelbė, kad nedarys jokio susitarimo su Darbo partijos va
dovu ryšium su valstybės valdymo klausimais. Dešiniosios 
partijos, Sąjūdžio žmonės ir jiems pritariančios organizaci
jos kvietė visus balsuoti už A. Brazausko ir A. Paulausko 
koalicijos kandidatus, prieš Darbo partijos atstovus. Bet po 
rinkimų tie pažadai buvo pamiršti ir žmonės buvo apgauti: 
prasidėjo vykdymas to, kas gal dar prieš rinkimus buvo su
tarta su Darbo partijos vadovu iš Archangelsko. Derybos dėl 
“vaivorykštės” koalicijos iširo todėl, kad socialdemokratai 
ne tarėsi, bet diktavo. Nebeliko pažadų prie valdžios neprileisti 
darbiečių. Vyriausybė sudaryta su jais.

Iš Lietuvos mums rašo, jog yra labai susirūpinę, kad pirmą 
kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje Vyriausybėje yra abe
jotinos reputacijos asmenų. Spauda, aprašydama valdžios 
dalybas, išryškino ne Vyriausybės valstybinę politiką, bet tik 
norą susigriebti ministrų vietas, ypač kreipiant dėmesį į pi
nigus, kurie bus gaunami iš Europos Sąjungos. O “artimojo 
užsienio” strategai, supratę, kad jų  pastangos sutrukdyti Lie
tuvai įsijungti į Vakarų sistemą žlugo, sutelkė visas jėgas į 
socialdemokratus ir buvusius Komunistų partijos narius, kad 
balsuotų už Darbo partiją, kuri artima jų galvosenai. V. Us- 
paskich niekada nekritikavo A. Brazausko, gal jam  taip buvo 
patarta iš specialiųjų tarnybų?

Pastarųjų dienų įvykiai taip pat daug pasako -  Maskvos 
veiksmai Ukrainoje verčia budėti. Juk A. Brazauskas Seime 
pareiškė, kad “Nedera kištis į Ukrainos reikalus”. Kai Ukrai
nos tauta kovoja už savo laisvę ir taikiu būdu nori ištrūkti iš 
Rusijos “globos” , mums menasi A. Brazausko žodžiai Lietu
vos komunistams 1989 metais: “Kai kurie asmenys atkakliai 
perša mums Lietuvos Respublikos atkūrimo idėją. Esame įsi
tikinę, jog neįmanoma nutraukti penkių dešimtmečių Tarybų 
Lietuvos raidos. Pagaliau nėra ir pakankamai argumentų, kad 
tai daryti būtina”. Deja, mums patyrusiems sovietinės Rusi
jos prievartą ir deportacijas ir 1991 metų sausį parodytą 
agresiją, nelieka abejonių, kodėl didelė ukrainiečių tautos dalis 
pasiryžo galutinai pasukti demokratijos keliu ir įsilieti į Vakarų 
erdvę.

Ir Lietuvoje buvusio režimo šalininkai dar labiau kelia 
galvas. Net Lietuvos Mokslų akademijos nariai leidžia Lie
tuvos genocido vykdytojo A. Sniečkaus monografiją. Prašymą 
Vyriausybei, kad skirtų pinigų, pasirašė K. Prunskienė, K. 
Bobelis, J. Karosas, A. Kunčinas. Liudas Truska ir A. Sadžius 
-  iniciatoriai.

Gaila, bet tokios nuotaikos vyrauja mūsų Tėvynėje. 
Linkime “Dirvos” skaitytojams, aukotojams, bendradar
biams ir visiems lietuviams malonių Kalėdų švenčių!

S. Tūbėnas

EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETAS -  SUNKIAUSIAS DARBAS
Vilnius/Strasbūras, gruo

džio 16 d. (ELTA). “Džiau
giuosi, kad pirmieji mano ir 
naujos Europos Kom isijos 
žingsniai buvo sėkmingi” , - 
Eltai prisipažino kom isarė 
Dalia Grybauskaitė, Europos 
Parlamentui patvirtinus 2005 
metų Europos Sąjungos biu
džetą.

Europarlamentarai ketvir
tadienį Strasbūre priėmė pir
mąjį iki 25 narių išplėsto blo
ko biudžetą. Jis bus 4,4 proc. 
didesnis nei šiais m etais ir 
sieks 106,3 mlrd. eurų (maž
daug 367 mlrd. litų). Anksčiau 
Europos Parlamentas reikala
vo 109,5 mlrd. eurų biudžeto, 
tačiau per įtemptas derybas 
lapkričio pabaigoje ES šalys 
susitarė dėl griežto išlaidų 
apribojimo iki 1 proc. bendrųjų 
nacionalinių pajamų.

Lietuvos įmokos į ES biu
džetą 2005 metais turėtų suda
ryti apie 766 mln. litų (221 
mln. eurų).

Svarbiausios kitų metų biu
džeto padidėjimo priežastys 
yra naujų šalių narių dalyvavi
mas, bendrosios žemės ūkio 
politikos reforma ir geresnis 
struktūrinių fondų panaudoji
mas. Kaip Eltai teigė biudžeto 
ir finansinių programų komi
sarė D. Grybauskaitė, biudžete 
numatytas visų sričių augimas.

Labiausiai - 10 proc. - iki 
maždaug 50 mlrd. eurų pa
didėjo išlaidos žemės ūkiui, 
m at daug lėšų pareikalaus 
išmokos naujoms bloko na-

(Atkelta iš 2 psl.)

• Vengrijoje buvo praves
tas referendum as, parody 
damas, kad du su puse mili
jonų vengrų gyvena užsienyje 
ir jie laikomi Vengrijos pilie
čiais. Tačiau referendume da
lyvavo per mažai žmonių ir 
laikoma per mažai norinčių 
tapti piliečiais.

• Turkijos premjeras Er
dogan piktai atmetė Europos 
Sąjungos reikalavimus, kad 
Sąjunga patenkintų naujas są
lygas, kurios būtų pildomos 
prieš pradedant derybas įsto
jant į Europos Sąjungą.

• Ispanijos baskų sąjungos 
teroristai keliuose ispanų mies
tuose susprogdino kelias ne
stiprias bombas. Vadinamoji 
ETA sąjunga tuo parodė, kad 
ji neatsisako nepriklausomos 
valstybės, kurią sudarytų Pran
cūzijos ir Ispanijos baskai.

• Garsioji Milano opera 
užbaigė trejus metus užtrukusį 
pastato remontą ir vėl atidarė 
“La Scala” duris. Premjera 
buvo1778 metais debiutavusi 
Salieri opera.

• Somalijoje turėjo įvykti 
taikos pasitarimai, tačiau keli 
tuzinai žuvo civiliniame susi
šaudyme. Tada derybos buvo

rėms. 3,4 proc. - iki maždaug 
42 mlrd. eurų išaugo išlaidos 
struktūrinėms priemonėms - 
struktūriniams, Sanglaudos ir 
kitiems fondams. Vidaus poli
tikai numatoma skirti beveik 9 
mlrd. eurų. Daugiau lėšų nu
matoma skirti naujoms tarp
tautinėms programoms - švie
timo, studentų mainų.

“Išliko  v isi p rio rite ta i, 
nukreipti į verslo skatinimą, 
konkurencingumą, švietimą, 
kultūrinius mainus, darbo vie
tų kūrimą, kurie garantuoja ES 
augimą”, - pažymėjo Lietuvos 
deleguota EK narė.

Vos mėnesį ES biudžeto 
klausimus kuruojanti D. Gry
bauskaitė prisipažino, kad blo
ko b iudžeto  pa tv irtin im as 
buvo iki šiol sunkiausias nu
veiktas darbas einant šias pa
reigas. Pagrindiniai biudžeto 
skaičiai buvo suderėti jau  
pirmą darbo savaitę - lapkričio 
25 dieną. Ketvirtadienio bal
savimas Europos Parlamente, 
anot jos, buvo daugiau sim
bolinis aktas.

“Visos svarbiausios insti
tucijos - Europos Parlamen
tas, Komisija ir Ministrų Tary
ba - sugebėjo priimti radikalų 
sprendimą, kuris garantuoja 
finansinius išteklius išsiplėtu
siai ES. Iš visų pusių buvo 
daug interesų, spaudimo, am
bicijų, bet galiausiai nugalėjo 
pragmatizmas”, - džiaugėsi D. 
Grybauskaitė.

Ji pabrėžė siekusi optima
laus, o ne maksimalaus rezul-

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYK IŲ  APŽVALGA

nukeltos į Kenijos sostinę po 
to, kai pasitraukė penki Soma- 
lijos ministrai. Paskelbta, kad 
Somalija yra per pavojinga 
vieta taikos deryboms.

• Saudo Arabijoje musul
monų al-Quaeda skyriaus vado
vybė pasigyrė, kad bombų spro
gimas prie Amerikos konsulato 
Jeddah mieste, Saudo Arabijoje 
buvo Musulmonų Arabijos dar
bas. Vietinė milicija nušovė pen
kis teroristus, žuvo ir penki Sau
do Arabijos emigrantai.

• Afganistane buvo inaugu
ruotas pirmas toje šalyje demok
ratiškai išrinktas prezidentas 
Hamid Karzai. Jis laimėjo prezi
dento vietą spalio mėnesį.

• Irakę nušautas dar vie
nas įtrauktas sunitų dvasiškis, 
raginęs tos sektos musulmonus 
boikotuoti Irako balsavimus. 
Netoli Bagdado veidą priden
gęs kauke nušautas Dvasininkų 
sąjungos narys Seikas Ghalib 
Ali Al Zuhairi. Jis buvo tik 
baigęs mečetėjų Muqdadiyaah 
mieste, 60 mylių į šiaurę nuo 
Bagdado, maldas.

• Indija ir Pakistanas nu
traukė prasidėjusias derybas 
dėl bendro autobusų susisieki
mo Kašmiro teritorijoje. Pirmą 
sykį po pareigų perėm im o

tato. “Tikslai turi būti finan
suojami optimaliais lėšų kie
kiais. Kiekvienas euras turi 
būti leidžiam as atsakingai, 
aiškiai ir atsiskaitant p ilie
čiams, nes tai bus ES mokesčių 
mokėtojų pinigai” , - teigė ko
misarė.

Be to, EK pavyko užsi
tikrinti, kad visi projektai ir pro
gramos bus finansuojami. Eu
ropos Parlamento ir Ministrų 
Tarybos atstovai pasirašė dek
laraciją, kurioje numatyta, kad 
jei tam tikroms programoms 
pritrūks lėšų, kitų metų viduryje 
pagal supaprastintą procedūrą 
struktūriniams fondams bus 
skirta papildomai pinigų.

Tačiau D. G rybauskaitė 
pabrėžė, kad ES finansiniai įsi
pareigojimai bus efektyvūs tik 
tada, jei bloko narės sugebės 
panaudoti joms skiriamas lėšas.

ES biudžetas yra maždaug 
30 kartų didesnis nei Lietuvos. 
Buvusi Lietuvos finansų min
istrė tikino, kad nėra jokio skir
tumo, kokio dydžio biudžetą 
formuoti. Darbo pobūdis pri
klauso nuo prioritetų, kam ir 
kaip naudojamos lėšos.

“Džiaugiuosi, kad pradžia 
sėkminga, bet tai negarantuo
ja, kad bus lengva ir ateityje. 
Greičiau atvirkščiai. Pradžioje 
su mano direktorato darbuoto
jais juokavome: jei išgyven
sime pirmą savaitę, bus gerai. 
Vėliau pasirodė, kad ir antra 
savaitė sunki, ir trečia, bet vis 
išgyvename”, - kalbėjo D. Gry
bauskaitė.

Kašmirą aplankė Indijos prem
jeras Manmohan Singh. Jis pa
žadėjo gerokai sumažinti Kaš- 
mire laikomą kareivių skaičių, 
tačiau atsisakė tartis dėl pro
vincijos sienų.

• Jungtines Tautos paskel
bė, kad šių metų afganų opiu
mo derlius yra 64% didesnės 
už visų kitų metų. Tik augalus 
užpuolusi augalų liga kiek 
sumažino rekordinį derlių.

• Pakistanas paskelbė, kad 
kariuomenei pavyko sunaikin
ti Afganistano kalnuose įreng
tas kariuom enės stovyklas, 
priklausančias Talibano gru
puotėm s. Opiumo aguonas 
laukuose pavesta apdirbti ne
pilnamečiams vaikams.

• Japonijos parlamentas 
pradėjo svarstyti konstitucijos 
pakeitimą, kuris leistų moteri
ai įžengti į imperijos sostą. Da
bartinis sosto įpėdinis neturi 
berniukų vaikų, o jo žmona yra 
labai išmintinga ir mėgstama.

• Vienas iš kandidatų į 
U krainos p reziden to  vietą 
Yushchenko buvo gydomas 
Vienos, Austrijos Rudolfiner- 
haus ligoninėje, jis net pakeitė 
savo veido spalvą. Kilo įtari
mas, kad kandidatą buvo ban
dyta nunuodyti.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Trys bendram inčiai, dar prieš Seimo rinkim us, susitarę valdyti Lietuvą: Artūras Paulauskas, L ietu
vos Seimo pirm ininkas, Viktor Uspaskich, Darbo partijos pirm ininkas, Algirdas Brazauskas, Social
demokratų partijos pirm ininkas, pasirašė bendradarbiavim o deklaraciją. LR nuotr.

AROGANTIŠKA VYRIAUSYBĖ

OPOZICIJOS VADUI -  PAPILDOMAS ATLYGINIMAS
V iln ius , gruodžio 16 d. 

(ELTA). Seimo pirmininko pa
vaduotojas Česlovas Juršėnas 
siūlo Seimo opozicijos vadui 
už atliekamą darbą nustatyti 
papildomą atlyginimą.

Tokią įstatymo pataisą įre
gistravęs politikas teigia, kad 
priėmus tokią nuostatą būtų 
įgyvendin ta  Seim o statute 
nustatyta prievolė šiam Seimo 
pareigūnui mokėti didesnį dar
bo užmokestį negu paprastam 
atitinkamos frakcijos seniūnui.

M ėgstantis juokau ti, Č. 
Juršėnas Eltai sakė, kad rei
kėtų papildomai mokėti opo
zicijos vadui “už kenksmingas

PARLAMENTARAI NUSITEIKĘ TĘSTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ

V ilnius, gruodžio 16 d. 
(ELTA). Seimas po pateikimo 
pritarė nutarim o projektui, 
kuriame siūloma naujos ka
dencijos Seime sudaryti lai
k inąją  kom isiją  koncerno  
EBSW veiklai ištirti.

48 Seimo nariai, savo para
šais parėmę tokią iniciatyvą, 
siekia išsiaiškinti ilgalaikę, jų 
nuomone, nekontroliuojamą ir 
nebaudžiamą koncerno EBSW 
veiklą lėmusias priežastis, tarp 
jų  ir galimą visokeriopą ko
rupciją.

