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VYRIAUSYBĖ
Europos Sąjungos paramos 

skirstymu turėtų rūpintis Vy
riausybė ir Finansų ministerija, 
o ne atskiros partijos, komen
tuodamas kilusius nesutarimus 
valdančiojoje daugumoje pa
reiškė  p rez iden tas Valdas 
Adamkus. Tačiau jis vylėsi, 
kad milijardinė parama nesu
kiršins keturių valdančiųjų 
partijų ir koalicija dėl to ne- 
žlugs. "Ta funkcija priklauso 
Vyriausybei, bet ne individua
lioms partijoms, kurios nori 
sau prisiimti atsakomybę ir da
ryti su pinigais tai, kas joms 
arčiausia prie širdies", - spau
dos konferencijoje pareiškė 
šalies vadovas.

Anot V.Adamkaus, Lietu
vai skiriamų pinigų skirstymą 
turi koordinuoti Finansų mi
nisterija, kurios funkcija vals
tybėje yra rūpinimasis finan
sais ir kuri turi bendrą šios 
srities vaizdą. Prezidentas pri
pažino, kad tam tikras vaid
muo turėtų tekti ir atskiroms 
m inisterijom s, kurios gaus 
pinigus ir įgyvendins įvairias 
programas.

Šalies vadovas nenorėjo 
su tik ti, kad g inčai dėl ES 
paramos skirstymo gali sudre
binti koalicijos pamatus. "Ti
kiuosi, kad jos vaidmuo yra 
labai aiškus. Valstybėje ji pri
siėmė atsakomybę, turi daugu
mą, Vyriausybėje turi lemiamą

PASMERKĖ MUSULMONŲ DEMONSTRACIJAS

JAV prezidentas George 
W.Bush vasario 8 d. paragino 
pasaulio  šalių vyriausybes 
nuraminti riaušes, kilusias dėl 
pranašo Mahometo karikatūrų, 
tačiau perspėjo, kad žinia- 
sklaida privalo būti "mąstanti". 
"Aš raginu pasaulio šalių vy
riausybes sustabdyti smurtą, 
gerbti ir saugoti nuosavybę ir 
apsaugoti nekaltų diplomatų 
gyvybes", - sakė G.W.Bush su
sitikęs su Jordanijos karaliumi 
Abdullah II. "Aš pasakiau jo 
didenybei, kad mes neprita
riame smurtui kaip priemonei 
išreikšti savo nepasitenkinimą 
dėl to, ką išspausdino laisva 
spauda, ir jis tam pritarė", - 
sakė prezidentas.

Kai, Danijos laikraštis iš
spausdino musulmonų pasaulį 
papiktinusias pranašo Maho
meto karikatūras, Jungtinės 
Valstijos deda visas pastangas 
šioje prieštaringoje situacijoje 
išlaikyti diplomatišką poziciją.

žodį. Nemanau, kad jie, prisi
imdami atsakomybę, turėtų 
privesti kraštą prie suirutės ar 
koalicijos subyrėjimo."

Valdančiosios koalicijos 
partnerių tarpe kilo nesutari
mai, kuri ar kurios ministerijos 
turėtų kontroliuoti ES lėšų 
skirstym ą Lietuvoje 2007
2013 metais. Vasario 8 d. apsi
lankęs pas prezidentą tai pripa
žino premjeras Algirdas Bra
zauskas.

Vyriausybės vadovas teigė 
remiąs V.Adamkaus poziciją, 
kad lėšų kontrolės funkcijos 
būtų suteiktos tik Finansų mi
nisterijai. Darbo partijos vadas 
Viktoras Uspaskichas pagei
dauja, kad į ES lėšų skirstymą 
būtų įtraukta ir šios partijos 
atstovo Kęstučio Daukšio va
dovaujama Ūkio ministerija.

Vyriausybė yra patvirtinusi, 
kad ES struktūrinių fondų lėšų, 
gaunamų pagal Lietuvos 2004
2006 metų bendrojo progra
mavimo dokumentą, paskirs
tymą kontroliuoja Finansų 
ministerija. 2007-2013 metų 
ES struktūrinė param a bus 
teikiam a pagal kitus doku
mentus. Iki kovo Vyriausybei 
turi būti pateikti pasiūlymai dėl
2007-2013 metų ES struktū
rinės paramos administravimo 
tvarkos bei administruojančių 
institucijų skyrimo.
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Vašingtonas bando ginti 
spaudos laisvę ir prašo paro
dyti daugiau tolerancijos, ta
čiau tai pat kartkartėmis pri
mena, kad musulmonai nesi
skundžia dėl antisemitinio ar 
krikščionims priešiško turinio 
straipsnių bei karikatūrų. "Mes 
tikime laisva spauda. Tačiau 
pripažįstame, kad laisvė sutei
kia ir pareigų. Su laisve ateina 
pareiga pamąstyti apie kitus", - 
sakė G.W.Bush. "Su didžiau
sia pagarba spaudos laisvei, 
visa, kas niekina pranašą Ma
hometą, tesilsi jis ramybėje, 
arba žeidžia musulmonų jaus
mus, turi būti pasmerkta", - 
pridūrė Abdullah II. "Tuo tarpu 
tie, kurie nori protestuoti, turi 
tai daryti protingai, organi
zuotai ir savo nuomonę reikšti 
taikiai. Mums absoliučiai ne
priimtina matyti protestą, ma
tyti netvarką, smurtą, o ypač, 
kai tai reikalauja nekaltų žmo
nių gyvybių", - sakė jis. Delfi

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su A ldona Stempužiene, kuriai jis  įteikė Lietuvos 
D idžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžium i apdovanojimą. Donato Soko nuotr.

LIETUVA STEBINA FINANSŲ RINKAS

Europos investuotojų pasiti
kėjimas Lietuva viršijo lūkes
čius. Mūsų šalis, praėjusią sa
vaitę sėkmingai išplatinusi 400 
mln. eurų (1,38 mlrd. litų) euro- 
obligacijų emisiją, tarptautinėse 
rinkose nuskambėjo dėl suge
bėjimų pasiskolinti pigiau už 
Graikiją ir Italiją, kurios yra 
euro zonos narės. Be to, šios 
valstybės yra geriau vertinamos 
agentūrų. Todėl įtakingi finansų 
ir verslo leidiniai šią savaitę 
negailėjo komplimentų Lie
tuvai, rašo Lietuvos rytas.

Laikraštis In ternational 
Financing Review tai pavadino 
precedento neturinčiu atveju, 
kai naująja ES nare, kurioje dar 
net neįvestas euras, investuo
tojai pasitiki labiau nei seno
siomis narėmis. Leidinys pa-

ASMENYS IS VOKIETIJOS IR RUSIJOS KURIA IRANUI RAKETAS
Du Vokietijos verslininkai, 

buvęs Rusijos armijos kari
ninkas ir Šiaurės Korėja yra 
tarp tų, kas padeda Iranui kurti 
raketas, į kurias būtų galima 
įmontuoti branduolines kovi
nes galvutes, teigia diplomatai

žymi, kad maža ir ne itin plačiai 
Europos Sąjungoje žinom a 
šalis sugebėjo privilioti pasau
lyje gerai žinomų vertybinių 
popierių pirkėjų.

Šiam įvykiui atskirą rašinį 
parengęs įtakingas britų dien
raštis The Financial Times 
pridūrė, jog tai gali būti pasku
tinis ir esminis Baltijos valsty
bės įrodymas, kad šalis pasiren
gusi įsivesti eurą.

Finansų viceministras Jau
nius Simonavičius teigė, jog 
investuotojams neturėjo jokios 
reikšmės nežinia dėl Lietuvos 
prisijungimo prie euro zonos 
2007 metais. "Visi supranta, 
kad anksčiau ar vėliau Lietuva 
bus euro zonoje. Mes sakėme, 
kad ne visi rezultatai priklauso 
nuo mūsų. Tai priklauso ir nuo

ir žvalgybos darbuotojai. 
Sausį Vokietijos federalinė

prokuratūra pateikė kaltinimus 
šnipinėjimu dviem Vokietijos 
piliečiams už tai, kad jie pa
dėjo užsienio žvalgybos tarny
bai gauti "gabenimo sistemos"

naftos kainų svyravimų. Inves
tuotojai Lietuvą laiko viena 
geriausiai pasirengusių prisi
jungti prie euro zonos", - teigė 
J.Simonavičius.

Tuo tarpu britų savaitraštis 
Euroweek pirmame puslapyje 
pažymėjo, kad Lietuva parodė 
kitoms ES šalims, kaip sėkmin
gai išplatinti euroobligacijų 
emisiją. Finansų analitikai gyrė 
mažą Lietuvos biudžeto defi
citą bei gana nedidelę infliaciją.

Pasak Finansų ministerijos 
atstovų, anksčiau euroobli- 
gacijas pirkdavo spekuliatyvūs 
fondai. Tuo tarpu dabar pagrin
diniai investuotojai - konser
vatyvūs pensijų fondai, bankai, 
draudimo kompanijos. Šios 
institucijos paprastai investuoja 
į Vakarų Europos šalių verty
binius popierius.
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technologiją. Prokuratūra tai 
paskelbė praėjusią savaitę, bet 
nenurodė šalies, apie kurios 
žvalgybos tarnybą yra kalba. 
Šalis, apie kurią kalbama, - 
Iranas, pranešė informuotas

(Nukelta į 4 psl.)
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus vasario 

9 d. priėmė politologus: Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos 
studijų centro direktorių Egidijų Aleksandravičių, Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytoją Laurą Bielinį, Mykolo Riomerio universiteto Politikos 
m okslų  katedros vedėją  A ntaną K ulakauską, V ilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
dėstytoją Alvidą Lukošaitį bei politikos apžvalgininkus Audrių 
Matonį ir Rimvydą Valatką. Pokalbio metu aptarti aktualūs 
valstybei klausimai -  efektyvus ir skaidrus Europos Sąjungos 
lėšų panaudojim as, vis didėjančios korupcijos apraiškos 
valstyb in iam e šalies gyvenim e, sav ivaldos k lausim ai. 
Prezidentas dar kartą pasisakė už būtinybę nedelsiant priimti 
Politinių partijų  ir politinių kam panijų finansavim o bei 
finansavimo kontrolės įstatymo pataisas, taip pat akcentavo 
politikų bei valdininkų asmeninės atsakomybės klausimą. Jis 
išreiškė apgailestavimą, kad žmonės vis labiau nepasitiki 
pagrindinėmis šalies institucijomis. Prezidento nuomone, jokie 
įstatymai, jokios tarnybos neįveiks korupcijos, jeigu jai bus 
abejingi Lietuvos žmonės. Todėl pakvietė visus piliečius nelikti 
abejingais korupcijos apraiškoms ir netoleruoti tokių faktų.

Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų atidarymo iškilmėse, 
kreipdamasis į teisėjus, teismo darbuotojus bei visus dalyvius 
prezidentas pažymėjo, kad teismai yra vienas svarbiausių 
demokratinės valstybės ramsčių. Todėl, valstybės vadovo 
įsitikinimu, ši institucija privalo tarnauti Lietuvos žmonėms ir 
saugoti piliečių pasitikėjimą teisine valstybės sistema, prisidėti 
prie pasitikėjimo visa valstybe sukūrimo. “Šie naujieji rūmai 
įkvėpia vilties, kad visuomenė pagaliau pajaus šalyje įsigalintį 
teisingumą“, - sakė prezidentas Valdas Adamkus.

Lietuvoje besilankantis Karaliaučiaus srities gubernatorius 
Georgij Boos neatvyko susitikimo pas prezidentą Valdą Adamkų 
Prezidentūroje. Susitikimas buvo atšauktas šalių susitarimu, nes, 
G. Boos susirgo. Bet jis susitiko su premjeru Algirdu Brazausku, 
Užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu, dalyvavo Ūkio 
ministerijoje surengtame Lietuvos ir Karaliaučiaus verslo forume.

Lietuvos valstybes vadovas Valdas Adamkus pasikvietęs lai
kinai nuo vasario pradžios policijai vadovaujantį Vytautą Gri
garavičių, dekretu paskyrė jį antrai kadencijai. Prieš pasirašant 
dekretą, prezidento ir V.Grigaravičiaus pokalbis truko daugiau 
nei pusvalandį. V.Adamkus nurodė dar penkis metus šalies poli
cijai vadovausiančiam komisarui dabartinius policijos sistemos 
trūkumus ir paprašė imtis reikalingų reformų. Šalies vadovas 
V.Grigaravičiaus pirmos kadencijos darbą vertino teigiamai.

V.Grigaravicius kelia sau kelis uždavinius -  pareigūnų 
darbo sąlygų gerinimą, kovą su korupcija sistemoje ir kitas. 
“Mums reikia pasiekti, kad policijos pareigūnų atlyginimai būtų 
reglamentuojami statuto, o ne Valstybės tarnybos įstatymo. 
Manau, kad reikės daryti pakeitimus teisės aktuose ir tai leis 
mums kitaip spręsti atlyginimų mokėjimo sistemą. Dabar mažo 
policijos komisariato pareigūnas gauna mažiau negu jo  kolega, 
kuris dirba kitame rajone. Tai yra diskriminacija ir taip neturi 
būti” , - sakė jis.

Prieš grėsmę pajūriui, miškams ir žaliosioms zonoms 
keliančias įstatymų pataisas vasario 10 d. prie Seimo protestavo 
aplinkosaugos judėjimų atstovai. Apie šimtas žmonių rinko 
parašus peticijai, reikalaujančiai užkirsti kelią, pasak jų, 
žemgrobystės ir nelegalių statybų protrūkiui. Žaliųjų ir juos 
palaikančių organizacijų bei bendruomenių aktyvistai skandavo 
tokius šūkius kaip "pjūklui - ne, sėklai - taip" ir mojavo plakatais, 
raginančiais "kelti skandalą ir ginti gamtą nuo vandalų". Pasak 
žaliųjų, Teritorijų planavimo ir Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymų pakeitimais 
norima įteisinti žemės persikėlimą ir statybas saugomose 
teritorijose, taip pat leisti miško parkų privatizavimą. Jų teigimu, 
šiuo metu jau piktybiškai klastojant sodybų buvimo faktus, 
m asiškai užstatomos paežerės ir draustiniai, o svarstomi 
pakeitimai, leidižiantys privatizuoti saugomose teritorijose 
ežerus ir miškus, gresia neatitaisoma statybų invazija. Apie 
šimtas piketuotojų sulaukė palaikymo iš keleto Seimo frakcijų 
atstovų ir perdavė savo pareišk im ą Seim o p irm ininko 
pavaduotojui Viktorui Muntianui, pažadėjusiam atsižvelgti į 
protesto dalyvių pastabas.

Lietuvos gyventojai gerai žino, kaip skirstomas Europos 
Sąjungos (ES) biudžetas. Tai parodė Europos Komisijos 
užsakymu pernai spalį ir lapkritį ES narėse ir šalyse kandidatėse 
atlikta gyventojų apklausa "Eurobarometras". Lietuvoje tik 16 
proc. proc. žmonių mano, kad didžiausia ES išlaidų dalis tenka 
biurokratijos išlaikymui - tai mažiausias procentas visoje ES.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Danijos ministras pirmininkas Anders Fogh Rasmussen pareiškė, 
kad specialiai sukeltas skandalas su m usulm onais, neatitinka 
Danijos vedamai politikai ir yra ekstrem istų darbas. “Danija yra 
toks kraštas, kuris laikosi principo, jog  spauda gali laisvai spausdinti 
tai, kad inform uotų skaitytojus apie viską. Mes griežtai laikomės 
politikos atskyrimo nuo religijos.” Reuters

DANIJOS LAIKRAŠTIS ATSISAKĖ SPAUSDINTI 
"ĮŽEIDŽIAMAS" KRISTAUS KARIKATŪRAS

Danijos dienraštis, pirmasis 
išspausdinęs visame pasaulyje 
m usulm onus papiktinusias 
pranašo M ahometo karika
tūras, prieš tai nesutiko pa
skelbti Jėzaus Kristaus pieši
nių, kurie jam pasirodė perne
lyg įžeidžiantys. Laikraščio 
redaktorius tvirtino, kad Jė
zaus karikatūros nebuvo užsa
kytos, ir pridūrė, jog  tikisi 
perspausdinti piešinius Holo-

Vytautas Landsbergis:

TIKRAI PROVOKACIJA,
IR AR JOS REIKIA LIETUVOJE

Londone gyvenantis buvęs 
aukštas KGB karininkas Alek
sandr L itvinenko paskelbė 
įdomių žinių, iš kur eina taip 
sėkmingai sukelta sumaištis 
dėl pranašo M ahometo ka
rikatūrų. Nėra abejonės, kad 
įvairių šalių musulmonų užga- 
vimas ir nuteikimas prieš Da
niją ir kitas NATO valstybes 
labiausiai džiugina Osamą bin 
Ladeną. Tačiau gal ne vien jį.

Tiesiogiai atsakingas už 
akcijos pradžią yra karikatūras 
išspausdinusio Danijos laik
raštuko Jyllands-Posten kultū
ros skyriaus vadovas Fleming 
Roze, prieš keletą metų dirbęs 
Maskvoje. Išplėtimas į tarptau
tines erdves - jau tiktai techni
kos dalykas, be to parenkant 
laiką. Pavyzdžiui, akcija sku
biai atvežti į Siriją šimtus Da
nijos vėliavų, kurių anksčiau 
niekam nereikėjo, o dabar yra 
ką deginti. Tos pačios karika
tūros Egipte prieš keletą mėne
sių neužkliuvo, tačiau kai labai 
paaštrėjo padėtis aplink Iraną, 
Siriją, Palestiną, verta nukreip
ti dėmesį.

