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Bernardas Brazdžionis

Kalėdų Kristau. Kūdiki šventos Nakties,
Tu atėjai nušviest pasaulio mirštančios nakties.

Tu atėjai į  menką lūšną piemenų,
O daug, o daug Tave praganė piemenų...

Tavęs karaliai išsigando, ir vergai,
O Tavo Tėvo buvo jie visi vergai.

O Tavo Tėvo sūnūs esam mes visi,
O Tavo laimės pasiilgom nevisi.

Tu atėjai -  ne rūmai priėmė, laukai,
O Tavo buvo puikūs miestai ir laukai.

Tu atėjai visų priglaust sau po sparnu,
Kad nenupultų jie kaip paukščiai be sparnų .

Kad nenuneštų jų visų baisi mirtis,
Kad ji gyvenimas jiem būtų, ne mirtis!

Kalėdų Kristau, Tavo skausmas esam mes,
Ramink, apgink sodybas mūsų ir žemes.

Tautas ir gimines, kad laimintų taika,
Šią piktą žemę teapsiaus Tava Taika.

SEIMO IR JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KOMISIJĄ SIŪLOMA REORGANIZUOTI Į

UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ 
ATSTOVYBĘ

KO NEPASIEKĖ SUSLOVAS...

V iln iu s , gruodžio 15 d. 
(LGĮTIC). Dabar veikiančią 
Seimo ir JAV lietuvių ben
druomenės komisiją siūloma 
reorganizuoti į visų užsienyje 
gyvenančių lietuvių atstovybę 
parlamente. Tokį siūlymą Sei
mui parengė savaitę parlamente 
posėdžiavusios Seimo ir JAV 
lietuvių bendruomenės komisi
ja, kurios paskirtis puoselėti 
Lietuvoje ir JAV gyvenančių 
lietuvių bendradarbiavim ą, 
keistis mokslo, kultūros ir kita 
informacija.

"Iš principo apsisprendėme 
dėl šios komisijos reorganiza
vimo, išplėčiant ją ir prijungiant 
daugiau pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovų, tuomet ši 
komisija tampa ne tik vienos 
JAV lietuvių bendruomenės ir 
Seimo komisija, bet visų už
sienyje gyvenančių lietuvių at
stovybe Lietuvoje ir Seime", - 
spaudos konferencijoje sakė 
komisijos pirmininkė parla
mentarė Laima Mogenienė.

Taip pat komisija parengė 
rezoliuciją, kuria Lietuvos poli
tinių vadovų prašoma pradėti 
diskusiją dėl referendumo orga

nizavimo, kad Konstitucijoje 
būtų įtvirtinta galimybė Lietu
vos piliečiams turėti dar ir ki
tos valstybės pilietybę.

Lapkritį Konstitucinis Teis
mas (KT) išaiškino, kad būtina 
mažinti grupę asmenų, galinčių 
pretenduoti į dvigubą pilietybę, 
nes dabar tokia pilietybė yra 
plačiai paplitęs reiškinys, o 
turėtų būti itin reta išimtis. KT 
pripažino, kad Konstitucijai 
prieštarauja lietuvių kilmės as
menims Pilietybės įstatyme 
padaryta išimtis turėti dvigubą 
pilietybę.

Sis KT nutarimas užkirto 
kelią už Atlanto gyvenantiems 
lietuviams ar jų vaikams gauti 
Lietuvos pasą neatsisakius JAV 
ar kitos šalies pilietybės.

Komisiją sudaro parlamen
tarai - po vieną nuo kiekvienos 
Seimo narių frakcijos - ir pen
ki JAV lietuvių bendruomenės 
tarybos išrinkti atstovai.

Komisija sudaroma ketve- 
riems metams. Šiam laikotar
piui pasibaigus, Seimas įverti
na atliktą darbą ir priima spren
dimą dėl tolesnės komisijos 
veiklos.

Sovietų ideologo Suslovo 
siekis Lietuvą turėti “derža- 
vos” sudėtyje, tačiau be lietu
vių, regis, septynioliktais iš tos 
deržavos išsivadavimo metais 
įgijo tąsos baigtį.

Šių metų lapkritį Konstitu
cinis Teismas (KT) išaiškino, 
kad būtina mažinti grupę as
menų, galinčių pretenduoti į 
dvigubą pilietybę, nes dabar 
tokia p ilietybė yra p lačiai 
paplitęs reiškinys, o turėtų būti 
itin reta išimtis. KT pripažino, 
kad Konstitucijai prieštarauja 
lietuvių kilmės asmenims Pi
lietybės įstatym e padaryta 
išimtis turėti dvigubą pilietybę. 
Prieštaraujančia Konstitucijai 
pripažinta ir įstatymo nuosta-

BAN KI-MOON 
PRISAIKDINTAS 

NAUJUOJU JT VADOVU
New York, NY, gruodžio 

14 d. (Delfi). Buvęs Pietų Ko
rėjos užsienio reikalų ministras 
Ban Ki-moon per plenarinę 
Generalinės Asamblėjos sesiją 
buvo prisaikdintas naujuoju 
Jungtinių Tautų (JT) generalin
iu sekretoriumi. Per tą pačią JT 
Generalinės Asamblėjos sesiją 
buvo pagerbtas ir darbą šiame 
poste baigiantis dabartinis JT 
vadovas Kofi Annan.

62 metų Ban Ki-moon, ku
ris JT generalinio sekretoriaus 
pareigas pradės eiti nuo kitų me
tų sausio 1 dienos, prisaikdino 
Generalinės Asamblėjos prezi
dentė Haya Rashad al-Khalifa iš 
Bahreino. Buvęs P. Korėjos už
sienio reikalų ministras varžy
bose į JT vadovo postą nesun
kiai nugalėjo 6 varžovus.

ta, kad iš asmens, norinčio su
sigrąžinti Lietuvos pilietybę, 
nereikalaujama atsisakyti turi
mos kitos valstybės pilietybės.

Šis KT nutarimas praktiš
kai užkirto kelią užsienyje 
gyvenantiems tautiečiams ar jų 
vaikams gauti žalią pasą neat
sisakius kitos šalies pilietybės. 
Pagal galiojusį Pilietybės įsta
tymą lietuvių kilmės asmenys, 
jų  vaikai ir vaikaičiai galėjo 
gauti Lietuvos pilietybę ir iš
saugoti valstybės, kurioje gy
vena, pasą.

Pirmas po nepriklausomy
bės atkūrimo lietuvių iš Lietu
vos išvaikymo etapas jau įvyk
dytas, apie pusę milijono tau
tiečių atsidūrė užsieniuose

LENKIJOS SUSIVIENIJIMAS TAPO 
"MAŽEIKIŲ NAFTOS" SAVININKU

V iln iu s , gruodžio  15 d. 
(LTR). Šiandien lenkų ben
drovė "PKN Orlen" iš "Yukos 
International UK" įsigijo 53,7 
proc. "Mažeikių naftos" ak
cijų. Lenkai taip pat įsigyja 
30,66 proc. Vyriausybės val
dom ų įm onės akcijų. Taip 
baigiamas Lenkijos įmonės 
pradėtas bendrovės valdymo 
perėmimas. Lenkų įmonė bus 
jau trečioji "Mažeikių naftos" 
šeimininkė, praneša Lietuvos 
radijas.

Ūkio ministras Vytas Na
vickas tikisi, kad su naujais in
vestuotojais įmonė dirbs pel
ningai.

"Tai didelis ir sudėtingas 
projektas. Apibendrinant gali
ma pasakyti, kad pagal su
tarties sąlygas, kurios yra

(priežastys visiems žinomos). 
Buvo likę juos pasmerkti am
žinai tremčiai. Ir tai pagal ga
lu tinį ir neskundžiam ą KT 
išaiškinimą jau įvyko.

Ar dar dainuos tautiečiai 
užsieniuose “Leiskit į Tėvynę, 
leiskit pas savus”, ar begalė
sime juos kviesti “Grįžkit į 
Tėvynę, grįžkit pas savus”?..

Jei į šiuos klausimus neįga
lės atsakyti tautos išrinktieji at
stovai ir valstybės vadovai, at
sakymą turės duoti tautiečiai 
Lietuvoje ir užsieniuose (refe
rendumu keisti Konstituciją).

Vilkimės, kad valdžioms 
užteks galių, jei nepritrūks ge
ros valios.

Algimantas Zolubas

sudarytos, ir pagal dalykus, 
kurie nėra surašyti dokumen
tuose, matyti, kad investuoto
jai nusiteikę dirbti rimtai, turi 
aiškų planą, kaip įmonę plėto
ti. Tikimės, kad įmonė dirbs ir 
bus valdoma sėkmingai, o in
vesticijos, kurios numatomos 
modernizavimui, pagerins jos 
padėtį rinkoje", -  sako V. Na
vickas.

Š iandien  taip  pat vyko 
"Mažeikių naftos" stebėtojų 
tarybos posėdis, kuriame Igor 
Chalupec, Piotr Kownacki ir 
Saulius Spėčius išrinkti ben
drovės valdybos nariais.

Po stebėjų tarybos posė
džio vykusiame valdybos po
sėdyje I. Chalupec buvo iš
rinktas "Mažeikių nafta" val
dybos pirmininku.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuva naikina lietuvius. Į Lietuvą atvykę Amerikos lie

tuviai pagaliau atvėrė mūsų šalies vadovams akis, kad Konsti
tucinis Teismas (KT) užtrenkė duris užsienyje gyvenantiems 
tautiečiams grįžti į Lietuvą. JAV lietuvių bendruomenės komisi
jos vadovė Dalia Puškorienė Respublikai sakė, kad KT priim
tas sprendimas į aklavietę atvedė ne tik ilgus dešimtmečius 
užsienyje gyvenančius lietuvius. KT ilgam panaikino valstybės 
deklaruojamą siekį sumažinti tautiečių emigracijos bangą, o jau 
išvykusius - susigrąžinti. JAV lietuviai susitiko su prezidentu 
Valdu Adamkumi. Prezidentas, beje, pats turėjęs JAV ir Lietu
vos pilietybes, pažadėjo, kad nuo tėvynės vieno teismo spren
dimu atkirstiems lietuviams išeities bus ieškoma visais įmano
mais būdais.

M irė Kovo 11-osios Akto signataras Alfonsas Žalys. 
Gruodžio 13 d. Seimo valdyba sudarė valstybinę komisiją jo 
laidotuvėms organizuoti, kuriai vadovaus Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas. A. Žalys gimė 1929 
m. spalio 5 d. Šiaulių apskrityje, Padubysio valsčiuje, Raizgių 
kaime. 1969 metų kovo mėnesį jis buvo išrinktas Klaipėdos 
miesto tarybos Vykdomojo komiteto pirmininku. Dirbdamas A. 
Žalys baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1990
1992 metais A. Žalys buvo Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo deputatas, Savivaldybių reikalų komisijos pirmininko 
pavaduotojas. 1993-1999 metais A. Žalys - Klaipėdos miesto 
savivaldybės vyriausiasis specialistas, miesto tarybos narys, 
Martyno Mažvydo paminklo organizacinio komiteto pirminin
kas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus konsultantas. Ža
liui buvo suteikti Klaipėdos miesto Garbės piliečio, Klaipėdos 
universiteto Garbės daktaro vardai.

Prezidentas Valdas Adamkus paprašė Seimo pateikti 
medžiagą, kuria remdamasis Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas priėmė Valstybės saugumo departamento 
(VSD) vadovui Arvydui Pociui nepalankias išvadas. Toks pre
zidento žingsnis buvo netikėta žinia svarbiausiam prezidento 
patarėju i vidaus po litikos k lausim ais Laurui B ieliniui.
L.Bielinis įsitikinęs, kad pats prezidentas neturės nei laiko, 
nei galimybių studijuoti daugiau kaip tūkstantį puslapių su
darančią medžiagą, ją  tyrinės kuris nors iš patarėjų. Spėjama, 
kad prezidentą kreiptis į Seimą paragino pre-zidento patarė
jas nacionalinio saugumo klausimais Mindaugas Ladiga, atėjęs 
į šį postą iš saugumo.

Radiacijos tyrimai patvirtino Londono viešbutyje dir
bančių tautiečių įtarimus. Kai lapkričio 1 dieną Londono 
viešbučio “Millennium” bare buvęs KGB agentas Aleksandras 
Litvinenka gėrė radioaktyviuoju poloniu-210 užnuodytą arbatą, 
vienas lietuvis už keliolikos metrų esančioje virtuvėje plovė 
indus, o kitas tvarkė kambarius. Patvirtinta, jog dviejų lietuvių 
kūnuose aptiktas padidėjęs šios mirtinai pavojingos medžiagos 
kiekis. Abu jie dirba garsiajame viešbutyje “Millennium”. Lie
tuvos ambasada Londone sulaukė ne vieno susirūpinusio tau
tiečio skambučio. Jie išties turi pagrindo nerimauti - pranešta, 
kad radiacijos poveikį patyrė ne tik “Millenium” viešbučio bare 
dirbę žmonės, bet ir su jais bendravę personalo darbuotojai.

Šiandien niekas negali pasakyti, kiek iš Lietuvos išvyko 
mokslininkų,- valdžiai tai nerūpi. Mokslininkams, norintiems 
grįžti dirbti į Lietuvą, sudėtinga susirasti darbą būnant užsienyje, 
be to, namuose jų galimybės niūrios. Publikacija: Nutekėjusiems 
“protams” sugrąžinti meškeres užmetė verslas ir mokslas.

Kauno senamiesčio gyventojai baisėjosi, kaip jų akyse griau
namas dar XIX amžiuje pastatytas gyvenamasis namas. Dar
bininkai jį griovė neturėdami tam leidimo. Senamiestyje pradė
jus griauti vertingą pastatą aiškėja nauji kyšininkavimu įtaria
mos Kultūros paveldo departamento Kauno padalinio vadovės 
darbeliai.

Valstybės saugumo departamento (VSD) generaliniam 
direktoriui Arvydui Pociui kyla grėsmė iš posto būti nublokštam 
vadinamojo Liustracijos įstatymo. Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komitetas atmetė pasiūlymą KGB rezervininkams ne
taikyti profesinių apribojimų. Jeigu Parlamentas priims komiteto 
parengtą įstatymą, į sovietų represinės struktūros rezervo sąrašą 
įrašyti žmonės 10 metų negalės eiti pareigų, į kurias skiria 
aukščiausi šalies vadovai, statutinių valstybės tarnautojų pareigų, 
pareigų VSD, diplomatinėje tarnyboje. Parlamentarams pri
ėmus teisės aktą, iš skandalo neišbrendančio saugumo vadovas 
A.Pocius netektų darbo. Liustracijos įstatymas atsilieptų ir so
cialliberalui Antanui Valioniui, neslepiančiam noro tapti am
basadoriumi.