Projektą pateikęs Tėvynės 
sąjungos frakcijos narys Jurgis 
Razma sakė, kad reikėtų tęsti 
tokios praėjusios kadencijos 
Seime veikusios kom isijos 
veiklą, atsižvelgiant į išskirtinę 
žalą v isuom enei sukėlusią 
koncerno EBSW ir su juo susi
jusių įmonių veiklą.

Kom isijai siūlom a pasi
domėti, ar šiuo metu esama 
organizuotai tikslingos ir vi
suomeniškai reikšmingos bu
vusių EBSW koncerno steigė
jų  ir svarbiausių dalyvių žalin
gos veiklos apraiškų.

Pasak J. Razmos, šio klau
simo pateikimas nėra atsitikti-

darbo sąlygas” . Seimo vice
pirmininkas pridūrė, kad to
kias senas tradicijas turi, pa
vyzdžiui, britai.

Pagal teikiam ą įstatym o 
projektą, Seimo opozicijos va
das gautų tokį pat atlyginimą 
kaip ir Seimo pirmininko pa
vaduotojai.

Pagal Seimo statutą, jeigu 
opozicinė frakcija arba jų  ko
alicija turi daugiau kaip pusę 
Seimo mažumai priklausančių 
Seimo narių, tokios frakcijos 
seniūnas arba koalicijos vado
vas yra vadinamas Seimo opo
zicijos vadu. Opozicijos vadas 
naudojasi ne tik Seimo statute

nis. “Žiniasklaidoje netiesio
giai toks klausimas buvo iš
keltas, kai buvo analizuojamas 
kai kurių pareigūnų skyrimas. 
Manau, kad visuomenė turi 
pabandyti atsakyti ir į tokį 
klausimą”, - sakė jis.

Parlam entinei kom isijai 
siūloma pasidomėti, kurie vals
tybės pareigūnai ir politikai 
bendravo su EBSW koncerno 
steigėjais ir vadovais remdami 
jų interesus, taip pat kokios ki
tos svarbios aplinkybės, susi
jusios su politikų dalyvavimu, 
lėm ė nusikalstam ą EBSW  
koncerno veiklą. Laikinajai 
kom isijai taip pat siūlom a 
ištirti, ar šiuo metu esama or
ganizuotai tikslingos ir visuo
meniškai reikšmingos buvusių 
EBSW koncerno steigėjų ir 
svarbiausių dalyvių žalingos 
veiklos apraiškų.

Kadenciją baigusiame Sei
me veikusi laikinoji komisija 
koncerno EBSW  padarytai 
žalai ir ją  lėmusioms priežas
tims ištirti savo išvadose siūlė 
naujajam Seimui tęsti koncer
no EBSW veiklos tyrimą. Bu
vusi komisija pripažino, kad 
reikia surinkti daugiau infor-

numatytomis papildomomis 
opozicijos teisėmis, bet kartu 
turi ir papildomų pareigų.

Pagal opozicinių Tėvynės 
sąjungos bei Liberalų ir centro 
frakcijų susitarimą, opozicijos 
vadą pasiūlys Tėvynės sąjunga. 
Manoma, kad šis postas atiteks 
Tėvynės sąjungos frakcijos 
seniūnui Andriui Kubiliui.

Seimo Tėvynės sąjungos 
frakcijos seniūno pavaduotojas 
Jurgis Razma Eltai sakė, kad 
atlyginimo Seimo opozicijos 
vadui nustatymas nėra svarbus 
faktorius. Priėm us siūlom ą 
pataisą, būtų ištaisyta įstatymų 
spraga.

macijos, į dalį užklausimų ji 
nebuvo gavusi atsakymų.

Seimo laikinąją komisiją 
koncerno EBSW veiklai ištirti 
pagal Seimo frakcijų proporci
nio atstovavimo principą siūlo
ma sudaryti iš 12 Seimo narių.

MINISTRAIS TAPĘ 
V. PRUDNIKOVAS 
IR G. BUŽINSKAS

TRAUKIASI IS SEIMO
V iln ius , gruodžio 16 d. 

(ELTA). Seimo nariams Vladi
mirui Prudnikovui ir Gintau
tui Bužinskui tapus ministrais, 
pasikeis vos mėnesį dirbančio 
naujos kadencijos parlamento 
sudėtis.

Kultūros ministru tapęs V. 
Prudnikovas ir Teisingumo mi
nisterijai vadovausiantis G. 
Bužinskas, vadovaudamiesi 
Darbo partijos nuostatomis, nu
sprendė atsisakyti parlamentarų 
mandatų. Todėl Vyriausioji 
rinkim ų kom isija ketina jų  
įgaliojimus pripažinti nutrūku
siais. Vietoj šių “darbiečių” Sei
mo nariais turėtų tapti Kėdainių 
rajono savivaldybės tarybos 
sekretorius Petras Baguška ir 
verslininkas Jonas Pinskus.

Tryliktoji Vyriausybė, vado- 
vauj ama Algirdo Brazausko, j au 
pradėjo darbą. Sunkiai susi
būrusi draugėn kol kas ji dar 
nepanaši į komandą, -  to ne
neigia ir pats premjeras.

Tačiau vietoje bandymų ieš
koti darnos, savo trūkumus ši 
Vyriausybė slepia po sąmonin
gai reklamuojama pasitikėjimo 
savimi ir oponentų menkinimo 
kauke. Dvi šios koalicinės Vy
riausybės ašys -  A.Brazauskas 
ir V.Uspaskichas - į žurnalistų ir 
opozicijos klausimus atsakinė
ja net neslėpdami arogancijos.

Susidaro įspūdis, kad A. Bra
zauskui vis neduoda ramybės 
mintis, už kokias nuodėmes jam 
senatvėje atėjo išbandymas 
demokratija. Tad kritikos smū
gius dėl nevykusiai dėlioto mi
nistrų kabineto premjeras ban
do sukreipti jei ne Prezidentui, 
tai visuomenės politinei kultūrai. 
Arba apskritai vengia konkrečių 
atsakymų. O V.Uspaskichui 
reikalavim ai, kurie taikomi 
aukšto rango šalies politikams, 
regis, negalioja. Per vieną svar
biausių Vyriausybės susitikimų 
su Seimu jis išskrido į Briuselį, 
kur vyko Europos demokratų 
partijos stegiamasis kongresas.

Seimo Etikos ir procedūrų 
komitetas jau nustatė, kad Vy
riausybės program a Seimui 
buvo pristatyta pažeidus Seimo 
Statutą. Seimo posėdyje trūko 
net dviejų ministrų.

Pati Vyriausybės programa 
taip pat byloja apie jos narių 
požiūrį į savo kolegas ir visą 
visuomenę. Ji išties labai abst
rakti, surašyta deklaracijomis, 
kurios prasideda žodžiais “ska
tinsime, sieksime, derinsime, 
stengsimės, operatyvinsime” ir 
panašiai. Tačiau šie žodžiai ir 
geri ketinimai kaip tik reiškia 
Vyriausybės pastangas nieko 
arba kuo mažiau įsipareigoti.

Pensininkams, pristačius 
Vyriausybės darbo planą, nepa
sidarė aiškiau, kada baigis jų 
priverstinė bado dieta. Studen
tai dabar turi nepraleisti pro au
sis nei vieno politiko pareiš
kimo, nes jie nėra tikri, ar moks
las už studijas nepadidės. Visi ki
ti gyventojai, o ypač verslas, iš 
Vyriausybės programos taip ir 
nesuprato, kokias naujas mokes
tines prievoles yra numačiusi ir 
ar išvis numačiusi ši valdžia. 
Pensininkams, pristačius Vy
riausybės darbo planą, nepasi
darė aiškiau, kada baigis jų pri
verstinė bado dieta. Studentai 
dabar turi nepraleisti pro ausis 
nei vieno politiko pareiškimo, 
nes jie nėra tikri, ar mokslas už 
studijas nepadidės. Ką galvoti, 
jei po savaitės kalbų apie nau
jus turto ir automobilių mokes
čius ir ką tik pristačius Vy
riausybės program ą, Seimo 
Pirmininkas pareiškia, kad nauji 
mokesčiai -  finansų ministro as
meninė nuomonė.

Kodėl taip elgiasi Vyriausy

bė? Kodėl A.Brazauskas, V.Us- 
paskichas ir kiti valdančiosios 
daugumos politikai ignoruoja 
kritiką ir žaidžia su visuomene 
slėpynių? Be asmeninių dabar
tinės valdančiosios daugumos 
politikų savybių yra ir kitų 
veiksnių.

Administracinus resursus sa
vo rankose sukoncentravę so
cialdemokratai ir socialliberalai 
su kritikais, naujosios Vyriau
sybės oponentais, kovoja pasi
telkę žiniasklaidos priemones ir 
puikiai žino, kad bent kurį laiką 
šis ginklas bus tikrai efektyvus. 
Netrukus prie jų  prisijungs ir 
prie valdiškų pinigų prileisti dar- 
biečiai. Vieną savaitę jie už vals
tybės pinigus visuose dienraš
čiuose spausdina sutrumpintą 
Europos Konstitucijos variantą. 
Kita savaitę -  panegiriką sena
jai Vyriausybei. Trečiąją -  prem
jero A.Brazausko kalbą, pasa
kytą pristatant naująją Vyriau
sybę. Tuomet -  trumpą naujo
sios Vyriausybės programos ap
žvalgą. O kai ši patvirtinama, iš 
laikraščių puslapių į tautą žvel
gia visi kabineto nariai. Nieko 
nėra efektyviau už valdiškais pi
nigais pamalonintą dienraščių 
vadovybę.

Be to, kaip ir iki šiol, opozici
ja yra susiskaldžiusi ir neveikia 
ranka rankon. Ji sugeba paerzin
ti, tačiau skaudžiai įkąsti -  nela
bai. Tėvynės sąjunga ir liberal- 
centristai skirtingais keliais pa
suko dar per rinkimus. Jau ne
kalbant apie opozicine pasiskel
busią Liberalų demokratų par
tiją. Vargu, ar įmanoma, kad šios 
trys partijos sugebėtų koordi
nuoti savo veiksmus. Liberal- 
centristai apskritai naujajai val
džiai bene mažiausiai kenks
mingi. Ar gali efektyviai ir au
toritetingai veikti partija, kurioje 
tvyro įtampa dėl naujojo parti
jos pirmininko rinkimų? O ir da
bartinis, A.Zuokas, turi reikalų 
su teisėsauga ir netgi nėra Sei
mo narys.

Prezidento vaidmuo šiuo 
metu itin reikšmingas, tačiau 
vienas Valdas Adamkus kalnų 
nuversti nepajėgs. Su Seimo 
opozicija, kaip galima suprasti 
iš paskutiniųjų įvykių, Preziden
tas glaudžiai nebendradarbiau
ja. Ir netgi nesimaino turima in
formacija. Taigi V.Adamkus 
nėra valdančiajai koalicijai ne
įveikiama kliūtis. Tai labai aiš
kiai parodė G. Furmanavičiaus 
skyrimas vidaus reikalų minist
ru. Remiantis V. Adamkaus pa
tarėjo D. Gudelio pasisakymu 
per televiziją, Prezidentūra svar
bią inform aciją, reikalingą 
sprendimams priimti, vis dar 
gauna ne savo kanalais, o iš ži- 
niasklaidos puslapių. Taigi, ma
žiausiai viena diena per vėlai. Ir, 
labiausiai tikėtina, tokią, kokia 
naudingiausia žiniasklaidai ir jos 
stambiausiems užsakovams, 
rašo DELFI žurnalistė Indrė 
Makaraitytė.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KARIUOMENĖS 86-TOMS METINĖMS 

PAMINĖTI

VYTAUTO ČEKANAUSKO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS GENERALINIO 

KONSULO LOS ANGELES 
PRANEŠIMAS

II.
Žvilgsnis į Angliją ir 

Ameriką
Tai, vadinas, pripažinus, 

kad priverčiamas kareiviavi
mas, disciplina būtinai reika
linga. Visos valstybės, kaip aš 
pažymėjau, perėjo tatai, išėmus 
Ameriką ir Angliją. Tos valsty
bės dar pasiliko laisvanorių; 
Anglija pasiliko laisvanorių 
todėl, kad turi stiprų laivyną, 
gyvena salose, manė, kad tat 
nebus reikalinga. Amerika taip 
pat labai toli gyveno nuo viso 
pasaulio, turi laivyną ir nebu
vo reikalo priverčiama karei
viavimo, bet šio karo metu pa
sirodė, kad tat buvo labai ir la
bai pavojinga.. . .”

Išanalizavęs karinę situa
ciją vakarų fronte referentas 
priėjo išvados kaip gali būti 
pavojinga nepriėmus šito pri
verčiamo piliečių kareiviavi
mo.

Vengimas neteisybių ir 
jaunimas

“Ji, žinoma, savo idėjomis 
nėra visai nauja. Jei palyginti 
kuriai sistemai j i  yra artimiau
sia, tad galima pasakyti, kad ji 
vokiečių sistemai artimiausia. 
..Skirstymo smulkaus nebuvo, 
ir todėl dažnai atsitikdavo netei
sybių. .T u r i  būti sutvarkyta 
taip, kad būtų pradedama imti 
nuo jaunesniųjų. Jaunesni žmo
nės esti gabesni karo tikslams ir 
be to jie ne taip yra apsunkinti 
šeimynomis. Vadinas ar sužeis, 
ar užmuš toki kari, tad valstybė 
neturės didelio nuostolio, ja i 
nereikės duoti visokių pašalpų 
šeimynoms, ir t.t. Tai visais atve
jais naudinga, kad reikia imti 
pradėti nuo jaunesniųjų. Šitas 
komplektavimo būdas kaip tik 
pats turi būti priimtas. ”

Karines tarnybos laiko 
padalinimas

Dalinama kariuomenė to
kiu būdu, kad pirmiausia yra

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

Tiek Kremliuje, tiek Vil
niuje suprato, kad ilgiau delsti 
nebegalima. M. Burokevičius, 
J. Jermalavičius, A. Naudžiū
nas ir kiti po pasitarimų Mask
voje ir paraginti "draugų" 1991 
m. sausio 7 d. įteikė "SSRS 
Prezidentui, SSKP CK Ge
n eralin iam  sek retoriu i 
M.Gorbaciovui" slaptą raštą 
Nr. 11, kuriame rašoma:

nuolatinė kariuomenė, paskui 
eina atsarga, paskui rezervas 
ir apsauga. Nuolatinėj kariuo
menėj tarnavimo laikas skiria
mas 2 metų, atsargoj pirmos 
rūšies 5 metai, antros rūšies 8 
metai. Paskui eina apsauga 
pirmos rūšies 5 metai ir antros 
rūšies taip pa t penki metai. 
Išeina ligi 45 metų, pradedant 
nuo 20 metų. Tai čia visai tiks
liai nustatyta ir bus pradėta 
imti nuo jaunesniųjų.