Įdomi ir maža atsitiktinė 
detalė, kurią pateikė A. Litvi-

kausto tema, kurių konkursą 
paskelbė vienas Irano laik
raštis. "Mes perspausdinsime 
šias karikatūras, kai tik jos 
pasirodys", - televizijai CNN 
teigė Jyllands-Posten redak
torius Flemming Rose.

Pasak jo, šios karikatūros 
suteiktų galimybę patikrinti 
tikrąją Vakarų spaudos laisvę. 
Laikraščio redaktorius atsipra
šė musulmonų. LRT

nenko: žurnalisto F. Roze žmo
na, susirasta Rusijoje, esanti 
KGB generolo duktė.

Taip klausimas, kurį iškė
liau vasario 6 dieną “Bernardi- 
nuose.lt” - kvailybė ar provo
kacija? - gali susilaukti paaiš
kinančio atsakymo. Jei A. Lit
vinenko informacija bus pa
tvirtinta, tąsyk publikacija, ko 
gera, nebuvo danų laikraštuko 
ar bent jo  kultūros skyriaus 
vedėjo, KGB generolo žento, 
kvailybė. Kuo vadovavosi kiti 
perspausdintojai Vakaruose, 
juokais užtraukę nelaimių taip 
pat savo šalių piliečiams, gal 
paaiškės vėliau. O Respublika, 
žinoma, ne kvailių rankose, ji 
nėra neišmananti ką daro. Kaip 
ir tada, kai išmetė grynai na
cistinio tipo provokuojantį pie
šinį. Gaila būtų, jeigu Lietuvoje 
gyvenantys musulmonai pa
manytų, kad juos per Respub
liką įžeidė Lietuva. Pirminį 
adresą antai nurodė A. Litvi
nenko, o Lietuvos katalikų var
du iš karto atsakė arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Manau, 
kad tai ir visos blaivios pilie
tinės visuomenės atsakymas.

www.omni.lt

ŠVEDIJA PIRMOJI 
PASAULY GALI VISIŠKAI 

ATSISAKYTI NAFTOS
Švedija, pirmoji iš Vakarų 

pasaulio šalių, ketina radikaliai 
keisti energetinę sistemą - per 
15 m etų ši S kand inav ijos 
valstybė nori visiškai a tsi
sakyti naftos, rašo Didžiosios 
Britanijos laikraštis The Guar
dian. Tokią Švedijos, kurioje 
gyvena apie 9 mln. gyventojų, 
ekonomikos transformavimo 
programą jau rengia specialus 
komitetas, kurį sudaro pramo
nininkai, akademikai, ūkinin
kai, automobilių gamintojai, 
vyriausybės pareigūnai ir kiti 
ekspertai. Jau po kelių mėnesių 
šis komitetas turėtų savo darbo 
rezultatus pateikti parlamentui.

Stokholmas planuoja visas 
organinio kuro energijos rūšis 
pakeisti energija iš atsinauji
nančių šaltinių anksčiau negu 
dėl klimato pokyčių ims griūti 
ekonominės valstybių siste
mos arba, pritrūkus naftos, 
žaibiškai ims kilti jos kainos. 
"Savo prik lausom ybę nuo 
naftos turime likviduoti iki 
2020 metų, - pareiškė Švedijos 
ūkio plėtros ministrė Mona 
Sahlin. - Visuomet bus geres
nių alternatyvų naftai, ir mes 
pasieksime, kad nė vieno na
mo šildymui nebereikėtų kuro, 
gauto iš naftos, nė vienam vai
ruotojui - benzino".

Švedijos karališkosios 
mokslų akademijos Energeti
kos komiteto prognozės rodo, 
kad naftos tiekimas pasaulyje 
jau pasiekė viršūnę ir netrukus 
ims slūgti, o augančios naftos 
kainos sukels pasaulinio masto 
nuosmukį ekonomikoje. Anot 
M.Sahlin, priklausomybė nuo 
naftos yra viena didžiausių 
pasaulio problemų. "Nepriklau
somas nuo iškasenų kuras su
teiks mums milžinišką pranašu
mą, pirm iausiai, švelninant 
naftos kainų svyravimo įtaką", 
- sakė ministrė, pridūrusi, kad 
nuo 1996 metų naftos kaina 
patrigubėjo. "Mes norime reng
tis pasauliui be naftos, ir mora
liškai, ir techniškai. Mūsų 
planas - tai atsakymas į pasau
linius klimato pokyčius, naftos 
kainų augimą ir kai kurių eks
pertų perspėjimą, jog naftos iš
tekliai pasaulyje greitai ims 
sekti", - aiškindamas ambicin
gus vyriausybės planus, pažy
mėjo vienas Švedijos pareigū
nų.

Aštuntąjį dešimtmetį, kai 
pakilo naftos kainos, aštrią kri
zę patyrusi Švedija šiuo metu 
beveik visą elektros energiją 
gauna iš atominių jėgainių ir 
hidroelektrinių, o organinis ku
ras naudojam as daugiausia 
transportui. 1980 metų refe
rendume švedai balsavo, kad 
būtų atsisakyta atominės ener
getikos, bet kol kas atominės 
elektrinės šalyje dar tebevei
kia. Per pastaruosius dešimt 

(Nukelta į 3 psl.)
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TELYDI MUS IR ŠVIESA, IR TIESA

Lietuvos valstybė -  tai visi lietuviai, dirbantys, kad valstybė 
stiprėtų ir joje visiems būtų gera gyventi. Valstybės simboliai 
-  vėliava, herbas ir himnas. Vėliavas keliame tautinių švenčių 
dienomis prie mokyklų, valdžios įstaigų ir prie savo namų. 
Amerikos lietuviai taip pat kelia Lietuvos tautinę vėliavą 
švęsdami mūsų valstybines šventes bažnyčių aikštėse ir prie 
savo namų. Tautos himnas giedamas iškilmėse ir suvažia
vimuose. Mūsų himną sukūrė: ir žodžius ir gaidas tas pats 
žmogus -  kovotojas dėl lietuviškos spaudos, varpininkas, 
satyrikas, publicistas, vienas žymiųjų lietuvių tautos atgimimo 
pirm ųjų kūrėjų —gydytojas Vincas Kudirka, pavadinęs 
“Tautiška giesme”.

Labai įdomus Lietuvos himno kelias mūsų visuomenėje, 
anuomet gąsdinęs caro tarnautojus ir sulenkėjusius lietuvius. 
Jų pyktis buvo toks žiaurus, kad net nuo Kudirkos paminklo 
buvo iškapoti himno žodžiai. Pirmą kartą “Tautiška giesmė” 
buvo išspausdinta 1898 m. lapkričio-gruodžio mėnesių Varpo 
laidoje. Ir tai giesmei buvo lemta tapti Lietuvos himnu. Atrodo, 
kad V. Kudirkos giesmė pirmą kartą galėjo būti sugiedota 1899 
m. Petrapilyje, kaip rašė Tėvynės sargas, jog lapkričio 13 d. 
ant Nevskio prospekto buvo atliktas koncertas lietuvių studentų 
paramai. Tame koncerte Sasnauskui vadovaujant buvo atlikta 
himnu pavadinta “Kur Šešupė teka, kur Nemunas bėga” ir V. 
Kudirkos giesmė ir kelios lietuviškos dainos. Prie V. Kudirkos 
giesmės platinimo prisidėjo Leono Eremino išleista knygelė, 
kurioje buvo atspausdintos dainos chorui ir pirmoji buvo V. 
Kudirkos “Tautiška giesmė”. 1920 m. V. Kudirkos giesmė su 
gaidomis buvo išspausdinta ir Krokuvoje išleistoje lietuvių 
kalbos gramatikoje. Spaudą atgavus, įvairiuose miestuose buvo 
rengiami lietuviški vakarėliai, su vaidinimais ir choro dainomis. 
V. Kudirkos giesmė buvo būtina programos dalimi. Pradėta V. 
Kudirkos “Lietuva, Tėvynė” giedoti kaip himnas visoje Lietu
voje. Apie tai dabar rašo pavyzdingai išleistoje 2005 metais 
knygoje “Lietuvos himnas”, skirtoje Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 15-osioms metinėms.

Viešai “Tautiška giesmė” buvo pripažinta jau ir 1905 metais 
Didžiajame Vilniaus seime. Bet oficialiai ta “Tautiška giesmė” 
buvo priimta Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdyje 1920 m. 
Kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, jį komunistų valdžia 
mėgino prievarta pakeisti Internacionalu. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, Lietuvos himnas vėl suskambėjo per Kauno 
radiją, skelbdamas tautos sukilimą ir Lietuvos ryžtą būti vėl 
nepriklausoma valstybe.

Tačiau turbūt įspūdingiausias okupantui pareiškimas įvyko 
1940 metų rugpjūčio 14-15 dienomis, kai Lietuvos mokytojų 
suvažiavimui pasibaigus, ne mažiau kaip 10 tūkstančių 
mokytojų sustoję giedojo Tautos himną. Po to okupuotos 
Lietuvos Švietimo komisaras Antanas Venclova uždraudė jį 
giedoti ir įsakė, kad Internacionalas yra Lietuvos himnas. O 
štai, iš nacių kaceto sugrįžęs Balys Sruoga, 1945 m. rašytojų 
suvažiavime Vilniuje drįso pareikšti: “Tik aš, patyręs savo 
nedalioje tiek daug neteisybės ir klastos, norėčiau palinkėti, 
kad mums, besikeliant į kūrybos žygius, būtų širdyse amžiams 
ugnimi įrašyta: Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”.

S. Tūbėnas

R om antizm o nuotaikos 
pagautas, ano šimtmečio pra
džioje Maironis rašė: “Aš no
rėč iau  p rik e lti nors v ieną 
senelį iš kapų  m ilž in ų  ir 
išgirsti nors vieną žodelį...” 
Lai nebus nekuklu pasakyti, 
kad ir aš panašiai dabar jau 
čiuosi tautinių švenčių metu. 
Tai ypač vaizdu, kai salėje 
tenka klausytis daug kartų 
girdėtų žodelių, kai kartais 
tenka pačiam ką nors pasa
kyti ar parašy ti. Kaip kad 
dabar čia -  šventės proga 
pasakyti ką nors nekasdie
ninio... (Dar didesnė mūsų 
švenčių profanacija, kai pas
kaitininkai minėjimuose dės
t o .  savų organizacijų darbus 
bei planus, nieko bendro ne
turinčius su švente.)

Šventes -  valstybines, baž
nytines, asmenines -  minėti 
įprasta. Tačiau tie minėjimai 
privalo būti pritaikyti daly
viams ir aplinkos sąlygoms. 
Šiuo kartu jus kviečiu pagy
venti m inčių ištraukomis iš 
Lietuvos miškų, kai viskas -  
viskas, įskaitant gyvybę -  buvo 
paklota 1918 Vasario 16-sios 
bei dar tik būsimosios 1990 
Kovo 11-os tikslams. Šių min
čių autoriai, be išimties, yra 
žuvę. Juos dengia mūsų laikų 
milžinkapiai. Vasario bei Kovo 
didžiųjų švenčių proga pažvel
kime į jų žodžius iš anų laikų. 
Kas prieš šimtmetį nepavyko 
Maironiui, tuo galime gėrėtis 
mes.

Iš Prisikėlimo apygardos (vi
durio Lietuva, Šiaulių -  Nemuno 
ruožas) partizanų leisto laikraščio 
Prisikėlimo ugnis, 1949 01-02:

VASARIO
ŠEŠIOLIKTOJI

Rimti ir susikaupę sutin
kame šių metų Vasario 16 
dienos šventę. Kova dėl laisvės, 
dėl naujo atgimimo rytmečio 
tebeeina. Pakelyje išdygo daug

(Atkelta iš 2 psl.)

ŠVEDIJA PIRMOJI...

metų Švedijoje beveik visos 
šildymo sistemos buvo pakeis
tos taip, kad būtų panaudojama 
geoterminė energija arba at
liekų šiluma.

Nusprendusi atsisakyti naf
tos Švedija taptų "žaliųjų" 
valstybių pirm aujančia pa
saulyje. Ja ketina pasekti ir 
Islandija, kurioje iki 2050 
metų tikimasi pasiekti, kad 
visus automobilius ir laivus 
varytų vandenilis, gaunamas 
naudojant elektros energiją, o 
ši imama iš atsinaujinančių 
išteklių.

Brazilija sprendžia ener
getikos problemas savaip - po 
penkerių metų apie 80 proc. 
transporto priemonių bus va
romos iš cukranendrių gami
namu etanoliu.

JAV prezidentas George

VASARIO 16-JAI -  IŠ PRAEITIES
naujų kapų, net pilkais medi
niais kryžiais nepaženklintų. 
Daug brangių negausios, bet 
didžios tautos sūnų ir dukrų 
neša sunkų tremtinio kryžių 
gūdžiose Sibiro tundrose.

..Sunkiose vargo dienose 
lietuvis baudžiauninkas savo 
Viešpačiu pasirinko Rūpinto
jė li. Jis lietuvio neapvylė. 
Padovanojęs Lietuvai knygne
šius, savanorius kūrėjus, pado
vanojo tautai amžinai gyvą 
Vasario Šešioliktąją.

. .N e  po ilgo sulauksime 
dienos, kada subyrės ir i nieką 
pavirs visų žmonijos prasikal
tėlių šėtoniškos pastangos, o 
mums niekas nebedraus Vasa
rio Šešioliktąją laikyti Lietuvių 
Tautos Atgimimo Švente.

Partizanas, Pietų Lietuvos 
srities organas (Suvalkija ir Dzū
kija), 1950 01 15, Nr. 1(5):
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 
TRISDEŠIMT ANTRŲJŲ 

METINIŲ PROGA
..Pagalvokime, ar iš tikrųjų 

verta pulti i nevilti ir pasiduoti 
likimo valiai. Juk nebe pirmą 
kartą mūsų šalis išgyvena  
sunkias dienas ir j i  vis tiek 
prisikė lė .

.Tad  šiandien, kai priešas 
mūsų šali vėl laiko surakinęs 
vergijos retežiais, nesiblaš- 
kykime abejonių, nevilties ir 
svyravimų bangose. Smulkūs 
barniai tedingsta iš mūsų at
m in ties .

..Š iuo  metu, kai mūsų par
tizanas, 1918 metų kūrėjo  
sūnus, budi savame krašte, 
žygiuose drauge su mumis eina 
mūsų broliai, palikę laikinai 
tėvynę, drauge su mumis eina 
ir laisvosios Vakarų ta u to s .

Tegu tau suteikia Nepriklau
somybės kovų prisim inim as 
daugiau jėgų  ir pasiryžim o  
kovoti ir laimėti!

W.Bush taip pat neseniai nu
stebino specialistus pareiš
kimu, jog JAV perdaug pri
klauso nuo naftos tiekimo, 
ypač iš Artimųjų Rytų, todėl 
būtina naftos importą iš šio 
regiono sumažinti, o labiau 
plėtoti atominę energetiką.

Britanijos vyriausybė, keti
nanti iki 2012 metų pasiekti, 
kad 10 proc. energijos būtų 
gaunama iš atsinaujinančių iš
teklių, sausį paskelbė energe
tikos apžvalgą, kurioje kalba
ma apie planus plėtoti atominę 
energetiką. Be to, audito firma 
"Ernst & Young" savo ata
skaitoje teigia, jog Britanija 
per lėtai įgyvendina perėjimo 
prie atsinaujinančių energijos 
išteklių planus.

Švedijos energetikai tikisi, 
kad komitetas, rengiantis atsi
sakymo nuo naftos programą, 
įvertins ir biokuro panaudoji-

Laisvės kova, LLKS Rytų 
Lietuvos sritis, 1952 01-02:

IŠTESĖKIME LIGI 
GALO

Vasario 16-osios mintys.
.D vyliktąją nelaisvėj šven

čiamą Vasario 16-ąją lietuvių 
tauta sutinka pasipriešinimo ir 
kovos sąlygomis. Ir svarbiausia 
-  organizuotos kovos sąlygo
mis. Tai konstatuojame mes. 
Kartu tai konstatuoja ir prie
š a s .

.T ęsk im e žuvusiųjų ir nu
kankintų savo brolių ir seserų 
testamentą. Šie nelaisvės metai 
tebus tautos istorijoj irašyti 
kaip didvyriškumo ir nepalūž- 
tančios kovos metai. Tegu jie  
pasauliui kalbės, kad Lietuva 
tikrai yra didvyrių žemė.

Šių ištraukų knygos (net 
700 psl.) pratarm ėje autorė 
kalba apie leidinio prasmę. 
Išvardinus keletą galimybių, ji 
sustoja prie, jos nuom one, 
svarbiausio tikslo, .a tsk le is ti 
laisvo žmogaus, nebijančio 
mirti ginant savo orumą, dva
sinio pasaulio grožį”. Mums 
šiandien susitelkus prie ne
paprastos reikšmės įvykio su
kakties, teigiame, kad Vasario 
16-ji visa tai -  laisvę, žmogų, 
jo  orumą -  ne tik išsakė, bet ir 
skatino. Šiame reiškinyje gali 
glūdėti Vasario 16-sios ir Kovo 
11-sios neapčiuopiama, stebi
nanti jėga. Prieš šimtmetį jos 
įkvėpimo alko Maironis. Po 
daugelio dešimtmečių ir mes 
tos jėgos supratimo tebeieš
kome savo buityje šventės me
tu.