Liustracijos komisijos pirmininke Dalia Kuodytė traukiasi 
iš komisijos vadovės ir narės pareigų, nes Seimas per pusantrų 
metų nesugebėjo priimti Liustracijos įstatymo pataisų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV Gynybos sekretorius Donald H. Rumsfeld atsisveikina su Pentagono tarnautojais. Naujasis sekre
torius Robert M. Gates gruodžio 18 d. prisiekė sąžiningai vykdyti Amerikos gynybos ir saugumo 
vadovo pareigas. AP

JAPONIJA SIŪLO PASIDALYTI 
KURILŲ SALAS

Tokyo , gruodžio  14 d. 
(Delfi). Japonijos užsienio 
reikalų ministras Taro Aso pa
siūlė, kad jo šalis ir Rusija pa
sidalytų ginčijamas Kurilų sa
las (Japonijoje vadinamas Šiau
rinėmis teritorijomis) pagal jų 
bendrą plotą ir taip sureguliuotų 
šį dešimtmečius besitęsiantį 
Maskvos ir Tokijo ginčą. Ta
čiau T.Aso vadovaujama žiny
ba tučtuojau atsiribojo nuo šio 
asmeniško ministro siūlymo, 
kaip išspręsti Kurilų problemą.

Kalbėdam as parlam ento 
tarptautinių reikalų posėdyje 
T.Aso pasiūlė, kad 75 proc. 
didžiausios iš keturių salų - Itu- 
rupo liktų Rusijai, o Japonijai 
atitektų 25 procentai jos terito
rijos ir mažesnės - Kunašyro, 
Habomajaus ir Šikotano salos. 
"Jeigu mes toliau ginčysimės, 
kam atiteks "dvi salos", "trys 
salos" arba "keturios salos", ir 
neatsižvelgsime į jų realų dydį, 
tokios diskusijos mūsų niekur 
neatves, - pažymėjo ministras. 
Derybose reikia atsižvelgti į 
realią padėtį". Pagal šį siūlymą, 
sakė jis, Rusijos ir Japonijos 
siena eitų Iturupo sala.

Japonijos diplomatijos va
dovas paragino išspręsti šią 
problemą su Rusija ir sudaryti 
taikos sutartį iki to laiko, kol 
baigsis prezidento Vladimir 
Putin įgaliojimai 2008 metais. 
"Prezidentas Putin yra įtakingas 
ir reiškia norą išspręsti šią prob
lemą, - sakė T.Aso. - Todėl ji 
turi būti išspręsta, kol jis dar yra 
savo poste".

Japonijos URM pareiškė, 
kad ministras buvo neteisingai 
suprastas. "Jo žodžiai buvo 
pateikti ne ta prasme, kuri buvo 
turima omenyje, - sakė URM 
atstovas. - Ministras Aso norė
jo pirmiausia pabrėžti, kad abi 
šalys dabar deda pastangas 
ieškoti savitarpiškai priimtino 
būdo, kaip išspręsti klausimą".

Ginčas dėl keturių pietinių 
Kurilų salų trukdo pasirašyti 
Rusijos ir Japonijos taikos su
tartį, kuri formaliai buvo suda
ryta pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui. Japonija mano, 
kad SSRS neteisėtai okupavo 
keturias salas ir reikalauja jas 
grąžinti. Maskva mano, kad vi
sos Kurilų salos istoriškai pri
klauso Rusijai.

Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga NATO suvažiavimo metu 
Rygoje Prancūzijos prez. Jaques Chirac gimtadienio proga įteikė 
tortą, kurį kartu turėjo ragauti ir Rusijos prez. V. Putin, bet jis 
neatvyko. Reuters

Pietrytinėje Afganistano
Paktikos provincijoje penkta
dienį šalimais bendros Afgan
istano armijos ir NATO auto
mobilių kolonos susisprogdi
nus talibų kovotojui m irti
ninkui, buvo sužeisti septyni 
kariai, pranešė vietos parei
gūnai ir partizanų atstovas 
spaudai.

Buvęs Vokietijos kancleris
Gerhard Schroeder išleido savo 
atsiminimus, surašęs 544 pus
lapiuose, kuriuose užstoja Rusi
jos prezidentą Vladimir Putin 
nuo įvairių priekaištų ryšium su 
dujų vamzdžių tiesimu Baltijos 
jūros dugnu į Vokietiją. Vo
kiečių laikraštis Dier Spiegel 
spausdina ištraukas iš jo kny
gos. Gindamas Rusijos prezi
dentą, jis sako, kad tie dujų 
vamzdžiai Vokietijai būtinai 
reikalingi ir “Gazprom” en
ergijos kompanijai už tai reikia 
dėkoti. “Aš esu įsitikinęs, kad 
V. Putin yra demokratas ir kad 
jis veda savo kraštą į demok
ratiją”, cituoja buvusį kanclerį 
New York Times gruodžio 12- 
tos dienos laidoje.

Didžiosios Britanijos abu 
princai -  William ir Harry -  
rengia savo motinai Dianai, jos 
dešim ties metų žuvimo su
kakčiai prisiminti, populiarios 
muzikos koncertą “Concert for 
Diana” , kuris bus Londone 
naujame Wimbley stadione, 
talpinančiame 90,000 žmonių, 
liepos 1 dieną. Tą dieną jų  
mamai būtų 46 metai. Televi
zijos stotys jau žada tą kon
certą perduoti visame pasau
lyje. “Mes norime, kad koncer
tas būtų toks, kokį mūsų mama 
būtų norėjusi, kad būtų. Ir mdu 
padarysime viską, kad tas kon
certas primintų mūsų motiną, 
kurią ir pasaulis buvo pa
mėgęs”, - sakė abu sūnūs žur
nalistams Londone.
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LAISVĖJE BUVĘS, ILGISI IMPERIJOS

Istorijos perrašinėjimas vyksta toliau. Šį kartą negalime 
praeiti neprisiminę, kad Rusijos nauji istorijos vadovėliai 
buvo svarstomi jų  Ministrų taryboje. Tų svarstymų metu 
kalbėję m inistrai negailėjo kritiškų pastabų vadovėlių 
autoriam s, pam iršusiem s rusų patriotizm ą, dvelkiantį 
šovinizmu. Jie nutarė, kad negalima rusų jaunajai kartai 
pasaky ti visos tiesos apie sta lin izm o ir bo lšev izm o 
nusikaltimus ir apie carų vykdytą žiaurią politiką, nes tai 
mažins jaunosios kartos patriotizmą.

Rusijos vyriausybė savo istorijos vadovėlius paruošė ne 
tiesai, bet politikai. Vadovėliai -  rusų valdžios propagandinė 
medžiaga mokyklose. Juose dabar rašoma, kad Rusija yra 
Kaukazo tautų “gelbėtoja” , o Stalinas -  Europos “išva
duotojas” . Panašiai kalbėjo ir pats Rusijos prezidentas. 
Rusijos kaimyninės valstybės vadinamos tautų draugystės 
išdavikėmis. Mes gerai žinome nuo pat 1940-ųjų vasaros, 
kai rusai okupavo Lietuvą, kad tą draugystę jie supranta kaip 
besąlyginį pasidavimą “didžiojo brolio” vadovybei. Rusijos 
atsisakymas pripažinti Baltijos valstybių okupacijas nuolatos 
pakartotinai skelbiamas, nors B. Jelcino vyriausybė tai buvo 
padariusi po pasitarimo su Vytautu Landsbergiu. Rusijos, 
kuri perėmė Sovietų Sąjungos visas problemas ir pažadėjo 
atlyginti sovietų padarytą žalą, niekada nevykdė, kaip tą 
padarė Vokietija už nacių nusikaltimus. Keistai skamba ir 
Rusijos “išvaduotojos” mitas, kuris buvo keliamas jų  per
galės šventės metu Maskvoje. Mes ir dabar esame dėkingi 
Lietuvos prezidentui, kuris nevyko į Maskvą nusilenkti 
Kremliaus valdovui ir sveikinti jį  su “pergalės” švente. Tad 
visa tai rodo Rusijos nenorą pripažinti istorinius faktus. 
Stalino laikų mitas tebevyrauja.

Štai ir vėl Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrov 
teigia, jog NATO noras plėstis yra klaida ir tai nepadėsią 
stiprinti tarptautinio saugumo. Tai jis pasakė gruodžio 12 
dieną išspausdintam e pasikalbėjim e K rasnaja Zvezda  
laikraštyje. Jam neaišku, kodėl Gruzija nori įstoti į NATO 
arba kodėl Ukraina nori bendrauti su Vakarais. Jis sakė, jog 
Rusija atidžiai stebi NATO karinę plėtrą, priartėjusią prie 
Rusijos sienų. Esą baisu, kai m odernizuojami objektai 
B altijos kraštuose ir steigiam os bazės B ulgarijo je ir 
Rumunijoje.

Tačiau mus labai nustebino Nobelio laureatas, garsiojo 
“G ulago salyno” autorius A leksandras Solženycinas, 
laikraštyje Moskovkije novosti pareiškęs, kad Rusija “privalo 
būti ne liberalios demokratijos valstybė, kokia ją  stengiasi 
p aversti am erik iečia i, be t konserva tyv i, S tač ia tik ių  
Bažnyčios vertybes išpažįstanti valstybė” . Buvęs sovietų 
lagerių kalinys, disidentas, išvarytas iš Sovietų Sąjungos, 
rašytojas reiškiasi kaip vienas aršiausių Rusijos imperijos 
atstovų ir Vakarų priešininkų. Jis pareiškė visiškai remiąs 
V. Putin politiką, nes jis esąs Rusijos išgelbėtojas. Rusų 
imperijos šaukliu tapęs rašytojas užsipuolė ir Ukrainą, 
norinčią tapti Vakarų satelitu. Dabar A. Solženycinas labai 
gera i vertinam as K rem liu je . Jo nusista tym as nieko 
nebesiskiria nuo A. Zirinovskio. Gal tai jau  senatvės 
požymis? S. Tūbėnas

ĮSLAPTINIMAS -  MASKUOTĖ NUO ŽIOPLIŲ
Informacijos įslaptinim o 

procedūra neapsieina be kelių 
asmenų dalyvavimo tokioje 
procedūroje (vienas paslaptį 
užrašo, kitas užregistruoja, tre
čias ją  uždaro į spintą saugo
ti). O, anot garsaus hitlerinio 
saugumiečio Miulerio, jei pa
slaptį žino du, ją  sužinos ir 
kiaulė.

Jei paskaitysime piliečių 
komentarus, išgirsime jų nuo
mones, susijusias su aukšto 
VSD pareigūno žūtimi, maty
sime, kad jie žino daug daugiau, 
nei viešina įvairių institucijų 
tyrėjai, žino ir tą informaciją, 
kurios tiriančios institucijos 
neskelbia, žino ir tą, kurios in
stitucijos negauna. Galėtume 
tarti, kad visuomenės žinios ne
patikimos, prilyginti gandams, 
tačiau be ugnies dūmų nebūna. 
Paslaptis kuriančių ir saugančių 
institucijų darbuotojai nėra 
“žmonės futliare”, jie turi “pa
tikimų” draugų, tie patikimi 
tokių pat taip pat turi, ir paslap
tis tampa vieša. Visuomenė 
daro išvadas, savo sprendimus, 
dažnai “sveikesnius” už valsty
bininkų sprendimus.

LENKŲ KARIAI IRAKE LIKS IKI 2007 METŲ 
PABAIGOS

Varšuva, gruodžio 15 d. 
(Delfi). Lenkijos kariai Irake 
tikriausiai bus bent iki 2007 
metų pabaigos - vienais metais 
ilgiau nei pagal dabartinį man
datą, sakė lenkų gynybos mi
nistras Radoslaw Sikorski.

R. Sikorski interviu Reu
ters sakė, kad Lenkija nori 
kuo greičiau perduoti terito
rijos kontrolę Irako vyriau
sybės pajėgoms, bet šiam pro
cesui reikia laiko, todėl jis 
paprašė m inistrų  kabineto  
pratęsti 900 karių misiją ki
tiems metams.

"Vyko tam tikros diskusi
jos, ir aš manau, kad ilgesnė 
trukmė yra labiau tikėtina", - 
nurodė ministras. Jis kalbėjo 
tokiu metu, kai JAV iš naujo 
svarsto savo politiką dėl Irako

ANGLŲ ŽVALGYBA DOMISI 
TRIMIS BENDROVĖMIS

Britanijos detektyvai, kurie 
tiria buvusio Rusijos specia
liųjų tarnybų darbuotojo Alek
sandr Litvinenka nunuodijimo 
Londone poloniu-210 aplinky
bes, domisi trimis Londono 
kompanijomis, su kuriomis jis 
bendradarbiavo, rašo Prancū
zijos laikraštis Le Monde.

Radioaktyvumo pėdsakų 
rasta kompanijų "RISC Mana
gement", "Titon International" 
ir "Eurinys" būstinėse, sakoma 
straipsnyje. "Tyrimas vyksta 
tam tikra linkme, todėl jis domi
si mumis", - patvirtino laikraš
čiui vienas "RISC M anage
ment" vadovų Cliff Knuckey. 
Jis atsisakė komentuoti savo 
kompanijos santykius su A.Lit-

Niekam neteko stebėti Sei
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto uždarų posė
džių, susijusių su V.Pociūno 
žūties aplinkybių tyrimu, girdė
ti ir skaityti ten minimų faktų, 
pavardžių, tačiau ir faktai ir pa
vardės, dar nepaskelbus išvadų, 
visuomenei jau buvo žinomos. 
Nereikėjo visuomenei melo de
tektoriaus nustatyti ar VSD ge
neralinis direktorius sako tiesą: 
nerišli kalba, skirtingi atsaky
mai į pakartotinai duodamus 
tuos pačius klausimus, nuleis
tos akys, prakaitas iš kaktos by
lojo paslaptimi dangstomą ne
tiesos sakymą. O VSD liudi
ninkų nušalinimai nuo pareigų 
tik patvirtino įslaptinimu mas
kuojamą melą. Čia dera atsi
gręžti į praeitį: tik žiopliams ir 
mulkiams nekėlė abejonių A. 
Pociaus skyrimas VSD vadovu.

Nors lojalumo valstybei nu
statymo metodų nėra, su lojalu
mu susijusių klausimų nena
grinėja teismai, tačiau į lojalu
mo cenzą, nors jis būtų grin
džiamas tik įtarimais, skiriant 
darbuotoją į reikšmingesnes 
pareigas, visose valstybėse (tik

ir kai didėja amerikiečių nepri
tarimas JAV karių buvimui šio
je šalyje, kur įsivyrauja chao
sas ir didėja aukų skaičius.