Kariuomenė ar milicija 
Kodėl, sakysim, pas mus

priimta nuolatinė kariuomenė, 
o ne vadinamoji milicija. Daug 
šalininkų yra šaly ir Seime, kad 
kuo greičiausiai pereitų prie 
milicijos sistemos, bet nežiūrint 
i tuos reikalavimus išrinkta 
nuolatinės kariuomenės siste
ma. Tai paaiškinama tuo, kad 
mes negalime visai savaran
kiškai veikti, bet turime atsi
žiūrėti i gyvenimo aplinkybes i 
savo kaimynus ir laikytis tokio 
obalsio, kad mes negalim būti 
silpnesni už mūsų kaimynus 
jokiu būdu, kad mes taip pat 
galėtum gintis dar gal būt ir 
geriau kaip kiti kaimynai. Zi- 
noma, kareiviavimas yra sun
kus daiktas, jei kaimynai sun
kias pareigas eina, tad ir mes 
svarbiame gyvenimo momente 
turim taip pa t dirbti kaip ir 
mūsų kaimynai ir negalim pri
imt tokio komplektavimo būdo, 
dėl kurio mūsų reikalai nuken
tėtų. Mijicija nuo nuolatinės 
kariuomenės skiriasi tuo, kad ji  
technikos veiksmuose yra silp
nesnė, drausmė gal būt blo
gesnė, bet milicijoje, kaipo 
grynai tautinėje organizacijoje, 
yra geresnė ir stipresnė dvasia, 
bet, sakau, nuolatinėje kariuo
menėje kreipti domę vien tik i 
dvasios stiprumą, nekreipt 
domės i drausmę, negalima. 
Pakelta dvasia žmoguje yra

(1988 - 1990 M.) 
LXXIX

"Didžiai gerbiam as M i
chailai Sergejevičiau,

Šiandienė padėtis L ietu
voje yra krizinė, ypač pavojin
ga. Rūpestis dėl savo tautos, 
respublikos ir visos mūsų vals
tybės verčia mane kreiptis į Jus 
su šiais siūlymais:

Pirma. Separatistinė Lietu
vos Vyriausybė atvirai siekia 
atplėšti Lietuvą nuo Tarybų

A kom panuoja muz. Raim onda Apeikytė, dainuoja sol. Janina Čekanauskienė. Antano Polikaičio nuotr.
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tuomet, je i  žmogus sveikas, 
pavalgęs, išsimiegojęs -  tada, 
žinoma, kitas dalykas. Bet kitą 
kartą tenka pergyventi baisių 
momentų: žmogus sušlampa, 
pavargsta, išalksta, ir jis  tuo
met bėgtų tik iš tos kariuome
nės, paneštų viską, je i nebūtų 
tos drausmės. Tokiame stovyje 
visi aukštieji jausmai -  patrio
tizmas ir kiti -  nustoja veikę ir 
palieka vienas baisus drausmės 
reikalavimas: jei pabėgsi, būsi 
sušaudytas ir žmogus noroms 
nenoroms pasilieka. Apskritai 
sakant, kova tai yra patvaru
mas kas sugebės didesni pat
varumą parodyt, tas ir laimės. 
Mūsų tauta jokiu būdu negali 
parodyti mažesnio patvarumo, 
negu kitos tautos, bet dar di
desnio. Mano nuomone, ir da
bar tokiam svarbiam momente, 
kada mūsų valstybės sienos ne
nustatytos, kada reikia gerai 
susitvarkyti ir reikia išlaikyti 
gynimos pareigas, mes jokiu  
būdu negalim silpnumo paro
dyti, nes tada būtų kebli Lietu
vos padėtis.

Milicija ir puskarininkų 
apmokymas

Pereiti nuo nuolatinės ka
riuomenės prie milicijos siste
mos, jei tik aplinkybės leidžia, 
labai lengva. Visas klausimas

Sąjungos ir atkurti joje bur
žuazinę santvarką. Parlamen
tas ir Lietuvos Vyriausybė savo 
oficialiuose pareiškimuose ir 
dokumentuose atvirai ragina 
nevykdyti Tarybų valdžios, 
TSRS Prezidento įstatymų, 
sąjunginės Vyriausybės nuta
rimų. Sistemingai tvirtinama, 
kad Tarybų L ie tuva  nėra 
Tarybų Sąjungos sudėtinė da-

yra tas, kaip sudaryti kadrą? Ir 
milicija galės būti geresnė ar 
blogesnė -  viskas pareis nuo 
kadro. Jei kadrui mes nepa- 
gailėsim šitų pinigų, jei gerą 
kadrą turėsim, tad žinoma, bus 
geri puskarininkai, šitie žmonės 
paims naujokus, išmokys ir bus 
gerai. Bet žinoma, je i pinigų 
gailėsim, nebus gerų karininkų, 
puskarininkų, tad ir milicija bet 
kokios rūšies bus bloga. Svar
biausias klausimas milicijoje -  
tai yra puskarininkai. Kari
ninkų auklėjimas pasilieka tas 
pats, skirtumas mažas, bet su 
puskarininkais labai sunkus 
klausimas. Jei mes vietoj dviejų 
metų pereisim prie kelių mėne
sių apmokymo, tai kokius gi 
mes gausim puskarininkius? 
Per dvejus metus iš tų pačių 
naujokų galima gabesnius pri- 
rengt puskarininkais: jie vienus 
metus turi tarnauti kaipo ka
reivis, o jau  kitus išsilavinęs 
gali eiti puskarininkio pareigas 
ir mokyti kitus. Tai puskari- 
ninkų klausimas ne taip lengvai 
išsprendžiamas. Jei mokysim 2
3 mėnesius tad kokie čia pus
karininkiai. Jei laisvanorius 
šauksim, tad reikės didesnius 
mokesčius mokėti: reikės steigti 
mokyklų, be karininkų, ir pus
karininkiams, bet ir tai tokioms

lis, kad TSRS -  svetima vals
tybė.

Šiandien visiškai aišku, kad 
V.Landsbergis ir jo  aplinka 
konstituciškai konflikto nesu
reguliuos.

Antra. Visiems žinom a, 
kaip grubiai pažeidžiamos pi
lietinės ir humanitarinės tary
binių piliečių teisės Lietuvoje. 
Šiandien mes esame priversti 
pareikšti, kad Tarybų valdžios 
šalininkams gyventi respub
likoje pavojinga.

Separatistinės L ietuvos 
Parlam entas skuba priim ti 
įstatymus, kad sukurtų teisinę 
bazę susidorojimui (iki mirties

algomis -  po 100 auks. ar 150 
— niekas neis. Tai je i norima 
turėti milicijos ir priruošti gerą 
kadrą, tad tai ne taip pigiai 
apsieis, žinoma, pigiau, negu 
nuolatinė kariuomenė.

Dabar, je i mes pažiūrėsime 
i Europą, tad milicijos sistema 
yra vien Šveicarijoje. Bet tik 
Šveicarijoj yra gryna milicijos 
sistema. Visi tą sistemą labai 
giria; sako, kad j i  labai tinkan
ti. ...Kitose valstybėse — norve
guos, šveduos -  ne nuolatinė 
kariuomenė, bet ten ir ne mili- 
cija—pusiau tokia. Kitos vals
tybės visos palieka nuolatinę 
kariuomenę. Taip pat ir mūsų 
kaimynai latviai turi du karia
vimo metu. Todėl ligi mūsų 
sienos galutinai nenustatytos, 
ligi mūsų politinis likimas ga
lutinai neišspęstas, mes nega
lim būti silpnesni u ž mūsų 
kaimynus, ir todėl Krašto Ap
saugos komisija patiekė tokios 
sistemos p r o je k tą ..”.

Tai buvo tada kai reikėjo 
rinktis kas tuo metu Lietuvai 
buvo reikalingiausia. Kariuo
menės organizavimo ir vysty
mosi planai buvo įgyvendinti 
ir kariuomenė suvaidino didelį 
vaidmenį Lietuvos gyvenime. 
Jaunoji karta brendo sąlygose 

(Nukelta į 6 psl.)

bausmės) su komunistais ir vi
sais kitais, kurie yra už naują 
Sąjunginę sutartį ir Lietuvos 
likimą SSRS sudėtyje. Sepa
ratistai skuba sukurti savo ad- 
ministracinį-represinį aparatą. 
Nuo sausio 1 d. pradėta iš res
publikos VRM organų atleisti 
rusakalb ius darbuotojus ir 
Tarybų valdžios šalininkus.

L ietuvos A ukščiausio ji 
Taryba ir Vyriausybė siekia iš 
esm ės sugriau ti taryb inės 
valdžios ir visuomeninių orga
nizacijų struktūras, o vietoj jų 
atkurti buržuazinės Lietuvos 
struktūras, egzistavusias iki 
1940 metų. (Bus daugiau)
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LR ambasadoje Vašingtone lankėsi JAV kariuom enės aukšti karininkai, šiuo metu besim okantys N a
cionaliniam e gynybos universitete. Susitikime kalba LR ambasadorius JAV ir M eksikai Vygaudas 
Ušackas. LR ambasados nuotr.

C LR ambasada JAV praneša

ŠVENTINIS SVEIKINIMAS 
VISIEMS LIETUVIAMS

Brangūs tėvynainiai,
Kristaus gimimo šventės didingumas ir ramybė sutelkia iš 

naujo išgyventi dvasines vertybes, vienijančias mūsų šeimas, 
visuomenę ir valstybę, kviečia apmąstyti nueinančius metus, 
įkvepia vilties ateičiai.

Si diena daugeliui žmonių ir tautų tapo taikos, darnos, 
džiaugsmo ir svajonių išsipildymo simboliu.

Šventės proga sveikinu Jus visus ir linkiu meilės, tikėjimo 
bei gražių darbų Tėvynės labui!

Tegul pakili Kalėdų dvasia lydės Jus, Jūsų šeimas ir Jūsų 
artimuosius bei Tėvynę Lietuvą per visus ateinančius metus.

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!
Ambasadorius Vygaudas Ušackas

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE -  
JAV “GENEROLŲ KALVĖS” STUDENTAI LIETUVOS AMBASADOJE APTARTA VEIKLA

V iln ius , gruodžio 17 d. 
(ELTA). Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone apsilankę aukšti 
JAV kariuomenės karininkai, 
šiuo metu besimokantys Na
cionaliniam e gynybos un i
versitete, susipažino su mūsų 
šalies indėliu stiprinant trans
atlantinius santykius ir įgyven
dinant demokratiją.

Pasak U žsien io  reikalų  
ministerijos, Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac- 
kas ketvirtadienį ambasadoje 
apsilankiusius universiteto, 
dar vadinamo JAV “generolų 
kalve”, studentus supažindino 
su Europos Sąjungos (ES) ir 
JAV san ty k ia is , L ie tuvos 
indėliu  s tip rin an t tra n sa t
lantinius santykius, įgyven
dinant demokratijos ir lais
vosios rinkos vertybes ES 
rytinėse kaimyninėse valsty
bėse.

V. Ušackas pabrėžė, kad 
globalios ekonomikos ir trans
atlantinių santykių kontekste 
svarbu pripažinti pasikeitimus 
po ES plėtros. Šiuo metu ES 
yra didžiausia pasaulyje rinka,

(Atkelta iš 5 psl.)
LIETUVOS...
kurios ugdė tėvynės meilę ir 
patriotiškumą, stiprino ne tik 
kūną, bet ir dvasią. Antrojo 
pasaulinio karo sūkuryje šios 
nepriklausomybės metais kar
iuomenėje įdiegtos patriotinės 
tradicijos parodė pasauliui 
kaip nors ir maža tauta, bet 
stipri savo nenugalima dvasia, 
galėjo pasipriešinti ją pavergu
siai imperijai net visą pusę 
šimto metų ir išlikti gyva -  
prisidėti prie tos im perijos 
žlugimo ir sulaukti naujo ne
priklausomo gyvenimo laiko
tarpio.

Šiandien Lietuvos kariuo
menė ir vėl yra organizuojama 
vakarų valstybių pavyzdžiu. 
Buvęs Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas Jonas Kron- 
kaitis, paklaustas kas gera ir 
kas bloga šiandienėje Lietuvos 
kariuomenėje -  atsakė: “Kari- 
ninkija padarė didelę pažangą.

didžiausia pasaulio ekonomika 
ir didžiausia eksportuotoja, 
euras iš lėto, bet stabiliai tampa 
pasauline valiuta.

“ES plėtra ir priimta ES 
K onstitucija, kurią pirm oji 
ratifikavo  Lietuva, atveria 
istorinę galimybę sukurti Jung
tines Europos Valstybes. Dalis 
analitikų jau dabar siūlo nebe
kalbėti apie Europos valstybes, 
bet apie ES - taip, kaip kal
bama apie JAV, kurias sudaro 
50 atskirų valstijų” , - pabrėžė 
ambasadorius.

Pasak jo, nors ES yra “eko
nominė supervalstybė” , jos 
augančios karinės ir gynybinės 
galios panaudojimas priklau
sys nuo transatlantinių santy
kių tvirtumo.

“N orint atstaty ti tvirtus 
Aljanso santykius, kurie būtų 
paremti bendru tikslu ir atsa
komybe, tiek Europai, tiek 
Am erikai prireiks parodyti 
abipusę pagarbą, kantrią diplo
matiją bei turėti aiškią viziją ir 
vadus, pasiruošusiu s įg y 
vendinti šią viziją”, - kalbėjo 
diplomatas.

D aug karin inkų  stud ijavo  
Vakaruose, perėmė vakarie
tiškus karybos principus ir 
kultūrą. Taigi padėtis sparčiai 
gerėja.

Problem ų yra dėl jaunų 
karininkų -  leitenantų. Tiesa, 
šiemet studijas baigė pirmoji 
laida tų, kurie visus 4 metus 
buvo rengiam i pagal vaka
rietišką metodiką. Iš esmės 
jaunoji karininkija yra gerai 
rengiama. Netrukus matysime 
dar didesnę pažangą.

Labai gerą įspūdį padarė 
Irake tarnaujantys Lietuvos 
eiliniai kariai. Jie didžiuojasi 
būdami Lietuvos kariai. Vie
nas jų  net juokėsi iš kitų vals
tybių karių -  kalbėjo apie jų 
menką discipliną, minėjo, ku
riose srityse Lietuvos kariai 
yra geriau pasirengę”.