Visos ištraukos iš N. Gaš- 
kaitės-Zemaitienės sudarytos 
knygos “Partizanai apie pa 
saulį, politiką ir save”, Lie
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centras, 
1998 Vilnius.

Antanas Dundzila

mo potencialą - Švediją dengia 
milžiniški miškų plotai - taip 
pat ir vėjo bei bangų energijos 
galimybes.

Be to, Švedijos vyriausybė 
rem ia automobilių gamybos 
koncernų "Saab" ir "Volvo" 
pastangas konstruoti leng
vuosius automobilius ir sunk
vežimius, kuriuos varytų eta
nolis ar kitoks biokuras.

Pernai Švedijos energe
tikos agentūra paskelbė apie 
ketinimą nutraukti naftos var
tojimą valstybiniame sekto
riuje. Subsidijuojamas ligoni
nių, bibliotekų šildymo siste
mų pervedim as nuo naftos 
kuro į alternatyvius šaltinius, 
o namų valdų savininkai ska
tinami naftos atsisakyti mažes
niais mokesčiais. Celiuliozės ir 
popieriaus fabrikai energiją 
gamina naudodami savo ga
mybos atliekas. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PREZIDENTAS RAGINA KOVOTI PRIES KORUPCIJĄ
Prezidentas Valdas Adam

kus ragina politikus stoti į kovą 
prieš korupciją. Spaudos kon
ferencijoje vasario 9 d. šalies 
vadovas išreiškė susirūpinimą, 
kad visuomenėje veši "pilie
tinis nihilizm as", paragino 
valdžios atstovus keisti situa
ciją šalyje.

"Svarbiausia tai, kad prieš 
porą dienų paskelbti visuome
nės nuomonės tyrimai parodė 
savotišką "pilietinį nihilizmą" 
ir tai mane verčia pažvelgti į 
tuos įvykius. Kada didelė vi
suomenės dalis išreiškia savo 
nepasitikėjimą tam tikromis 
valstybės institucijomis, ir tuo 
pačiu, ir visai valstybei, man 
atrodo, kad visiems mums tas 
uždavinys yra prieš akis - bū
tent reaguoti, kalbėti, skatinti 
dialogą tarp visuom enės ir 
valdžios įstaigų", - sakė prezi
dentas.

Specialiųjų tyrimų tarny
bos užsakym u bendrovės 
"TNS Gallup" atlikta ir pa
skelbta apklausa parodė, kad 
vis daugiau Lietuvos piliečių 
bei verslin inkų  m ano, jog  
korupcijos mastai Lietuvoje

IRANO ATSAKAS - KARIKATŪRŲ 
HOLOKAUSTO TEMA KONKURSAS

Irano didžiausias valstybi
nis laikraštis į Europos šalyse 
spausdintas pranašo Mahometo 
karikatūras reagavo vasario 7 
d. paskelbdamas karikatūrų 
Holokausto tema konkursą. 
Pasak dienraščio Hamshahri, 
konkurso tikslas - patikrinti 
žodžio laisvės, kuria daugelis 
Europos laik raščių  rėm ėsi 
skelbdami pranašo Mahometo

(Atkelta iš 1 psl.)

ASMENYS IS...

Vokietijos pareigūnas, tyrimo 
interesais pageidavęs neskelbti 
savo pavardės.

Iranas neigia Vakarų kalti
nimus, jog  jis slaptai kuria 
branduolinį ginklą, ir teigia, 
kad jo branduolinė programa 
yra vien taikaus pobūdžio ir 
nesiekia karinių tikslų. "Ne
įmanoma atskirti Irano bran
duolinės veiklos nuo jo raketų 
gamybos programų. Raketos - 
gabenim o sistem a", - sakė 
vienas Europos diplomatų, su
sipažinęs su situacija.

Rusija aiškiai davė supras
ti, jog pasirengusi parduoti 
Iranui gynybinių nedidelio 
veikimo spindulio raketų, bet 
teigia, kad neparduos šiai mu
sulmoniškai valstybei vidu
tinio ir tolimojo veikimo spin
dulio raketų kūrimo technolo
gijos.

Tuo tarpu ir Europos, ir ne 
Europos šalių žvalgybos tar
nybų darbuo to ja i p ranešė 
agentūrai Reuters, kad tarpi
ninkas iš Rusijos padėjo Iranui

per pastaruosius penkerius 
metus smarkiai išaugo.

Naujajame "Lietuvos ko
rupcijos žemėlapyje 2005" tiek 
gyventojai, tiek verslo atstovai 
korupciją nurodo kaip vieną iš 
svarbiausių šiuolaikinės visuo
menės problemų. Už korupciją 
gyventojams svarbesnė visuo
meninė problema yra tik maži 
atlyginimai bei nusikaltimai ir 
smurtas, o verslui už korupciją 
aktualiau tik emigracija iš Lie
tuvos.

Anot prezidento, pavasarį 
naują politinį sezoną pradė
siantis Seimas turi imtis ryžtin
gų žingsnių - priimti įstrigusias 
Politinių partijų ir politinių 
kam panijų finansavim o bei 
finansavimo kontrolės įstaty
mo pataisas, užtikrinti valsty
bės tarnybos, vietos ir regionų 
valdžios demokratizavimą bei 
politikų ir valdininkų asme
ninės atsakomybės įtvirtinimą, 
priimti Valstybės politikų elge
sio kodeksą bei už tik rin ti 
skaidrų ES pinigų panaudo
jimą.

"Po m ėnesio pradedame 
naują politinį sezoną, kurio

karikatūras, ribas. "Musulmo
nams iškilo rimtas klausimas: 
ar Vakarų žodžio laisvė leidžia 
kelti tokius klausim us kaip 
Amerika, Izraelio nusikaltimai 
... ir Holokaustas, o gal šita 
žodžio laisvė tinka tik apreikš
tųjų religijų šventoms verty
bėms įžeidinėti?" - klausia 
laikraštis.

Hamshahri, toli gražu ne

gauti iš Siaurės Korėjos raketų 
technologijų, leidžiančių su
kurti raketas, kuriomis galima 
smogti smūgį Vidurio Europai.

Vienas Europos diplomatų, 
remdamasis savo šalies žval
gyba, pranešė, kad Iranas įsi
gijo Siaurės Korėjoje 18 iš
m ontuotų m obiliųjų raketų 
BM-25, kurių veikimo spindu
lys - maždaug 2,500 kilometrų. 
Žvalgybos darbuotojas sakė, 
kad buvęs Rusijos arm ijos 
karininkas, vardu Viktoras, pa
dėjo Iranui gauti sovietinių 
balistinių jūrų bazavimo raketų 
SSN6 kūrimo technologiją iš 
Rusijos ir Siaurės Korėjos.

Iranas gali panaudoti šią 
technologiją raketų BM-25 
tikslumui pagerinti ir jų  skry
džio nuotoliui padidinti iki 
3,500 kilometrų. Taigi tada jos 
galės atskrieti iki Europos. 
"Rusijos valdžia arba nieko ne
žino apie jį, arba jai jis nerūpi", 
- sakė pareigūnas, pridūręs, jog 
įrodymų, kad Maskva pritaria 
minėto tarpininko veiklai, nė
ra. Irano ir Rusijos pareigūnai 
atsisakė komentuoti šį klau
simą. Reuters

metu ypatingai Seimui teks 
padaryti tam tikrų labai ryžtin
gų sprendimų kai kuriais klau
simais, kurie, galbūt, mano 
įsitikinimu, padėtų nugalėti tas 
problemas, kurios šiandiena 
yra iškilusios prieš mūsų akis", 
- sakė V.Adamkus. "Daug kur 
visą laiką keliamas ir egzis
tuojantis korupcijos momentas 
mūsų gyvenime. Čia, aišku, 
liečia ir valdžios įstaigas, bet 
tuo pačiu, aš manau, užkelia ir 
tam tikrą atsakomybę visuo
m enei. K ad tai pašalin tų , 
Seimas galėtų imtis tam tikrų 
žingsnių - būtent, įgyvendinti 
tam tikrus įstatymus: mūsų 
politinių partijų finansavimas 
tikrai atsakytų į visą eilę pri
metamų užuominų, kad poli
tikoje vykstanti korupcija yra 
todėl, kad politinės partijos 
nėra finansuojamos. Paskui 
valstybės valdininkų asm e
ninės atsakomybės klausimas 
turėtų būtų irgi pajudintas į 
priekį. Pastarosiomis dienomis 
iškilęs ES pinigų paskirstymo 
klausimas yra taip pat aktua
lus", - kalbėjo jis. LG0TIC

siekdamas ... jokių konfliktų .... 
ar nelogiško elgesio, paragino 
pasaulio menininkus pasinau
dojant žodžio laisve siųsti ka
rikatūras šiomis temomis ir 
dalyvauti konkurse".

12 autorių, atsiuntusių ge
riausiais karikatūras, gaus pri
vačių asmenų, kurių pavardės 
neskelbiamos, prizus - dvi auk
sines monetas, kurių kiekvienos 
vertė siekia 140 dolerių. Prizi
nių vietų Irane vyksiančiame 
konkurse numatyta tiek, kiek 
buvo išspausdinta pranašo Ma
hom eto karikatūrų Danijos 
laikraštyje Jyllands-Posten.

Irane vasario 7 d. dešimtys 
griežtosios linijos studentų ak
menimis ir buteliais su benzinu 
apmėtė Danijos ambasadą Te
herane. Smurtiniai protestai dėl 
pranašo Mahometo karikatūrų 
šioje šalyje tęsėsi jau antrą die
ną. Maždaug 20-čiai protestuo
tojų pavyko perlipti aukštą 
tvorą, juosiančią ambasados 
kompleksą, kur buvo padegtas 
vienas medis.

Į komplekso vidų pateku
sius jaunuolius iš karto išstūmė 
policija. Kol kas neaišku, ar 
protestuotojai buvo patekę į 
patį ambasados pastatą, iš kurio 
visi darbuotojai išvyko dar va
sario 5 d.

Irano užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas spaudai Ha
mid Reza A sefi teigė, kad 
M.Mottaki nurodė Vidaus rei
kalų ministerijai saugoti dip
lomatines misijas. "Piliečiai turi 
teisę protestuoti, tačiau dip
lomatiniai pastatai neturėtų būti 
niokojami", - valstybinė tele
vizija citavo H.R.Asefi žodžius.

Delfi

Lietuvos valstybės prezidentas Valdas Adamkus su apdovanotaisiais 
už nuopelnus L ietuvai. K airėje -  Vaclovas M om kus, A ldona 
Stempužienė, dešinėje -  Dana Stankaitytė. Donato Soko nuotr.

LIETUVOS EKSPORTAS PERNAI IŠAUGO 
27.1 PROC.

Pasaulyje augant naftos 
produktų, trąšų ir kitų pro
duktų kainoms, Lietuvos eks
portas pernai, palyginti su
2004 metais, išaugo 27.1 proc. 
iki 32,807 mlrd. litų, o impor
tas - 25 proc. iki 42,975 mlrd. 
litų.

"Rezultatai - džiuginantys. 
Eksportas augo daugiau nei 
importas, bet reikia pabrėžti, 
kad dalis eksporto išaugo, nes 
pasaulyje susiklostė palanki 
konjunktūra - ypač augo naftos 
produktų, trąšų kainos. Niu- 
džiugino ir maisto pramonės 
rezultatai - ir tai viena funda
mentalaus eksporto augimo 
p riežasč ių" , - sakė banko 
"Nord/LB Lietuvos" prezi
dento patarėjas Vadimas Tita- 
renka. Anot jo, naftos pro
duktų, trąšų, transporto prie
monių, pirmiausia laivų, eks
portą lemia pasaulinė konjunk
tūra, tuo tarpu maisto produktų 
eksporto rinkoje esama tam 
tikro stabilumo, nes supana
šėjo eksporto į ES ir trečiąsias 
šalis sąlygos. "Labai svarbu, 
kad metų pabaigoje pradėjo 
didėti investicinių prekių im
portas. Kita vertus, jų  dalis 
im porto struktūroje pernai 
sumažėjo nuo 18 iki 16 proc., 
ir tai nėra geras ženklas. Norisi 
tikėti, kad jų importo augimo 
tendencija išliks ir šiais me
tais", - kalbėjo analitikas.

Statistikos departamentas 
pranešė, kad negalu tin iais 
muitinės deklaracijų ir Intra- 
stato ataskaitų duomenimis,
2005 m etais iš šalies eks
portuota  prekių už 32,807 
mlrd. litų, o į Lietuvą impor
tuota - už 42,975 mlrd. litų.

Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas 2005 metais buvo

10,167 mlrd. litų - 18.7 proc. 
didesnis nei 2004 metais.

Tačiau dėl pasikeitu sio  
duom enų šaltinio, m etodo
loginių ir organizacinių skirtu
mų šie duomenys nėra visiškai 
palyginami su užsienio pre
kybos duomenimis, skelbtais 
iki metų 2004 metų gegužės 1- 
osios.

Per metrus - gruodį, pa
lyginti su 2004 metų gruodžio 
mėnesiu, šalies eksportas pa
didėjo 25.7 proc., importas - 
28.1 procento, o per mėnesį 
(2005-ųjų gruodį, palyginti su 
lapkričiu) - atitinkam ai su
mažėjo 7.3 proc. ir 7.4 pro
cento.

2005-aisiais daugiausiai 
eksportuota į R usiją (10.4 
proc. viso eksporto), Latviją 
(10.3 proc.), Vokietiją (9.4 
proc.) ir Prancūziją (7 proc.), 
o daugiausiai importuota iš 
Rusijos (27.8 proc.), Vokietijos 
(15.2 proc.), Lenkijos (8.3 
proc.) ir Latvijos (3.9 proc.).

Eksportas į Europos Są
jungos valstybes sudarė 65.4 
proc. viso eksporto, importas 
iš jų - 59.1 proc., NVS vals
tybėms teko atitinkamai 17.7 
proc. eksporto ir 31.3 proc. 
importo.

Didžiausią Lietuvos eks
porto dalį sudarė mineraliniai 
produktai (27.5 proc.), ma
šinos ir mechaniniai, elektros 
įrenginiai (12.4 proc.), teks
tilės medžiagos ir jos dirbiniai 
(9.2 proc.).

D augiausiai im portuota 
taip pat mineralinių produktų 
(25.6 proc.), mašinų ir m e
chaninių bei elektros įrenginių 
(17.9 proc.), transporto prie
monių ir įrenginių (11.7 proc.).

LG0TIC
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Lietuvos Respublikos ambasadoriaus JAV 
Vygaudo Ušacko sveikinimo žodis 

JAV lietuviams
Valstybes atkūrimo dienos proga

Mieli Amerikos lietuviai,
Sveikinu Jus su Lietuvos valstybės atkūrimo švente!
Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. ir šalies nepriklau

somybės atkūrimas 1990 m. yra svarbiausios ir reikšmingiausios 
XX a. Lietuvos istorijos datos, garantavusios mūsų valstybės 
išlikimą, tautinės savim onės ir valstybingum o tradicijų  
išsaugojimą.

Džiaugiuosi, kad šiandien JAV lietuviai nenuilstamai dirba, 
skatindami tautinės savimonės ir tradicijų puoselėjimą išeivijoje 
ir jų  perdavimą ateinančioms kartoms. Gausus būrys lietuvių ir 
Lietuvos draugų renkasi į lietuviškus sporto, kultūros renginius, 
jaunimas lanko šeštadienines mokyklas. Šiais metais Lietuvių 
operai -  50 metų, liepos mėnesį vyks aštuntoji Išeivijos dainų 
šventė, krepšinio, futbolo, golfo ir slidinėjimo turnyrai -  tai tik 
nedaugelis išvardintų renginių, kuriuos energingai ir pakiliai 
rengia įvairių kartų lietuviai Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
kurie suartina bei suteikia įkvėpimo ir kitų šalių lietuvių 
bendruomenėms.

Tikiuosi, kad Jūs ir toliau išlaikysite šią aktyvią lietuvybės 
veiklą, bei sutelktomis įvairių emigracijos bangų lietuvių 
pastangomis stiprinsite ryšius su Tėvyne, kurioje Jūs visi esate 
laukiami.

Pastarąjį dešimtmetį iš Lietuvos išvyko daug perspektyvaus, 
universitetus baigusio, gerą išsilavinimą įgijusio jaunimo. 
Nemaža jo  dalis savo gyvenimą ilgesniam ar trumpesniam laiku 
susiejo su Amerika. Tačiau net ir didelis geografinis atstumas 
negali atitolinti Tėvynės nuo Jūsų, o Jūsų -  nuo Tėvynės.

Kviečiu Jus dar intensyviau įsitraukti į Lietuvos gyvenimą. 
Jūsų užsienyje įgyta svari patirtis ir žinios yra labai reikalingi 
Tėvynėje, kur dar tik kuriami atviros pilietinės visuomenės 
pagrindai, o demokratinė politinė kultūra susiduria su daugeliu 
iššūkių. Tiktai bendromis mūsų visų- Lietuvos žmonių- 
pastangomis ir darbais sugebėsime sukurti stiprią ir klestinčią 
Lietuvos valstybę.

Širdingai sveikinu visus JAV lietuvius su Vasario 16-osios 
švente ir linkiu, kad meilė Tėvynei neblėstų, o likimo nublokšti 
į tolimus kraštus minėtų šią šventę su džiaugsmu ryžtu tarnauti 
Tėvynei! Ambasadorius Vygaudas Ušackas

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir M eksikai Vygaudas 
Ušackas. LR amabasados nuotr.