Visuomenės apklausos ro
dė, kad dauguma lenkų dabar 
nepritaria jų karių misijai Ira
ke, bet visuomenės priešišku
mas buvo prislopintas, o dau
guma svarbiausių partijų remia 
vyriausybės poziciją.

"Neįmanoma prognozuoti, 
kokios aplinkybės ten susi
klostys. Mes greičiau manome, 
kad artėja šios misijos pabaiga, 
- sakė jis. - Pavasarį kažkuriuo 
metu perduosime irakiečiams 
(atsakomybę) už mūsų rajono 
saugumą ir tikimės, kad misija 
pasirodys esanti visiškai sėk
minga Tada mūsų misija bus 
baigta".

vinenka. Le Monde duomeni
mis, šią kompaniją naudojo 
gyvenantis Didžiojoje Britani
joje Rusijos verslininkas Boris 
Berezovskij rinkti konfiden
cialiai informacijai, kuria būtų 
galima diskredituoti Rusijos 
politikos elitą. Pasak dienraš
čio, vyksta tyrimas, susijęs su 
tuo, kad ji mėgino "sukčiauda
ma gauti iš Didžiosios Britani
jos VRM duomenų apie pak
lausimus iš Maskvos dėl eks- 
tradicijų".

Savo ruožtu kompanija "Ti- 
ton International" aktyviai ren
ka Rusijoje finansines žinias, 
rašo Prancūzijos laikraštis.

Laikraštis cituoja vieną 
Londono ekspertų, nenurody-

ne Lietuvoje) atsižvelgiama. 
Būtų naivu manyti, kad anuo
metinis VSD vadovas M. Lau
rinkus arba laikinai einantis 
prezidento pareigas A.Paulaus- 
kas nežinojo A.Pociaus praei
ties, pastarojo pažeisto lojalu
mo valstybei ir net jo priklausy
mo KGB rezervui. Visuomenė 
žinojo. Tačiau tie veikėjai, save 
laikantys valstybininkais, vi
suomenės nuomonės nepaisė.

Įslaptinimas, prilygstantis 
reikalavimui “tik niekam ne
sakyk” , tėra m askuotė nuo 
žioplių. Patirtis byloja, kad, jei 
perdavus kam paslaptį, pridur
sime tą “tik niekam nesakyk”, 
paslaptis išplis garantuotai. 
Veltui įslaptinami archyvai, 
slepiamos vilos, jachtos, mei
lužės, nusikaltimai, kolabo
ravimas, visuomenė viską su
žino juolab, jei bandoma dang
styti paslapties skraiste. Sako, 
tik vyras apie žmonos neiš
tikimybę sužino paskutinis. 
Labai panašu, kad taip yra ir 
su mūsų išrinktaisiais, su Vals
tybės vadovais. Metas atsikvo
šėti.

Algimantas Zolubas

MAŽĖJA G.BUSH
POLITIKOS IRAKE 

ŠALININKŲ

JAV prezidento  George 
W.Bush politiką Irake dabar 
remia tik 23 proc. amerikiečių. 
Tai 11 proc. mažiau nei spalį, 
rodo gyventojų apklausos, 
surengtos pagal televizijos ko
mpanijos NBC  ir verslo laik
raščio The Wall Street Journal 
užsakymą, rezultatai.

Be to, beveik septyni iš 
dešimties apklaustųjų pareiš
kė, kad jie dabar mažiau tiki 
sėkminga karo Irake pabaiga.

Apskritai G.W.Bush veik
lai prezidento poste dabar pri
taria vos 34 proc. amerikiečių. 
Tai mažiausiais rodiklis per 
visas ankstesnes apklausas, 
surengtas pagal šių žiniasklai- 
dos priemonių užsakymą.

G.W.Bush, iki kito mėne
sio atidėjęs savo kalbą dėl Ira
ko, sakė, kad nepasiduos spau
dimui skubotai priimti spren
dimą dėl to, kaip keisti poli
tiką Irako atžvilgiu.

Tačiau, N BC /The Wall 
Street Journal apklausos duo
menimis, tik 21 proc. ameri
kiečių nori, kad naujosios stra
tegijos dėl Irako gaires sufor
muluotų G.W.Bush. 59 proc. 
nuomone, tai turėtų būti patikė
ta naujajam demokratų kontro
liuojamam Kongresui. Delfi

damas jo  pavardės, žodžius: 
"Saugumo rinka tarp išeivių iš 
Rusijos Londone klesti. Lit- 
vinenka galbūt pasiūlė trims 
kompanijoms padėti privilioti 
klientus iš Rusijos, tarpininkau
ti jiems ir britams, kurie teikia 
apsaugos paslaugas". Delfi

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvos prez. Valdas Adamkus ir Gediminas Kirkilas Europos vadų tarybos sesijos metu.
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Lietuvos Respublikos
Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui 
Viktorui Muntianui 
Lietuvos Respublikos 
premjerui Gediminui Kirkilui

Gerbiamieji,
Kreipiamės į Jus labai susi

rūpinę ir nusivylę dėl besi
tęsiančios tylos, Konstituci
niam Teismui paskelbus savo 
lapkričio 13 d. nutarimą dėl 
Pilietybės įstatymo.

Būtina pasvarstyti, kokį 
signalą siunčiame užsienyje 
gyvenantiems bei jau užsienio 
šalių pilietybę įgijusiems lietu
viam s, pranešdam i, kad jų  
užsienyje gimę ar su jais į už
sienį išvykę vaikai apie p i
lietiškum o priederm es gali 
nebesvajoti. Lietuvai jie ne
bėra “savi” , nors iki Konstitu
cinio Teismo išaiškinim o - 
buvo savi ir nuoširdžiai ir pa
grįstai tikėjo, kad kada nors 
bus jos piliečiai.

Būtina pasvarstyti, kokį 
signalą siunčiame Lietuvoje 
gyvenantiems Lietuvos pilie
čiams, kai per vieną dieną ga
lima nubraukti pilietybės išli
kimo ar atstatymo galimybes

jų  broliams, dėdėms ir vai
kaičiams.

Verta pasvarstyti, kokį sig
nalą siunčiame pasauliui, kai 
pripažįstame, jog okupacija 
sėkmingai atskyrė visam laikui 
dalį L ietuvos valstybės p i
liečių, kurie buvo nublokšti į 
tolimus pasaulio kampus, kai 
nebeleidžiama jiems, jų  vai
kams ar vaikaičiams atstatyti 
Lietuvos pilietybę neatsisakius 
ilgam ečio (ar jau  gim tojo) 
gyvenamojo krašto pilietybę. 
Daugybė Europos kraštų, net 
tie, kurie neišgyveno tokių 
skausmingų okupacijų, savo 
žmonėms tokių bausmių netai
ko.

Derėtų giliai susimąstyti 
apie Teism ui užkliuvusius 
K onstitucijos žodžius, kad 
dviguba pilietybė suteikiama 
“atskirais atvejais, “ nes ži
nome, kad mūsų kalboje at
skiras atvejis, nebūtinai reiškia

retas ar pavienis. Konstituci
nio Teismo sprendimas, mūsų 
manymu, tautos ir valstybės 
in teresus nepuoselė jan tis . 
Užsienyje gyvenančius lietu
vius skaudžiai nuviliantis, ati
m antis teisę kuri dar prieš 
mėnesį atrodė užtikrinta ir tvir
tai siejanti lietuvį bei Lietuvos 
pilietį pasaulyje su Lietuvos 
valstybe.

Jūs, Valstybės vadovai, 
svarstote, ką reikia daryti, kad 
neprarasti Lietuvai jos išvy- 
kusios tautos dalies. Mes ži
nome, kad yra rengiamos ir 
svarstomos valstybinės strate
gijos bei skiriamos lėšos ry
šiams su užsienio lietuviais 
palaikyti. Bet pats stipriausias, 
pats reikšmingiausiais ir abi
pusis ryšys - pilietybė.

Prašome, kad aiškiai nusta
tytumėte ir garsiai išsakytu
mėte kelią, kuriuo galime eiti, 
kad lietuviams būtu atstatyta 
galimybę išlaikyti Lietuvos 
pilietybę net ir gimus ar įsi
tvirtinus už Lietuvos ribų.

Pagarbiai, JAV LB Krašto 
valdybos vardu,

Vytautas Maciūnas, 
Pirmininkas
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“Juk kūdikis mums gimė! Sūnus mums duotas;
... Jo vardas bus ... Ramybės Kunigaikštis”(lz 9:5)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Siunčiu nuoširdžiausius Kalėdinius sveikinimus Jums 

ir visiems kitiems, darbuojantiems lietuviškose parapijose, 

misijose, bendruomenėse ir organizacijose, pašvenčiantiems 

savo laiką ir jėgas lietuviams katalikams trisdešimt šešiose 

pasaulio šalyse.

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė žmonijai per savo 

Sūnų Jėzų Kristų - “kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas” 

(Iz 9,5). Per Kristų, kuris yra Dievo dovana žmonijai, mes 

galime rasti kelią sugrįžti į Dievo namus. Iki šios dienos 

Bažnyčia dalinasi šia dovana per Eucharistiją. Jonas Paulius 

II rašė, “Bažnyčia gavo Eucharistijos dovaną iš Kristaus, 

mūsų Viešpaties, kuria Jis dovanoja save patį, savo šventą 

žmogiškąją prigimtį ir taip pat savo išganingosios misijos 

dovaną (Ecclesia de Eucharistia, II sk.). Ir savo kalėdiniame 

apmąstyme 2005 m. popiežius Benediktas XVI sakė, “Kalė

dos yra šviesos ir ramybės šventė, tai yra vidinės nuostabos ir 

džiaugsmo diena, kuri apima visą kūriniją, nes Dievas tapo 

žmogumi”.

Lietuviškos Kalėdų tradicijos tedžiugina jus, teatneša 

dieviškų dovanų jums visiems, ir tiems, kurie yra brangūs 

jūsų širdžiai! Tegul Kalėdų slėpinio šviesa visuomet pasilieka 

jūsų širdyse ir jūsų namuose! Tegul Kristaus meilė ir Jo 

dieviškas spindesys pasilieka su jumis per šias Sv. Kalėdas ir 

per visus ateinančius Naujuosius Metus.

Kristus gimė! Skubėkime Jį pagarbinti!

Prelatas Edmundas J. Putrimas 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Mielos tautietės ir mieli tautiečiai,

Visi gyvename gražiausių metų švenčių -  šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių -  
nuotaikomis. Visi jaučiame prasmingą ir besikeičiantį XXI a. vyksmą visame pasaulyje.

Sv. Kalėdų džiaugsmo šventė šiandien atsiveria naujam džiaugsmui, kantriai meilei ir 
tyram gėriui.

Sveikiname visus Kristaus užgimimo diena! Linkime lietuvybės labui dirbantiems ramybės 
ir taikos. Darna ir susiklausymas telydi kiekvieno mūsų darbus. Tegul ateinančiais metais 
dar labiau bręsta naujos idėjos, planai ir darbai išeivijos bei tėvynės lietuvių gerovei.

JAV LB Krašto valdyba -  Vytas Maciūnas pirmininkas ir nariai: 
dr. Stasys Bačkaitis, ses. Margarita Bareikaitė, Rimas Gadeika, Dalė Lukienė, Eugeni
ja  Misevičienė, Laurynas Misevičius, Gediminas Naujokaitis, Daiva Navickienė, Ra
mutis Pliura, Juozas Polikaitis, Kazys Razgaitis, Marija Remienė, Sigita Rosen, kun. 
Antanas Saulaitis, Stefa Urban, dr. Elona Vaišnienė, dr. Rimantas Vaitkus, Vaiva 
Vėbraitė.

Amerikos Lietuvių 
Tautines

Sąjungos valdyba
švenčių proga sveikina Vilties 
d-jos vadovybę, tautinės minties 
laikraščio “Dirva” redakciją, visus Sąjungos narius ir 
rėmėjus. Taip pat Lietuvių Tautinės sąjungos Lietu
voje valdybą ir jos narius.

Linkime linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 2007 Metų!

Petras Buchas 
Eugenijus Bartkus 
Jonas Variakojis 
Irena Dirdienė 
Oskaras Kremeris

http://www.president.lt


DIRVA • 2006 m. gruodžio 19 d. 5

LAISVĖS SIEKIS
Dr. Antanas Karoblis

II.
kvietė į kaltinamojo I.Levinsko 
butą kaltinamuosius R.Katke- 
vičių ir P.Svirplį, kur jie tar
pusavyje susitarę, pasiuvo bur
žuazinės Lietuvos vėliavą ir 
Naujųjų 1957-jų metų naktį, 
dalyvaujant S.M ikalajūnui, 
A .Skardžiui, A .Šim oliūnui, 
iškėlė Joniškėlio mieste vie
name iš medžių netoli Kultūros 
namų ...".

Iš tik rų jų  vėliava buvo 
iškelta medyje prieš bažnyčią, 
kitoje gatvės pusėje. Matomai 
KGB nenorėjo bažnyčios minė
ti.

Po vėliavos iškėlimo vienas 
mėnuo praėjo visiškai ramiai, 
nors jautėme didelę įtampą ir 
nuojautą, kad KGB prisikas iki 
mūsų.

Vasario pradžioje mano kla
siokas Julius Sabas, pasikvietęs 
mane nuošaliau, pasakė, kad 
esame įtariami dėl vėliavos iš
kėlimo. Jis nebuvo organizaci
jos narys ir apie ją  nieko arba 
ne daug ką težinojo. Paneigiau, 
bet padėkojau už draugiškumą 
ir drąsą perspėti.

Praėjus kelioms dienoms, 
berods per anglų kalbos pamo
ką, atėjęs mokyklos direkto
rius M.Blevaitis paliepė man 
susirinkti visus daiktus ir eiti 
su juo . Už klasės durų jau laukė 
KGB darbuotojai, kurie mane 
išsivežė į savo būstinę -  buvusį 
klebonijos pastatą. Pro praviras 
duris vienoje patalpoje pastebė
jau apsiašarojusią savo seserį 
Alfonsę. Supratau, kad KGB 
dar nedaug žino apie mūsų or
ganizaciją, nes mano sesuo jai 
nepriklausė ir apie ją  nieko 
nežinojo. Po dviejų dienų tar
dymo seserį paleido.