Šiais metais Lietuvai tapus 
pilnateise galingos karinės or
ganizacijos Šiaurės Atlanto 
Alijanso (NATO) nare, įsi-

Gruodžio mėn. 14 d., Lie
tuvos Respublikos ambasado
je Vašingtone susitiko Baltijos

V. Ušackas pabrėžė, kad 
dem okratijos plėtra p lates
niame Artimųjų Rytų regione, 
taikos proceso tarp Izraelio ir 
palestin iečių  atgaivinim as, 
Irako transformacija ir artė
jantys rinkimai, Irano nusi
ginklavimo problema, demok
ratin ių  ir laisvosios rinkos 
reformų įgyvendinimas ir tąsa 
išsiplėtusios ES rytinėse kai
m yninėse valstybėse  bus 
“svarbiausi klausimai trans
a tlan tin ių  santykių  darbo
tvarkėje” .

“Bendra JAV ir ES veikla 
tarpininkaujant Lenkijos ir 
Lietuvos prezidentams spren
džiant porinkiminę krizę Uk
rainoje parodė, kad Europai 
ir Am erikai veikiant išvien 
įmanoma rasti išeitį netgi iš 
sunkiausių situacijų , ir tai 
pasitarnauja  dem okratijos, 
la isv ės  p lė tra i reg io n e  ir 
pasau ly je” , - įsitik inęs  V. 
Ušackas.

galiojo atnaujinta Lietuvos 
karinė strategija. Bendrai, tai 
šalies gynybos principų per
tvarkymas nuo teritorinės -  
“pats už save” , į kolektyvinę 
-  “visi už vieną, vienas už 
visus”. Naujoje karinėje strate
g ijo je  num atyta, kaip  bus 
panaudojama Lietuvos kariuo
menė įgyvendinant valstybės 
saugumo ir gynybos politikos 
tikslus taikos, krizės ir karo 
metu.

Atsisakydama teritorinės 
gynybos principo Lietuva kon
centruosis į greitai dislokuo
jamų mobilių pajėgumų plėtrą. 
Kuriamas modernus aktyvusis 
rezervas, orientuotas naujų 
užduočių vykdymui. Taip pat 
ypatingas dėmesys skiriamas 
savanorių rengimui tarptau
tinėms misijoms bei paramai 
civilinei valdžiai.

Anot šios naujos strategi
jos, nors ginkluotų konfliktų 
tikimybė yra maža, Lietuvos

valstybių ambasadoriai JAV 
bei Amerikos lietuvių, estų ir 
la tv ių  o rg an izac ijų  v ad o 
vai.

Susitikimo metu Baltijos 
valstybių ambasadoriai JAV 
prista tė  k itų  m etų veiklos 
Vašingtone veikla Amerikos 
baltų organizacijų atstovams. 
Dalyvavo LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, Es
tijos R espublikos am basa
dorius JAV Juri Luik, Latvijos 
Respublikos ambasadoriaus 
JAV pavaduotojas Maris Sel- 
ga, Lietuvių Bendruomenės 
(LB) Tarybos pirmininkė Re
gina Narušienė, LB Krašto 
Visuomeninių reikalų valdy
bos pirmininkė Asta Banio
nytė, Amerikos Lietuvių Ta
rybos (ALT) atstovas Vašing
tone dr. Ramūnas Kondratas, 
Jungtinio Baltijos-Amerikos 
nacionalinio komiteto (Joint 
B altic  A m erican  N ational 
Committe, JBANC) vykdo
masis direktorius Karl Altau, 
JAV-Baltijos Fondo (United 
S tates B altic  F oundation , 
USBF) vykdom asis direk-

kariuomenė, veikdama kartu 
su NATO pajėgomis, turi už
tikrinti patikimą atgrasinimą ir 
gynybą nuo bet kokios poten
cialios agresijos, provokacijų 
ir grasinimo jėga, nukreiptų 
prieš Lietuvą bei NATO.

Stodama į NATO Lietuva 
įsipareigojo kasmet krašto ap
saugai skirti ne mažiau kaip 2 
proc. bendrojo vidaus produk
to. Šiemet tai sudarė 1,17 mlrd. 
Lietuvos kariuomenė ginkluo
jasi moderniausiais pasaulyje 
ginklais.

Tai toli gražu nuo tų laikų 
kai visam  pėstininkų pulke 
skirtam apginti 1918 metų pa
baigoje sostinę Vilnių nuo į jų 
besiveržiančiom s bolševikų 
gaujoms, tebuvo tik 24 šautu
vai!

1918 metų lapkričio 23 d. 
vyriausybės įsakymas steigti 
1-jį pėstininkų pulką davė 
užuomazgą -  pradžią kurtis 
Lietuvos kariuomenei. Būklei

torius Jeff Nelson.
Ambasadorius V.Ušackas 

pažymėjo, kad kitais metais 
svarbiu ambasados veiklos 
uždaviniu išliks Lietuvos-JAV 
strateginės partnerystės stip
rinimas, bendra veikla remiant 
JAV ir ta rp tau tinės  b en d 
ruom enės kovą prieš tero 
rizmą bei stiprinant ir skatinant 
demokratinius ir laisvos rinkos 
procesus L ietuvos kaim y
ninėse valstybėse rytuose.

“A m basada tęs aktyvią 
veiklą skatint verslą, inves
ticijas bei turizmą tarp Lie
tuvos ir Amerikos”- kalbėjo 
Lietuvos diplomatas. “Vienas 
iš naujų veiklos tikslų- laisvo 
asmenų judėjimo tarp Lietuvos 
ir JAV užtikrinimas,”- V.Ušac- 
kas.

Baltijos valstybių ambasa
doriai pakvietė Amerikos baltų 
organizacijas veikti išvien, kad 
JAV Kongresas ir Administ
racija priimtų reikiamus spren
dimus dėl Baltijos valstybių ir 
kitų 9 naujųjų Europos Sąjun
gos šalių-narių įtraukimo į JAV 
bevizio režimo programą.

krašte vis blogėjant gruodžio 
27 d. Ministeris pirmininkas 
M. Šleževičius ir Krašto ap
saugos ministeris karininkas 
M. Velykis pasirašo atsišau
kim ą -  L ietuva  pa vo ju je !  
Ginkim Lietuvą! Parodykim, 
jog esame verti amžiais kovo
tos laisvės; šiandien Lietuvos 
likimas mūsą pačią rankose. 
Drąsiai, be baimės, kaip mūs 
tėvai ir sentėviai, užstokim  
priešams kelią, pakelkim žygi 
už mūsą Motiną Tėvynę, už 
Lietuvos Valstybę!

Ir pasipylė keliai jaunų 
vyrų iš kaimų ir miestų -  ėjo 
iš visų Lietuvos kampų. Ir jų 
žygis nenuėjo veltui. Jie ap
gynė Lietuvą. Savo drąsa ir 
pasišventimu jie įpareigojo vi
sas kartas eiti jų  pramintais, 
krauju ir prakaitu apšlakstytais 
keliais, kad Lietuva visuomet 
būtų laisva.

Jiems pagarba per amžius!
(Pabaiga)
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KALĖDINĖS NUOTAIKOS 
ČIKAGOS PADANGĖJE

Lapkričio 20 d. Čikagos 
Michigano gatvėje buvo už
degtos šventinės lemputės ir 
tos dienos vakarą sužibėjo 
dešimtys tūkstančių švieselių, 
kurios pasitiks ten atvyks
tančius kalėdinių dovanų ieš
kotojus gausiose miesto centro 
krautuvėse.

Tą pačią dieną savo šven
tines nuotaikas pradėjo de
monstruoti Mokslo ir Pramo
nės muziejus. Ten buvo ati
daryta “Christmas Around the 
World” programa. Ji vyksta 
keliais būdais -  įvairių tautų 
papuoštomis kalėdinėmis eg
lutėmis bei šventiniais, meni
niais pasirodymais, kuriuose 
pasireiškia daugelio valstybių 
atlikėjai, supažindinantieji su 
savo kalėdiniais papročiais ir 
muzika.

Šiemet šis muziejus jau 63- 
čią kartą suruošė tokį šventinį 
renginį. Jame išstatyta daugiau 
negu 50 kalėdinių eglučių (yra 
ir L ietuvos), kurias galima 
pamatyti iki sausio 9 d.

Lietuvių programa buvo 
gruodžio 12 d. Daugiau negu 
50 m etų lie tuv ia i taip  pat 
atlieka ir šventines programas. 
Šiemet lietuviams buvo skirtas 
patogus laikas -  sekmadienis, 
gruodžio 12 d. Lietuviai tą 
dieną pasirodė paskutiniai, 
2:45 val. po pietų, mūsiškių 
program a užsitęsė apie va
landą. Ją, kaip ir anksčiau, 
atliko Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių šokėjai su kitais talki
ninkais. Čia buvo šventinis 
vaizdelis, įterpiant taut. šokius, 
giesmes, kalėdinius papročius. 
Šios lietuvių programos mu
ziejuje pagrindiniu organizato
riumi jau ne pirmas dešimt
metis yra Lietuvos Vyčių tauti
nių šokių grupės vadovas, 
senosios lietuvių ateivių ban
gos atžala Frank Zapolis.

Šiam e m uzie ju je  šalia  
šventinių eglučių bei progra
mų, galima ir šiaip daug ką 
pamatyti, taip, kad jame ga
lima planuoti praleisti ištisą 
dieną. Sekmadieniais muziejus 
atidarom as 9:30 val. ryto, 
kitom is dienomis -  11 val. 
ryto, įėjimo kaina 5-9 dol.

“Lithuanian Christmas” . 
Neseniai “Chicago Tribune” 
paskelbė žinią. To didžiojo 
d ienraščio  lapkričio  26 d. 
numeryje buvo lapkričio 26- 
gruodžio 25 dienų laikotarpyje 
vykstančių šventinių renginių 
kalendorius. Jame gruodžio 9 
d. skyriuje stambesnėmis rai
dėmis užrašas “Lithuanian 
Christmas”. Čia teigiama, kad 
tą dieną Čikagos “Cultural 
Center” pastate Marilyn Po
cius pasidalins savo lietuviš
kais receptais ir papasakos, kur 
gauti produktus, reikalingus 
tradicinių lietuviškų šventinių

valgių paruošimui!
Taip pat kalėdinę nuotaiką 

gerai gali pajusti abiejuose 
Čikagos zoologijos soduose 
Lincoln Park ir Brookfield. Čia 
šventinių lempučių yra tiek 
daug, kad vakare ten nuėjęs 
gali pasiju sti kaip pasakų 
karalystėje.

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

SĖKMINGAS KAUNIETĖS 
PASIRODYMAS 

HOLIVUDE
Lina Jurevičiūtė, Kauno 

“Vyturio” vid. mokyklos ket
virtokė, neseniai dalyvaudama 
Pasaulio m enų čem pionate 
Holivudo scenoje, K alifor
nijoje, iškovojo vieną aukso, 
tris sidabro medalius ir dar 
specialų prizą.

Ši dešimtmetė moksleivė, 
kuri sugeba mokytis dešim
tukais, dar lanko fortepijono 
pamokas muzikos mokykloje 
bei randa laiko lankyti vaikų 
grupės “Saulės vaikai” repe
ticijas. Tai jai, be abejo, padėjo 
ja i laim ėti prizus Pasaulio 
menų čempionate, kuriame ji 
buvo v ien in telė  atstovė iš 
Lietuvos.

Kaunietei aukso medalis 
atiteko už fortepijonu paskam
bintą kūrinį, trys sidabro me
daliai už -  dainavimą, o spe
cialų prizą -  už sėkm ingą 
pasirodymą. Beje, šį jau aš
tuntą kartą vykstantį čempio
natą suorganizavo Pasaulinė 
talentų, m odelių  ir scenos 
atlikėjų asociacija. Jame da
lyvių amžius yra neribojamas: 
šalia vaikų ir jaunim o da
lyvauja ir gerokai vyresnio 
amžiaus žmonės, kurie parodo 
sugebėjimus įvairiose srityse -  
dainavime, šokiuose, vaidy
boje, muzikoje.

Kaip rašo “Kauno diena”, 
kartu su talentinga moksleive 
taip pat į K aliforniją buvo 
atvykusi ir Linos mama bei jos 
vokalo mokytoja nuo 4 metų 
amžiaus Jūratė Miliauskaitė- 
Tadarienė. Pati Lina per čem
pionato atidarymą, pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, nešė 
Lietuvos vėliavą.

“Man buvo smagu, daug 
kas gyrė mano tautinius dra
bužius, klausinėjo apie Lie
tuvą” , - taip pasakojo savo 
įspūdžius iš Amerikos “Kauno 
dienos” žurnalistei.

Visi jos kūriniai konkur
sinėje Holivudo scenoje buvo 
skirtingų žanrų, atlikti p ri
tariant fonogramai. Dvi dainas 
pop stiliaus ir orig inalaus 
žanro sukūrė Linos vadovė, o 
daina -  “Mano širdyje bliuzas” 
buvo pasirinkta iš pasaulinės 
m uzikos repertuaro . Labai 
šiltai buvo sutiktas fortepijonu 
atliktas D. Aleksanderio kūri
nys “Gentle Hearts” (Švelnios 
širdys). Pažymėtina, kad kiek
vieną kūrinį reikėjo “sutal
pinti” į 90 sekundžių rėmus. Ir

kas ke isč iau sia , jog  prieš 
pasirodym ą nebuvo le is ta  
parepetuoti, nes buvo teigta, 
kad talentingi atlikėjai turi 
sugebėti neklysti bet kokioje 
situacijoje.

Įdomu, jog lietuvaitė nė 
karto nesuklydo ir vertinimo 
komisija -  Holivudo prodiu
seriai, režisieriai, kom pozi
to ria i, cho reografa i L inai 
negailė jo  kom plim entų , o 
publika skyrė daug plojimų.

Jaunoji atlikėja iš Kauno 
turėjo progą pabuvoti Holi
vudo “Žvaigždžių” alėjoje, 
lankytis Santa Monikoje, Be
verly Hills miestelyje, Disney- 
lande, maudytis Ramiajame 
vandenyne, lankytis filmavi
mo aikštėse.

Edvardas Sulaitis

“PAGALBA LIETUVAI”
Artėjančių šv. Kalėdų šven

čių, Lietuvos Vyčių padalinys 
“Pagalba Lietuvai” nori v i
suom enei pranešti apie re 
m iam as Carito program as. 
Šiuo metu Vilniaus arkivys
kupijos Caritas vykdo šias 
programas:

Dienos centras vaikams
“Vilties A ngelas” , kuriam e 
pasikeisdami gali lankytis apie 
200 vaikų ir paauglių iš rizikos 
faktorių turinčių šeimų ir tai 
pat našlaičiai. Tai jauniausia ir 
seniausiai dirbanti Vilniaus 
Caritas grandis. Šiame centre 
yra ir dieninė sava pagalbos 
grupė vaikų tėvams. Grupėje 
su ja is  bendrauja kunigai, 
seselės vienuolės, dailininkė 
moko daryti atvirukus, kurie 
yra parduodam i dažnai už
sienio šalyse ir pinigai grįžta 
pas vaikų tėvus, kaip uždarbis 
už darbą jas gaminant. Dažnai 
tai yra vienintelis jų  pragy
venimo šaltinis. Vasara ir kitais 
metų laikais vyksta stovyklos 
ir šventės vaikams. Jau eilė 
metų “Pagalba Lietuvai” šiems 
vaikams bei kitiems Carito 
globojamiems vaikams remia 
Kalėdinės šventės surengimą 
Lietuvos akademiniame dra
mos teatre. Šventėje kasmet 
dalyvauja apie 700 vaikų. Tai 
tikras vilties ir gėrio spin
dulėlis jų  gyvenimuose, tikras 
nesusapnuotas Kalėdų ste
buklas.