LIETUVA PLEČIA MISIJĄ AFGANISTANE
Lietuva, tęsdama Afganis

tano Goro provincijos atkūri
mo grupės veiklą, planuoja 
plėsti misijos civilinį kompo
nentą ir aktyvinti bendradar
biavimą su Europos Sąjunga 
bei kitomis tarptautinėmis ne
vyriausybinėmis organizaci
jomis.

Tai vasario 9 d. Italijos Ta
orminos mieste vykstančiame 
NATO gynybos ministrų ne
oficialiame susitikime pareiš
kė Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Gediminas Kirkilas, 
pranešė Krašto apsaugos mi
nisterija.

Lietuvos ministras kolegas 
inform avo, kad šiuo m etu 
situacija Gore išlieka rami ir

kontroliuojama, nors vasario 6 
d. provincijos sostinėje buvo 
surengta protesto dem onst
racija dėl Vakarų spaudoje pa
skelbtų pranašo M ahometo 
karikatūrų. D em onstracijos 
metu, glaudžiai bendradar
biaujant su vietos valdžia, 
smurto pavyko išvengti.

NATO sąjungininkai suta
rė, kad Tarptautinė paramos 
saugumui pajėgų operacija yra 
ilgalaikis A ljanso įsiparei
gojim as ir pastarųjų dienų 
įvykiai, susiję su pranašo Ma
hometo karikatūromis, nepa
keis NATO planų šią vasarą 
perimti iš JAV pietinių Afga
nistano provincijų kontrolę. 
Tačiau ministrai pabrėžė, kad

RESPUBLIKA SUKĖLĖ 
PAVOJŲ

"Visame pasaulyje didėja 
įtampa dėl Vakarų spaudoje 
publikuotų karikatūrų, kurios 
užgavo islamą išpažįstančių 
žmonių jausm us. Tuo tarpu 
Respublikos grupės leidinių 
vadovai, nepaisydami Zurna- 
listų ir leidėjų etikos komisijos 
rekom endacijos, dėl jiem s 
vieniems žinomų priežasčių 
perspausdino šiuos apgailė
tinus piešinius savo laikraš
čiuose”, rašoma Seimo Tėvy
nės sąjungos frakcijos narių 
pareiškime.

Anot jų, esamomis aplinky
bėmis toks veiksmas negali 
būti palaikytas lengvapėdiška 
klaida arba pateisintas tariamu 
laisvosios žiniasklaidos soli
darumu. LGITIC

ši plėtra bus sudėtinga, nes 
saugumo situacija šiame regio
ne išlieka įtempta.

Lietuva nuo praėjusių metų 
birželio vadovauja labai atsi
likusioje, atokioje Goro pro
v incijo je  įsikūrusia i PAG. 
Minėtoje provincijoje įsitvir
tinus Lietuvos kariškiam s, 
saugumo padėtis stabilizavosi, 
rugsėjį be incidentų įvyko pir
mieji per kelis dešimtmečius 
Afganistano parlamento ir mu
nicipalinės valdžios rinkimai. 
Šiemet planuojama plėsti PAG 
civilinį komponentą, kuris ko
ordinuos pagalbos projektų 
įgyvendinimą. Lietuvos URM, 
dalyvaujant kitoms valstybės 
institucijoms, rengia PAG civi
linės veiklos strategiją. LGITIC

Brangus tautiečiai!
Vasario 16-oji -  Lietuvos istorijoje viena žymiausių datų, 

va in ikavusių  ilgaam žę m ūsų tau tos kovą už la isvę  ir 
nepriklausomybę. Nei persekiojimai, nei tremtys ir Sibiro 
katorgos, nei lietuviškos spaudos draudimas, trukęs ilgus keturis 
dešimtmečius, nepalaužė lietuvių valios ir ryžto turėti valstybę 
ir patiems tvarkyti savo gyvenimą ir likimą. Ištisos kartos siekė 
šio šviesaus tikslo. Prisiminkime XIX amžiaus sukilimų prieš 
carizmą dalyvius, tuos, kurie žadino ir kėlė tautą -  Joną 
B asanavičių , Vincą K udirką, aušrininkus, varpininkus, 
Nepriklausomybės akto signatarus, savanorius.

Tačiau laisvė neiškovojama be aukų. Kiek mūsų tautos sūnų 
ir dukrų už Tėvynės laisvės siekį krito nelygioje kovoje, amžinai 
liko gulėti Siaurės ir Sibiro platybėse!

Vasario 16-oji -  vienybės ir susitelkimo šventė. Prieš 88 -  
erius metus Nepriklausomybės aktą karštai palaikė ir užsienio 
lietuviai. Šiandien Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minime 
visi -  čia, Lietuvoje, ir visur, kur gyvena mūsų tautiečiai, 
istorinių aplinkybių ar laisvo pasirinkimo valia atsidūrę toli nuo 
Tėvynės.

Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos proga. Tegul ši šventė mus labiau 
suburia, suvienija ir padeda įveikti laikmečio iššūkius. Būkime 
verti brangių Vasario 16-osios idealų.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius
Vilnius, 2006 m. vasaris

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ CLEVELANDE
Vasario 25 dieną, šeštadienį, 6:00 val. vak. minėjimas 

Dievo Motinos parapijos salėje 
Kalbės Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV 

VYGAUDAS UŠACKAS 
Meninę dalį atliks Chicagos lietuvių tautinių šokių 

ansamblis GRANDIS
Po programos šokiams gros RIMO KASPUČIO orkestras iš 

Detroito.

Bus duodama kava ir veiks baras. Taip pat bus parūpinta vaikų priežiūra.

Bilietai į minėjimą, koncertą ir šokius 
suaugusiems 15 dol. ir 20 dol., studentams 10 dol., vaikams 5 dol.

Šilta vakarienė -  tik pageidaujantiems ir iš anksto (iki vasario 18 d.) 
užsisakiusiems su priedu 10 dol.

Koncerto ir vakarienės bilietai bei vaikų registracija -  sekmadieniais 
Dievo Motinos parapijoj arba skambinant:

Kristinai Stankaitytei-Phillips 440- 238-2557 
ar Beatričei Pautienienei 216-383-8225

Sekmadienį, vasario 26 dieną 9:45 v.r. vėliavų pakėlimas 
Dievo Motinos parapijos aikštėje.

10:00 v.r. Mišios Dievo Motinos šventovėje, gieda choras EXULTATE,

10:30 v.r. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje

Minėjimą rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos Clevelando skyrius
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MIELI TAUTIEČIAI IR GERADARIAI,
Nuo 1915 m. Am erikos 

Lietuvių Taryba apjungia išei
vijos organizacijas (dabar 17) 
vieningam darbui remti Lie
tuvos ir lietuvių teises. Sėk
mingai rėmėme ne tik Lietuvos 
valstybingumo atkūrimą, bet 
Lietuvos pilnateisę narystę 
NATO bei Europos Sąjungoje. 
Jūsų pritarimo ir aukų dėka šie 
lūkesčiai tapo tikrove. Prašo
me Jūsų paramos, kad ALTas 
galėtų efektingai tęsti mums 
taip svarbią veilą.• Washingtone įamžinki
me komunizmo aukos ALTas 
jau  seniai siekia, kad JAV 
sostinėje būtų pastatytas pa
m inklas įam žins m ilijonų  
komunizmo aukų. Šiandieną 
galima pranešti, kad ALTas ir 
kitų Pabaltijo  organizacijų  
pastangų dėka jau 2006 metais 
bus pastatytas.• Akademiniuose sluoks-

AMBASADORIAUS PARAMA LIETUVAI
Š. m. vasario 6 d. Utenos ra

jono savivaldybės meras Alvy
das Katinas priėmė Lietuvos 
ambasadorių JAV ir Meksikai 
Vygaudą Ušacką. Susitikime su 
ambasadoriumi taip pat dalyva
vo Savivaldybės administraci
jos Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas Antanas Panavas ir 
Utenos rajono Daugailių svei
katingumo ir sporto rėmimo 
fondo pirmininkas, Daugailių 
pagrindinės mokyklos direk
torius Stasys Dervinis, šios mo
kyklos mokytoja Svetlana Der- 
vinienė.

Daugailių sveikatingumo ir 
sporto rėmimo fondas, kurio 
įkūrim o iniciatorius yra V. 
Ušackas, jau ne vienerius metus 
organizavo bei prisidėjo orga
nizuojant Utenos rajono kaimo 
mokyklų mokinių vasaros poil
sio stovyklas. Šias stovyklas 
taip pat remia Utenos rajono sa
vivaldybė, Lietuvos Respubli
kos Švietimo ir mokslo minis
terija ir JAV-Baltijos fondas, o 
ambasadorius su žmona Loreta, 
viešėdami Lietuvoje ir turė-

Lietuvos R espublikos am basadorius JAV ir M eksikai Vygaudas U šackas (antras iš dešinės) jo 
pagerbim o metu Utenos mieste.

niuose -  Lietuvos interesai
ALTo pagrindinė veik la -  
teisingos informacijos sklei
dimas. Viena iš dabartinių už
duočių -  teisingos Karaliau
čiaus krašto istorijos ir jos da
bartinės teisinės būklės objek
tyvus pristatymas tarptautiniu 
mastu. ALTas drauge su Illi
nois Universiteto Lituanisti
kos katedra suruošė paskaitų 
ciklą. Šį klausimą pristatė dr. 
Darius Furmonavičius iš Ang
lijos B radford  U niversito . 
ALTas ir toliau sieks, kad šis 
klausimas išliktų gyvas visuo
meniniame politiniame lygme
ny. • Informacija ir viešosios 
nuomones formacija ALTo 
pastangomis Lietuvos reikalai 
yra pristatomi plačiajai visuo
menei spaudos puslapiuose: 
Londono Financial Times, 
Chicago Tribune, Daily South-

dami galimybių, būtinai jose 
apsilanko.

Kad ir šiais metais kaimo 
vaikų vasaros poilsio stovyklų 
rėmimo programa bus tęsiama 
jau 9 šalies rajonuose, Utenos 
rajono savivaldybės administ
racija informavo jau anksčiau, 
tą patvirtino ir ambasadorius 
šio susitikimo metu. Pagrindi
nės paramos lėšos -  14 400 JAV 
dolerių -  yra gautos už Ameri
koje parduotus 600 ambasado
riaus V. Ušacko knygos "Kalbų, 
straipsnių ir interviu rinkinys" 
egzempliorių, o taip pat paau
kotus amerikiečių pinigus.

Kaip svečias pastebėjo, vai
kai stovyklose mažiausiai už
imti būna liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais, kai mokytojai, vado
vaujantys stovykloms, nori pa
ilsėti, tad jo  nuomone, juos 
galėtų pakeisti Amerikos lietu
vių studentai, kurie jau išreiškė 
norą atvykti į Lietuvą padirbėti. 
Taip pat ambasadorius sutiko su 
A. Panavo siūlymu dėl kursų 
organizavimo stovyklų vado
vams. V. Ušackas taip pat do-

town, Washington Times, ir 
Chicago Sun-Times ir kituose 
laikraščiuose.• Rusija turi atsiprašyti 
Šiais m etais ALTo pastan 
gomis JAV Senatas ir Atstovų 
rūmai vienbalsiai pareikalavo, 
kad Rusija atsiprašytų už Lie
tuvos okupaciją. Tai lemtingas 
pirmas žingsnis siekiant kom
pensacijos išmokėjimo.• Jungtine veikla -  našūs 
darbai Jau penkis dešim t
mečius veikia ALTo įkurtas ir 
išlaikomas Jungtinis Amerikos 
P aba ltieč ių  K om itetas 
(JBANC) -  Washingtone. Šis 
ALTo biuras šiandieną yra ta
pęs pagrindinis visuomenės iš
laikomas informacijos šaltinis 
ir mūsų siekių gynėjas Wa
shingtone. Išlaikykim jį.• Iš anksto dėkojame už 
Jūsų paramą ir pasitikėjimą.

Saulius V. Kuprys
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas

mėjosi ir vasarą Saldutiškyje 
veikiančia katalikiška vaikų 
stovykla, žadėjo ten apsilan
kyti. Susitikimo dalyvius am
basadorius taip pat informavo, 
kad Lietuvos kaimo viešosios 
bibliotekos irgi sulauks para
mos -  bibliotekų kompiuteriza
vimą ketina remti Bill Gates, 
"Microsoft" įkūrėjo, paramos 
fondas. Tokią paramą gaus ir 
kaim yninės Latvijos kaimo 
bibliotekos.

Pernai am basadoriu i V. 
Ušackui už aktyvią visuomeni
nę veiklą ugdant Utenos rajono 
vaikų ir jaunimo pilietinį akty
vumą ir pilietiškumą paskirtas 
2005-ųjų metų Utenos miestui 
nusipelniusio žmogaus apdova
nojimas. Kadangi Utenos mies
to šventėje, kai buvo teikiami 
apdovanojimai, V. Ušackas ne
galėjo dalyvauti, jam meras A. 
Katinas apdovanojimą įteikė 
šios viešnagės metu. Skirtą 744 
Lt piniginę premiją ambasado
rius pervedė į Daugailių sveika
tingum o ir sporto rėm im o 
fondą.

Utenos rajono savivaldybes 
administracijos inf.

Živilė Vaitkienė kalbasi su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi, 
kurio žodis Vasario 16-osios šventės proga skirtas C leveland 
lietuviams.

LIETUVIŲ FONDUI KANDIDATŲ SIŪLYMAS

Lietuvių fondo narių meti
niame suvažiavime 2006 m. 
balandžio 29 d. Lemonte bus 
renkami 6 LF direktoriai arba 
trečdalis LF tarybos d irek
torių trejiems metams, nes LF 
direktorių tarybą sudaro 18 
asmenų. Taip pat bus renkami 
3 Kontrolės komisijos nariai 
vienų metų kadencijai. Kan
didatų į LF direktorių tarybą ir 
Kontrolės komisiją sąrašas bus 
išsiųstas visiems LF balsuo
jantiems nariams susipažinti 
ne vėliau kaip prieš 30 dienų 
iki narių suvažiavimo kartu su 
pranešimu apie suvažiavimą. 
LF Nominacijų komisiją su
daro pirmininkas Saulius Cy- 
vas, Robertas Vitas ir Ramona 
Steponavičiūtė-Žemaitienė.

Lietuvių fondo pilnateisiai 
nariai yra kviečiami siūlyti LF 
Nominacijų komisijai kandi
datus į LF direktorių tarybą ir 
Kontrolės komisiją iki 2006 
m. kovo 4 d., pasiunčiant kan-

VISUOMENĖ TURI PASMERKTI V.USPASKICHO 
UŽGAULIOJIMAMS

Politologo Lauro Bielinio 
nuomone, Darbo partijos par
tijos Viktoro Uspaskicho nepa
garbus elgesys koalicijos part
nerių ir prezidento atžvilgiu 
nesikeis, o atkirtį jo užgaulio
jimams turi duoti visuomenė. 
"Jis juk neišgėręs, jis visuomet 
toks bus, jis  neišsiblaivys. 
Girtas išsiblaivo. Žmogų reikia 
auklėti, o V.Uspaskichą reikia 
labai auklėti, reikia mokyti jį 
nuo mažens, gal nuo pirmos- 
trečios klasės, kad jis pirmiau
sia parašytų savo vardą teisin
gai. Galbūt jis lotyniškų raidžių 
nežino? Ar matėt jūs jį skaitantį 
ar tuo labiau rašantį? Aš nema
čiau", - po politologų susitiki
mo su prezidentu ironiškai kal
bėjo L.Bielinis. Jis komentavo 
spaudoje aprašytus V.Uspaski- 
cho susitikimus su Lietuvos 
gyventojais, kuriuose Darbo 
partijos suabejojo prezidento 
Valdo Adamkaus atmintimi bei 
lietuvių kalbos žiniomis.

Pats V.Adamkus vasario 9 
d. spaudos konferencijoje sakė 
nekomentuosiąs V.Uspaskicho 
pasisakymų. "Cia yra jo sąžinės

didato/ės vardą, pavardę, adre
są, telefoną, trumpą biografiją 
ir trum pą paaiškinim ą apie 
kandidato kvalifikacijas bei vi
suomeninę patirtį ir raštišką 
kandidato sutikimą. Kandida
tais gali būti tik pilnateisiai LF 
nariai. Siūlymus ir sutikimus 
paštu, faksu arba elektroniniu 
paštu  siųsti: L ithuan ian  
Foundation, LF Nominacijų 
komisija, 14911 127th Street, 
Lemont IL 60439. Faksas 
630-257-1647 . E -paštas: 
admin @ lithfund.org

Papildomi kandidatai į LF 
tarybą ir Kontrolės komisiją 
galės būti siūlomi ir LF narių 
m etinio suvažiavim o metu, 
kaip buvo praeityje, tačiau iki 
kovo 4 d. gautų kandidatų 
vardai ir pavardės bus iš anksto 
praneštos visiem s nariam s 
prieš suvažiavimą ir įrašytos į 
balsavimo korteles.

LF informacija

reikalas ir aš iki to lygio nesilei
siu kom entuoti", - pareiškė 
prezidentas.