Pradėjo mane tardyti. Iš pa
teikiamų klausimų suvokiau, 
kad tikrai KGB dar nedaug žino 
apie mus. Viską neigiau ir ne- 
prisipažinau. Padarė kratą na
muose. Rimtų įkalčių nerado. 
Kas galėtų sukelti įtarimą aš jau 
buvau paslėpęs arba sunai
kinęs. Tardė su pertraukomis. 
Vėliau mane, nuvedę į mažesnę 
patalpą, paliko su vienu ka
gėbistu. Jis netardė, bet įkalbi
nėjo prisipažinti. Iš jo  kalbos 
supratau, kad jau suimti kai ku
rie mano draugai.

Kitą dieną, po nepavykusios 
man suorganizuotos akistatos 
su S.Nagliu, mane paliko nešil
domoje su grūdais ant grindų 
patalpoje. Buvau tik su švarke
liu. Daugiau apsirengti nedavė. 
Visas drebėjau. Po kelių va
landų atėjo Joniškėlio rajono 
KGB viršininkas A.Sokolovas 
su dar dviem kagėbistais. Is
teriškai šaukdami keikė ir gąs
dino mane. Nemušė, bet kumš
čiai praskriedavo pro pat mano 
galvą. Pats A.Sokolovas, įkišęs 
pistoleto vamzdį man į burną,

Vėliavos iškėlimui iš anks
to buvo parengtas planas, suda
ryta grupė, pasiskirstyta darbais 
ir pareigomis.

Romas Keturakis ir Ignas 
Levinskas TSRS Konstitucijos 
dienos (gruodžio 5 d.) vakare 
nukabino nuo sovietinių įstaigų 
dvi vėliavas. Iš jų medžiagos 
kartu su Romu Katkevičiumi ir 
Petru Svirpliu nudažė ir pasiu
vo tautinę Lietuvos vėliavą. Vė
liavos kotui panaudojome 6 
metrų ilgio tašą, kurį ištepėme 
žibalu, kad šuo savo uosle 
negalėtų išskirti kitų kvapų. 
Prie koto pritvirtinome skar
dinę dėžutę -  sprogmens imi
taciją, kad kagėbistai iš kart 
nedrįstų vėliavos nuimti.

Iš Naujųjų metų sutikimo 
vidurinėje mokykloje po vieną, 
slapstydamiesi, išėjome apie 23 
valandą. Miesto centre ir gat
vėse nebuvo nei vieno žmo
gaus. Į medį įlipo ir vėliavos 
kotą pritvirtino sportiškiausias 
iš grupės R.Katkevičius. Jam 
talkino I.Levinskas. Kiti S.Mi- 
kalajūnas, P.Svirplys, A.Skar- 
džius, A.Simoliūnas ir A.Ka- 
roblis išsiskleidę gatvėje nuo 
centro iki alėjos į Karpio dvarą 
stebėjo aplinką ir sutartais 
ženklais turėjo pranešti apie 
situaciją.

Po pusvalandžio mes jau 
buvome mokyklos salėje ir su 
visais sutikome Naujuosius 
metus.

Jau po vidurnakčio, eidami 
iš Naujųjų metų sutikimo ir 
matydami vėjo plaikstomą tris
palvę, džiūgavome ir didžia- 
vomės. Tuo pačiu mus kaustė 
ir baimė dėl pasekmių. Kas bus, 
jei išaiškės kas iškėlė?

Vėliava iškabojo iki vidur
dienio. Ją matė žmonės eidami 
į bažnyčią. Daugelis Joniškėlio 
gyventojų ėjo jos pažiūrėti. 
Kalbos apie ją pasklido ne tik 
po visą parapiją, bet ir už jos 
ribų.

Tarp kitko, Naujųjų metų 
dieną nutiko įdomus atsitiktinu
mas. Joniškėlio kagėbistai vė
liavos iškėlimu įtarė kitus as
menis. Juos sulaikė ir nuspren
dė su dresuotu šunimi, atvežtu 
iš KGB karinio dalinio, pa
tikrinti. Atsitiktinai pro Joniš
kėlio rajono Milicijos skyrių 
ėjo mūsiškiai R.Katkevičius ir 
P.Svirplys. Juos ir kitus atsitik
tinius praeivius sulaikė ir nu
sivedę sustatė į eilę kartu su 
įtariamaisiais. Šuo uostinėda
mas ramiai praeina pro mū
siškius ir lodamas sustoja prie 
žmogaus nedalyvavusio vėlia
vos iškėlime. Mūsų laimei, šuo 
suklydo.

Apie vėliavos iškėlimą toje 
pačioje kaltinamojoje išvadoje 
rašom a:"...1956 metų gruo- 
džio30 dieną A.Karoblis pa-

šaukė, kad tokį išgamą nušau
siąs kaip šunį. Netikėjau, kad 
taip padarys. Tylėjau ir sten
giaus kuo mažiau reaguoti į jų 
veiksmus.

Trečiosios dienos popietę 
vienas iš kagėbistų pradėjo 
surašinėti m ano tardym o  
protokolą. Jam matomai iš kitų 
apklausų jau viskas buvo aišku. 
Todėl jis daug nesivarginda
mas, manęs net neklausęs for
muluodavo atsakymus. Iš to aš 
suvokiau ką KGB žino ir ko dar 
nežino. Sutikdavau patvirtinti 
tik  tuos faktus, kurie ak i
vaizdžiai jau buvo žinomi.

Tris m ūsiškius S.N aglį, 
I.Levinską ir R.Katkevičių va
sario 14 dieną, o vėliau ir P. 
Svirplį išvežė į kalėjimą Vil
niuje. Aštuonis pašalino iš 
mokyklos. Be suimtųjų, dar 
V.Dragašių, R.Keturakį, I.Ka- 
zakevičių ir A.Karoblį. Kitiems 
S.M ikalajūnui, R.Rukšėnui, 
A.Steponavičiui, A.Skardžiui, 
A.Šimoliūnui sumažintas elge
sio pažymys iki trejeto.

Po visų tardymų likusiuo
sius suvedė į vieną patalpą "re
zultatų" apibendrinimui ir įver
tinimui. A.Sokolovas man sa
ko: " . n u  čtož, .A n to n ty  or- 
lionok, davai vystraivai svoju 
k o m andu ."  Nesupratau ir da
bar nežinau kodėl jis taip iš
sireiškė. Ar pasišaipydamas, ar 
darydamas psichologinį ėjimą 
tolimesniam tikslui -  užver
bavimui. Nemanau, kad tai bu
vo pagyrimas, kad ilgai neprisi- 
pažinau ar kompensacija už 
brutalų tardymą.

Dviejų KGB karininkų sau
gomas buvau ir aš nuvežtas į 
KGB komitetą prie LTSR Mi
nistrų tarybos. Tardė du kagė
bistai iš Vilniaus, nedalyvaujant 
joniškėliečiams. Po apklausos 
buvau nuvestas į komiteto pir
mininko kabinetą. Gal po pus
valandžio pasirodė ir pats tuo
metinis KGB komiteto pirmi
ninkas Kazimieras Liaudis. 
Klausinėjo apie tėvų kilmę ir 
darbus, kodėl buvo įkurta orga
nizacija, ko siekiama, kas iš 
suaugusiųjų žinojo apie orga
nizacijos veiklą ir t.t.

Nors ir vienuoliktokas, bet 
atrodžiau gana vaikiškai. Tuo 
metu buvau dar tik 155cm.ūgio. 
Atsakinėdamas stengiausi būti 
naivokas, nelabai suvokiantis 
kai kurių klausimų esmę.

Po "pasimatymo" su K. 
Liaudžiu, buvau nuvestas į vie
ną iš koridorių ir jau be prie
žiūros paliktas keletui valandų. 
Grįžęs su kvapeliu vienas iš 
mano saugotojų ir tardytojų Jo
niškėlyje, kapitonas Kariabkin 
pasakė, kad dabar manęs ne
areštuos.

Jau g rįž tan t atgal į Jo 
niškėlį, traukinyje man liep
davo nueiti prie toliau sė
dinčių vyresnio amžiaus žmo
nių, užkalbinti juos ir pasitei
rauti kiek jie turi sūnų, kur 
dirba, ar patenkinti tarybine

Kovo 11-osios, Nepriklausomybės akto signataras dr. Antanas Ka
roblis. www.lrs.lt

santvarka. Išlipant iš trauki
nio prigrasino, kad apie tai 
niekam nekalbėčiau. Supra
tau, ką iš manęs nori padary
ti.

Akivaizdu, kad mane įkalin
ti ar palikti laisvėje, galutinį 
sprendimą priėmė K.Liaudis. 
Motyvai ir dabar man nėra vi
sai aiškūs. Gal būt dėl nesu
brendimo ir amžiaus -  nebuvo 
dar aštuoniolikos O, tikriausia, 
jau tada jie buvo nusprendę 
mane užverbuoti.

Pasitaręs su tėvais, jau kitą 
dieną nenuvykau į KGB būs
tinę, kaip buvo prisakyta. Pra
dėjau slapstytis. Pradžioje pas 
Tėvo gimines tuometiniame 
Vabalninko rajone Daržų kai
me. Sužinojus, kad dėl manęs 
yra apklausinėjami kitur gyve
nantys giminaičiai, išvažiavau 
į Rygą ir apsistojau pas mamos 
pusbrolį Joną Baliūną, kilusį iš 
Stačiūnų kaimo. Tik 1957 metų 
rudenį grįžau pas tėvus į Joniš
kėlį. Reikėjo išsiimti pasą ir 
norėjosi kažkaip užbaigti vi
durinę mokyklą.

Joniškėlyje jau tada veikė 
vakarinė mokykla. Norint joje 
mokytis reikėjo pristatyti pažy
mą apie darbą. Dar prieš or
ganizacijos išaiškinim ą aš 
daug padėdavau tėvui jo darbe 
-  vilnų karšykloje ir audeklų 
apdirbime. Be to darydavau fi
nansines ataskaitas ir dažnai 
vietoj jo  vykdavau atsiskaityti. 
Todėl kreipiausi į "Promkombi- 
nato"- Pramonės įmonių kom
binato direktorių dėl pažymos. 
Paliepė ateiti kitą dieną. Nu
ėjus pasakė, kad kviečiamas į 
KGB ir tik jiems leidus išduos 
pažymą. Buvau išbartas dėl 
slapstymosi ir pareikšta, kad už 
padarytus nusikaltimus teks at
simokėti kitokiu būdu, dirbant 
tarybų valdžiai. Buvo tiesiai 
pasakyta, kad mokydamasis 
vakarinėje mokykloje turėsiu 
informuoti apie moksleivių ir 
mokytojų pažiūras, išsireiški
mus ir atlikti kitas pavestas 
užduotis. Prigrasinta apie tai 
niekam neprasitarti. Iš tikrųjų, 
bijojau ir tėvams pasakyti.

Gavęs darbo pažymą ir de
šimties klasių baigimo pažymė
jimą, įstojau į Panevėžio ne
akivaizdinę vidurinę mokyklą. 
Maniau, atitolsiu nuo KGB per
sekiojimų.

KGB viršininkas A.Sokolo-

vas ir toliau intensyviai ataka
vo mane. Iš vakaro KGB vai
ruotojas pranešdavo, kad trau
kiniu nuvažiavęs į Panevėžį 
privalau, atsilikęs apie 50 metrų 
sekti paskui A.Sokolovą ir įeiti 
į pastatą į kurį jis užeina. Prisi
menu, tai būdavo milicijos pa
talpos. Taip tęsėsi keletą kartų. 
Buvo daromas didžiulis spau
dimas, įrodinėjama sovietinės 
santvarkos pranašumai ir per
spektyvos, gąsdinama dėl atei
ties. Bendradarbiauti su KGB 
nesutikau. Jokios informacijos 
nesu pateikęs ir nei vienos už
duoties atlikęs. Motyvavau, kad 
tai daryti nehumaniška ir man 
neleidžia sąžinė.

Prisimenu, vieno susitikimo 
metu A.Sokolovas įpykęs pa
sakė, kad nesutikdamas su mu
mis dirbti šitą uodegą turėsi vi
są gyvenimą.

KGB stengdavosi užver
buoti iš lagerių, iš tremties grį- 
žusiuosius ar kitaip nuo sovie
tinės valdžios nukentėjusiuo
sius asmenis. Jie žinojo, kad 
bendraujantys su tokiais asme
nimis turi didesnį pasitikėjimą 
ir nebijo savo nuomonės iš
reikšti apie tuometinę valdžią 
bei jos darbuotojus.

S.Naglis pasakojo, kad su
grįžus jam iš lagerio, bandyta 
ir jį verbuoti. Apie tai jis pasi
pasakojo kai kuriems kartu la
geryje buvusiems savo bičiu
liams. Antrojo iškvietim o į 
KGB metu jis buvo iškone
veiktas, kad nesugeba išlaikyti 
paslapties ir tolimesnis verbavi
mas nutrūko. Matomai, ienas iš 
kalėjusiųjų jau buvo užverbuo
tas.

Pasirodo pasiguodimas arba 
išsiplepėjimas daugeliui pagel
bėjo lengvai atsikratyti spaudi
mo ir išvengti bendradarbiavi
mo su KGB.

Organizacijai priklausiu
siųjų tolimesnis gyvenimas su
siklostė įvairiai. Vieniems liki
mas ar pasirink im as lėm ė 
geresnes išsimokslinimui ir 
darbinei veiklai sąlygas, ki
tiems, dėl dalyvavimo anti
tarybinėje veikloje, gyvenimas 
klostėsi kukliau. Bet nei vie
nas niekada nesiskundė ir ne
apgailestavo dėl dalyvavimo 
Tautos laisvės siekio kovoje ir 
dėl patirtų nuoskaudų bei blo
gybių gyvenime.

(Bus daugiau)

http://www.lrs.lt
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III.
Tyliu, nieko nebeklausiu -  

nesinori sutrukdyti dailaus 
pasakojim o, nors daug ką 
norėtųsi smulkiai sužinoti. Ir 
užmiegu, dar tėveliui bepasa
kojant, jo  žodžių beglamonė- 
jamas. Naktį tą pilį ir daug kitų 
sapnuoju. Rytą anksti su tam
sa nubundu. Motulė jau vėl 
triūsia apie pečių, lyg būtų tat 
dariusi nuo vakar vakaro. 
Tėvelis kojas aunasi naginėlė- 
mis -  ruošiasi eiti į darbą kūlių 
rišti. Man vėl atgyja vaka
rykštė graži pasaka.

- Tėveli, ar mes kada gyven
sim tokiuose paauksuotuose 
stikliniuose rūmuose? -  klau
siu tėvelį, iškišęs galvelę iš po 
antklotėlio.