Motinos ir globos namai
p riim a v ien išas m am as ir 
esančias krizėje gimdyves, 
kurios ryžtasi gimdyti, nežudo 
savo vaikelio. Šiuo metu na
muose gyvena 16 mamų ir jų 
vaikučių. Nors Vilniuje yra 
keli panašaus tipo namai, bet 
jau trau s  šird ies jau trum o, 
meilės supratimo ir Motiniš
kos globos galima rasti tik 
šiuose namuose. Darbuotojai ir 
savanoriai negaili patarimų ir 
šilumos vienišoms mamoms. 
Dažnai, tai vienintelė prieg
lauda tokioms mamoms ne tik 
V ilniuje, bet ir visoje L ie
tuvoje.

Čikagos “Žaltvykslė”, kurie suvaidino X I teatro festivalyje “K am 
pelį” . E. Sulaičio nuotr.

Gailestingum o M otinos
nakvynės nam ai daugeliu i 
Vilniaus miesto ir iš svetur 
atvykusių benamių yra šilu
mos ir ramybės šaltinis. Šiuose 
namuose dirba tik treji darbuo
tojai, o visi kiti savanoriai. 
K artu su M otinos Teresės 
seselėmis vienu metu per dieną 
galima apnakvydinti apie 100 
žmonių. Čia jie gauna pata
lynę, yra maitinami ir sušyla 
išgėrę karštos arbatos, gali 
nusiprausti. Motinos Teresės 
seserys rūpinasi paskutines 
dienas gyvenančiais žmonė
mis, kuriems nėra reikalinga 
pastovi medikų priežiūra. Tuos 
žmones seserys dažnai randa 
gatvėje ar stotyje. Juk gražiai, 
dorai, K ristaus m eilės ap
gaubtiems, susitaikius su Vieš
pačiu, išeiti iš šio pasaulio 
lengviau. Visą nakvynės namų 
pastatą išlaiko Caritas. Didelę 
naštą ypač artėjant žiemai, jau 
keliais metais Vyčiai ir dosnūs 
rėmėjai per “Pagalba Lietuvai” 
finansavo didelį dalį skolos 
padengimo už šildymą. Pernai 
šildymo išlaidos siekė virš 
25,000 Lt.

Siekdamas taupyti lėšas, 
Caritas turėjo sumažinti admi
nistracines išlaidas, tad dalis dar
buotojų turėjo palikti savo dar
bą. Iš pagrindinio namo Odmi
nių gatvėje buvo persikelta į tris 
nedidelius kabinetus arkivysku
pijos ekonomo tarnyboje. Dalis 
namo Odminių gatvėje atiduota 
Dienos centro reikmėms, o ki
tos dalys bus išnuomojamas, 
kad turėtų nors nedidelį dalį pa
jamų, kurios bus naudojamos 
užmokėjimui už šilumą. Arki
vyskupija išlaiko Caritą, tai sten
giasi kaip įmanoma gyventi 
ekonomiškiau. Bet lėšos ir čia 
mažėja. Reikia atrasti pastovaus 
finan-savimo šaltinio.

Caritas iki šiol yra vienin
telė organizacija Lietuvoje, 
kuri besąlyg iškai tarnauja  
vargšams ir tarnauja su meile. 
Carito kolektyvas turi nuosta
bių, pasišventusių žmonių. 
Reikia supratimo ir paramos iš 
valdžios pusės, o ne vien tik 
tuščių pažadų. Caritas tarnauja 
vargšams Lietuvos šalies pi
liečiam s ir valstybei. Turi

geras patalpas, bet reikia tik 
lėšų šildymui bei minimalių 
lėšų atlyginimams. Kiekvie
nais metais finansavimas iš 
Vilniaus miesto savivaldybės 
vis m ažėja. V ilniaus a rk i
vyskupija aptarnauja ir remia 
didžiulį kiekį bendruomenės 
narių. Esant dabartinei padė
čiai, reikalinga visuomenės 
pagalba, kad padėti Vilniaus 
arkivyskupijai ilgiau tęsti šias 
svarbias socialinių patarna
vimų naudingas ir reikalingas 
programas. Carito veikla nebū
tų įmanoma be įvairių orga
nizacijų, savivaldybės ir pri
vačių asmenų paramos. Vi
suomenė visuomet buvo dosni 
ir rėmė Lietuvos Vyčių veiklą. 
Todėl, Lietuvos Vyčių pada
linys “Pagalba Lietuvai” vėl 
kreipiasi ir prašo visuomenės 
finansinės pagalbos pagal Jūsų 
išgales remti šias socialines 
programas Lietuvoje. Kiekvie
na Jūsų auka -  kokia ji bebūtų 
ar didelė, ar nedidelė, prisidės 
prie Carito labdaringos veik
los. Aukos nurašom os nuo 
federalinių mokesčių. Aukas 
prašome siųsti: Aid to Lithua
nia, Inc., c/o Regina Juškaitė- 
Švobienė, 1594 Beaupre Ave., 
Madison Heights, MI 48071
2622. Informacija tel. -  (248) 
547-2859, faksas -  (248) 547
0982 arba e-paštas -  
R juskasvoba@ cs.com . Iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame!

Regina Juškaitė-Svobienė, 
“Pagalba L ie tuva i” p irm i
ninkė

DAUGUMA SUAUGUSIŲ 
LIETUVIŲ NESIMOKO 
IR NENORI MOKYTIS
Per pastaruosius metus nie

kur nesimokė 83,2 proc. suau
gusių Lietuvos gyventojų, o 62,5 
proc. apklaustųjų teigė ir neno
rintys mokytis.

Rudenį atliktas tyrimas apie 
mokymosi visą gyvenimą strate
gijos įgyvendinimą Lietuvoje ir 
suaugusiųjų požiūrį į mokymą
si buvo pristatytas seminare 
“Švietimas ir mokymas 2010- 
aisiais: Lisabonos strategijos ir 
nacionalinės švietimo politikos 
dermė” . Jį rengė Švietimo ir 
mokslo ministerija.
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LIETUVA IR PASAULIS
Ukrainos ambasada Lietuvoje išplatino pranešimą, kuria

me primenama, kad šių metų gruodžio 26 d. įvyks pakartotinis 
balsavimas Ukrainos prezidento rinkimuose.

Kaip sakoma dokumente, Lietuvos Respublikoje gyvenan
tiems ir norintiems dalyvauti rinkimuose Ukrainos piliečiams, 
sukakusiems 18 metų, įsteigta 51-oji rinkimų apylinkė, kurioje 
nuo gruodžio 16 d. galima susipažinti su rinkėjų sąrašais. 
Rinkimų apylinkė balsavimui bus atidaryta gruodžio 26 d. nuo 
8 iki 20 valandos Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje 
patalpose. Jos adresas: Vilnius, Teatro 4. Išsamią informaciją 
apie rinkimus galima gauti Ukrainos ambasados Vilniuje.

Už indėlį plėtojant dvišalį Lietuvos ir Čekijos bendradar
biavimą Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui įteiktas Čekijos 
medalis. Šį apdovanojimą jam  įteikė Čekijos ambasadorius 
Petras Voznica. Lietuvos Seimo vadovas A. Paulauskas tapo 
pirmuoju lietuviu, apdovanotu šiuo medaliu, skiriamu už indėlį 
plėtojant dvišalius valstybių ryšius ir bendradarbiavimą. Kaip 
praneša Seimo pirmininko atstovas spaudai Arvydas Žilinskas, 
A. Paulauskas padėkojo Čekijos ambasadoriui už šį įvertinimą. 
Jis išreiškė viltį, kad Lietuvos ir Čekijos politiniai ir ekonomi
niai ryšiai ir toliau bus intensyvūs, aktyvės bendradarbiavimas 
tarp miestų bei apskričių.

Prezidentas Valdas Adamkus vėl sulaukė ES atstovų padė
kos už tarpininkavimą derybose Ukrainoje sprendžiant susidariu
sią politinę krizę, pranešė Prezidento spaudos tarnyba. Į Europos 
Sąjungos vadovų susitikimą Briuselyje atvykęs V. Adamkus susi
tiko su Europos Komisijos nare Išorinių santykių ir Europos kaimy
nystės politikos klausimais Ferrero-Waldner ir Europos Sąjungos 
Tarybos generaliniu sekretoriumi, aukštuoju atstovu bendrosios 
užsienio ir saugumo politikos klausimais Javier Solana. Susitikime 
su EK nare B. Ferero-Valdner aptarta ES Rytų politika. Komisarė 
domėjosi, kaip vyko politinės padėties stabilizavimo derybos 
Ukrainoje, kur Lietuvos vadovas dalyvavo kaip tarptautinis tar
pininkas. “Jūs atlikote ypatingą vaidmenį ir mes esame labai dė
kingi”, - sakė B. Ferero-Valdner. Situacija Ukrainoje buvo aptarta 
ir susitikime su ES Tarybos generaliniu sekretoriumi Ch. Solana. 
ES užsienio politikos vadovas taip pat padėkojo Prezidentui V. 
Adamkui už dalyvavimą sprendžiant politinę krizę Ukrainoje. Ch. 
Solana ir V. Adamkus pasikeitė nuomonėmis, kaip gali klostytis 
įvykiai Ukrainoje po pakartotinio antrojo rinkimų turo. Pokalbio 
dalyviai taip pat aptarė tolesnius Europos Sąjungos ir Ukrainos 
bendradarbiavimo kelius.

ES užsienio politikos vadovas domėjosi tranzito į Rusijos 
Federacijos Karaliaučiaus sritį klausimais. Lietuvos Preziden
tas patikino, kad šiuo metu veikianti tranzito tvarka funkcionuoja 
sėkmingai. Prezidentas V. Adamkus pakvietė Ch. Solaną atvykti 
į kitų metų balandį Vilniuje rengiamą neformalų NATO užsie
nio reikalų ministrų susitikimą. Ch. Solana kvietimą priėmė. 
Gruodžio 16 d. Lietuvos vadovas dar susitiko su NATO gene
raliniu sekretoriumi Jaap de Hoop Scheffer, Belgijos karaliumi 
Albertu II. Vakare Prezidentas dalyvavo Europos vadovų tary
bos proga rengiamoje vakarienėje.

Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, susitikęs su Al
banijos užsienio reikalų ministru Kastriot Islami, išreiškė viltį, 
jog šis vizitas dar labiau sustiprins Lietuvos ir Albanijos dvišalį 
bendradarbiavimą. Pasveikinęs Lietuvą su naryste ES ir NATO, 
Albanijos užsienio reikalų ministras paprašė Lietuvos paramos 
siekiant Albanijai įsilieti į šias struktūras. “Esame įsitikinę, kad 
ES plėtra yra ir tikslas, ir priemonė užtikrinti saugumą, stabi
lumą, demokratinių ir ekonominių reformų plėtrą mūsų šalyje 
ir už ES ribų. Iš savo patirties žinome, kad reformos padeda 
pasiruošti narystei ES”, - pabrėžė A. Paulauskas, pažadėdamas 
K. Islami dalytis Lietuvos integracijos į ES ir NATO patirtimi.

K. Islami pasidžiaugė, jog savo pirmąjį oficialų vizitą prade
da Lietuvos parlamente - ir tai simboliška, nes savo karjerą jis 
pradėjo būdamas Albanijos parlamento vadovu. Vilniuje su ofi
cialiu vizitu viešintis Albanijos užsienio reikalų ministras K. 
Islamis ketina su aukščiausiais Lietuvos pareigūnais aptarti 
dvišalį bendradarbiavimą. Kaip pranešė Užsienio reikalų min
isterija, tai yra pirmas aukšto rango Albanijos pareigūno vizitas 
į Lietuvą dvišalių diplomatinių santykių istorijoje. Diplomatin
iai santykiai tarp Lietuvos ir Albanijos užmegzti 1992 metų 
balandžio 27 dieną.

Švedijos vyriausybė nusprendė skirti Baltarusijai 1,2 mil
ijono JAV dolerių techninės pagalbos tvarkant sienas su Lietu
va ir Latvija projektui realizuoti. Sis projektas bus įgyvendina
mas su Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) pagalba.Tai 
per susitikimą su Baltarusijos nuolatiniu atstovu prie JT sky
riaus Ženevoje Sergej Aleinikov pranešė IOM generalinis direk
torius Brunson McInley.

Briuselyje atvykę pasitarim am s, su Dalia Grybauskaite, Europos Sąjungos biudžeto direktore, susi
tiko Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras Algirdas M ykolas Brazauskas. ES nuotr.

IŠORINES ES SIENOS APSAUGAI 
LIETUVA GAUS 50 MLN. EURU

V iln ius , gruodžio 13 d. 
(BNS). Lietuva per artimiau
sius trejus metus iš Europos 
Komisijos Europos Sąjungos 
gaus apie 138 mln. litų Kara
liaučiaus tanzito funkcionavi
mo užtikrinimui, iki šių metų 
pabaigos - 49,6 mln. eurų 
išorinės ES sienos apsaugos 
stiprinimui.

Laikinasis vidaus reikalų 
ministras Virgilijus Bulovas 
bei Imigracijos, prieglobsčio ir 
sienos klausimus kuruojančio 
EK direktorato vadovas Jean- 
Louis de Brouwer Vilniuje 
pasirašė susitarimą dėl Kara
liaučiaus tranzito programos 
2004 metų finansavimo. Pagal 
šią sutartį Lietuva gauna 13 
mln. eurų (44,886 mln. litų) 
Karaliaučiaus tranzito funk
cionavimo užtikrinimui.

Lietuvai teksianti 13 mln. 
eurų finansinė pagalba yra 
skiriama Europos Komisijai 
parengus sprendimą dėl fi
nansinės pagalbos Lietuvai 
2004 metams supaprastinto 
tranzito dokumentų ir supa
prastinto tranzito geležinkeliu 
dokumentų sistemos įgyven
dinimui.

Anot vidaus reikalų minist
ro V.Bulovo, tokias pat sumas 
tranzito  įgyvendinim o u ž 
tikrinimui EK skirs ir 2005 bei 
2006 metams.