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojo L. 
Bielinio nuomone, prezidentui 
ir nereiktų reaguoti į Darbo par
tijos vadovo žodžius. "Cia yra 
aukštas valstybinis lygmuo. 
(...). Prezidentą rinko visuome
nė ir visuomenė jį gina, geriau, 
blogiau, bet gina. O dabar 
reaguoti į kiekvieną? Atsipra
šau, Pravieniškėse daug tokių", 
- kalbėjo L.Bielinis. Jis spėjo, 
kad būtent prezidento reakcijos 
ir siekia V.Uspaskichas. "Gal
būt jis to ir nori - sureaguokite 
į mane tokį kvailą, kad patys 
tokiais taptumėte, todėl ir ne
reaguojama, ne tavo lygmuo, 
vaikine", - kalbėjo politologas. 
Kito TSPMI dėstytojo Alvido 
Lukošaičio nuomone, anksčiau 
ar vėliau visuomenė sureaguos 
į V.Uspaksicho elgesį, o prezi
dentas, politologo nuomone, 
vargu, ar turėtų reaguoti į "pa
čius žemiausius politinės kul
tūros standartus". LGITIC

lithfund.org
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C H IC A G O , IL

UŽ NUOPELNUS 
LIETUVAI APDOVANOTI 

4 LIETUVIAI
Čikagoje lankėsi Lietuvos 

Respublikos prezidentas Val
das Adamkus, grįždamas su 
žmona Alma iš savo atostogų 
Meksikoje. Jis taip pat skyrė 
laiko vasario  3 d ieną o f i
cialiam susitikimui su lietu
viais. Generaliniame konsulate 
už nuopelnus Lietuvai įteikė 
valstybės apdovanojimus ir 
kalbėjosi su žiniasklaidos at
stovais ir apdovanotųjų šeimų 
nariais.

Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio  G edim ino ordino 
Komandoro kryžium i buvo 
apdovanotas dainininkas ir 
Lietuvių Operos valdybos pir
m ininkas, Jaunim o centro  
direktorių tarybos pirminin
kas, Vaclovas Momkus.

Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio  G edim ino ordino 
Karininko kryžiumi apdova
nota C levelande gyvenanti 
lietuvių radijo laidų “Tėvynės 
garsai” vedėja ir Lietuvių Ope
ros solistė, lietuvių muzikinės 
kultūros puoselėto ja, ypač 
lietuvių kompozitorių kūrinių 
propaguotoja, garsinusi Lie
tuvą savo dainavimu su JAV ir 
Pietų Amerikos simfoniniais 
orkestrais.

Taip pat Karininko kryžiu
mi buvo apdovanota solistė 
Dana Stankaitytė, ilgametė 
Lietuvių Operos pagrindinių 
soprano partijų atlikėja.

Karininko kryžiumi apdo
vanotas solistas Jonas Vaznelis 
atsiėmime negalėjo dalyvauti.

Prezidentas Valdas Adam-

N aujovė - laidos penk
tadieniais, kurias pristato Lie
tuvių fondas.

Amerikos lietuvių televi
zija savo žiūrovams vasario 
mėnesį žada daug naujovių ir 
staigmenų. Jau tris kartus per 
savaitę WFBT 48- uoju kanalu 
bei Com cast 248 kabeliniu 
kanalu  tran sliuo jan ti savo 
laidas vienintelė lietuviška 
televizija Am erikoje dar ir 
k iekvieną vasario m ėnesio 
penktadienį rodys geriausias 
Lietuvos Nacionalinės tele

Clevelando šokių grupė “Švyturys” .

Solistė A ldona Stempužienė po apdovanojimo Lietuvos valstybės 
ordinu su prezidentu Valdu Adamkumi ir sūnumi Linu, ir jo  žmona 
Yumi. Donato Soko nuotr.

kus apdovanotiesiems dėkojo 
už lie tuv iškosios kultūros 
puoselėjimą ne tik savųjų, bet 
ir amerikiečių tarpe.

Šiuo apdovanojimu ypač 
džiaugiasi Clevelando lietu
viai, kad iš jų  tarpo už nuopel
nus Lietuvai buvo pagerbta 
m enin inkė so lis tė  A ldona 
Stempužienė. Ji savo muzikinę 
veiklą pradėjo “Čiurlionio” 
ansamblyje. Turėdama prigim
tinę Dievo dovaną -  gražų 
balsą ir gabum us m uzikai, 
greitai buvo pradėta kviesti su 
koncertais. Kai Lietuvių Opera

YPATINGA VASARIO MĖNESIO ALTV PROGRAMA
vizijos pramogines programas. 
Ši akcija skiriama Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimui, 
todėl visos rodomos laidos 
primins žiūrovams įsim inti
niausius mūsų tautos istorijos 
įvykius bei pastarųjų metų 
svarbiausių Lietuvos įvykių 
akimirkas, suteiks galimybę 
pasiklausyti žinomiausių dai
nininkų atliekamų populiariau
sių patriotinių lietuviškų dai
nų. Penktadienio laidos išsi
skirs savo šventiškumu bei 
unikaliais, iki šiol dar mūsų

pradėjo statyti operas, ji buvo 
pagrindinė m ezzo-soprano 
partijų atlikėja. Dainavo Faus
to, Carmen, Trubadūro, Aidos, 
Cavallerijos Rusticanos, Jū
ratės ir K astyčio , K aukių  
baliaus, Don Carlo, Viliaus 
Telio, Čigonų barono operų 
spektakliuose, o kai Lietuvių 
Opera su Čikagos simfoniniu 
orkestru, diriguojamu Alek
sandro K učiūno, atliko G. 
Verdi “Requiem”, ji amerikie
čių kritikų buvo ypač gerai 
recenzuota.

VR

žiūrovams nematytais vaiz
dais. Šventinių laidų ciklas 
prasidėjo laisvės dainų koncer
tu “Šaukiu aš tautą” . Koncerte 
dainvo V.Kernagis, E.Kučins- 
kas, V.Stakėnas, J.Šeduikytė, 
vaikų ir jaunimo folkloro gru
pė “Serbentėlė” , vaikų ir jau
nuolių choras “Ąžuoliukas” , 
LRT koncertas bei kt. Kitose 
penktadienio laidose bus ga
lim a pam atyti šio koncerto 
tęsinį, o taip pat ištraukas iš 
populiarios publicistinės lai
dos “Laiko ženklai” , kurios 
autorė Liudvika Pociūnienė 
neseniai buvo apdovanota gar
bingiausiu Vilniaus apdova
nojimu bei tapo Lietuvos žur
nalistų draugijos S.Lozoraičio 
premijos laureate. Ši laida pa
sakos apie senovės Lietuvą bei 
leis mėgautis unikaliais archy
viniais kadrais.

Taip pat penktadienio lai
dose galėsite pasiklausyti gar
sių Lietuvos aktorių skaitomos 
poezijos iš ciklo “Nerimo poe
zija” , daug skambių laisvės 
dainų ir prisiminti jaudinančias 
L ietuvos stojim o į NATO, 
Europos Sąjungą akimirkas.

C L E V E L A N D ,  OH

JAUNIMAS RUOŠIASI 
KONCERTUI 

CLEVELANDE
Pastaruoju metu įsikūręs 

jaunim o choras Clevelande 
“Naujoji intriga” ir jaunimo 
šokių grupė “Švyturys” darbš
čiai ruošiasi “Draugystės var
tai” koncertui, įvyksiančiam 
š.m. kovo 11-tą d. Clevelande.

D alyvauti koncerte ren 
gėjai taip pat pakvietė neseniai 
įsikūrusį Detroito “Momies- 
telio” jaunimo chorą. Koncer
tas -  tai jaunimo draugystės 
šventė, kurioje susirinks beje 
60 jaunuolių.

Kai kurie dalyviai -  drau
gauja jau nuo senų laikų, pra
džios mokyklos ir vasaros sto
vyklų. Kiti -  pirmą kartą su
sipažins Dainavos stovykla
vietėje ruošiamoje repetici- 
joje-pokylyje, kuris įvyks šio 
mėnesio pabaigoje. Ten kartu 
suvažiuos visi kovo mėn. kon
certo dalyviai.

“Naujoji intriga” ir Švy
turys” repetuoja sekmadieniais 
po pamaldų. Ne vienas narys 
dalyvauja abiejuose grupėse, ir

Clevelando jaunim o choras “Naujoji intriga” .

N E W  Y O R K , NY

Vida Jankauskiene, ilga
metė Lietuvių bendruomenės 
veikėja, dabartinė Queens 
Brooklyn apylinkės pirminin
kė, ir ilgametė skaučių veikėja, 
Lietuvos Respublikos prez. 
Valdo Adamkaus apdovanota

P IT T S B U R G H ,  PA

Lithuanian Citizens Society 
Newsletter, mėnesinis anglų 
kalbos biuletenis, š.m. balan
džio m ėnesį pradės 11-sius 
gyvenimo metus. Biuletenis 
rašo  apie įvykius -  žinias 
Pittsburgh lietuvių apylinkėje, 
JAV ir Lietuvoje. Šį mėnesinį 
leidžia ir globoja Lithuanian 
Citizens Society of Western, 
PA draugija, vadovauja pirm. 
Vytas Miselis.

Nepraleiskite progos kiek
vieną vasario mėnesio penkta
dienį nuo 7 iki 8 val. vakaro 
pasižiūrėti šias specialias lai
das, kurių rodymą JAV remia 
Lietuvių fondas.

Malonių ir prasmingų aki
mirkų! ALTV inf.

praleidžia visą sekmadienio 
popietę m okindam asis lie 
tuviškų šokių ir dainų. Det- 
roitiškiai “Momiestelio” choro 
studentai ir gimnazistai taip pat 
kartu suvažiuoja į repeticijas 
sekmadieniais.

Su jaunimu gražiausiai dir
ba “Draugystės vartai” kon
certo kūrybingi ir darbštūs 
rengėjai, Aušrinė ir Ričardas 
Širvinskai. Jiems į talką ateina 
nemažai bendradarbių, jų tarpe 
gausi “Švyturio” ir “Naujoji 
intriga” narių dalis tėvelių.

P. Š irv insk ienė jau  tris 
metus vadovauja “Švyturiui”. 
“Naujoji intriga” vadovauja 
22-erių metų Saulius Kliorys, 
o “Momiestelio” chorui -20- 
ties metų jaunuolis Andrius 
Giedraitis.

Koncertui ruošdamasi kau
piasi jaunatviška dvasia, entu
ziazmas, ir linksmybė.

B ilie ta i į koncertą  bus 
parduodami Dievo Motinos 
parapijos kavinėje sekm a
dieniais po pamaldų ir darbo 
valandomis “Taupos” įstaigo
je.

Saulius Kliorys

medaliu už jos visuomeninį 
darbą. M edalis bus įteiktas 
Vasario 16-tos proga.

Philadelphijoj mirė ilga
metis žurnalo Karys redakto
rius Balys Raugas. Jis buvo 
vienas iš tų pasišventusių žmo
nių, kuris savo laiką ir energiją 
aukojo lietuvybės išlaikymui. 
Zurnalas Karys buvo spausdi
nam as Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėje, o vėliau Lietuvoje.

“New Yorkiečiai šalia mū
sų” kviečia vasario 16-tą 7:30 
v. v. į Aušros Vartų parapiją 
pasiklausyti dainininkės Skaid- 
ros Jančaitės ir paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės dieną 
Manhattan. Skaidra atliks šiuo
laikinių lietuvių ir pasaulio 
kompozitorių kūrybą.

Vasario 21 d., antradienį, 
8:00 v.v. per televizijos prog
ramą “Love Monkey” parodys 
ir Apreiškimo bažnyčią, kurioje 
trumpa dalis buvo filmuota.

Vasario 11 d. buvęs Lietu
vos ambasadorius Anicetas 
Simutis atšventė 97-ių metų 
gimtadienį.

Dr. Paul Michael Kazas, 
(Nukelta į 11 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dekretus, kuriais 

paskyrė naujuosius Lietuvos am basadorius Ukrainoje ir 
Jungtinėse Tautose. Prezidento dekretu Lietuvos ambasadoriumi 
Kijeve nuo vasario 10 dienos skiriamas Kovo 11-osios akto 
signataras Algirdas Kumža. Pernai kadenciją baigęs Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje Viktoras Baublys tapo naujuoju 
Lietuvos generaliniu konsulu Karaliaučiaus srityje. Naujuoju 
ambasadoriumi JT nuo vasario 20 dienos skiriamas Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius Dalius Cekuolis. Siame poste 
jis pakeis nuo 2000-ųjų kovo JT dirbusį Gediminą Šerkšnį.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija vasario 9 dieną gavo 
Irano Islamo Respublikos notą dėl Respublikos publikacijos, 
skelbtos šių metų vasario 8 dieną, teigiama URM pranešime 
spaudai. Notoje konstatuota, kad kai kuriose Europos šalyse 
išspausdintos karikatūros, perspausdintos Respublikoje šių metų 
vasario 8 dieną, išprovokavo gilų islamo religijos išpažinėjų 
pasipiktinimą visame pasaulyje.

Lietuva - už laisvus ir demokratinius, žmogaus teises 
už tik rinanč iu s B altarusijo s p rez iden to  rink im us, sako 
prezidentas Valdas Adamkus. Jo teigimu, reikia sudaryti sąlygas 
Baltarusijos žmonės išreikšti savo nevaržomą, laisvą valią. 
"Lietuva savo politinėje sistemoje yra įgyvendinusi šį principą. 
Esam e laisv i, nebijom e išsaky ti savo žodžio, aktyviai 
dalyvaujame tarptautinėje politikoje. Linkėčiau to paties ir 
B altarusijos žm onėm s", - spaudos konferencijo je  sakė 
V.Adamkus. Kovo 19 dieną vyksiančiuose rinkimuose, be 
dabartinio Baltarusijos prezidento Aleksandr Lukašenkos, kuris 
vadovauja šaliai dvylika metų ir balotiruojasi į prezidento postą 
jau trečią kartą, rinkimuose ketina dalyvauti susivienijusios 
opozicijos vadas Aleksandr Milinkevič, buvęs Baltarusijos 
universiteto rektorius socialdemokratas Aleksandr Kozulin ir 
lojalus valdžiai parlamento deputatas Sergej Gaidukevič. 
Europos Sąjunga ir JAV, kurios sąžininga ir teisinga nepripažino 
nė vienos rinkimų kampanijos Baltarusijoje nuo 1996 metų, o 
2001 metų prezidento rinkimų rezultatus vadina suklastotais, 
grasina sankcijomis oficialiajam Minskui, jei ir šie rinkimai 
nebus demokratiniai.

Valstybes vadovas Valdas Adamkus tikisi, kad Vyriausybės 
ir Rusijos koncerno “Jukos” derybos dėl naftos perdirbimo 
bendrovės “Mažeikių nafta” akcijų pardavimo baigsis tokiu 
rezultatu, kuris atitiks Lietuvos interesus. “Tai, ką mes visi 
žinome, didelio optimizmo nekelia. Tačiau aš vis tiek tikiuosi, 
nes derybos vyksta toliau, kad bus rastas atitinkamas sprendimas, 
kuris patenkins mūsų valstybės, ir nesukels jokios energetikos 
krizės", - per spaudos konferenciją teigė valstybės vadovas ir 
prisipažino turįs tik bendrą informaciją apie derybų eigą ir 
nežinąs visų detalių. Vasario 8 d., jog Vyriausybėje buvo 
surengtas susitikimas su Rusijos koncerno “Jukos” atstovais. 
Už uždarų durų vykusių derybų rezultatų  po susitikim o 
nekomentavo nė viena pusė. Nebuvo paskelbta net ar apskritai 
susitarta dėl kito susitikimo su “Jukos” derybininkais.

P agerbdam i Sausio 13-osios aukas ir pam inėdam i 
penkioliktąją tragiškų sausio įvykių sukaktį, Los Angeles 
lietuvių bendruomenė žuvusios Loretos Asanavičiūtės mamai 
Stasei Asanavičienei įteiks Lietuvos laisvės gynėjo premiją. Ši 
premija bus įteikta Los Angeles rengiamame iškilmingame 
Vasario 16-osios minėjime. Prieš S.Asanavičienei išvykstant į 
JAV, ji  buvo pagerbta Vilniaus savivaldybėje surengtame 
susitikime, kuriame dalyvavo miesto meras, sostinės Tarybos 
atstovai, politinių kalinių ir tremtinių bendrijos nariai bei miesto 
seniūnai. Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų 
diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per 
sovietų kariuomenės siautėjimą Vilniuje.

Beveik trečdalis lietuvių tikisi ekonominės padėties šalyje 
pagerėjimo bei šiek tiek mažiau -  pablogėjimo. Tuo tarpu, tik 
penktadalis europiečių tikisi, kad jų  šalyje ekonominė padėtis 
ateinančiais metais taps geresnė. Tai parodė 2005 metų rudenį 
25 Europos Sąjungos valstybėse atliktas Eurobarometro tyrimas. 
Jo metu Lietuvoje buvo apklausta 1020 respondentų, kuriems 
yra 15 ir daugiau metų, pranešė Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje. Tačiau, kaip ir vertindami asmenines galimybes 
įsidarbinti, taip ir kalbėdami apie šeimos finansinę padėtį, 
Lietuvos gyventojai, m atydam i optim istiškas šalies per
spektyvas, nesieja to su savo asmeniniu gyvenimu. Palyginti su 
praėjusiu pusm ečiu, Lietuvos gyventojų pasitenkinim as 
gyvenimu šiek tiek padidėjo - nuo 53 proc. 2005 metų pavasarį 
iki 58 proc. rudenį. Nepaisant to, šis rodiklis išlieka gerokai 
mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį bei yra vienas iš 
mažiausių Europoje. Labiau nei lietuviai nepatenkinti savo 
gyvenimu yra tik vengrai, rumunai bei bulgarai. LG0TIC

Lietuvos Steigiamojo Seimo pirm oji sesija 1920 metais buvo pradėta giedant Lietuvos himną, tada 
vadinam ą “Tautiška giesm e” .