- Hm? -  pasigirsta nuo men
kai apšviesto vilko akele suolo 
tėvelio balsas. -  Kai ateis lai
mingi laikai, tikrai gyvensime, 
Joniuk! -  O kada jie ateis? -  
Ateis, kaip neatėję, būtinai 
ateis! -  jis pasako, pavalgo ir 
išeina. Aš tikiu tėveliu. Jau 
praaušta. Šita žavingoji pasaka 
su pirmais saulės spinduliais 
dingsta, nutolsta it rūke. Aš vėl 
matau man įprastus daiktus, 
kurie man taip pat kažkodėl 
mieli, kaip ir anoji stiklinių 
rūmų prabanga. Dabar grįšime 
truputį atgal, prie pirkelės, ir 
aplankysime nemažą rūtų dar
želį, kuris nuo pirkelės gal 
tęsėsi iki pat gatvės griovio 
krašto. Visą vasarą ten žydėda
vo įvairiausios gėlelės, didžiau
sias pinavijų keras vidury dar
želio aplink j į  rūtų ratelis, 
gvazdikai ir radastos, kurios iki 
rudens degdavo stipria raudo
na liepsna. Už vidurinės lysvės 
šonų buvo po vieną mažesnę 
lysvelę kur būdavo sėjamos ki
tos gėlės -  rozetos, mėtos, žir
niukai, aukštos raudonos leli
jos, kampuose augo ilgamečiai 
čebatėliai ir bijūnai. Per visą 
grytelės galą buvo gana plati 
lysvė, kurioje motulė pavasarį 
augindavo kopūstų rasodą. Pa
gal pat pamatus tame rasodni- 
ke kasmet išdygdavo visų se
novės lietuvių darželių gėlės -  
aukštos roželės, kurios kartais 
išaugdavo virš pirkelės langų. 
Darželio kampuose nuo gatvės 
tėvelis buvo pasodinęs du liek
nus klevelius, kurie labai vešliai 
augo ir per keletą metų jų vir
šūnės jau buvo aukštesnės už 
pirkelės stogą. Visas darželis 
buvo užtvertas gana aukšta tvo
ra, kuri labai gražiai atrodyda
vo žiemos metu, kai ją apsnig- 
davo.

Kiemelis buvo ne per pla
tus, ant pat sodybėlės ežios 
buvo kaimyno didelis gyvena
masis namas, kuris mums rodė 
savo nugarą. Jame iš mūsų kie
mo pusės buvo tik vienas jo

kamaros langelis. Netoli jo  
sienos per kokį sprindį nuo 
stogo krašto tėvelis sukrauda
vo malkų ir žabų kūlius, aukš- 
tutes, kurios kol patamsėdavo 
nuo saulės gyvai apšviesdavo 
visą kiemelį. Malkos būdavo 
dažniausiai beržinės, dalį jų 
tėvelis nuveždavo į miestelį 
parduoti. Žabų kūliuose pava
sarį perėdavosi raudongalvių 
čiviliukų porelė, o malkose -  
pora ilgauodegių, amžinų ne
nuoramų pilkųjų kielių. Aš il
gai žiopsodavau į tuos paukš
telius, kurie darbščiai nešdavo 
sausas šakeles į savo lizdelius, 
o išperėję vaikus -  kirminėlius 
ir vikšrelius, kuriuos nutverda
vo darže ar sodelyje.

Kieme netoli gatvės buvo 
gilus kasmet kuopiamas šulinė- 
lis su labai vaizdžia girgždančia 
svirtimi. Aš į tą svirtį žiūrė
davau kaip į gyvą sutvėrimą. Ji 
man primindavo kažkokį milži
nišką nupeštą paukštį ir, kai 
semdavo vandenį, aš būdavau 
labai patenkintas, kad tempia jį 
už snapo ir girdo. Šulinio stati
nis buvo medinis, be dangčio. 
Aš pasistiebęs vos galėdavau 
pamatyti gilumoje tamsų bliz
gantį vandenį, bet, žvilgtelėjęs 
trupučiuką, šokdavau į šalį, kad 
šuliny gyvenąs Liūlys nepa
gautų už nosies ir neįsitrauktų 
pas save į šaltą vandenį.

Mūsų klojimas ir jauja buvo 
antroje gatvės pusėje už tetulės 
sodelio. Jauja buvo bendra su 
tetule nuosavybė. Iš vieno jos 
galo buvo tetulės vadinamas 
klojimo galas, o iš kitos -  bend
ras su tetule mūsų klojimo ga
las su pelude. Apie jaujas tada 
žmonės prišnekėdavo baisiau
sių prasim anym ų, kad jose 
gyvena visokio dydžio ir spal
vos velniai, aitvarai ir nema
rios dvasios. Priklausius tų šiur
pių pasakų, ir aš dienos metu, 
pasiekęs klojimą, paspartin
davau žingsnį, o ties jauja bai
liai žvilgtelėdavau į jos mažytį 
juodą be stiklo langelį ir dum- 
davau tolyn, kiek tik neša ma
no greitos kojos. Tik paaugęs 
ėmiaus save drąsinti ir kai kada 
išdrįsdavau net pažvelgti pro tą 
juodą langiuką į jaujos vidų, 
bet, pamatęs blizgančius tam
soje jaujos ardus, atšokdavau 
atgal ir nebeatsigręždam as, 
pasitempęs skubiai nužings
niuodavau tolyn nuo šių piktų 
dvasių pamėgtų rūmų. Tai gi
liai įsisiurbė į mano vaizduotę 
tos jaujos baisumas, kad ir da
bar dar, kai aš pamatau jaują, 
man tuoj atgyja vaikystės vaiz
dai ir darosi kažkaip nejauku. 
Prie klojimo buvo mūsų trys 
nedideli daržo sklypeliai, ku
riuose būdavo sodinami buro
kai, morkos, kopūstai ir anksty

vos bulvės. Daržugalėje buvo 
telėtininkai, kuriuose man te- 
liukų taip niekad ir nebeteko 
matyti. Tai buvo sodria žole ap
augęs Varyčios upelio slėnelis. 
Tas upelis vasarą visai išdžiū
davo, tik pavasarį, sniegui tirps
tant užliedavo visą slėnelį ir 
man atrodydavo kaip jūrės ma
rės. Vandeniui nuslūgus, jis dar 
tekėdavo sraunia vagele, bet jau 
gegužės mėnesį visai išdžiū
davo ir vandens belikdavo tik 
koželkose, kuriose moterys 
skalbdavo. Pasitaikius sauses
nei vasarai, ir tos koželkos iš
džiūdavo ir Vartyčios belikda
vo tik vardas. Kiekvienos sody
bos telėtninkus skyrė karčių 
tvora ir eilė gluosnių ant ežios. 
Už telėtninko buvo žolėmis 
apžėlęs kelelis, atskiras nuo 
gryčios tvora, o toliau jau Min
dos laukelis. Pavasarį sužalia
vus, telėtninkų vaizdas su tais 
tviskančiais prieš saulę šviesia- 
lapiais gluosniais atrodydavo 
tikrai pasakiškai ir neapsako
mai gražus. Aš, atbėgęs pro 
baisiąją jaują, čia vėl atsipeikė
davau, ir labai ilgai žiūrėdavau 
į saulėje žėrinčius gluosnius ir 
jų melsvus paslaptingus šešė
lius, kurie driekėsi telėtninko 
žolėje.

Pavasarį aš išsipjaudavau 
gluosnio dūdelių ir smagiai 
uždūduodavau. Gluosnių siū
buojančios šakos ir viršūnės 
ties baltais dideliais debesimis 
m elsvi šešėliai, tamsūs ka
mienai, žalia žydinti pieva, ža
liuojantis laukelis ir už jo  kele
tas gyventojų trobelių, m e
džiais apaugusių sodybėlių pa
lei vieškelį sudarydavo stebė
tinai gražų paveikslą, kuris iki 
šiol tebestovi mano akyse kaip 
gyvas. Pasisukus kairėn į šiau
rės rytus daug klojimų, gluos
nių ir už kokio pusės kilometro 
didelis aukštas su pastogėle 
juoduojančiais be stiklo lange
liais, lentelėmis dengtas pasta
tas, - magazinas, kuriame buvo 
laikom i keleto kaim o bado 
grūdai, rugiai ir kviečiai, atsar
ga, kuri, užėjus nederliaus 
metams ar nelaimei užgulus 
kieno nors ūkį, būtų išdalinta 
bado ištiktiems gyventojams. Iš 
kairės į pietvakarius tęsėsi tas 
pats telėtininkas, taip pat ap
augęs gluosniais, juodalksniais 
ir karklais, platūs žaliuojantys 
daržai, atskirti pintomis iš žolių 
ar karčių tvoromis, keli seni 
klojimai ir vieškelis, palei kurį 
rikiavosi telegrafo stulpai su 
baltais telegrafo puodukais, ku
riuos aš vadindavau paukšte
liais. Man labai patikdavo vielų 
ir stulpų paslaptingas ūžimas. 
Aš dažnai nubėgdavau pakluo
nėmis prie vieškelio ir priglau
dęs ausį prie stulpo ilgai klausy
davausi tos paslaptingos muzi
kos. Buvau girdėjęs, kad žmo
nės per tas vielas iš tolo susi
šneka, norėjau ir aš per stulpą 
išgirsti nors žodelį nežinomo 
toli šnekančio pono. Deja, be

vienodo ūžimo ir zirzimo aš 
nieko daugiau negirdėjau. Bet 
ir tai būdavau patenkintas, nes 
juk ūžė čia kiekvienas į žemę 
įkastas stulpas. Tik man būdavo 
nesuprantama, kodėl tie stulpai 
nevienodai ūžia: kartais vos 
girdėti mažytis zirzimėlis, kar
tais beveik tyli, o kai kada taip 
garsiai, kad ūžimas iš tolo gir
dėti, o priglaudus ausį jaučiasi 
net kaip stulpas dreba. Aš vi
saip spėliodavau, gal sakyda
vau sau, kai stulpas tyli, gal nie
kas nekalba ar tik pašnibždo
mis, kai zirzia labiau, gal tada 
garsiai šnekasi, o kai ūžte ūžia, 
kas nors baisiausiai barasi. 
Klausinėjau tėvelio, bet tas nie
ko nuo savęs nepridėdavo, o 
sutikdavo su mano nuomone. 
Greit aš apie tų stulpų paslaptis 
užmiršdavau ir nauji klausimai 
klausimėliai atsistodavo prieš 
mano akis.

Mūsų kaimas tęsėsi apie ki
lometrą. Jame tada buvo stam
bių ūkininkų, dubininkų, de
šimtininkų ir bežemių. Iš piet
vakarių pro kaimo galą ėjo 
didelis minėtas vieškelis ir už 
kokios pusės kilom etro dar 
buvo kaimeliūkštis, kuriame 
buvo dar septyni gyventojai 
bežemiai, kurių tarpe viena žy
delių šeima, kurios galva Jan
kelis vertėsi teliukų bei avių 
supirkinėjimu ir slapta degtinės 
prekyba. Tas kaim eliūkštis 
buvo lyg ir koks mūsų kaimo 
priemiestis.

Tuo būdu mūsų visame kai
me buvo penkiasdešimt trys so
dybos. Netoli nuo vieškelio, 
kaimo gale, atokiau nuo kaimo, 
ant kalniuko stovėjo medinis 
vėjo malūnas. Tai buvo nepa
siekiamas mano protui žmo
gaus kūrinys. Aš ilgai stovinė
davau ties malūnu, apžiūrinė- 
davau iš visų pusių, kai jis 
girgždėdamas sukdavosi, aš tik
rai manydavau, kad jis gyvas. 
Ilgai aš bijojau pasikelti į jį 
laipteliais.

- Jonai, eikš čia miltų malti 
-  kviečia mane tėvelis ar kuris 
dėdė. Aš nieko neatsakau, tik 
patraukau peteliais ir vėl spok
sau į makaruojančius sparnus, 
kurie man primindavo milžiniš
kas rankas. Iš malūno išlipdavo 
balti miltuoti seniai ir, čia pat 
pievelėje sugulę, rūkydavo

Ylakaičių kaimo koplytėlė. Dr. L. Milciaus nuotr.

marmurines pypkes su briedžių 
ir gaidžių galvomis ir gran
dinėlėmis apraizgytais riestais 
cibukais. Aš baisiai norėjau būti 
miltuotu seniu, bet kaip be ma
lūno išsimiltuosi? Nuduoda
mas, kad netyčiomis aš peteliu 
paliesdavau kokį į ratus įverstą 
maišą, brūkštelėdavau per jį 
kepurės viršų ir patenkintas su- 
kinėdavaus tarp tų miltuotais 
antakiais ir pridulkėjusiais ūsais 
senių, nors širdyje ir pats ne
tikėjau savo vaidyba. Pagaliau 
vieną kartą, pamatęs kaip drą
siai lipa laipteliais į malūną 
mano vienmetis Jonas ir mane 
kviečia kartu, ir dėdės, kuriam 
priklauso malūnas, paragintas 
aš pradėjau lipti drebančiais 
laiptais į visą drebantį malūną. 
Įlipęs pamačiau baltų dulkių 
pilną malūno pirmąjį aukštą, 
išgirdau girnų ūžimą, visokių 
šeštarmėlių sukimąsi ir baisų 
kurtinantį traškėjimą. Įsidrąsi
nęs užlipau ir į antrąjį aukštą, 
kur sparnų volas sukosi it pa
dūkęs. Pažiūrėjęs pro langelį 
pamačiau tokį grožį, kuris, pa
lyginant su pirkelės vidumi, 
žiūrint pro aukštinį, buvo daug 
įspūdingesnis. Nors man ir ro
dėsi, kad drebantis malūnas tuoj 
suspurdės ir lyg koks pasakų 
paukštis nuneš mane su visais 
grūdų ir miltų maišais, su visais 
miltuotais seniais į Dievas teži
no į kokius tolimus kraštus, bet 
aš negalėjau atitraukti akių nuo 
to nepaprasto vaizdo, kuris ro
dėsi pro malūno langelį iš antro 
aukšto. Aš vienu pažvelgimu 
mačiau visą kaimą, tolumoje -  
miestelį su bažnyčia dviem bal
tais bokštais, penkiais vėjo ma
lūnais ir daugybe namelių. Pro 
langelį iškišęs galvą pamačiau 
visas kaimo galulaukes ir mė
lynuojančius miškus. Arkliai ir 
vežimai, kurie buvo apačioje 
prie malūno, atrodė dar mažes
ni. Vežimo ratai ir arklių kojos 
vos matėsi. Tik vienas išsitiesęs 
pievelėje senis buvo beveik ne
sutrumpėjęs. Iš malūno aš išli
pau kaip reikiant miltuotas, net 
ant savo nosies, akis pakreipęs 
mačiau miltų dulkeles. Taip, da
bar aš tikras vyras ir, grįžus na
mo, bus kuo pasididžiuoti! Tų 
senių tarpe aš jaučiausi visiškai 
jiems lygus ir drąsiai painiojau- 
si jiems po kojų. (B.d.)
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Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų ^^letų proga

sveikiname DIRVOS 
skaitytojus, bendradarbius 
bei rėmėjus ir dėkojame 
visiems prisidėjusiems 
prie DIRVOS išsilaikymo. 