Kaip po sutarties pasirašymo 
surengtoje konferencijoje sakė 
J.L de Brouwer, EK nusprendė 
Lietuvai skirti lėšų Karaliau
čiaus tranzito įgyvendinimo už
tikrinimui, nes užtikrindama 
sienos su Rusijos Karaliaučiaus 
sritimi apsaugą, Lietuva tuo 
pačiu užtikrina ir ES išorinės 
sienos apsaugą. "Lietuvos sėk
mė įgyvendinant šį projektą bus 
ir visos ES sėkmė", - sakė EK 
direktorato vadovas.

2004 metams Karaliaučiaus 
tranzito programai skirti pini
gai bus panaudoti jau egzistuo
jančios Kaliningrado tranzito 
programos tobulinimui.

Kaip tvirtino V.Bulovas, da
lis EK skirtų pinigų teks Užsie
nio reikalų ministerijai, kad 
apmokėtų konsulų darbą, įklijų 
į pasus spausdinimo išlaidas. 
Kita pinigų dalis bus skiriama 
sienos apsaugai, pasieniečių 
mokymui. Taip pat ES sutiko 
padengti Lietuvai nuostolius, 
patiriamus nesurinkus pinigų už 
supaprastintas Rusijos piliečių 
vizas, vykstant per Lietuvos te
ritoriją iš/į Rusijos į/iš Kara
liaučių.

Pagal ES ir Rusijos susita
rimą, nuo praėjusių metų lie
pos 1-osios į Karaliaučiaus

LIETUVA ES PIRMININKAUS 2013 METAIS IR 
2014 METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ

V iln ius , gruodžio 15 d. 
(ELTA). Lietuva Europos Są
jungai (ES) pirmininkaus 2013 
metais ir 2014 metų pirmąjį 
pusm etį kartu  su A irija  ir 
Graikija, remdamasi tinklal- 
apyje “Euobserver” pateikta 
informacija praneša ELTA.

ES valstybės narės sudarė 
blokui iki 2020 metų pabaigos 
pirmininkausiančių valstybių 
narių sąrašą.

Dabartinė pirmininkavimo 
ES tvarka galios iki 2006 metų 
pabaigos. Laikydamiesi šios 
tvarkos blokui dar pirmininkaus 
Liuksemburgas, Jungtinė Kara
lystė, Suomija ir Austrija. Nau
joji pirmininkavimo tvarka įsi
galios nuo 2007 metų tuo atveju, 
je i visos valstybės narės 
patvirtins ES konstitucinę su
tartį. Konstitucija numato, kad 
blokui 18 mėnesių pirmininkaus 
trijų valstybių grupė, sudaryta iš 
didelių ir mažų valstybių narių, 
bei mažiausiai vienos naujosios 
valstybės narės.

Lenkija ES pirmininkaus 
nuo 2011 metų kartu su Dani
ja  ir Kipru, Latvija - nuo 2015 
kartu su Italija ir Liuksembur
gu, o Estija - nuo 2017 metų 
kartu su JK ir Bulgarija. Val
stybės narės į pirmininkaujan-

sritį ir iš jos per Lietuvos teri
toriją tranzitiniais traukiniais 
vykstantys Rusijos piliečiai 
privalo turėti supaprastintus 
tranzito geležinkeliu doku
mentus. Automobiliais ir auto
busais tarp Rusijos ir Kara
liaučiaus srities per Lietuvą ke
liaujantys Rusijos piliečiai turi 
gauti supaprastintus kelionės 
dokumentus. Šie dokumentai 
yra panašūs į vizas, tačiau 
išduodami paprastesne tvarka 
ir nemokamai.

Anot ministro, susitikime 
su EK d irek to ra to  vadovu 
buvo aptartos ne tik K ara
liaučiaus tranzito problemos, 
bet ir Lietuvos pasirengimas 
Šengeno projektams.

čių valstybių  narių  sąrašą 
įtraukė Bulgariją ir Rumuniją, 
kurios prie bloko prisijungti 
turėtų 2007 metais.

Tinklalapyje “Euobserver” 
pateikta tokia ES pirmininkau
siančių valstybių eiliškumo 
seka:

2007 m. sausis-2008 m. 
birželis: Vokietija, Portugalija 
ir Slovėnija;

2008 m. liepa-2009 m. 
gruodis: Prancūzija, Čekija ir 
Švedija;

2010 m. sausis-2011 m. 
birželis: Ispanija, Belgija ir 
Vengrija;

2011 m. birželis-2012 m. 
gruodis: Lenkija, Danija ir 
Kipras;

2013 m. sausis-2014 m. 
birželis: A irija, L ietuva ir 
Graikija;

2014 m. birželis-2015 m. 
gruodis: Italija, Latvija ir Liuk
semburgas;

2016 m. sausis-2017 m. 
birželis: Olandija, Slovakija, 
Malta;

2017 m. birželis-2018 m. 
gruodis: JK, Estija ir Bulgari
ja;

2019 m. sausis-2020 m. 
birželis: Austrija, Rumunija ir 
Suomija.
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SAVIMEILĖ
Buvo gruodis. Snaigės lė

tai, be džiaugsmo leidosi ant 
žemės, pasisukiodamos, neno
riai šokdamos liūdną neišven
giamos lemties šokį: teks iš
tirpti, pavirsti drumzlinu van
deniu.

A tėjau pėsčia iki Rinos 
namų. Nemėgstu tokio oro, bet 
vėjas yra vėjas -  prapučia 
galvą, vis tiek geriau negu 
tūnoti kambaryje. Rina tele
fonu neatsiliepė. Turiu jos buto 
raktą. Įėjau. Palauksiu, manau, 
turės pareiti. Juk ji amžina na
misėda. Beveik tamsu, o tik 
popietė. Šviesos dar nespėjau 
uždegti, išgirdau Rinos balsą 
iš mažojo kambarėlio: “Man 
nieko nestinga, aš labai laim
inga, man nieko n e s tin g a .”

Lyg dainuoja, lyg meldžia
si, lyg deklamuoja. “Kas čia 
dabar, - pagalvojau, - tai jau 
“priėjo liepto galą?”

Žvelgiu pro atviras duris į 
kam barį -  sėdi ant žemės, 
padėjusi galvą ant sofos krašto, 
ištiesusi rankas ant nepaklotų 
patalų, vis murma ir murma tą 
patį.

- Rina, ką tu čia darai? 
Meldiesi?

- Nežinau, - visai nenuste
bo, kad aš čia, net nepasuko 
galvos. -  Gal tai malda. Man 
labai bloga.

- O kas? Širdis? Ar apsi
nuodijai?

- Sielai bloga. Visur skau
da. Ir niekur neskauda.

- Vakar švytėjai kaip saulė. 
Buvai linksma. Sakei, kad esi 
dabar laiminga. Vaidinai?

- Ne. Vakar buvau. Ir už
vakar. Ir jau tris mėnesius bu
vau laiminga. Užteko vienos 
akimirkos -  viskas sugriuvo. 
Žinai, ką aš supratau -  stiprus 
esi tada, kai įsitveri į kažką: 
Žinai, ką aš supratau -  stiprus 
esi tada, kai įsitveri į kažką: 
užduotis darbe, dalykinius su
sitikimus, pagyrimą, kelionę, 
šventę, skalbimą, buto tvarky
m ą .  Dirbi, eini, kalbi. Esi stip
rus. Žinai, ko nori. O kai visa 
tai netenka reikšmės, nutolsta, 
lieki tik su savimi -  baisu.

- Tai jau ištižai. Taip ir ma
niau, kad tu tik vaidini tą savo 
laimingumą.

- Ne. Esu laiminga kaip 
niekada. Laisva. Palendu va
karais po p ledu, užgesinu  
šviesą ir dainuoju: “Laisva, 
laisva, laisva, ak, kaip g e r a . ” 
Tu žinai, koks buvo mano 
gyvenimas. Kaip aš tvėriau 
tiek metų, pati nesuprantu”.

- Tai kas dabar yra? Vėl il
giesi to savo vyro?

- Ne tai. Niekada nebeno
rėčiau, kad sugrįžtų. Niekada. 
Tos praverktos laukimo nak
tys, krūvos skalbinių, kalnai 
m aisto , nešvarios kojinės,

triukšmas, re ikalav im ai. O! 
Siaubas! Ne, ne. Niekada.

- Ką tu čia kalbi, kalbi, o 
nieko nepasakai. Kas padarė 
tave nelaimingą?

- Savimeilė.
- Kokia savimeilė?
- Mano. Šlykštus dalykas. 

Tiesiog pakerta jėgas, ištampo 
dvasią. Savimeilė -  šlykštus 
dalykas.

- Tai kuo ji tau užkliuvo?
Mane ėmė juokas. Rina,

žaliaakė, šviesiaplaukė, visada 
man priminė moteris, kurios 
žiūri į pasaulį vaikiškai išplės
tom akim. Jas apgauti -  tas 
pats kaip nusispjauti.

- Lydėjau draugę į Ameri
ką. Oro uoste pamačiau Alį. Su 
ta jo jauna žmona. Jis manęs 
nepamatė. Skrido abu į Lon
doną. Ji graži, o jau išsipuo
šusi, o jau elegantiška. Kojas 
pakirto. Ji, lyg pajutusi, atsi
gręžė ir žiūri tiesiai į mane. 
Paskui taip  paniek inam ai, 
kreivai šyptelėjo ir nusisuko. 
Mano paltas iš “pigių rūbų”, 
viskas iš ten. Pasijutau tokia 
suniekinta, tokia pažeminta, 
apkvailinta, sum indžio ta .

- Baik tu, Rina! Esi talen
tinga, esi graži ir “širdy dar ne 
ruduo”, - bandžiau juokauti.

- Ak, liaukis. Juk viską su
prantu. Savimeilė. Savimeilė 
sukilo. Bjaurybė. Viktorija, 
žmogiška prigimtis pilna silp
nybių, niekybės, pasipūtimo, 
kaip ugnies bijo nusižemini
m o .  Pati žinai. Yra tokie 
maldos žodžiai: “Viešpatie, 
leisk mano savimeilei visiškai 
numirti”. Tik dabar supratau to 
prašymo prasmę: savimeilė -  
tai nerimas, troškimas pakilti 
aukščiau kitų, troškimas gar
binimo, p a g y rų .

- Klausyk, mylėti save -  ne 
yda. Juk ir Šv. Rašte: “Mylėk 
savo artimą kaip patį save”.

- Bet juk mes beveik nieka
da nemylime savo artimo taip 
kaip savęs! Aš -  visada aukš
čiau! Čia ir yra ta kankynė: 
norėtum, o negali.

- Klausyk, uždekim šviesą. 
Įsijunkim televizorių, gal koks 
f i lm a s .

- O Jėzau, ne ne! Tik jau ne 
televizorių!

Rina atsisėdo ant sofos. 
Plaukų garbanos pasklido ant 
pečių. Šviesos iš gatvės ap
švietė veidą. Visos raukšlelės 
išnyko. Atrodė tokia jauna.

- Matai, aš, pasirodo, neno
riu, kad jis būtų laimingas, 
Kaip baisu. Juk aš turėčiau 
džiaugtis, kad jam  gerai, kad 
sekasi, kad pradeda kitokį 
gyvenimą. Juk taip turėčiau 
norėti. Kodėl širdies gilumoje 
nenoriu, kad jis būtų laimin
gas? Savim eilė! Savim eilė 
negali pakęsti, kad tas, kuris 
tave paliko, nors ir pati norė
jai šito, yra laimingas. Ne, te
gul jis kankinasi, tegul liūdi, 
tegul k e n č ia .  O, kaip aš savi
mi bjauriuosi. Ar ir tau taip

Vaizdas iš X I Teatro festivalio Čikagos Jaunim o centro scenos, kur lapkričio 28 d. popietę vyko 
paskutinis Los Angeles teatralų pasirodym as. Kalba JAV LB Kultūros Tarybos pirm. M arija Re- 
mienė, toliau šokių festivalių pradininkas rašytojas Anatolijus Kairys. E. Šulaičio nuotr.

TEATRO FESTIVALIO UŽBAIGTUVIŲ VAKARAS
Lapkričio mėnesio pasku

tiniojo savaitgalio dienomis 
Čikagos Jaunimo centre pra
vestas XI-sis lietuvių teatro 
festivalis buvo apvainikuotas 
žymenų (“oskarų”) ir knygos 
“Lietuvių scenos darbuotojų 
sąjunga Chicagoje” sutiktuvių 
pobūviu.

Šiuo renginiu buvo užbaig
ta tris dienas (lapkričio 26-28) 
užtrukusi festivalio programa, 
kuri šiemet buvo viena iš skur
džiausių visoje tokių festiva
lių (pradėtų 1968-siais, kai jie 
tęsėsi 5 dienas ir buvo suvai
dinti 7 veikalai) istorijoje.

Šiemet festivalis sutraukė 
tik 3 scenos kolektyvus, iš 
kurių vienas (New Yorko) dar 
tik šiemet susidaręs, o kitas 
(Čikagos) irgi dar gana naujas. 
Tik iš Los Angeles m iesto 
atvykusi to m iesto Dramos

būtų Viktorija?
- Ko gero, taip. Aš ne šven

toji. Baikim tas kalbas. Viskas 
praeis. Per daug laki tavo vaiz
duotė. Pati žinai. Einam kur 
nors.

- Einam. Palauk, iš kur tie 
žodžiai: “Meile! Kai tu ateini 
su degančiu skausmo žibintu 
rankoje, aš matau tavo veidą 
ir žinau, jog tu -  palaima”.

- Užteks tos “palaimos” . 
Einam į operetę!

- Kur?! -  Rina pašoko ir 
uždegė šviesą. -  Penkiolika 
metų n e b u v a u .

- Pats laikas. Renkis Šian
dien “Mano puikioji ledi” .

- O madona! Tai kaip tik 
man! -  klyktelėjo Rina, sliuog
dama į juodą sijoną.

Kai užrakinome duris, kol 
liftas sliuogė į viršų, Rina, 
uždėjusi man ranką ant peties, 
nuleidusi galvą, tyliai pacita
vo: “Tie, kurie turi visa, išsky
rus Tave, mano Dieve, juokia
si iš tų, kurie nieko be Tavęs 
neturi” .

Keistos tos moterys, ar ne?

sambūrį galima pavadinti sena, 
patirties turinčia grupe, gyvuo
jančia jau pusšimtį metų. Šio 
sam būrio  pasta tym u buvo 
baigtas šiuometinis festivalis. 
Šis pastatymas daugeliu atveju 
buvo išskirtinis, nes jame daly
vavo ir pats veikalo autorius, 
čikagietis Anatolijus Kairys. 
Taip pat jis sutraukė žymiai 
daugiau publikos negu du 
ankstesnieji. Kaip buvo galima 
spręsti iš žiūrovų reakcijos bei 
jų  pasisakymų, jis buvo ir su
tiktas šilčiausiai. “Pilietybės 
Godos”, trijų veiksmų komedi
ja, kurios turinys aktualus nau
jai į Ameriką atvykstantiems 
mūsų tautiečiams.