PREZIDENTAS NEABEJOJA,
KAD LIETUVA EURĄ ĮSIVES KITĄMET

Prezidentas Valdas Adam
kus neabejoja, kad Lietuva 
eurą įsives numatytu laiku -  
kitų metų sausį. Jo įsitikinimu, 
kylančios energetikos išteklių 
kainos ir dėl to auganti in
fliacija mūsų šalies planams 
neturėtų sukliudyti. Valstybės 
vadovas taip pat atmeta įta
kingo britų verslo dienraščio 
The Financial Times kritiką, 
esą Lietuva yra pernelyg netur
tinga tapti euro zonos nare. 
“Aš nė kiek neabejoju, kad 
Lietuva yra pasiruošusi euro 
įvedimui”, - vasario 9 d. spau
dos konferencijoje teigė V. 
Adamkus. “Mes esame pajė
gūs ir turime labai rimtą pa
grindą tarptautinei visuomenei 
tai pasakyti. Litas jau kurį laiką 
surištas su euru, jis ekono
m iniam e gyvenim e parodė

pastovumą.” “Beveik esu įsiti
kinęs, kad net išorinės nepa
lankios sąlygos, susidariusios 
Europos Sąjungoje ir pasau
lyje, kalbant apie energetikos 
šaltinių kainų pabrangim ą, 
neturėtų turėti neigiamos įta
kos” , - pažymėjo šalies va
dovas. Jis taip pat sakė manąs, 
kad įsivedus naują valiutą 
Lietuvoje neturėtų smarkiai 
išaugti kainos. Anot prezi
dento, galimas neigiamas pa
sekmes atsveria tai, kad mūsų 
šalis prisijungs prie euro zo
nos, kuriai šiuo metu priklauso 
dauguma ES senbuvių.

Lietuva, Estija ir Slovėnija 
siekia įsivesti eurą pirmosios 
iš ES naujokių - 2007-aisiais. 
Tačiau britų verslo dienraštis 
The Financial Times paskelbė, 
esą mūsų šalies yra pernelyg

neturtinga tapti euro zonos 
nare, todėl kitų metų sausio 1 
dieną gali būti į ją nepriimta.

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šar
kinas tokius vertinimus atme
tė, pareiškęs, jog tarp euro 
įvedimui keliamų reikalavimų 
šalims nėra turtingumo krite
rijaus.

The Financial Times redak
cijos skiltyje teigė, jog Lietuva 
ir Estija yra pernelyg neturtin
gos tapti euro zonos narėmis. 
Anot dienraščio, tik Slovėnija 
gali tikėtis kitąm et įsivesti 
eurą, nes yra kur kas turtin
gesnė - lenkia net Portugaliją. 
Tačiau, nei Europos Komisija, 
nei Europos centrinis bankas 
nenurodys šios priežasties 
savo oficialiosiose ataskaitose.

LG0TIC

ES RAGINA JAV PANAIKINTI VIZAS 
SĄJUNGOS NAUJOKĖMS

Europos Komisijos pirmi
ninkas Jose Manuel Barroso 
vasario 10 d. paragino Jung
tines Valstijas atsisakyti vizų 
naujosioms ES narėms ir pa
brėžė, jog tokios taisyklės reiš
kiančios diskriminaciją.

"Aš labai vertinu pastan
gas, kurių jau ėmėsi Jungtinės 
V alstijos” , - pažym ėjo  jis  
kalbėdam as JAV Pitsburgo 
universiteto ES centre. “Tačiau 
turime paspartinti šį procesą ir 
nutraukti šią naujųjų narių

diskriminavimo situaciją”.
Šiuo metu į JAV keliau

jantys dešimties ES naujokių 
(išskyrus Slovėniją) ir Graiki
jos piliečiai turi gauti vizas, 
tarp jų  ir buvusios komunis
tinės Rytų Europos valstybės.

Pasak J.Barroso, nuo sklan
džių komercinių transatlanti
nių ryšių priklauso 14 milijonų 
darbo vietų abiejose Atlanto 
pusėse. "Ne tik Europa, bet ir 
JAV daug praras, jeigu stiprės 
protekcionizmas, o globaliza-

vimo sparnai bus pakirpti”, - 
perspėjo jis. “Turime užtikrinti, 
kad transatlantinė ekonomika 
būtų konkurentiška ir būtų pa
saulio augimo variklis”.

Briuselis lig šiol neketino 
imtis kokių nors keršto veiks
mų - pavyzdžiui, įvesti vizas 
amerikiečiams, keliaujantiems 
į Europą, tačiau, jeigu prob
lema išliks, neatmetama gali
mybė tokį klausimą kelti lie
pos mėnesį skelbsimoje ata
skaitoje. J.Barroso vasario 9 d. 
JAV Georgetown universitete 
suteiktas garbės daktaro var
das. Delfi

LIETUVOS AMBASADOS SAUGIOS
Lietuvos Užsienio reikalų 

m inistras Antanas Valionis 
užtikrina, kad, nepaisant mu
sulmonų protestų, visos Lie
tuvos ambasados yra saugios, 
bet, kilus pavojui, bus imtasi 
ir papildomų saugumo prie
monių. Vasario 10 d. Užsienio 
re ikalų  m in iste rija  atm etė 
Irano kaltinimus dėl Lietuvos

spaudoje perspausdintų pra
našą Mahometą pašiepiančių 
karikatūrų. Ministerija teigia 
gerbianti kiekvieno žmogaus 
religinius įsitikinimus, tačiau 
nepateisina jok ių  veiksm ų, 
nukreiptų prieš spaudos laisvės 
suvaržymus. Užsienio reikalų 
ministerija prašo Lietuvos pi
liečių atkreipti dėmesį į reko-

mendacijas keliaujantiems į 
užsienio valstybes. Dėl nera
mios padėties nerekomenduo
jama vykti į Afganistaną, Ira
ką, Libaną, Siriją ir Palestinos 
teritorijas, taip pat siūloma 
atsisakyti nebūtinų kelionių į 
Jemeną, Iraną ir Indoneziją.

Piliečiams, vykstantiems į 
Maroką, Jordaniją, Egiptą ir 
Turkiją, patariama imtis at
sargumo priemonių. LG0TIC
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PASAULIS MINĖJO 
W.A. MOZART 250-TĄJĮ GIMTADIENĮ

Šiais metais sausio 27 d. 
pasaulyje buvo prisim intas 
Wolfgang Amadeus M ozart 
250-tasis gimtadienis, kuris 
nuskam bėjo šio genealaus 
kūrėjo muzikos garsais palie
tusiais ne tik žmonių ausis, bet 
ir širdis.

Pagrindiniai šio minėjimo 
renginiai, žinoma, vyko geni
jaus gimtajame mieste Zals- 
burge ir Vienoje, kur jis pra
leido kūrybingiausius savo 
gyvenimo metus. Juk Zals- 
burge ir Vienoje jis netik visų 
mintyse gyvas, bet ir jo muzika 
čia skamba kiekvieno ausyse. 
Jo gimtasis miestas Zalsburgas 
šiuo atveju gal išskirtinis, kaip 
ir pats muzikos genijus.

Tad šia proga bent keliom 
mintim nusikelkime į Zalsbur- 
gą. Zalsburgas mano prisimi
nimuose dar labai gyvas, nes 
ten teko daugelį kartų pabu
voti.

Prisimenu, kai vieną saulė
tą rugpjūčio popietę su žmona 
ir sol. G ina Čapkauskiene 
sėdėjome Vienuolio kalno vir
šūnėje esančioj Winkler kavi
nės terasoj ir gėrėjomės teatra
line Zalsburgo panorama.

Zvilgsnis iš šio kalno tai 
lyg stebėjimas galerijoj meno 
kūrinio. Zalsburgas paprastai ir 
laikom as meno kūriniu. Jo 
charakteringi bruožai kalnai, 
slėniai, alpių žalum a, tarp 
kurios slepiasi tipiški pastatai 
ir galiausiai miestas su besivin- 
giuojančia sidabrine Zalcos 
upės juosta.

Visą šią panoramą vaini
kuo ja  m ilž in iškas,aukšto s 
uolos viršūnėje miegantis ho- 
henzolnerių pilies ir tvirtovės

PASKELBTI GERIAUSI LIETUVIŲ MUZIKOS METŲ KŪRINIAI

Vasario 9 d.Vilniaus rotu
šėje įvyko apdovanojimų cere
monija “Metų muzikos kūri
niai LT - 2005”, kurioje pa
skelbti geriausi 2005 m. lietu
viški kūriniai ir pagerbti jų  
autoriai.

Lietuvos kompozitorių są
jungos organizuojami geriausių 
metų kūrinių rinkimai vyko jau 
penktą kartą. Devynių muzikos 
atlikėjų ir muzikologų komisija 
(pirmininkas - dirigentas Ro
bertas Šervenikas), stebėjusi ir 
vertinusi 2005 metų lietuvių 
muzikos premjeras, iš daugiau 
nei septyniasdešimties kūrinių 
išrinko laimėtojus penkiose 
kategorijose: kūrinių scenai, 
orkestrinių, kamerinių, voka- 
linių/chorinių kūrinių, elektro- 
akustinės muzikos. Premijų 
dydis skirtingose kategorijose 
- nuo 1000 iki 5000 Lt.

Sceninių kūrinių kategori
joje laimėtoju tapo Anatolijaus 
Šenderovo baletas “Dezdemo-

Henrikas Stasas

siluetas. O žemiau iškyla ba
rokiniai bažnyčių bokštai bei 
spalvingos kopulos, toliau 
gatvių raizginys, parkai, Mira
bel ir eilė kitų rūmų bei juos 
supantys gėlynai. Meno kriti
kas F. Novotny šiais žodžiais 
išreiškė šią spalvingą panora
mą: “Tai tobulas paveikslas su 
įvairia augmenija, su upėmis, 
uolėtais kalnais, švelnių kontū
rų aukštumomis, gyvenvietė
mis ir nemažu miestu. Zalsbur- 
go panoram a žavėjo ir Fr. 
Šubertą, jis taip pat rašė viena
me savo laiške: “Aprašyti šio 
slėnio žavesį beveik neįmano
ma. Galima būtų tik vaizduo
tėje sukurti tokį nepaprastą 
vaizdą.

Miestai auga ir keičiasi, bet 
meno kūrinys niekad nesikei
čia, taip pat ir Zalsburgas. Jis 
liko lyg scenos dekoracija, už 
tad garsusis režisierius Max 
Reinnhad mėgino miestą pa
versti teatro scena ir tiesiog 
miesto gatvėse statyti vaidini
mus.

Tad tokioj miesto aplinkoj 
gimė garsusis Wolfgang Ama
deus Mozart. Tačiau jam  gim
tajame m ieste nesisekė. Jis 
buvo labai savistovus ir indivi
dualistas. Su jo  idėjomis tuo
metinė bažnytinė valdžia daž
nai nesutikdavo.

Viename savo laiške jis 
rašė: “Man būtų labai malonu 
savo mylimą tėvą ir mylimą 
sesutę apkabinti ir kuo grei
čiau, tuo meiliau. Tačiau aš 
kitur turiu daugiau vilties būti 
patenkintas ir laimingas. Apie 
įvairias priežastis, kurios mane 
išstūmė iš Zalcburgo esu savo 
tėvui jau rašęs. Zalsburgas ne

na””, sukurtas Vilniaus festiva
lio užsakymu, pastatytas Lietu
vos operos ir baleto teatre ir 
įsitvirtinęs jo  repertuare. Pa
rengtas tarptautinės statytojų 
komandos ir ypač įsimenantis 
įspūdingu Eglės Špokaitės su
šoktu pagrindiniu Dezdemonos 
vaidmeniu, baletas svariai pa
pildo negausų lietuvišką muzi
kinio teatro žanro kūrinių re
pertuarą.

2005 metai vėl buvo gausūs 
lietuviškos orkestrinės muzikos 
premjerų, tad šios kategorijos 
laimėtoją išrinkti nebuvo leng
va. Reikšmingiausia orkestrine 
kompozicija pripažinta Onutės 
Narbutaitės “La barca” simfo
niniam orkestrui, sukurta Bava
rijos radijo koncertų serijos 
“M usica Viva” užsakymu ir 
atlikta Bavarijos radijo simfo
ninio orkestro (dirigentas Jos 
Serebrier) Miunchene. Lietu
viškąją šio kūrinio premjerą ga
lėjome išgirsti “Gaidos” fes-

vieta mano talentui ir pirmiau
sia čia mažai kas kreipia dėme
sį į muziką, be to čia nėra nei 
teatro, nei operos. Ir jei iš tik
rųjų sutiktum groti, kas dai
nuos?”

Jo santykiai su vietos baž
nytine herarchija visada buvo 
blogi ir galiausiai visiškai nu
traukė santykius su arkivysku
pu. Tada tėvui rašė: “Aš tos 
laimės jau nustojau tarnauti 
Zalsburgo dvasinei vyriau
sybei. Šiandien mano laimin
giausia diena gyvenime. Arki
vyskupo užvaizda grafas Arko 
spirdam as man į užpakalį 
išmetė mane per duris. Taigi 
man Zalsburgas daugiau neeg
zistuoja. Būčiau labai laimin
gas, jei atsirastų galimybė man 
taip pat spirti grafui į užpakalį 
ir tai daryčiau, kad ir viešoj 
vietoj. Toliau W.A. M ozart 
savo likusią gyvenimo dalį 
praleido Vienoje, kur jam  at
sivėrė platūs kūrybiniai hori
zontai ir jo  genijus p ilnai 
galėjo pasireikšti.

Šiandien Mozart gimtasis 
miestas Zalsburgas skiria jam 
daug dėmesio. Mozart vardu 
pavadintos gatvės, aikštės, 
kavinės ir t.t. Kasmet sausio 
mėnesį vyksta Mozart savai
tės, o vasara garsieji Mozart 
muzikos festivaliai, kuriems 
mintį davė žinomas Hugo von 
Hofmanstahal.

Tuose festivaliuose daly
vauja garsieji pasaulio dirigen
tai, orkestrai ir solistai. Tačiau 
nežiūrint visų Zalsburgo pa
stangų susigrąžinti genijų į 
gimtąjį miestą, Mozart liko tik 
Zalzburgo vaikas, bet niekada 
netapo jo  sūnum.

tivalyje Vilniuje, kur ją  atliko 
Lietuvos nacionalinis simfoni
nis orkestras, diriguojamas is
panų dirigento Ernesto Marti- 
nezo Izquierdo.

Kamerinių kūrinių kategori
joje laimėjo Vytauto Barkausko 
kompozicija “Aidai” mušamie
siems solo, išsiskirianti ypa
tingu, kone “japonišku” subti
lumu, išradingu instrumentų 
spalvų žaismu; kūrinio prem
jerą festivalyje “Iš arti” Kaune 
atliko Saulius Astrauskas. Vo
kalinės ir chorinės muzikos 
kategorijoje apdovanotas Felik
sas Bajoras už giesmę “Pater 
noster”” balsui ir styginių or
kestrui; pirm ąkart šį kūrinį 
atliko baritonas Vytautas Vepš- 
tas kartu su Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos orkestru 
(dirigentas Robertas Šerve- 
nikas) Bernardinų bažnyčioje 
Vilniuje.

Elektroakustinės muzikos 
kategorijo je  sėkm ė lydėjo

Lietuvos Generalinis konsulas Č ikagoje Arvydas Daunoravičius 
su Lietuvos valstybės žym enim is apdovanotaisiais vasario 3 d. 
konsulato patalpose. Iš kairės: Vaclovas Momkus, Dana Stankaitytė, 
konsulas, A ldona Stempužienė. Donato Soko nuotr.

LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS HUMANITARAI 
SKATINAMI AKTYVIAU BENDRADARBIAUTI

Švietim o ir m okslo m i
nistras Remigijus Motuzas ir 
P rancūzijos am basadorius 
Lietuvoje Guy Yelda vasario 9 
d. pasirašė dvišalio Lietuvos ir 
Prancūzijos bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų srityje prog
ramą “Ziliberlas”.

Vasario viduryje, prasidė
jus programos įgyvendinimui, 
bus skatinamas abiejų šalių 
socialin ių  bei h um an ita ri
nių sričių mokslininkų ben
dradarbiavimas, mat iki šiol 
dėl paramos jų  kreipėsi ma
žiausiai.

“Programoje gali dalyvauti

Vytautą V. Jurgutį, vieną iš 
lietuvių elektroninės muzikos 
kūrėjų; jis  apdovanotas už 
audiovizualinę siuitą “Neo- 
gard-Club-Electronic” , kuri 
buvo parodyta festivalyje “Per
mainų muzika” Klaipėdoje.