Šių švenčių metu 
prašome mūsų 
nepamiršti.

VILTIES d-ja 
DIRVOS leidėjai

ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Rimas Cuplinskas pristato Europos Lietuvių Kultūros Centro projektą Vokietijoje.

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES VEIKLA

Šv. Kalėdų Naujų 2007 Metų 
proga sveikinu draugus, 

artimuosius 
ir bendraminčius,

DIRVĄ ir jos darbštų štabą, 
VILTIES D-jos pasišventusią valdybą 
ir visus DIRVOS bendradarbius bei 

skaitytojus.

Rūta Šakienė

Tradicinis metinis VLB dar
buotojų suvažiavimas Berlyne 
lapkričio 24-26 d., šiais metais 
minint bendruomenės 60-metį, 
sutraukė ypatingai daug daly
vių: be Vokietijos LB Valdybos 
ir kitų centrinių organų narių 
bei lituanistinių mokyklų mo
kytojų atvyko atstovai iš 10 
apylinkių (Berlyno, Bonn-Kol- 
no, Essen-Mulheimo, Frankfur
to, Hamburgo, Hannoverio, 
Lubecko, Muncheno, Nurnber- 
go ir Romuvos (Huttenfeldo), 
iš viso apie 60 atstovų.

Vokietijos Lietuvių bend
ruom enė kryptingai veikia 
orientuodamasi į šiandienos ak
tualijas -  sparčiai besikurian
čias apylinkes, dygstančias li
tuanistines mokyklėles ir įvai-

rias naujųjų emigrantų proble
mas. Suvažiavimo metu buvo 
pristatyti naujausi tarptautiniai 
VLB projektai: Europos Lietu
vių Kultūros Centras Huttenfel- 
de bei Draugystės Tiltas 2007. 
Europos Lietuvių Kultūros 
Centras, orientuodamasis į emi
gracijos mastus ir vis aktua
lesnę nutautėjimo problemą, 
skatins kultūrinį bendradarbia
vimą tarp lietuvių bendruome
nių ES šalyse, rūpinsis švieti
mo reikalais, kryptingai koor
dinuos esamų lietuviškų orga
nizacijų veiklą. Tarptautinės li
tuanistinės stovyklos šeimoms 
ir mokytojoms Draugystės til
to, kitais metais atkeliaujančio 
į Vokietiją, organizacinis ko
mitetas jau pradėjo savo darbą.

Stovykla vyks 2007m. liepos 
mėn. 6-8 d. Huttenfelde, Vasa
rio 16-osios gimnazijoje.

Darbuotojų suvažiavimą 
sveikino VLB pirmininkas An
tanas Siugždinis, LR ambasa
dorius Berlyne Evaldas Igna
tavičius, LR Prezidento patarė
ja Halina Kobeckaitė bei Ber
lyno apylinkės pirmininkas Ge
diminas Būda.

Dalykinę suvažiavimo dalį 
lydėjo LR ambasadoje atidary
ta Jūratės Batūraitės-Lemkie- 
nės iš Huttenfeldo meno darbų 
paroda, poetės Jutta Noak iš 
Hamburgo poezija bei Rimvy
do K isevičiaus iš B erlyno 
skambinimas fortepijonu.

Bernadeta Goštautaitė, 
VLB atstovė spaudai

Gražių Kalėdų švenčių ir
laimingų Naujų Metų
linkime visiems skyriaus nariams 

• • . • • • ir jų  artimiesiems

TRADICINE LOS ANGELES LIETUVIU KUCIU 
POPIETE

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyriaus valdyba

S. m. gruodžio 10 d. Los 
Angeles J. Daumanto šaulių 
kuopa surengė Kūčių popietę. 
Si tradicija jau vykdoma daug 
metų, kurią įkūrė buvęs šaulių 
organizacijos vadovas LA Ka
zimieras Karuža.

Šių Kūčių popietė buvo pra
dėta dabartinio J. Daumanto 
šaulių kuopos vado Vlado Gi- 
lio. Jis pakvietė šios kuopos 
kapelioną kun. Stanislovą Anu- 
žį sukalbėti invokaciją.

Lietuvos Respublikos gar
bės konsulo Vytauto Cekanaus- 
ko žodis -  pasveikinimas sve
čių buvo įdomus. Jis pakvietė į 
sceną pasirodyti Los Angeles 
lietuvių kvarteto dalyvius, ku
rie nesenai atšventė savo 40 
metų dainų metus.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio pateikė publikai 
kalėdinių giesmių pynę, kuri 
buvo paįvairinta su A. Poli-

kaičio ir R. Dabšio solo pasiro
dymais. Akomponavo Auksuo
lė Jackūnaitė. Lietuviškų Kūčių 
patiekalų šeimininkė Antanina 
Uldukienė nepagailėjo Kūčių 
valgių, kurių buvo labai įvairių 
ir daug. Pobūvio dalyviai laužė 
plotkeles ir linkėjimų bangos 
nuaidėjo po visą salę.

Niekas neskubėjo namolei, 
nes šaulių surengtos Kūčios 
suteikė tikrų Lietuvoje šven
čiamą Kūčių dvasinį polinkį.

Vytautas Šeštokas,
Los Angeles, CA

Krinta snaiges į žemę 
Lyg nubalę žiemy 
Kalendoriaus lapeliai,
Nuo širdies plėšiami...
Apkabink per pečius,
Kas šią naktį arti.
Prisiliesk mintimi -  
Kas širdies 
A tm in ty .

E. Selelionis

Mieli Tautiečiai,
Tegul meilė ir šiluma apgaubia Jūsų namus Kūčių vakarą,
Tegul linksmas ir kupinas paslapčių išaušta Sv. Kalėdų rytas. 
Tegul 2007-ji metai Jums dovanoja džiaugsmą, suteikia sveikatos 
ir stiprybės, sėkmės asmeniniame gyvenime.

Cleveland'o Lietuvių Bendruomenės valdyba

Šventų Kalėdų ir 
Naujųjų
Metų proga
sveikiname visus išeivijos 
lietuvius ir nuoširdžiai 
linkime šventiško džiaugsmo, 
ramybės ir taikos. Tebūnie 
naujieji metai sveiki, ryžtingi, 
paženklinti bendro darbo 
darna, tarpusavio sutarimu ir 
pasišventimu lietuvybės kelią 
betiesiant.

Clevelando Šv. Jurgio Parapijos Taryba

Klebonas kun. Juozas Bacevičius

Dr. Anthony Bacevice 
Rūta Degutienė 
Stephen Kristoff, pirm. 
Algis Martinėnas 
Algirdas V. Matulionis 
Peter Rekstis 
Lawrence Stochl 
Birutė Vedegienė
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Mieli Amerikos lietuviai,
Tegul Kūčių vakarą Jus aplanko ramybė, Šv. Kalėdų rytą 

širdyse suvirpa meilė ir įsiplieskia džiaugsmas. Linkime, kad 
ateinančios šventės Jums suteiktų gerovės, sveikatos, šeimy
ninės laimės.

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti bei kūrybinio 
impulso naujiems pradėti! Džiugi nuotaika telydi Jus!

Kornelija Jurgaitienė,
Lietuvos Respublikos Washingtone l. reikalų patikėtinė

LIETUVA IR PASAULIS
LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenes komisija tikisi, 

kad įstatymais pavyks išspręsti dvigubos pilietybės klausimą ir 
siūlomą tuo klausimu referendumą laiko kraštutine priemone. 
"Komisijos nariai vieningai sutarė, kad reikia sutelkti pajėgiau
sius teisininkus, diskutuoti ir ieškoti galimybių, kaip pataisyti 
Pilietybės įstatymą, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo spren
dimus. Mes tų sprendimų, be abejo, nekvestionuojame, bet reikia 
pataisyti įstatymą ir surasti būdų, kaip vis dėlto išsaugoti teisę 
tam tikrais išimtiniais atvejais žmonėms turėti galimybę ir 
dvigubą pilietybę. Jeigu tokių galimybių apsvarsčius visus va
riantus nebus surasta, tik tuomet galima bus sugrįžti prie tokio 
kraštutinio sprendimo būdo - rengti referendumą", - spaudos 
konferencijoje sakė Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės ko
misijos narys, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas 
Arminas Lydeka.

Darbo vizito Belgijos karalystėje metu, Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adamkus kartu su ministru pirmininku 
Gediminu Kirkilu dalyvavo Briuselyje vykusiame Europos Va
dovų Tarybos pasitarime. Europos Sąjungos valstybių vadovai 
nubrėžė tolimesnes ESs plėtros gaires. Susitikime pažymėta, 
kad ligšiolinis procesas buvo labai sėkmingas politiniu ir eko
nominiu požiūriu, todėl plėtra turi tęstis. Valstybių kandidačių 
integracijos sparta turi priklausyti nuo jų  reformų pažangos.

Lietuvos pozicija yra tokia, kad pirmiausia reikia vidinio 
sutarimo ES plėtros klausimais. Mūsų valstybė kartu pasisako 
už tai, kad ES liktų atvira organizacija, skatinanti teigiamus 
pokyčius kaimyniniuose regionuose, todėl nedera nustatyti 
papildomų narystės kriterijų.

Taryba pritarė, kad 2007 m. pirmąjį pusmetį būtų parengta 
sustiprinta Europos kaimynystės politika ir Centrinės Azijos 
strategija. Lietuvos nuomone, ypač būtina plėtoti santykius su 
Rytų Europos šalimis, skatinant jų  ekonominę integraciją į eu
ropines struktūras, stiprinant žmogiškuosius ryšius.

ES šalių vadovų taryba priėmė sprendimus dėl Europos 
energetikos politikos. Susitarta toliau plėtoti ES reagavimo į 
energetikos tiekimo sutrikimus mechanizmą. Po sesijos prezi
dentas V. Adamkus pabrėžė Lietuvos energetikos tinklų inte
gravimo į bendrą rinką svarbą. “Noriu atkreipti dėmesį į didė
jančias Rusijos energetikos monopolijų galias ES vidaus rinkoje. 
Tai kelia susirūpinimą, nes gali būti įtakojama konkurencija ES 
vidaus rinkoje,” sakė Lietuvos vadovas.

Respublikos vadovo nuomone, 2007 m. kovo mėn. Euro
pos vadovų taryboje reikėtų suformuoti bendrą požiūrį į Rusi
jos kompanijų politiką ES rinkoje.Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus dalyvavo “Mažeikių naftos” akcijų 
pardavimo sandorio užbaigimo iškilmėse. Vyriausybėje vyku
siame renginyje prez. V.Adamkus pabrėžė, kad sėkmingas san
dorio užbaigimas yra svarbus Lietuvos vidaus ir užsienio poli
tikos įvykis.

“Tai tikra Kalėdų dovana Lietuvos ir Lenkijos žmonėms, 
kurios neįmanoma įvertinti pinigų suma. Mes parodėme, kad abi 
šalys ne tik turi bendrų tikslų, bet ir sugeba juos įgyvendinti. 
Europai kalbant apie energetinio saugumo užtikrinimą, bendri 
dviejų valstybių veiksmai yra būtina energetinės nepriklausomy
bės sąlyga. Tai yra labai svarbu”, - sakė Lietuvos vadovas.

Prezidentas V.Adamkus pažymėjo, kad tikrąją politinę ne
priklausomybę galime užtikrinti tuomet, kai esame energetiškai 
nepriklausomi ir laisvi. “Prieš valandą grįžau iš Europos Są
jungos vadovų viršūnių susitikimo. Džiaugiuosi galėdamas 
pasakyti, kad Lietuva ir Lenkija tam pa veikiančiu gyvu 
pavyzdžiu, kaip reikėtų įgyvendinti bendrus tikslus. Esu tikras, 
kad ir kitos Europos valstybės seks mūsų valstybių parodytu 
pavyzdžiu” , - sakė valstybės vadovas. Jis pasveikino visus, ku
rie kantriai ir ištvermingai dirbo siekdami sėkmingo sandorio 
dėl “Mažeikių naftos” užbaigimo. “Tikiuosi, kad bendras dar
bas visiems mūsų šalių gyventojams bus naudingas”, - sakė pre
zidentas V.Adamkus.

Europos vadovų tarybos darbo sesijoje Briuselyje gruodžio 14-15 dienomis: pirmoje eilėje antroji 
Vokietijos kanclerė Angela Merkel, toliau -  Lietuvos prez. Valdas Adamkus, Lenkijos prez. Lech 
Kaczynski ir kitų valstybių vadovai. www.president.lt

LIETUVA RAGINA IŠJUDINTI ES KONSTITUCIJĄ 
IŠ MIRTIES TAŠKO

Briuselis, gruodžio 15 d. 
(LGĮTIC). Lietuva ragina išju
dinti žlugusią Europos Sąjun
gos konstituciją iš mirties taško, 
tačiau teigia, kad radikaliems 
jos pakeitim ams nepritartų. 
"Mes esam e atviri pakeiti
mams, tačiau jokiu būdu ne iš 
pagrindų pradėti naikinti šiuo 
metu pateiktą ES konstituciją ir

ES VADOVAI NUSPRENDĖ PRISTABDYTI PLĖTRĄ
Europos Sąjungos vadovai 

gruodžio 15 d. paskelbė stab
dą tolimesnę bloko plėtrą, kol 
bus susitarta dėl reformų, bū
tinų norint susitvarkyti su nau
jų narių priemimu, ir kol visas 
procesas įgis platesnę visuo
menės paramą.

Už poros savaičių Bulgari
jai ir Rumunijai tapsiant 26-ąja 
bei 27-aja ES narėmis, bloko 
vadovai patvirtino, kad toli
mesnė plėtra stabdoma, galbūt 
iki dešimtmečio pabaigos.

Jie taip pat pritarė spren
dimui iš dalies blokuoti dery
bas su Turkija ir įšaldyti aštuo
nis iš 35 derybinių skyrių, ku
rie turi būti suderinti prieš sto
jimą į ES.

Suomijos ministras pirmi-

pradėti nuo pagrindų ją svarsty
ti naujai", - žurnalistams sakė 
Europos Vadovų Tarybos po
sėdyje dalyvaujantis preziden
tas Valdas Adamkus.

Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai ratifikavimas strigo po 
to, kai pernai gegužės 29 dieną 
prancūzai, o birželio 1 dieną 
olandai atmetė kelerius metus

rengtą ir 2004 metų rudenį Ro
moje pasirašytą ES konstituci
jos projektą.

Kad ES konstitucija įsiga
liotų, ją turi ratifikuoti visos 25- 
ios Bendrijos narės.

Lietuva ES konstitucinę su
tartį ratifikavo 2004-ųjų lap
kritį. Ji tapo pirmąja tai pada
riusia ES valstybe.

ninkas Mattis Vanhanenas per 
spaudos konferenciją pasibai
gus susitikimui sakė, kad anks
tesnieji plėtros etapai buvo 
sėkmingi ir kad ES vadovai 
"padėjo pačius geriausius pa
grindus siekiant užtikrinti, kad 
bloko plėtra ateityje taip pat 
būtų sėkminga. Svarbu, kad 
šalys kandidatės atitiktų kelia
mus reikalavimus, ir kad pati 
ES būtų pajėgi efektyviai veik
ti ir vystytis", - pažymėjo jis.

"Sis susitikim as skelbia 
žinią, jog mes norime susi
tvarkyti savo namus", - pa
reiškė Europos Komisijos pir
mininkas Jose Manuelis Bar
roso.

"Mes dirbsime prie (ES) 
konstitucinės sutarties pirmi-

ninkaujant Vokietijai", - sakė 
jis. Vokietija pirmininkaus ES 
nuo sausio mėnesio. "Sis vir
šūnių susitikimas skelbia žinią, 
kad mūsų namų durys išlieka 
atviros. Mes suteikėme naujų 
impulsų Vakarų Balkanams, ir 
aiškiai laikome atvėrę duris 
Turkijai", - pridūrė jis.

Jis taip pat sakė, kad kon
stitucinių reformų, kurios "pa
gerintų mūsų gebėjimus veik
ti", būtinumo klausimu buvo 
pasiektas visiškas sutarimas.

ES vadovų sprendimai tu
rės svarbių padarinių Turkijai 
bei Balkanų šalims, tokioms 
kaip Kroatija, besitikinčioms 
įstoti į ES 2010 metais, šiek 
tiek mažesniu mastu - ir Make
donijai. Delfi

LIETUVOS PARLAMENTARAI PARĖMĖ 
ES KRITIKĄ DĖL HOLOKAUSTO NEIGIMO

V iln iu s , gruodžio  15 d. 
(LGĮTIC). Seimo komitetas 
prisijungė prie Europos Sąjun
gos pareikšto pasmerkimo šią 
savaitę Teherane vykusiai kon
ferencijai, kurios dalyviai 
neigė Holokausto faktą Antro
jo pasaulinio karo metais.

Penktadienį priimtame Sei
mo Užsienio reikalų komiteto 
pareiškim e reiškiamas soli
darumas su ES pozicija "dėl 
gilų susirūpinim ą keliančio 
Irano vyriausybės požiūrio į 
nepaneigiamus istorinius fak
tus". Dokumente Irano vyriau
sybė raginama "užkirsti kelią 
rasizmo, ksenofobijos ir anti-

semitizmo apraiškoms šalyje", 
o Irano tauta ir jos vadovai 
kviečiami "prisidėti prie pa
saulio tautų suartinimo per pa
garbą, tarpusavio supratimą ir 
bendražm ogiškųjų vertybių 
skleidimą". Seimo komitetas 
pareiškime taip pat apgaileis- 
tauja, kad konferencijoje buvo 
sąmoningai pamintas milijonų 
Holokausto aukų atminimas 
bei ignoruojama skaudi Izrae
lio tautos praeitis.

Irano sostinėje šios savaitės 
pradžioje vykusios konferen
cijos metu buvo iškelta abe
jonė Holokausto kaip nusikal
timo žmoniškumui faktu.

Tarp konferencijos dalyvių 
buvo Izraelio valstybės sukūri
mui nepritariančių žydų ul- 
traortodoksų ir Europos bei 
Amerikos rašytojų, manančių, 
kad Holokaustas yra suklasto
tas ar perdėtas. Konferenciją 
Teherane yra pasmerkęs ir Va
tikanas. Antrojo pasaulinio 
karo m etais buvo išžudyta 
maždaug 6 mln. žydų.

Lietuvos ambasada Lon
done taikosi pirkti keturis blo
kuotus keturaukščius namus 
oficialios karališkosios rezi
dencijos pašonėje. Pastatus 
parduoda elitinė Londono ne
kilnojam ojo turto agentūra 
"Frank Knight International".

http://www.president.lt
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JAV LB KRAŠTO VALDYBAI 
PASIKEIČIANT

2006 m. gruodžio 9 d., 
Philadelphijoj, PA įvyko pir
mas naujos LB Tarybos pa
tvirtintos, LB Krašto valdybos 
susirinkimas. JAV LB Krašto 
valdybos pirm ininku buvo 
išrinktas Vytautas Maciūnas 
rugsėjo 30 d. LB XVIII tary
bos narių suvažiavime.

Susirinkimą pradėjo pirm. 
Vytautas Maciūnas, pasveikin
damas suvažiavusius valdybos 
narius iš įvairių JAV vietovių 
ir telefonu pakvietė kun. An
taną Saulaitį invokacijai. Šį 
pirmą susirinkimą raštu pa
sveikino LB VXIII tarybos 
prezidiumo pirmininkė Dan
guolė Navickienė ir PLB pir
mininkė Regina Narušienė.

Pirmininkas Vytautas Ma
ciūnas pasirinko naują valdy
bą, į kurią įeina išeivijos at
stovai, gimę Lietuvoje, o kiti, 
gimę JAV ir iš naujosios emig
racijos. Dalis valdybos narių 
yra iš buvusios valdybos. Da
lyvavo dr. Stasys Bačkaitis, 
Rimas Gedeika, Dalė Lukienė, 
Eugenija Misevičienė, Laury
nas M isevičius, Gediminas 
Naujokaitis, Ramutis Pliura, 
Kazys Razgaitis, Marija Re- 
mienė, Sigita Rosen, Stefa Ur
ban, dr. Rimantas Vaitkus ir 
Vaiva Vėbraitė, buvusi LB 
Krašto valdybos pirmininkė ir 
sutikusi vėl dirbti LB ryšiams 
su Lietuva. Nedalyvavo ses. 
Margarita Bareikaitė, Daiva 
Navickienė, Juozas Polikaitis, 
kun. Antanas Saulaitis ir dr. 
Elona Vaišnienė. Be to, daly
vavo dvi viešnios -  JAV LB 
žurnalo anglų kalba “Bridges” 
redaktorė Jeanne Salna-Dorr ir 
buvusios LB valdybos sekre
torė Giedrė Stankūnienė.

Po darbotvarkės priėmimo 
pirm. Vytautas Maciūnas išsa
kė nuomonę, kad per paskuti
n iuosius dešim t m etų yra 
pasikeitusi LB veikla, nes pa
sikeitė ir pati išeivija. Tačiau 
LB tikslai nepasikeitė, būtent, 
rūpintis lietuvišku švietimu, 
savo tautine kultūra, papro
čiais ir pačia organizuota ben
druomene. Šios valdybos veik

Tautos Fondas
nuoširdžiai linki savo nariams, 

rėmėjams, bendradarbiams 
ir

visiems lietuviams
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 2007-ųjų Metų. 

širdingai dėkojame už Jūsų paramą ir 
kviečiame Jus ir toliau savo aukomis remti Tautos Fondo

kilnius lietuviško švietimo ir kultūros projektus. 
TautosFondas 

307 West 30th St.
New York, NY 10001-2703

Tel. (212) 868-5860 FAX (212) 868-5815 El. paštas info@tautosfondas.org 
Interneto svetainė: tautosfondas.org

los akcentas turėtų būti švieti
mo reikalai ir jaunimo orga
nizacinis darbas. Naujoji val
dyba turės rimtai padirbėti, kad 
būtų užtikrintas išeivijos gy
vastingum as ir kūrybingu
mas.

Po pirmininko V. Maciūno 
pasisakym o buvo skirtingų 
valdybos narių darbų ir planų 
apžvalga. Dr. Stasys Bačkaitis 
nušvietė kas įvyko per pasta
ruosius trejus metus mokslo 
srityje, pristatė užsienio rėmi
mo centro projektą, kuris buvo 
jau skelbtas mūsų žiniasklai- 
doje. Šiuo metu jo  rūpestis yra 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, kuris 2008 metais vyks 
Amerikoje. Dar nenustatyta 
nei tiksli vieta, nei laikas. Ten
ka pabrėžti, kad M okslo ir 
kūrybos simpoziumas buvo 
pradėtas organizuoti JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir jis turi 
likti LB žinioje.

LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Dalė Lukienė akcenta
vo bendrai išeivijos lietuvių 
archyvų išlaikymą ir tvarky
mą. Ji stengsis palaikyti glau
džius ryšius su apylinkių pir
mininkais ir skatis jų  veiklą, 
sudarys menininkų sąrašus, tęs 
premijų šventes, teatro festiva
lius. Į savo komitetą yra pa
kvietusi įvairių sričių specia
listų.

Stefa Urban -  visuomeni
nių reikalų valdybos narė, yra 
susipažinusi su savo pareigo
mis, bet daug ką turi pradėti 
nuo pradžios.

“Bridges” redaktorė Jeanne 
Dorr susirūpinusi šio žurnalo 
likimu. Kvietė užsakyti “Brid
ges” lietuviškai nekalbantiems 
draugams ir giminaičiams.

Kun. Antanas Saulaitis vi
cepirmininkas jaunimo reika
lams dar nespėjęs susipažinti 
su šiomis pareigomis. Tačiau 
jis mano, kad jaunimui reikia 
padėti organizuoti stažuotes, 
stovyklas ir jungti bendram 
darbui, kuris suartintų jaunąją 
kartą.

Iždininkas Ramutis Pliura 
pristatė finansinę padėtį. Skolų

Vydūno fondo nariai po knygos “Goths and Balts” pristatymo, 2006 m. birželio 25 d. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Iš k.: Vydūno fondo pirmininkas Šarūnas Rimas, mecenatas Aleksandras 
Jankūnas, knygos autorė Jūratė Rosales, kuri specialiai atvyko iš Venesuelos, Vytautas Mikūnas, 
Jūratė Variakojienė ir Vydūno fondo tarybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas. Knygą išleido ir 
pristatymą suruošė Vydūno fondas.

LB neturi. Nuo 2007 m. iždą 
perduos naujam  iždininkui 
Gediminui Naujokaičiui.

Gyvos diskusijos vyko, kai 
pirmininkas Algis Lukas pri
statė, kaip išsaugoti JAV esan
čius mūsų tautos kultūrinius 
paminklus, kurie yra plačioje 
Amerikoje. Liko neišspręstas 
ir neaiškus šis reikalas. Lietu
viško paveldo paminklų sąrašą 
sudarė Lietuva, bet reikia jį 
sutvarkyti, gal papildyti ir kai 
ką išbraukti.

Pirmas LB Krašto valdybos 
posėdis buvo darbingas, nors 
ne visos iškilusios problemos 
čia buvo išsp ręsto s. Ypač 
didelės diskusijos iškilo dėl 
Lietuvos Respublikos Konsti
tuc in io  teism o sprendim o 
dvigubos pilietybės reikalu. 
LB neturi likti nuošaly. Už At
lanto nuo 19 d. buvo gyvas 
lietuviškas gyvenimas, rėmė 
Lietuvą ir jos reikalus įvai
riais būdais -  tiek politika, tiek 
finansais.

Liko neišspręsta svarbus 
2008 metų įvykis -  Tautinių 
šokių šventė, kurią organizuo
ja  JAV LB kartu su Kanados 
LB. Didžiausia našta, atrodo, 
teks Kalifornijos LB apylinkei 
ir apygardai. Belieka surasti 
kelis asmenis, galinčius suor
ganizuoti didelį projektą. Nors

lietuvių daugėja, bet dirbančių 
atsakingus projektus mažėja. 
Tautinių šokių šventės -  tai 
jaunimo (ir vyresnių) subėgi- 
mas, susipažinimas ir tautinis 
bei dvasinis atsinaujinimas.

Į naują Lietuvių Bendruo
m enės valdybą žiūrim a su 
didelėmis viltimis ir pasiti
kėjim u veikti, surasti savą 
kelią, ypač naujai atvykusiems 
tautiečiams. Vis dėlto, Lietu
vių Bendruomenė išlieka pati 
svarbiausia organizacija JAV. 
Tikime, kad ji liks svarbi ir 
ateityje, nes už Lietuvos ribų 
gyvena ir gyvens tautos svar
bi dalis.

Posėdžio pabaigoje buvusi 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė Vaiva Vėbraitė per
davė LB antspaudą naujam 
valdybos pirmininkui Vytautui 
Maciūnui.

Marija Remienė,
JAV LB valdybos vicepir

mininkė informacijai

PRARASTI - SIELOS 
NAMAI, ŠEIMŲ 

BENDRUOMENĖ, 
LIETUVIŲ KULTŪRA

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus neseniai gavo gražią 
dovaną -  tai 19 vitražų iš Kata
likų Aušros Vartų bažnyčios 
Čikagos Pilsen apylinkėje, 
kuri buvo Čikagos arkidiece- 
zijos uždaryta 1987-ais metais 
ir sujungta su Šv. Povilo para
pija. Dabar pastate įsikūrusi 
Čikagos miesto mokykla “De 
La Cruz M ath and Science 
Technology Academy”.

Muziejus planuoja ateityje 
suruosti šių langų parodą.

D ovana sukelia liūdnus 
jausmus, kad tokia ilgai gyva
vusi lietuvių dvasinė ir etninė 
bendruomenė prarado namus 
kuriuos sukūrė 1906-ais me
tais ir kuriuos ugdė daugiau nei 
80 metų. Viskas, ką žmonės 
sutelkė šio projekto įgyvendin
imui -  savo sunkų darbą, savo 
pinigus, savo energiją, savo

BOSTONO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJOS 30
METŲ JUBILIEJUS

Š.m. rugsėjo 30-ta, Bos
tono Lietuvių federalinė kredi
to unija “Taupa”, lietuvių na
muose, atšventė savo įsikū
rimo 30 metų jubiliejų!

Pilnai salėj lankytojų, inž. 
Romas Veitas, vienas iš banke
lio įkūrėjų, savo pranešime, 
prisiminė tas pirmąsias, rū
pesčių ir abejonių dienas, pil
nas vilčių ir optimizmo, kad su 
laiku pasiektų bent 5 milijonų 
dolerių aktyvų sumą.