TEATRŲ MAŽAI -  
ŽYMENŲ DAUG

Nepaisant, kad scenos ko
lektyvų ir pačių aktorių šiemet 
buvo mažai, tačiau žymenų -  
apdovanojimo ženklų čia tik
rai netrūko -  net aštuoni. Či
kagos teatro studija “Žaltvyks
lė” gavo pusę iš jų, o New Yor- 
ko “The Baltic Theatre” ir Los 
A ngeles Dram os sam būris 
pasidalino po du.

Laimėtojus paskelbė festi
valio  vertin im o kom isijos 
pirmininkas, iš Kauno atvykęs 
veteranas aktorius Viktoras 
Valašinas (kiti komisijos na
riai -  čikagietė Eglė Juodvalkė 
ir buvusi čikagietė, dabar gy
venanti Philadelphijoje Julija 
Cijūnėlienė-Dantienė).

Čikagos kolektyvas, kuris 
festivalyje suvaidino latvių 
dramaturgo vienaveiksmę pje
sę “Kampelis” , buvo atžymė
tas už geriausią režisūrą (Ilo
na Čiapaitė), scenografiją (Ilo
na Čiapaitė), pagrindinę mo
ters rolę (Dalia Cizikaitė), ge
riausias vyras debiutantas (To
mas Umbrasas). Gaila, kad abi 
moterys negalėjo dalyvauti ir 
tuos ženklus atėjo atsiimti kita 
“Žaltvykslės” kolektyvo narė, 
čikagiečiams gerai pažįstama 
iš jos pasirodymų anksčiau

Čikagoje gyvavusios Vaidi
lutės pastatym uose, Giedrė 
Griškėnaitė-Gillespie.

New Yorko ko lek tyvas 
gavo žymenį už pagrindinį 
vyro vaidmenį Kazio Sąjos 
pjesėje “Savaitgalio romanas 
arba Palangos Liūtas”, kur jis 
atliko Rapolo Vabalo rolę. To 
kolektyvo narė Vesta Jan- 
sonaitė buvo pripažinta geriau
sia debiutančių kategorijoje.

Seniausias vienetas -  Los 
A ngeles Dram os sam būris 
turėjo pasitenk in ti dviem s 
kuklesniais apdovanojimais, 
gautus už šalutinius vaidmenis 
moterų ir vyrų grupėse. Pas 
moteris toks atžymėjimas teko 
Raisai Urbanienei (ji A. Kai
rio komedijoje buvo Stefa, kuri 
ieškojo pasiklydusio Romeo), 
o pas vyrus -  Juozui Pupiui (šis 
gana įtikinančiai įveikė gana 
sunkią “senstelėjusio jaunikio” 
Miko rolę.

SPECIALUS
APDOVANOJIMAS -
E. DOVYDAITIENEI

Pabaigoje specialus, kiek 
didesnis apdovanojimas, buvo 
įteiktas seniausiai Los Ange
les Dramos sambūrio narei, il
gametei jo  reikalų vedėjai ir 
aktorei Emai Dovydaitienei. Ši 
scenos entuziastė, panašiai 
kaip  ir jo s  neseniai m iręs 
vyras, valdybos pirmininkas 
V incas, ilgus m etus buvo 
losangeliečių teatralų veiklos 
ašis.

Gerai atsimename, jog prieš 
3 metus įvykusiame Teatro fes
tivalyje panašų specialų atžy- 
mėjimą buvo gavusi 50 metų 
išeivijos scenoje pasireiškusi 
Hamiltono “Aukuro” vadovė, 
artistė ir režisierė Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė. Tačiau, 
deja, kai ji prieš nepilnai pora 
metų iškeliavo amžinybėn, 
“Aukuras” užgeso ir pirmą 
kartą per teatro festivalių isto
riją, neatvyko Čikagon.

(Nukelta į 11 psl.)
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TAURUS LIETUVIS RENGIAMA LIETUVIŲ AERONAUTŲ ENCIKLOPEDIJA

A.a. Jaun. Įeit. Kazys Gaižutis

Kazimieras Gaižutis Cleve- 
lando lietuvių labdarys, lie
tuviško kelio puoselėtojas, 
Gaižučių, Obelenių, Abriani, 
Stankų šeim ų patriarchas, 
sulaukęs 97 m. iškeliavo į 
amžinuosius namus 2004 m. 
spalio 29-tą.

A tsisveik in im o žodžius 
Jakubs and Son laidotuvių na
muose išklausė liūdintys Ka
zimiero šeimos nariai: žmona 
Elenora Gaižutienė, dukros dr. 
Danutė Gaižutytė-Abriani ir 
Vida G aižutytė, vaikaičiai 
Kristina ir Andrius Stankus, 
Elexas ir Stevenas Abriani 
(negalėjo dalyvauti vaikaičiai 
Rimas ir Audrius Gaižučiai), ir 
gausiai susirinkę giminės ir 
visuomenė.

Tuos paguodos žodžius tarė 
sūnus Kęstas Gaižutis atvykęs 
iš Houstono, Kazimiero pus
b ro lis  Jeronim as G aižutis 
atvykęs iš Čikagos, Lietuvių 
Bendruomenės ir giminių var
du dr. Viktoras Stankus, “Ra
movės” vardu Vytautas Januš- 
kis. Klebonas Gediminas Ki- 
jauskas, SJ, pravedė gedulo 
maldas ir apeigas.

Paaiškėjo koks uolus lietu
vis buvo Kazimieras Gaižutis. 
Atvykęs į Clevelandą po II 
pasaulinio karo Kazimieras ne 
tik rūpinosi savo šeima, bet ir 
artimu. Jisai išbuvo Clevelan- 
do BALFo skyriaus pirm. 18 
metų, gelbėjo savo tautiečius, 
lankė sergančius, jų  tarpe savo 
a.a. žentą Julių Stankų. Telkė 
lėšas ir Jaunim o kongresui 
kaip kongreso Ohio finansų 
direktorius.

Ilgus metus buvo Lietuvių 
Karių Veteranų Sąjungos “Ra
movės” skyriaus narys ir pir
mininkas bei Clevelando Ra- 
movėnų choro narys. Telkė 
lėšas išleisti ir platino choro 
plokšteles. Rinko lėšas leisti ir 
platino žurnalą “Karys”. Padė
jo telkti lėšas išleisti ir platino 
Ramovės Centro valdybos (tuo 
m etu C levelande) išleistas 
knygas: “LKVS R am ovės 
veikla II-ji dalis (1961-1987 
m.) ir II dalį “Kovos už Lietu
vos neprik lausom ybę” . Už 
nuopelnus pakeltas į Ramovės 
garbės narius. O vėliau, nors 
žengiant į gražų amžių, Lietu

vai atgavus nepriklausomybę, 
kaip koks modernus Knygne
šys rinko lietuviškas knygas, 
enciklopedijas ir siuntė savo 
lėšomis ištroškusiai tiek metų 
uždrausto laisvo žodžio tautai.

Kazimiero tvirtas lietuviš
kas būdas, paslaugumas susi
form avo bręstant lem tingų 
įvykių apsuptoj Lietuvoj. Jo 
tas gyvenimo kelias prasidėjo 
kai išvydo pasaulį 1907 m. 
vasario 3 d. Mikoliškio kaime, 
Linkmenų valsč. Švenčionių 
apskr. Augo septynerių brolių 
ir dviejų seserų šeimoje. Bet 
lenkai sudrumstė šeimos ra
mybę, kai okupavo lietuvišką 
Linkmenų miestelį 1920 m., 
vėliau visą Vilniją.

Linkmenų klebono Juozo 
Breivos dėka buvo priimtas į 
Vilniaus gimnaziją, bet len
kams okupavus Vilnių turėjo 
stotį į Švenčionių gimnaziją. 
Lenkų valdžios buvo areštuo
tas su keliais gimnazijos penk
tos klasės draugais “už sukili
mo planavimą, valdžią nuvers
ti” . Ilgainiui paleido, bet už
draudė tęsti mokslą.

Todėl Kazimieras 1926 m. 
su draugu K aroliu  C icėnu 
praslinko demarkacijos liniją į 
neokupuotą Lietuvą, ieškoda
mas laisvės ir teisę į mokslą. 
Laimingu būdu gavo pašalpą 
iš Šiaulių garsios Venslauskų 
šeim os įste ig tos Labdaros 
draugijos ir galėjo tęsti moks
lą Šiaulių gimnazijoje.

Vėliau įstojo į Kunigų se
minariją Kaune. Bet po trijų 
metų studijų seminarijoje ap
sisprendė, kad Lietuvai reika
lingas kaip karys. Atliko karinę 
prievolę ir kaip kariūnas -  as
pirantas trejus metus dirbo 
karo akademijoje raštininku ir 
studijavo teisę Vytauto Didžio
jo Universitete, baigdamas 4 
semestrus.

Vėliau grįžo į Karo mokyk
lą siekti karjeros karininko 
laipsnio. Baigė mokyklą 1936 
m. ir leitenantas Kazimieras 
Gaižutis buvo paskirtas į pir
mąjį artilerijos pulką.

Kai sovietai okupavo Lie
tuvą įjungė lietuvius karius, 
įskaitant Gaižutį į raudonosios 
kariuom enės Pabaltijo kor
pusą. Bet kaip vokiečiai puolė 
savo buvusią sąjungininkę K. 
Gaižutis spruko į laisvę.

Prisijungęs prie partizanų 
būrio kautynėse su bėgančiais 
raudonarmiečiais buvo sužeis
tas, bet slaugomas Utenos li
goninėje pagijo. Sugijęs grįžo 
į tėviškę. Ten Švenčionių lietu
viai organizavosi užbėgti at- 
slenkančiams vokiečiams už 
akių ir užimti savivaldybės 
įstaigas, pakvietė Kazimierą į 
savivaldybę. Vedė Elenorą 
Šilinskaitę 1942 m. ir susi
laukė sūnaus Kęstučio.

Bet naujos kartos audros 
privertė Gaižučius ir daugelį

Istorijos šaltiniai liudija, 
kad tarp lietuvių nuo seno būta 
žmonių, svajojusių pakilti į 
erdves, skraidyti ir mėginusių 
savo svajones įgyvendinti - 
kūrusių skraidymo aparatus. 
Tačiau dėl to, kad sparčiau
siais mokslo, technologijų ir 
oreivystės bei aviacijos raidos 
metais lietuvių tauta ir Lietu
va buvo svetimųjų valdoma, 
persekiotas ir lietuviškas žodis, 
varžyta lietuviams Rusijos im
perijoje mokytis inžinerijos, 
daug kam kilti į erdves galimy
bės atsirado tik po Pirmojo pa
saulinio karo išsikovojus Lie
tuvai nepriklausom ybę. Jos 
metais buvo sukurta ne tik 
karinė, bet ir civilinė, sportinė 
aviacija, išugdyta nem ažai 
lakūnų, aviacijos konstruk
torių, kitų specialistų, aviaci
jos šakų sportininkų, pelniusių 
pripažinimą pasaulyje.

Daugelis lietuvių mėgino 
įgyvendinti savo svajones apie 
erdves ir okupacijų metais, 
vienas kitas mūsų tautietis 
aviatorius pagarsėjo ir sovie
tinėje kariuomenėje, būta lie
tuvių ir kitų valstybių aviaci
jos daliniuose, kovojusių Pir
mojo bei Antrojo pasaulinio ir 
kitų karų frontuose, dirbusių ar 
dirbančių svetimų šalių karo ar 
civilinėje aviacijoje, aeronau
tikos įmonėse, projektavimo ir 
mokslo institucijose.

Bet laikas negailestingai 
ištrina iš atmnties daugelio 
žmonių, prisidėjusių prie aero
nautikos pažangos ir Lietuvos 
stiprinimo, pavardes, jų atlik
tus darbus; kita vertus, daug 
kas iš jaunųjų dabartinių avia
torių, mokslo ir technikos spe
cialistų menkai bežino ir suvo
kia, koks buvo sunkus ir ilgas 
kelias į erdves iki dabartinių 
technikos, technologijų  ar 
aviacinio sporto pasiekimų.

Tad, norėdami prisidėti 
prie praeities ir dabarties lie
tuvių aviatorių, oreivių at
m inties išsaugojim o, V il
niaus Gedimino technikos 
universiteto A.Gustaičio avia
cijos institutas (direktorius

kitų apleisti savo tėvynę 1944 
m. Atsirado Clevelande, kur 
gyveno žmonos dėdė. Ilgai
niui įsikūrė ir susilaukė dukre
lių  D anutės ir V idos. Bet 
lietuviški reikalai jam ir toliau 
rūpėjo.

Kazys Gaižutis gyvenda
mas tą ilgą, gražų, pavyzdingą 
meilės Lietuvai, artimui ir šei
mai kupiną gyvenimą paliko 
ateinančioms kartoms kelrodį 
kaip sergėti savo gentį. Tai su
sirinkusieji Visų sielų kapinėse 
lapkričio 1 d., kunigui Gedi
minui Kijauskui kalbant mal
das, išlydėjo su pagarba myli
mą tėvą, senelį, taurų lietuvį, 
buvusį Lietuvos karininką Ka
zimierą Gaižutį pas dangiškąjį 
Tėvą. Dr. Viktoras Stankus

prof. Jonas Stankūnas) ir to 
paties universiteto Mokslo- 
tyros centras (direktorius 
doc. Algimantas Liekis), re
m iami Lietuvoje daugelio  
“erdvių m ylėtojų”, ryžosi 
per 2005 m. parengti dau
giau kaip 1000 puslapių re
prezentacinį veikalą -  lietu
vių aeronautų (oreivių, lakū
nų, inžinierių, aviamodeliuo- 
tojų, visų aviacinių tarnybų, 
m okslo ir m okym o in sti
tucijų specialistų, aviacijos 
sportin inkų  ir v isų  k itų , 
prisidėjusių ir prisidedančių 
prie Lietuvos ir bendrosios 
aviacijos pažangos, lietuvių 
ir Lietuvos vardo garsinimo) 
enciklopediją nuo seniausių 
laikų iki šių dienų. Joje pla
nuojama aprašyti vertų at
minimo lietuvių aeronautų 
gyvenimą, jų  nuopelnus orei- 
vybei, aviacijai, ugdant meilę 
erdvėm s, projektuotus ir 
pastatytus skraidymo apara
tus, daug numatoma para
šyti ir apie inžinerijos -  tech
nikos, aviacijos sportininkus, 
aviacinių tarnybų specialis
tus, apie kuriuos ypač men
kai težinoma, nors daugiau
sia kaip tik jie lėmė ir lemia 
skrydžių sėkmę. Kiekvienam 
aprašomajam enciklopedi
joje numatoma skirti iki 4 
mašinraščio puslapių teksto, 
taip pat bus spausdinamos 
nuotraukos, sukurtų apara
tų schemos ir kita.