Jau trečią kartą buvo apdo
vanojami ne tik kompozitoriai, 
bet ir muzikologai, muzikos 
kritikai; 2005 m. pasirodžiusius 
jų darbus vertino šešių muzi
kologų ir kompozitorių ko
misija. Premiją už nuodugnią 
asmenybės ir kūrybos studiją 
dvitomyje “Vytautas Bacevi
čius” pasidalijo muzikologai 
Ona Narbutienė ir Edmundas 
G edgaudas. Jūratė Vyliūtė 
apdovanota už kūrybinį asme
nybės portretą knygoje “Car
men dienoraščiai: Irena Jasiū- 
naitė gyvenime ir scenoje” . 
Prem ija už dėmesį lietuvių 
muzikai ir jos sklaidą įteikta 
muzikologėms Rūtai Goštau- 
tienei ir Audronei Ziūraitytei, 
inicijavusioms lietuvių muzikai 
skirtą sesiją Tarptautinės muzi-

visų mokslo sričių atstovai, 
tačiau labai mažai iniciatyvų 
sulaukiame iš socialinių bei 
humanitarinių sričių atstovų. 
Pasirašydami naują programą 
bandysime skatinti humanita
rinių bei socialinių sričių atsto
vus pasinaudoti program os 
siūloma parama”,- sakė prog
ramos “Ziliberlas” koordinato
rė Švietimo ir mokslo minis
terijoje Rūta Jacinavičienė.

Programa užtikrina paramą 
mokslininkų mobilumui. Dvi
metė program a “Z iliberas” 
įgyvendinama nuo 2003 metų.

LGITIC

kologų draugijos kongrese 
Liovene (Belgijoje) ir išleidu
sioms šios sesijos pranešimų 
rinktinę “Constructing Moder
nity and Reconstructing Natio
nality”.

Renginyje griežė Šv. Kristo
foro kamerinis orkestras, diri
guojamas jo meno vadovo Do
nato Katkaus, taip pat klarne
tininkas Algirdas Budrys ir per- 
kusininkas Saulius Astrauskas. 
Buvo atlikta lietuviškos muzi
kos kameriniam orkestrui retro
spektyva, prisimenant tuos įsi
mintinus kūrinius, kurie sukurti 
prieš dešimt, dvidešimt, tris
dešimt ir keturiasdešimt metų - 
skambėjo Jurgio Juozapaičio, 
Ju liaus Juzeliūno, Vytauto 
Montvilos, Osvaldo Balakaus
ko kompozicijos; buvo pagro
tas ir vienas iš šiuose rinki
muose laim ėjusių kūrinių - 
Vytauto Barkausko “Aidai”.

Premijas geriausiems muzi
kos kūriniams ir muzikologi- 
niams darbam s apdovanoti 

(Nukelta į 11 psl.)
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A.A. GRAŽINA MUSTEIKIENE

S. m. sausio 18 d. Čikagoje 
mirė daugeliui pažįstama, Lie
tuvos kariuomenės generolo ir 
Krašto apsaugos ministro Ka
zio Musteikio našlė, 96 metus 
amžiaus sulaukusi Gražina 
Musteikienė. Velionę čia mini
me ne todėl, kad buvo ištekė
jusi už aukšto Lietuvos parei
gūno, bet todėl, kad ir savo 
ruožtu ji buvo išskirtina asme
nybė. Kalbame apie ją  ketu
rioms savaitėms praslinkus po 
laidotuvių, Velionės gimtoje 
Suvalkijoje priimtu žmonių 
papročiu prisiminti mirusiojo 
“keturnedėlį” .

Suprantama, kad kai miršta 
96 metų amžiaus žmogus, jo 
bendraamžių mažai. Jį palydi, 
karstą neša, jo  liūdi žymiai 
jaunesni. Todėl ir šis paminė
jimas siekia pusės šimto metų 
pažintį, kai su Musteikių šei
mos dukra Gražina Musteikyte 
studijavome ir susipažinome 
jos tėvus. Tai buvo Amerikoje 
antrosios bangos kūrim osi 
metas, dažnai sunkokas ypač į 
mokslą vaikus leidžiantiems 
tėvams. Tai suprantant tiek 
anuomet, tiek dabar, nuo pir
mojo pasisveikinimo Mustei- 
k ių  bute jau tė s i nee ilinės 
šeimos dvasia. Ta aplinkos 
dvasia -  lietuviškas sąmonin
gumas, krikščioniškas visuo
m eniškum as, tuo pačiu  ir 
paprastum as, ir m otiniškas 
dėmesys -  išliko iki paskutinių 
Velionės dienų.

Gr. Rudvalytė-Musteikienė 
jaunystėje baigė žemės ūkio 
mokslus ir žinias gilino Bel
gijoje. Ten susipažino su karo 
akademijon atsiųstu studijuoti 
Kaziu Musteikiu, vėliau Lietu
voje sukūrė šeimą. Po pasku
tinio 1940 m. Lietuvos vyriau
sybės posėdžio, kuriame K. 
Musteikis siūlė atmesti Sovie
tų u ltim atum ą, M usteik iai 
kartu su prez. Smetonos šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Vokiečių

BALTARUSIJOS OPOZICIJA PASIRYŽUSI GINTI 
DEMOKRATIJĄ

Lietuvoje viešintys Balta
rusijos opozicijos vadovai 
tvirtina esą optimistiškai nusi
teikę kovoti dėl demokratinių 
permainų savoje šalyje.

Baltarusijos suvienytų de
mokratinių jėgų nacionalinio 
komiteto pirmininkas Anatolij 
Lebedka vasario 10 d. sakė 
ypač viltingais laikąs visuo
m enės nuom onių apklausų 
rezultatus, pagal kuriuos net 60 
proc. apklaustųjų baltarusių 
pasisako už permainas šalyje.

Kitas optimistinis rodiklis, 
anot A. Lebedko - 16 proc. 
apklausų dalyvių Baltarusijoje 
sako esą pasiryžę eiti ginti 
savo pasirinkimą."Šiandieną 
valdžios strategija - išsilaikyti 
va ldž io je  jėg o s  m etodais, 
rinkimų klastojimas bus to-

okupaciją praleido Lietuvoje, 
o 1949 emigravo į Ameriką.

Velionė -  motina ir žmona 
-  tikrai tik likimo išrinktie
siems lemtame skausme per
gyveno savo šeimoje dvejas 
m irtis. Jai teko pragyventi 
1974 m. mirusią, tik 37 metų 
amžiaus sulaukusią dukterį, 
pragyventi 1977 m. m irusį 
savo vyrą. “Dievo valia...” yra 
iškaltas užrašas ant Musteikių 
šeimos paminklo, pastatyto 
palaidojus Gražiną Musteikytę 
šv. Kazimiero kapinėse, Čika
goje. Dievo valioje Velionė 
sėmėsi jėgų ir buvo pavyzdžiu 
artimesnių pažįstamųjų rate
lyje. Kiek įmanoma padėti, 
aplinkinių ratelis jai talkino: 
Nijolė ir Arnoldas Voketaičiai, 
Jolanta ir Vytautas Mikūnai, 
dvi Biskių šeimos, Ritonė ir 
Teodoras Rudaičiai ir kiti.

Amerikoje Velionė daly
vavo b iru tiečių  veikloje ir 
šalpos pastangose. Musteikių 
šeimos visuomeniškumą bei 
rūpestį kitais rodo kad ir toks 
faktas. Buvęs aukštu pareigū
nu Lietuvos vyriausybėje, gen. 
Musteikis emigracijoje laikė 
pareigą remti Čikagoje vei
kiantį Lietuvos konsulatą ir 
Vasario 16 proga vis įteikdavo 
auką. Jau vyrui mirus ir Nepri
klausomybę atstačius, po dide
lių pastangų Musteikienė atga
vo Kaune turėtą namą ir jį 
atidavė jaunimo mokslinimo 
srityje dirbantiems Tėvams 
Jėzuitams. O testamente didelė 
jos pastangom is sutaupyto 
palikim o dalis yra pavesta 
Vydūno fondui, kuris telkia 
lėšas stipendijoms.

N usilpus akim s, prieš 
penkm etį Velionė atsisakė 
“Dirvos” prenum eratos. Mū
sų pažintos par excellance  
asmenybės gyvenimas nesu
laikomai riedėjo link Dievo 
valios visiems nustatytos die
nos. Antanas Dundzila

talus - rinkimų komisijos ir 
žmonės jau žino norimą pa
siekti rezultatų lygį. (...) Tai yra 
A leksandr Lukašenka - 76 
proc. balsų, ir jau šiandieną 
parašyta, kad bendras opo
zicijos kandidatas Aleksandr 
Milinkevič turėtų surinkti ne 
daugiau nei 1-2 proc.", - sakė 
A. Lebedka.

Baltarusijos opozicijos at
stovai atvyko į Lietuvą da
lyvauti Seime vasario 10 d 
tarptautinėje konferencijoje, 
kurios metu buvo svarstomos 
B alta ru sijo s  dem okratijo s 
problemos.

Dvi dienas vykusią konfe
renciją rengė Europos Taryba, 
Seimo narių grupė "Už demok
ratišką Baltarusiją", Baltarusi
jos suvienytų demokratinių

Am anda ir Algirdas M ulioliai, pakeliuj į jų  pravedam us APPLE 
žiem os kom piuterinio raštingum o sem inarus K auno apskrities 
specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos nariams.

SKERSAI KELIO K. PRUNSKIENĖS 
UŽMAČIOMS

Gruodžio 31 d. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga kreipėsi į Teisingumo 
m inistrą prašydam a neper
registruoti K. Prunskienėas 
vadovaujamos Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos nauju pavadinimu ir 
tokiu būdu nesuteikti juridinio 
pagrindo akivaizdžiam istorijos 
klastojimui, pasisavinant Sibire 
nukankintų tikrųjų Valstiečių 
liaudininkų nuopelnų Lietuvos 
valstybei ir visuomenei.

Tai jau trečias tokio pobū
džio pareiškimas, išreiškiantis 
didelį patrio tinės Lietuvos 
susirūpinimą dėl istorijos klas
tojimo ar klaidingo jos interpre
tavimo savanaudiškais tikslais. 
Tokią audringą visuomenės 
reakciją iššaukė Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjunga, 2005 m. gruodžio 10 
d. savo suvažiavime nutarusi 
pasikeisti pavadinimą į Vals
tiečių liaudininkų partijos ir 
pasiskelbti šios gilias tradicijas 
turinčios dar 1905 m. įsteigtos 
politinės partijos pareigų ir 
teisių perėmėja. Ta proga naujai 
iškepta K. Prunskienės partija 
pažymėjo dabar jau savo, kaip 
Valstiečių liaudininkų partijos, 
100 metų sukaktį.

“Tokia šventvagystė tapo 
įm anom a todėl, kad  nebe
egzistuoja jokie istorinio atmi
nimo ir moralaus požiūrio į 
tradicijas kriterijai. Kai to 
nebėra, kapinėse išdygsta kol
chozo kiaulių ferma”, - komen
tavo šį faktą žiniasklaidai is
torikas E. Aleksandravičius. Jis 
vienas iš pirmųjų pareiškė, kad 
ši viešųjų ryšių akcija tėra “nuo 
brangaus gėrimo butelio atšo
kusi etiketė, užklijuota ant sta
tinės”.

Pasak E. A leksandrav i
čiaus, “Viena žymiausių vals
tiečių liaudininkų veikėjų buvo 
F. Bortkevičienė -  nuostabi 
moteris mūsų istorijoje. Kodėl 
bent dalies jo s  auros ne-

jėgų Nacionalinis komitetas, 
Lietuvos piliečių gynybos pa
ramos fondas. Konferencijoje 
dalyvavo ET bei Baltarusijos 
opozicijos atstovai. LG0TIC

pasisav in ti “R usijos k un i
gaikštienei”?”.

Patriotinių organizacijų, 
politikos komentatorių ir isto
rikų pareiškimai nėra vienin
telė priemonė, kurios imtasi 
užkirsti kelią K. Prunskienės 
partijos savivaliavimui. Į tei
singumo ministrą kreipėsi ir 
buvusios Lietuvos demokratų 
partijos pirmininkas Saulius 
Pečeliūnas. Jis pareiškė savo 
teises dėl V alstiečių  lia u 
dininkų partijos tęstinumo.

S .Pečeliūnas paaiškino, 
kad nuo 1905 m. Didžiajam 
Vilniaus Seime Lietuvos de
m okratų partija i atstovavo 
kelios šios partijos viduje 
veikusios srovės -  tautininkai, 
valstiečiai ir kt. 2001 m. ši 
partija įsitraukė į Dešiniųjų 
sąjungą, o pastaroji 2003 m. 
susijungė su Tėvynės sąjunga. 
Taigi Tėvynės sąjunga ir yra 
Lietuvos demokratų partijos 
tęsėja.

Taip pat jis aiškiai įrodė, 
kad  V alstiečių partija  nuo 
įsikūrim o 1993 m. n ep re
tendavo  į V alstiečių  lia u 
dininkų partijos pavadinimą ir 
oficialiai paskelbė, kad Vals
tieč ių  partija  neturi nieko 
bendro su tarpukariu veikusia 
minėta partija.

Lietuvos politinių kalinių ir 
trem tinių sąjunga savo pa
reiškime taip pat akcentuoja, 
kad Tėvynės sąjunga yra vie
nintelė teisėta Valstiečių liau
dininkų partijos teisėja.

S.Pečeliūnas savo laiške G. 
Bužinskui sako, kad partijos 
pavadinimo perregistravimas -  
Teisingumo ministerijos pre
rogatyva. Tačiau jis tikisi, kad 
“ji išgirs istorikų nuomonę, jų 
pateikiamus faktus ir neprisidės 
prie visuomenės apgaudinėji
mo bei nesuteiks istorijos klas
totei juridinio pamato”.

Dėl kokių motyvų “Rusijos 
kunigaikštienės” vadovaujama 
partija suskato gerinti savo

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Mėnesį dirbame su Kauno 

apskrities specialiųjų pedagogų 
ir tėvų draugijos auklėtojais, 
mokytojais. Vasario 16-ąją su
tiksim Vilniuje, Amanda tą sa
vaitę susitiks su dviem grupė
mis. Tuomet pravesim dviejų 
savaičių seminarus Panevėžio 
vaikų Internate, ir, švietimo 
skyriaus kvietimu, dvi savaites 
Lazdijuose.

Kartais buvo gerokai šalta 
(-30C) -  tai - 22F. Ne bėda, 
turim e šiltu s d rabužius ir 
pirštines.

L inkėjim ai, A m anda ir  
Algirdas Mulioliai

įvaizdį -  visiškai aišku. Tačiau 
kaip tai sumanyta, gerai iš
aiškino savo komentare Vanda 
Zaborskaitė. Ji aiškina, kad K. 
P runskienė iš p radžių  v a 
dovavo moterų politinei orga
nizacijai. Vėliau, atsisakiusi 
p irm ykščio  sum anym o su 
tikslu  išp lėsti rinkėjų  ratą 
pasivadino Naująja demok
ratija, kuri į Seimą atėjo koa
licijoje su socdemais. Vėliau 
“metėsi į turtingo žemvaldžio 
R. Karbauskio glėbį, kuris 
pasirodė naudingesnis” . Taip 
atsirado naujosios dem ok
ratijos ir valstiečių sąjunga. 
Tai, kad ši partija nori pri
sidengti šimtametes tradicijas 
turinčios partijos pavadinimu, 
yra nuosekli K. Prunskienės 
pastarųjų metų veiklos dalis. Ji 
dėjo dideles pastangas, kad 
a ts iribo tų  nuo b en d rad ar
biavimo su KGB ir “Šatrijos” 
slapyvardžio. Vėliau mėgino 
savo “markę” pagerinti pri
imdama kunigaikštienės titulą 
iš vienos R usijos įstaigos. 
Tiesa, ši viešųjų ryšių akcija jai 
buvo itin nesėkm inga, nes 
visuomenė iš jos tiesiog pa
sijuokė. Tačiau ji nuosekliai ir 
atkakliai toliau mėgina “rea
bilituotis” visuomenės akyse.

“D ar daug iau  -  j i  ėmė 
žvilgčioti į Pakso libdemus, nė 
kiek nesibjaurėdama pastarųjų 
pokrypiu į autoritarizm ą ir 
nacių simboliką -  į visa tai, kas 
absoliučiai svetima valstiečių 
liaudininkų labai nuosekliam 
demokratiškumui” , - teigė V. 
Zaborskaitė.

Koks bus Teisingumo mi
nisterijos sprendimas dėl šios 
kilusios kolizijos, dar nėra 
aišku. Tačiau Valstiečių liau
dininkų teisių ir pareigų perė
mėjos Lietuvos demokratų par
tijos nariai, dabar esantys Tėvy
nės sąjungos gretose, neketina 
pasiduoti. S. Pečeliūnas yra 
pasiryžęs, jei reikės, Valstiečių 
liaudininkų garbę ginti teisme.

Ingrida Vėgelytė, “Tremti
nys”, 2006 m. sausio 5 d., Nr.1.

mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 25 d., šeštadienį, 6:00 val. vak. Vasario 16-osios
minėjimas Dievo motinos parapijos didžiojoje salėje. Rengia 
Clevelando LB apylinkė ir ALT skyrius.

VASARIO 26 d., 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos blynų 
priešpiečiai, parapijos salėje.

KOVO 4 d., šeštadienį 6 v.v. tradicinė: “Žaibo diena 2006”
-  Recher Hall (Slovenian Society Home), 20713 Recher Ave., 
Euclid, OH. Rengia Clevelando LSK “Žaibas”.

KOVO 11 d., 6 v.v. Dievo Motinos parapijos didžioje salėje - 
“Draugystės vartai” , jaunimo šokių ir dainų koncertas.

KOVO 26 d. sekmadienį 11:00 v.r. tuojau po mišių įvyks 
tradicinė Kaziuko mugė - Dievo Motinos parapijos salėse. 
Rengia Clevelando skautija.

BALANDŽIO 8 ir 9 dienomis Clevelando ateitininkų metinė 
šventė.

BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai 
Šv.Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 20 d. “E xultate” organizuojam as koncertas 
“A tsiliepk daina!” D alyvauja visos C levelando grupės 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje (“Exultate” , 
“Svaja”, “Naujoji intriga” , ir “Šauktukas!”).

GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių  bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
Clevelando Baltiečių komitetas.

BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

"ŽVAIGŽDŪNĖS" FESTIVALIS TRAKUOSE
Vasario 25 d. Trakuose vėl 

vyksta tautinių šokių festivalis 
"Žvaigždūnė". Smagiuose šo
kių rateliuose suksis smagūs 
jaunųjų šokėjų kolektyvai iš 
visos Lietuvos.

Antrą kartą rengiamas festi
valis suburia ne tik šokio mėgė
jus, bet ir tuos, kas nėra abejingi 
lietuvių tautinei kultūrai. Kas
met stengiamasi įnešti naujų 
idėjų, parodyti kuo didesnę 
kolektyvų įvairovę, tai puiki 
proga plačiau susipažinti su 
tautinio šokio tradicija, o tai 
svarbu mūsų daugiataučiame 
krašte.

Festivalį sum anė Trakų 
meno mokyklos šokių kolek
tyvo vadovė Birutė M ažri- 
mienė. Vadovė pasakoja, kad 
festivalis ne tik  įprasm ina 
kasdieninį darbą, bet ir tampa 
proga pasimokyti tautinio šokio 
subtilybių iš kitų, didesnę patirtį

turinčių šokėjų, skatina Trakų 
vaikus labiau domėtis ir pamilti 
tautinį šokį. Trakų meno mo
kyklos direktorė Neringa Mi
šeikienė tiki, kad Trakų jaunieji 
šokėjai turi ką parodyti ir 
ateityje sieks tapti mūsų krašto 
šokių meistrais.

Šokių kolektyvą "Žvaigž
dūnė" B.Mažrimienė subūrė 
2004 m., šiuo metu jame šoka 
24 vaikai. Kolektyvo pavadi
nimas siejasi su savito grožio 
gėle balandine žvaigždūne, kuri 
įrašyta į Raudonąją knygą. Ši 
gėlė yra paplitusi Rytų ir Piet
ryčių Lietuvoje - Trakų, Kai
šiadorių krašte. Saugoma gėlė 
primena ir mūsų tautinio šokio 
išlikimą, jo puoselėjimo būti
nybę.

Šiemetiniame festivalyje 
bus galima išvysti ne vieną 
Lietuvoje gerai žinomą šokių 
kolektyvą. LGĮTIC

L A IŠ K A S  R E D A K C IJ A I 

SPINTA VALDOVŲ RŪMAMS
“Dirvą” be pertraukos skai

tau jau penkiasdešimt septyne
rius metus, tačiau joks straips
nis ir jokia žinia man nesuteikė 
tiek džiaugsmo,kiek sausio 24- 
tos dienos numeryje išspaus
dintas pranešimas, kad “[į]spū- 
dingais plastiniais ir re lje 
finiais drožiniais papuoštai 
senovinei spintai [Vilniuje 
statomiems Valdovų rūmams] 
įgyti [buvo] skirta daugiau nei 
100 tūkstančių litu. . .” (mano 
pabraukta). Ar tik nebus šis 
įspūdingas ir būtinas pirkinys 
nauja mūsų atbundančio pa
trio tizm o viršūnė? P inigai 
buvo skirti “iš rėmėjų paau
kotų lėšų” . Už tuos pinigus, 
rašoma, “buvo nupirktas pran
cūziškas 16 amžiaus pabaigos 
baldas-riešutmedžio kreden- 
sas!” Ar ne puiku?

Žodžio “kredensas” lietu
vių kalbos žodyne nėra, bet 
šiais laikais žodynai dažnai 
nuo lietuvių kalbos būna “at
silikę”. Pvz., iš šio straipsnelio 
dar sužinome, kad “ .p irm asis  
elekcinis Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas . buvo prancūzų 
p r in c a s .” “Elekcinis”? Tokio 
žodžio lietuvių kalbos žodyne 
irgi nėra. Įdomu kokios “elek- 
cijos” tą princą padarė “elekci- 
niu”? Matomai, “kredensas” 
tai yra kilnesnės kilmės spinta, 
kurioj, rašoma straipsny, paste

17th International Folk Festival
A concert of international music and dance is 

coming to The Allen Theatre 
on Sunday, March 12th

The International Services Center is presenting 
the 17th International Folk Festival 

featuring music, song and dance of various world 
cultures

in a matinee performance starting at 3:00 p.m. 
at The Allen Theatre in Cleveland’s Playhouse 

Square.
It’s a spectacular show for the whole family, 
a music and dance tour around the world, 

featuring more than a dozen groups on one stage, 
sure to warm your heart and bring you out of the 

winter doldrums.
Reserved tickets for the March 12th performance 

are $10
available at the Playhouse Square Box Office 
or by calling tickets.com at (216) 241-6000, 
outside the Cleveland area (800) 766-6048

Proceeds support the International Services Center, 
a refugee resettlement agency and a member of 

United Way Services.
Supported by The Plain Dealer and the Ohio Arts 

Council.
A Public Service Announcement Courtesy o f DIRVA

bimi “jau ir manieristiniai ele
mentai”. Aišku, prancūziškos 
spintos su “manieristiniais ele
mentais” virš šimto tūkstančių 
litų kaina yra “pigiau grybų”.

Visa tai skaitant, negalima 
nesidžiaugti, kad Lietuvoj ver
tybės yra tinkamai surikiuotos. 
Antai, neseniai, esant trisde
šimčiai laipsnių Celsijaus šalčio 
(-22F), Telšiuose sprogo jokių 
“manieristinių elementų” ne
turintis sovietinių laikų cent
rinio miesto šildymo vamzdis 
ir 15 tūkstančių telšiečių liko be 
šilumos, vandens ir tualetų. 
Šimto tūkstančių litų tikriausia 
neužtektų tam vamzdžiui užlo
pyti ar pakeisti, o be to, rūmų 
rėmėjų pinigai ne tam skirti. 
Tad geri Telšių žemaičiai žiemą 
tegrūdina savo ir taip tvirtą 
charakterį, o Lietuvos “lėšų 
aukotojai” savo vertybių skalę 
perdėlioti turės geresnių progų.

Mes, čia, po kelis dolerius 
aukoj am “Vaikų vartam  į 
mokslą” ar “Saulutei”, kai tuo 
tarpu, būtume galėję nupirkti 
seną spintą! Valdovų rūmuose 
yra daugybė kambarių, taigi 
dar reikės daugelio “didikų 
rūmams sukurtų” prancūziškų 
“kredensų”. Kai gausime se
kantį aukos prašymą, pasvars- 
tykim,kas iš tikro svarbiau.

Arvydas Barzdukas, 
Falls Church, VA
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LIETUVOS ISTORIJA -  
ČEKIŠKAI

Č ekijos leidykla LIBRI 
išleido trumpą Lietuvos istoriją 
čekų kalba "Lietuva". Knygos 
leidybą parėmė Lietuvos am
basada Prahoje. 190 puslapių 
knygos autorė, lietuvių kilmės 
istorikė Halina Beresnevičiūtė- 
Nosalova šiuo metu dirba Leip
cigo "Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas" universitete.

H. Beresnevičiūtė-Nosalo- 
va taip pat skaito paskaitas apie 
Baltijos valstybių istoriją Brno 
miesto (Čekija) Masaryko uni
versitete.

Knygoje apžvelgiama Lie
tuvos istorija  nuo pirm ųjų 
genčių pasirodymo Lietuvos 
teritorijoje iki šių dienų, taip pat 
pateikiama Lietuvos postkomu
nistinio laikotarpio raidos ap
žvalga.

Šioje knygoje taip pat patei
kiama daug naudingos infor
macijos apie Lietuvą: Čekijos 
ir Lietuvos santykių apžvalga, 
rekom enduojam a naudinga 
literatūra apie Lietuvą, bendra 
enciklopedinė informacija apie 
Lietuvą, informacija turistams, 
trumpas lietuvių-čekų žody
nėlis. LRT

(Atkelta iš 7 psl.)

NEW YORK...
Lietuvos Vyčių (Knights of 
Lithuania), 110 tarybos pirmi
ninkui, buvo suteiktas garbės 
titulas -  (Honorary Lieutenant 
of the Coastal Patrol Cadet 
Corps).

Dr. Giedrė Kumpikaitė

(Atkelta iš 7 psl.)
PASKELBTI GERIAUSI...
įsteigė ir šį renginį rėmė AB 
“Achema”, AB “Lietuvos gele
žinkeliai” , Lietuvos autorių 
teisių gynimo asociacijos agen
tūra LATGA-A, Sauliaus Karo
so labdaros ir paramos fondas, 
Vytauto Landsbergio fondas.

Lietuvos muzikos informacijos ir 
leidybos centro inf.

tickets.com
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Tradicinė, metinė Mont- 
realio  lie tuv ių  slid inėjim o 
stovykla -  iškyla įvyks 2006 m. 
kovo mėn. 9-12 dienom is, 
Mont La Reserve slidinėjimo 
vietovėje, Saint Donat, Quebec, 
Kanadoje, apie 150 km į šiaurę 
nuo Montrealio.

Stovykla prasideda kovo 
mėn. 9 d. individualiu slidinė
jimu Mont La Reserve. Kovo 
mėn. 10 d., penktadienį, slidi
nėjimo išvyka į Mont Tremb- 
lant. Kovo mėn. 11 d. šešta
dienį, slidinėjimas ir didžiojo 
slalomo varžybos M ont La 
Reserve, o vakare -  bendra

“ŽAIBO DIENA 2006”
Tradicinė “Ž aibo diena 

2006” C levelando lietuvių 
sporto klubo “Žaibas” metinis 
renginys -  pokylis, įvyks š.m. 
kovo 4 d., šeštadienį, Recher 
H all (S loven ian  Society  
Home), 20713 Recher Ave., 
Euclid, Ohio. (Iš East 200 St. 
eina į rytus, trumpame atstume 
į šiaurę nuo I-90)

Pokylis -  balius prasidės 
6:00 val. vak. Ir vyks šia 
tvarka: susipažinimas, koktei
liai, karšta vakarienė, naujų 
narių  -  Vytauto Januškio , 
Elvyros Šikšniūtės-Vodopa- 
lienės ir Raimondo Jonaičio 
įvesdinimas į LSK “Žaibo” 
“Hall of Fame” -  nusipelniusių

ŽIEMOS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ ATIDARYMO 
PARADE ŽYGIAVO 11 LIETUVOS ATSTOVŲ
Vasario 10 d. XX Žiemos 

olimpinių žaidynių atidaryme 
žygiavo vienuolikos žmonių 
Lietuvos delegacija: visi keturi 
šiuo m etu Turine (Ita lija ) 
esantys sportin inkai - s li
dininkai ir biatlonininkai bei 
treneriai, misijos vadovės.

V ėliavą, kaip  jau  buvo 
skelbta, nešė Kalgario žiemos 
olimpinių žaidynių čempionė 
Vida Vencienė.

LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas, generalinis sek
retorius Vytautas Zubernis, 
KKSD generalinis direktorius 
Algirdas Raslanas iškilmes

OLIMPIADOJE PIRMOSIOS DISKVALIFIKACIJOS
O lim pinėm s varžybom s 

dar neprasidėjus, jau  buvo 
skelbiama apie pirmąsias lai
kinas diskvalifikacijas. Aštuo- 
ni slidininkai buvo diskvali
fikuoti penkiom s dienom s, 
kadangi jų  kraujyje buvo ap
tiktas padidėjęs hemoglobino 
kiekis. Po du baltarusius ir JAV

Prancūzijoje vykstančiose 
daugiadienėse "Tour Mediter- 
raneen" dviratininkų lenktynė
se po trijų etapų "Agritubel" 
komandos dviratininkas A i
varas Baranauskas bendrojoje 
įskaitoje užima 44-ąją vietą

SPORTO ŽINIOS

SLIDINĖJIMO IŠKYLA KANADOJE
vakarienė / linksm avakaris 
viešbutyje.

Oficialus viešbutis ir sto
vyklautojų “rendez-vous” cent
ras: 1 ‘Hotel Montcalm, 251, 
Chemin Fusey, C.P. 299 (off 
Route 125), Saint Donat, Que
bec JOT 2CO, Canada. Tel. (toll 
free): 1-866-424-1333; E-mail: 
info@ hotel-m ontcalm .com
Web site: ww w.hotel- 
montcalm.com

Atlikite rezervacijas kuo 
greičiau. Paminėkit “Lithua
nian Ski Group”.

Organizuoja ir informuoja: 
Rytis, Vilija ir Dalius Bulotai:

“Žaibo” narių ratelį, “Vakaras 
žirgų lenktynėse” (Evening at 
the Races) - 10 lenktynių  
spalvotame video. Išbandykite 
savo laimę lažybose! “Post 
Time 8:00 PM!” , pasilinks
minimas, muzika, šokiai iki 
1:00 val. ryto!

Šis renginys tik suaugu
siems. Nepilnamečiai jaunesni 
18 metų nebus įleidžiami.

Veiks atviras baras ir bu
fetas.

Auka 30 dol. asm eniui. 
Bilietai ir informacija gaunami 
pas Vidą Tatarūną, telefonu 
440-209-0440; arba pas bilietų 
platintojus.

LSK “Žaibas”

stebėjo iš svečių tribūnos.
Spaudos centre buvo skel

biama, kad žaidynėse daly
vauja 80 šalių atstovai.

Kiek pasikeitė Lietuvos 
sportininkų dalyvavimo varžy
bose grafikas. Pirmoji vasario 
12 dieną startavo slidininkė 
Irina Terentjeva. Ji išbandė 
jėgas 7,5+7,5 km persekiojimo 
lenktynėse.

Vasario 13 dieną 15 km 
asmeninėse biatlono lenkty
nėse rungtyniavo Diana Rasi- 
movičiūtė, o dar kitą dieną į 
startą stojo biatlonininkas Ka
rolis Zlatkauskas. LG0TIC

atstovus, taip pat po vieną 
Vokietijos, Kanados, Prancū
zijos ir Rusijos atstovą.

Sportininkams teko atlikti 
pakartotines procedūras vasa
rio 13 d. ir jei hemoglobino 
kiekis bus normalus, olim 
piečiai galės tęsti varžybas.

LRT

vietą, o "Ag2R Prevoyance" 
ekipai atstovaujantis Tomas 
Vaitkus yra 91-as. Pirmasis Lie
tuvos dviratininkas - ispanui 
Ivan Gutierrez ir švedui Thom 
Lovkvist - pralaimi 4 min ir 38 
s, antrasis - 12 min bei 39 s.

Tel. 514-344-8256 arba 
819-424-2803 (savaitgaliais).

E - m a i l :
v iliab u lo ta@ h o tm ail.co m
Adresas: 4550 M iller Ave., 
Montreal, QC H3W 2E3 arba 
rytkbulota@ville.chateauguay.qc.ca

Visi žiemos sporto mėgėjai 
kviečiami dalyvauti.

Šios varžybos skaitosi kaip 
2006 metų ŠALFASS-gos Ka
nados sporto apygardos slidinė
jimo pirmenybės, kuriose daly
vauti kviečiami ir už Kanados 
ribų gyvenantieji lietuviai slidi- 
nėtojai.

SALFAS s-gos centro valdyba

KREPSINIO
TRENIRUOTĖS
JAUNUČIAMS

C levelando LSK Žaibo 
krepšinio treniruotės jaunu
čiams vyksta Dievo Motinos 
parapijoje šia tvarka:

Šeštadieniais, nuo 12:30 iki 
2:00 val. p.p. -  berniukams ir 
m ergaitėm s “m olekulėm s” , 
gimusiem s 1998 m. ir ja u 
nesniems.

Šeštadieniais, nuo 2:00 iki 
3:30 val. p.p. -  tik mergaitėms 
E, D, C ir B gimusioms1990- 
1995 m. imtinai.

Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės į Vidą Tatarūną, tel. 
440-209-0440 arba atvykite 
tiesiai į treniruotes.

Berniukams B, C, D, ir E 
treniruotės prasidės kovo mėn. 
viduryje.

Vyrams ir jaun iam s A 
(1987-89.) vyksta Dievo Mo
tinos parapijoje antradieniais, 
treč iad ien ia is  ir k e tv ir ta 
dieniais nuo 7:00 val. vakaro.

Kviečiame įsijungti į Žaibo 
eiles, kas dar nepriklauso!

LSK “Žaibas”

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

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

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

linas@fixlcrrcalty.com
www ClevelaodH ousing Marke t .com 

w w w . Ly ndhurslO hiol-bities .com 
w w w .E udid-H onies.com

w w w .R i ehmond-H eighta-H om es .com 
www .May fiel dH am es.net 

www. I’epper-Pi ke-H omeB.com 
w w w .SouthEudidH om es.com

w w w .Beachw ood-O hio-H om es.com  
w w w. I-ixlerRealty .com

Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliolis - Mob. Td . <216-387-3204

mailto:info@hotel-montcalm.com
http://www.hotel-montcalm.com
http://www.hotel-montcalm.com
mailto:viliabulota@hotmail.com
mailto:rytkbulota@ville.chateauguay.qc.ca
mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:linas@fixlcrrcalty.com
http://www.Eudid-Honies.com
http://www.Ri
dHames.net
omeB.com
http://www.SouthEudidHomes.com
http://www.Beachwood-Ohio-Homes.com