Jau nekartą enciklopedijos 
parengimo iniciatoriai, spe
cialistai buvo susirinkę, aptar
ti jos parengimo ir išleidimo 
klausim us. Enciklopedijos 
vyriausiuoju redaktoriumi ir 
koordinatoriumi išrinktas dau

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

VALDYBA ŠVENČIŲ 
PROGA SVEIKINA 

SĄJUNGOS TARYBOS 
NARIUS, SKYRIŲ 

PIRMININKUS IR VISUS
SĄJUNGOS DARBUOTOJUS!

SVEIKINA TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠČIO 
“DIRVA” REDAKCINĘ KOLEGIJĄ, 

SKAITYTOJUS IR RĖMĖJUS, LIETUVIŲ 
TAUTININKŲ SĄJUNGOS LIETUVOJE VALDYBĄ 

IR JOS NARIUS!

Linkime linksmų 
Kalėdų švenčių

ir laimingų 
Naujų 2005 m etų!

ALT SĄJUNGOS VALDYBA: 
Petras Buchas, 

Eugenijus Bartkus, 
Jonas Variakojis,

Irena Dirdienė, 
Oskaras Kremeris

gelio istorinių knygų ir kitų 
leidinių autorius ir sudarytojas 
doc. Algimantas Liekis. Ren
gėjai nutarė kreiptis ir į mūsų 
garbingąją lietuvių išeiviją, 
kad ir ji įsijungtų į lietuvių ae
ronautų, vertų atminimo įam
žinimo, ypač apie kuriuos ma
žai težinoma Lietuvoje, kurie 
gyveno ir dirbo JAV ir kitose 
šalyse ir pateiktų enciklopedi

jos rengėjams pavardes žmo
nių, apie kuriuos reikėtų  
parašyti enciklopedijoje; pa 
teiktų duomenų, taip pat nuot
raukų ar kitokių juos arjų dar
bus atspindinčių dokumentų; 
laukiama ir tų, kurie sutiktų 
būti ir enciklopedijos išleidimo 
finansiniais rėmėjais.

Šiuo metu sudaromas en
ciklopedijos vardynas, ren
giami jau  ir straipsniai apie 
aeronautus, jų  organizacijas, 
skraidymo aparatus ir kita.

E nciklopedijos rengėjai 
turi vilties, kad ir svetimose 
šalyse gyvenantys lietuviai 
neliks abejingi jos parengimui 
ir atsiųs duomenų apie erdvių 
mylėtojus -  tautiečius šiuo 
adresu: doc. Algimantas Lie
kis, t.: mob. 865210160, 85 
213652; G edim ino pr.3, 
LMA, 21 k. LT-01103 Vil
nius, Lietuva, e -  paštas: 
L iek is@ k tl.m ii.lt  arba  
Liekis@adm.vtu.lt

Kokia bus enciklopedija, 
lems tai, kiek prie jos parengi
mo prisidės dabarties ir praei
ties žinovai, specialistai, kiek 
tuo pasirūpinsite ir Jūs. Encik
lopedija -  kiekvieno lietuvio, 
kiekvieno erdvių m ylėtojo, 
kiekvieno Tautos ir Lietuvos 
valstybės patrioto garbės rei
kalas.

&

mailto:Liekis@ktl.mii.lt
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2005 m.
VASARIO 6 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos blynų 

priešpiečiai, parapijos salėje.
BALANDŽIO 3 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio 

parapijos salėje.
GEGUŽĖS 8 d. 11:30 v.r. Motinos 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 Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

RUGSĖJO 11 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos Rudens šventė

Labai laukiam

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 mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, 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.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite 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, bendromis 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

Miestas___________Valstybė______________Zip ___

Tel. num eris
Jei siū lote Dirvą siųsti susipažinim ui, įrašykite  
siūlomojo adresą:
Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas___________Valstybė______________Zip ___

Mirties pranešimas 

A.f A.
ALGIRDAS RUZGAS,

žinomas Lietuvos ženklų FILATELISTAS, buvęs 
Čiurlionio ansamblio narys Vokietijoje, sportininkas 
bei patriotas ir LB narys (pedagogo, muziejininko, 
autoriaus Vinco / “Alaušo” ir Anelės Preikšaitės 
sūnus; literatės, balerinos Aliodijos Ruzgaitės- 
Vilpišauskienės bei mokytojos Dalios Ruzgaitės- 
Tamašauskienės brolis), MYLIMAS Virginijos- 
Rūtos Ruzgaitės-Udrienės, Astros-Yolandos Ruz- 
gaitės-Bilerienės ir Luko-Gintaro Ruzgo TĖTĖ, 
Arūno Udrio bei Kęstučio Bilerio UOŠVIS, ir 
Dariaus-Alberto / Zita, Almio-Gerardo / Claudia, 
Vyčio-Mariaus Udrių bei Baltijos-Teresės Udrytės- 
McGinty / Joseph BRANGUS SENELIS, mirė 2004 
metų gruodžio 16 dieną, sulaukęs 79 metų, Švento 
Jono ligoninėje, NYC, po ištikimos priežiūros 
dukters Astros globoje. Amžinos atilsies duok 
mirusiam, Viešpatie.

Palaikai bus parvežami žemiškam poilsiui į Kauną 
prie numylėtų ir per anksti karo dėka paliktų tėvų.

Nuliūdusi šeima

DIRVAI
AUKOJO

V.Trumpjonas, Naperville, IL . 45 
G.Juškėnas, Cleveland, OH .... 40 
T.Sperauskas, Glen Cove, NY 25
D.Gatautis, Cleveland, O H .... 20
J.Cinkus, Bonita Springs, FL .. 20 
V.Kasniūnas, Beverly Sh., IN . 20
P.Mašalaitis, Wayne, PA ........ 20
D.Jakas, Blue Bell, P A ...........20
A.Lukas, Dearborn, M I.......... 15
P.Bielinis, Cleveland, O H ......  10
J. Butrimas, Cleveland, O H ....  10
T.Kašiuba, Brooklyn, N Y ......  10
S.Juodvalkis, Cleveland, OH ..10 
V.Muliolis, Moon Twp., PA .... 10
K. Navakauskas, Coventry, RI. 10
J.Orentas, Glen Oaks, N Y .....  10
R. Baltušis, Cleveland, OH ....... 5
S. Jakubauskas, Euclid, OH......5
ZJurys, Great Neck, N Y ..........5
L. Kaunas, Cleveland, OH .......  5
J.Margevičius, Cleveland, O H .. 5 
J.Vencius, Wickliffe, O H ..........5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Mielam Prieteliui KAROLIUI MILKOVAIČIUI

A.f A.
žmonai ELENAI mirus

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Dr. Povilas ir Aldona Švarcai

Po sunkios ir ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo mūsų 
skyriaus narė

A.f A.
ELENA MILKOVAITIENĖ.

Drauge liūdėdami, gilią užuojautą reiškiame skyriaus 
nariu i, ra šy to ju i -  žu rna listu i K A RO LIU I 
MILKOVAIČIUI, dukrai RITAI, jos šeimai bei 
kitiems artimiesiems

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
Los Angeles skyriaus valdyba ir nariai

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

(Atkelta iš 9 psl.)

TEATRO FESTIVALIO...
Žymenų įteikimo vakarą 

pradėjo JAV LB Kultūros Tary
bos -  šio festivalio rengėjo- 
pirmininkė Marija Remienė, 
kuri čia pasveikino pirmųjų ke
turių tokių festivalių svarbiau
siąjį asmenį A. Kairį. Taip pat 
dėkojo Lietuvių fondui, be ku
rio finansinės paramos festiva
lis negalėtų įvykti, o be to padė
kos žodžius siuntė aktoriams, 
spaudai.

Čia sveikinimus išsakė JAV 
LB Krašto Tarybos pirm. Regi
na Narušienė, Lietuvos gen. 
konsulas Arvydas Daunoravi- 
čius (jis čia dalyvavo kartu su 
savo žmona ir dukrele), Lietu
vių fondo valdybos pirm. Arvy
das Tamulis. JAV LB Krašto 
valdyba savo trumpus sveikini
mo žodžius atsiuntė paštu, ir jie 
čia buvo perskaityti. Taip pat 
kalbėjo ir buvusi čikagietė ak
torė J. Dantienė.

Daugiausia dėmesio sulaukė 
kaunietis aktorius V. Valašinas, 
kuris ne vien tik paskelbė žyme
nis laimėjusius, bet ir negailėjo 
pagyrų neseniai išėjusiai kny
gai apie Čikagos lietuvių scenos 
darbuotojų sąjungą (ji festivalio 
dienomis buvo platinama).

Sis Lietuvoje pasižymėjęs 
aktorius vykusiai perdavė kelias 
ištraukas iš jo vaidintų scenos 
veikalų, kas susirinkusiųjų buvo 
sutikta gausiais plojimais. Gai
la, kad ši stambi scenos pajėga 
nebuvo tinkamai “išnaudota” ir 
nesurengtas jam atskiras pasiro
dymas, kas būtų gana didelis 
įvykis. Edvardas Sulaitis

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVOS SPORTO ŽINIOS

Alytaus “Alitos” krepšinio 
klubas susikirto  su Kauno 
“Ž alg iriu” . A ly tišk iai nori 
išsireikalauti iš “Žalgirio” pi
nigus už krepšininko Darjušo 
Lavrinovičiaus nuomą arba at
gauti šį 25 metų 212 cm ūgio 
puolėją. Pasak Alytaus klubo 
vadovų, “Žalgiris” piktybiškai 
nevykdo įsipareigojimų. D. 
Lavrinovičių “Alita” paskoli
no kauniečiams dviem sezo
nams (2003-2005 m.). Už tai 
“Žalgirio” klubas įsipareigojo 
paremti alytiškius 600 tūks
tančių litų.

Pasaulio ir dukart olimpi
nis čempionas Virgilijus Alek
na geriausiu metų sportininku 
išrenkam as jau  antrą sykį. 
Antras olimpinis auksas disko 
metikui lėmė antrą Metų spor
tininko titulą.

K auno FBK “K aunas” 
saugui Andriui Gedgaudui pra
ėjęs sezonas buvo labai sėk
mingas. Su komanda jis tapo 
A lygos čempionu, laimėjo 
Lietuvos taurę, atstovavo Lie
tuvos rinktinei. Jis pripažintas 
geriausiu mūsų šalyje rung
tyniaujančiu žaidėju. “Sis titu
las reikšm ingiausias mano 
sportinėje karjeroje”,- “Kauno 
dienai” prisipažino A. Ged
gaudas.

Lietuvos sporto federaci
jų  sąjunga per daugiau kaip 
dešimt gyvavimo metų sukau
pė per 200 tūkst. litų skolų. Šią

LEADERS *

Real Estate for Your World"

Ričardas Širvinskas
440 257*5035

TA U P A I
LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

www.ClevelandHousingMarket.com 
wwfr. LyndhurstOhioHomes .com 

www.Euclid-Homes.com
www.Richmond-Heights-Homes.com

www.MayfieldHomes.net
www.Pepper-Pike-Homes.com
www.SouthEuclidHomes.com

www.Beachwood-Ohio-Homes.com
www.FixlerRealty.com

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

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

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

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

sąjungą palikusių Krepšinio ir 
Lengvosios atletikos federa
cijų atstovai vadina ją  funk
cionierių prieglauda, melžian
čia sportininkams skirtus pi
nigus.

Lapkricio 26-27 dienomis 
Šiauliuose vykusiame tarptau
tiniame jaunių bei jaunučių 
graikų-romėnų imtynių turny
re prizines vietas iškovojo net 
keturi Klaipėdos sporto centro, 
vadovaujamo Rim anto Vit
kaus, auklėtiniai. Turnyre da
lyvavo apie 250 sportininkų - 
Lietuvos, Rusijos bei Latvijos 
komandos.

Lietuvos sporto organiza
cijose prasidėjo ataskaitų ir 
rinkimų konferencijų metas. 
Stalo tenisininkai ir orienta
cininkai perrinko tuos pačius 
vadovus, o boksininkai ryžosi 
imtis permainų.

“Lietuvos rytas” varžovus 
nuginklavo geležine gynyba. 
Vroclavo krepšininkai savo 
aikštelėje buvo sutrypti. Bet 
kokia kaina sulaikyti Vrocla
vo “Sląsk” žaidėją Michael 
Watson - tokią pagrindinę už
duotį prieš rungtynes Lenkijo
je iškėlė “Lietuvos ryto” trene
ris Vlade Djurovičius. “Įrodė
me, kad pralaimėjimas Bel
grade mums buvo tik juoda
diena. Pagrindiniai pergalės viesulu įsiveržė į Senojo že 
veiksniai šį kartą buvo gera myno elitą.

gynyba ir įspūdingas Frederick 
House žaidimas. Esu patenkin
tas visais krepšininkais, bet
F.House buvo žaidėjas, kuris 
stumtelėjo mus į priekį”,- po 
rungtynių sakė V.Djurovičius.

Įkyrūs autsaideriai. Taip 
savo varžovus iš Prancūzijos 
apibūdino Kauno “Žalgirio” 
ekipos treneris Antanas Sirei- 
ka. Ilgai snaudęs “Žalgiris” 
pabudo, tačiau neišsigelbėjo. 
Kauniečiai Eurolygos B gru
pės mače Prancūzijoje, suge
bėjo susitelkti, tačiau ir dvi
kovos pabaigoje sėkmingiau 
žaidė Vilebrano ASVEL ekipa, 
laim ėjusi 85:83. D vikova 
Prancūzijoje pasibaigė Euro- 
lygos varžybų pirmasis ratas, 
per kurį “Žalgiris” iškovojo 3 
pergales iš 7 galimų. ASVEL 
sąskaitoje - 2 laimėjimai.

“Džiaugiuosi, kad pavy
ko reabilituotis po pralaimėji
mo Brno komandai, - po lai
mėtų moterų Eurolygos rung
tynių prieš Krokuvos “Wisla 
Can-Pack” ekipą 79:53 kalbė
jo  rezul-tatyviausia “Lietuvos 
te lekom o” ža idėja  Ju rg ita  
Š tre im ik y tė -V irb ic k ie n ė . 
“Pradžia nebuvo lengva, bet 
vėliau sugebėjome rasti jėgų 
ir iškovojome pergalę”. Penk
tą sezoną m oterų Europos 
varžybose dalyvaujantis Vil
niaus “Lietuvos telekomas”

Šarūno Jasikevičiaus vasarą atostogos buvo trumpos - jis su Lietu
vos rinktine dalyvavo Atėnų olimpiadoje. M. Kulbio nuotr.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com

http://www.ClevelandHousingMarket.com
http://www.Euclid-Homes.com
http://www.Richmond-Heights-Homes.com
http://www.MayfieldHomes.net
http://www.Pepper-Pike-Homes.com
http://www.SouthEuclidHomes.com
http://www.Beachwood-Ohio-Homes.com
http://www.FixlerRealty.com
mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:linas@fixlerrealty.com