Gero valdymo, patarnavi
mo ir lietuvių bendrijos pasi
tikėjimo dėka, “Taupa” augo ir 
klestėjo ir šiandien viršija jau 
16 milijonų dolerių kapitalą!

Šarūnas Norvaiša, “Tau
pos” valdybos narys, organiza
vo ir pravedė šią šventę, su 
puikiu banketu ir su, iš Toron
to pakviestu, Lilijos Turutaitės 
ir Vytauto Mašalo duetu, ku
rie, netik atvežė puikų kon
certą, bet ir palydėjo gerai 
nusiteikusius svečius, savo 
šokių muzika. Kaip “Taupos” 
valdybos narys, Gintaras Če
pas išsireiškė -  “mūsų publi
ka labai linksmai sutiko šį ju 
biliejų”.

Kitą dieną, sekm adienį, 
solistai giedojo šv. Mišiose, 
gražioje šv. Petro 108 metų 
senumo, lietuvių bažnyčioje, 
dėl kurios neperseniausiai 
teko kovoti, kad j i  netaptų 
nusavinta. Dalyvis

kūrybingumą, savo širdį, ir 
savo meilę šiems namams -  
viskas dingo, ir nieko kito ne
beliko jų  vietoj. Toks likimas 
ištiko ir daug kitų lietuvių 
bažnyčių Čikagoje ir net visoj 
Amerikoj. Net ir dabar, Man- 
hattan’e, New York, arkivys
kupija rengiasi uždaryti lietu
vių Aušros Vartų bažnyčią, 
visą šimtmetį tarnavusią lietu
viams.
Balzeko lietuvių kultūros muziejus

mailto:info@tautosfondas.org
tautosfondas.org
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“KITAM GERO DARYMAS -  MANO 
DIDŽIAUSIAS DŽIAUGSMAS”

Gruodžio 15-ją savo gar
bingą amžiaus sukaktį minėjo 
plačiai ne vien tik Čikagoje, 
bet ir visoje Amerikoje, o taip 
pat net ir Lietuvoje žinomas 
asmuo -  dr. Jonas A dom a
vičius.

Sis žinomasis medicinos 
gydytojas, ALVUD’o (Ameri
kos lietuvių vaiko ugdymo 
draugijos) steigėjas bei vado
vas, mecenatas, daugelio kil
nių užsimojimų rėmėjas, di
dysis “Kvieslys sveikaton” jau 
švenčia savo 95-jį gimtadienį.

Sakome “Kvieslys sveika- 
ton”, nes tokiu vardu jis šiemet 
baigė išleisti 12 tomų veikalą 
sveikatos ir asmenybės ugdy
mo k lausim ais, neskaitan t 
gausybę jo  straipsnių perio
dinėje spaudoje ar radijo pro
gramose.

Dr. J. Adomavičiaus darbai 
neliko nepastebėti lietuvių ir 
amerikiečių. Už savo neeilinę 
veiklą šis vyras yra įtrauktas į 
vieną garbingiausiųjų knygų 
JAV -  “W ho’s Who in Ameri
ca” , pradedant 2004 m. šio 
prestižinio veikalo laida.

Lietuvos Valstybės dienos 
(M indaugo karūnavim o su
kakties) -  liepos 6-sios proga 
prez. Valdo Adamkaus dekre
tu jam buvo suteiktas Lietuvos 
valstybinis apdovanojimas -  
ordino už nuopelnus Lietuvai 
komandoro kryžius. Sis aukš
tas apdovanojimo ženklas jam 
buvo įteiktas liepos 6 dieną. 
Tai atliko Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau- 
noravičius, ordiną atvežęs jau 
į namus, esančius Marquette 
Parko apylinkėje. Apdovanoji
mo dekrete, šalia kitų dalykų, 
yra pažymėta, kad dr. J.Ado- 
mavičius yra Amerikos lietu
vių vaiko ugdymo draugijos 
(ALVUD) steigėjas ir ilgame
tis pirm ininkas, labdaros ir 
paramos Lietuvos mokslo bei 
švietimo ir kitoms įstaigoms 
bei organizacijoms iniciato
rius ir organizatorius.

Trumpa ekskursija į praeitį
Šioje vietoje bent trumpai 

norisi pristatyti sukaktuvinin
ko biografiją. Jis gimė 1911 m. 
gruodžio 15 d. Žostautų kaime,

Pernaravos valsč iu je , K ė
dainių apskrityje.

Jonas augo keturių brolių 
šeimoje. Tėvai M arijona ir 
Anupras sugebėjo jam įdiegti 
visokeriopos meilės, ypatingai 
rūpesčio artimu, kitais žmonė
mis, jausmą. Ankstyva tėvo 
mirtis, privertė būsimą daktarą 
pergyventi nemaža sunkumų. 
Bet jo  užsispyrimas visa tai 
įveikė. Sėkmingai baigęs Kė
dainių gimnaziją, jis įstojo į 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetą, kur lankė Medicinos 
fakultetą. Jonas, panašiai kaip 
ir jo  brolis Vladas, pasirinko 
gydytojo profesiją. Baigęs 
mokslus 1938 m., darbavosi 
universiteto Vidaus ligų klini
koje. Jau čia jis pasišventė ne 
vien tik kaip gydytojas, bet ir 
kaip sveiko gyvenimo būdo 
skelbėjas.

Tačiau jo  darbus pertvarkė 
a rtė jan ti sovietinė arm ija. 
Norėdamas išvengti Sibiro, jis 
paliko savo artimuosius ir nu
tarė pasitraukti į Vakarus, nes 
1941 m. birželį tik laimės dėka 
nepateko į tremtinių ešaloną 
šiaurėn. Reikia pasakyti, jog jo 
brolis Juozas ir dėdė Pranas
1948 m. buvo ištremti į Kras
nojarską Sibire.

Vokietijoje gavo medicinos 
daktaro laipsnį

Pasitraukęs į Vokietiją ir 
praūžus karo audrai, jis įstojo 
į Tiubingeno universitetą, kur
1949 m. įsig ijo  m edicinos 
mokslų daktaro laipsnį. Tais 
pačiais metais nusprendė vyk
ti į JAV. Apsistojo Čikagoje, 
kur gyvena iki šiai dienai. 
Atvykęs į Dėdės Samo žiemą, 
jis stažuotę atliko Cook Coun
ty ligoninėje, kurioje vėliau ir 
liko dirbti iki pat išėjimo į pen
siją.

Taip pat nemaža laiko sky
rė ir privačiai praktikai, tei
kiant dėmesį ne vien tik fizin
iam, bet ir dvasiniam sveika
tingumui. Jis nuolatos pabrėž
davo ne tik sveiko kūno, bet ir 
sveikos psichikos bei proto 
svarbą. Tai jis darė ne vien tik 
per asmeniškus susitikimus su 
pacientais. Savo netradicines 
idėjas skleidė spaudoje, radijo

bangomis, knygose. Nežiūrint, 
kad yra žmonių, kurie dr. J. 
Adomavičių vadina keistuoliu, 
tačiau jo  darbai ir veiklos sri
tis, turbūt, atnešė geresnius 
vaisius negu daugelio kitų jo 
profesijos atstovų.

Dr. J. Adomavičiaus 
jaunystės dienų iškarpa

Sukaktuvininkas apie savo 
jaunystę praeitį yra pripasa
kojęs daug įdomių dalykų. Čia 
norime pasidalinti tik viena 
ūumpa iškarpa iš senųjų laikų. 
Štai jo  žodžiai:

“Dar būdamas gimnazijos 
mokiniu nutariau padaryti sa
vo gimtąją Pernaravos valsčių 
pavyzdingiausiu.” Čia jis įren
gė pirtį, planavo miestelyje 
steigti ambulatoriją ir tikrinti 
žmonių sveikatą. Jam rūpėjo 
tėviškėnų kultūra, jų  materia
linė ir dvasinė gerovė. Jo žvilg
snis pastebėdavo  ap linkui 
esantį gėrį ir blogį.

Apie dr. Adomavičiaus jau
nystę rašęs Lietuvos žurnalis
tas Bernardas Šaknys šį pasa
kojimą pratęsia šiais sakiniais. 
“J. Adomavičiaus iniciatyva 
Žostautų kaime vykdavo apy
linkės vaikams surengtos Ka
lėdų eglutės. Sukviesdavo vi
sus neturtingiausius kaim o 
vaikus, kurie iš šventės sugrįž
davo ne tik su dovanomis, bet 
ir šviesa prote, sieloje” .

Savo gerą širdį dr. Adoma
vičius rodė ir gyvendam as 
Amerikoje. Jo įsteigtas “Kai
mo vaikų fondas” , kaip pats 
pavadinimas pasako, daugiau
sia šelpdavo nelaimingus Lie
tuvos kaimo vaikus, nes jis 
pats buvo kaimiečių sūnus. Jis 
siųsdavo tūkstančius siuntinių 
į Lietuvą ir su knygomis, me
dicinos ir higienos reikmeni
mis, rūbais ir kt. Jis savo “So
dyboje” (taip vadinami jo 32 
butų namai) yra priglaudęs 
šimtus naujai iš Lietuvos at
vykusiųjų, kurių dalis net pa
dėkoti “pam iršdavo” ar net 
blogu žodžiu paminėdavo bei 
kokią “šunybę” iškrėsdavo. 
Tačiau ir tokiems jis rasdavo 
atsakymą: “Tegul tam nedorė
liui atleidžia Dievas, aš pykti 
neturiu kada” .

Šių eilučių autoriui su dr. J. 
Adomavičiumi artimiau teko 
bendrauti daugiau negu 40

SUSIVIENIJIMASLIETUVIŲAMERIKOJE
LINKI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGŲ 2007  METŲ!

SLA, įkurtas 1886 m. lapkričio 22 d. Pennsylvanijoje 
apjungti lietuvius ir teikti jiems paramą nelaimėje, 

šiemet švenčia savo 120 metų sukaktį.
SLA per tiek metų gyvavimo sukūrė gausybę kuopų 
Amerikoje ir Kanadoje ir šiandien yra seniausia bei 
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija, kuri 

išduoda patraukliausias 
gyvybės apdraudas prieinamom kainom.

Tos garbingos sukakties proga tapkite SLA nariais! 
Kreipkitės į SLA įstaigą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., New York NY 10001 

Tel. (212) 563-2210.

SLA VYKDOMOJI VALDYBA
Kęstutis K. Miklas, prezidentas 

Saulius Kuprys, viceprezidentas 
Genovaitė Meiliūnienė, sekretorė 

Vida Penikienė, iždininkė 
Nicholas Boxter, iždo globėjas 

Lionginas Kapeckas, iždo globėjas 
Dr. Aldona Skripkus, daktarė kvotėja

metų. Per tą laikotarpį daug iš 
jo  sužinota, per tuos ilgus me
tus buvo proga jį gerai pažin
ti.

Prieš rašant šį straipsnį, 
gruodžio pradžioje, vėl buvo 
reikalas dr. J. A dom avičių 
aplankyti. Šį kartą, deja, jį už
tikome lovoje, ligonio patale. 
Parkinsono liga jau kuris lai
kas kamuoja šį didįjį išeivijos 
ir Lietuvos švietėją, geradarį.

Pasiteiravus -  kodėl jis tokį 
didelį dėmesį skyrė ir skiria 
jaunim ui bei visiems mūsų 
tautiečiams, kuriems reikalin
ga vienokia ar kitokia pagel- 
ba, daktaras atsakė šio rašinio 
antraštėje išsakytais žodžiais: 
“Kitam žmogui gero darymas, 
man yra didžiausias džiaugs
mas”.

Daug minčių jis mums pa
teikė ir jas visas surašyti ap
žvalginiame straipsnyje būtų 
nelengva. Viena iš pagrindinių 
žmogaus dorybių daktaras nu
rodė teisingumą, kuris žmogų

išaukština iki šventumo. Ta
čiau jį reikia pradėti įsisavinti 
nuo vaikystės.

Daktaro vienas iš svarbiau
sių nurodymų mums visiems: 
gyvenkime taip, kad nekenk
tume sau, kitiems ir aplinkai.

Sukaktuvininkas norėjo 
viešai padėkoti visiems geros 
valios žmonėms (o tokių jis 
gyvenime nemaža sutiko), ku
rie pagelbėjo jam pasiekti tai, 
ką jis per ilgą amžių yra pada
ręs.

“Aš gal jau per ilgai gyve
nu”, - buvo pradėjęs kalbėti dr. 
Adomavičius. Bet mums jo  
mintį pertraukus, “pasitaisė” ir 
pridėjo “ir kartu džiaugiuosi, 
kad taip ilgai gyvenęs” . ..

O m es a tsisveik indam i 
palinkėjome, kad šis didysis 
geradaris ir “Kvieslys sveika- 
ton” bent šimto metų sulauktų. 
Prie šių linkėjimų, be abejo 
jungiasi ir visi mūsų skaityto
jai!

Edvardas Sulaitis

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XVI.
Tad 1864 m. birželio 5 d. 

ir laikytina lietuvių spaudos 
draudimo pradžia. Draudi
mas galiojo elementorių ir 
apskritai vadovėlių leidimą 
Vilniaus generalgubernato
rystėje ir jai priklausančiose 
Augustavo gubernijos ap

skrityse. Šį pradėtą juodą dar
bą toliau plėtė ir naujas gene
ralgubernatorius gen. K. Kauf- 
manas, kurio draudimą spaus
dinti pritaikė visoms lietuviš
koms knygoms. 1865 m. rug
pjūčio 26 d. okupacinė rusų 
valdžia sudarė "Komisiją len

kiškoms ir žemaitiškoms kny
goms peržiūrėti". Ji buvo suda
rytą iš rusų šovinistų, kurie ne 
tik "pritarė" lietuviškos spaudos 
draudimui, bet ir pareikalavo jo 
vykdymą kuo skubiausiai suak
tyvinti.

Kad padidinus spaudos 
kontrolę, 1865 m .pradžioje 
rusų valdžia reorganizavo ir 
cenzūrą -  ją  perdavė Vidaus 
reikalų ministerijai, kuri ir skir
davo cenzoriais dažniausiai bu
vusius žandarus ar kitus savo 
"nusipelniusius" darbuotojus,

dažniausiai nė žodžio nemo
kančius lietuviškai. Tai dar la
biau sunkino išleisti bet kokį 
leidinėlį, net ir rusiškais raš
menimis.

Rusiškajam raštui įgyven
dinti, rusų valdžia Varšuvoje, 
Kaune, Vilniuje sudarė įvairias 
komisijas. 1865 m. rugpjūčio 
26 d. generalgubernatoriaus 
sudarytai Vilniuje komisijai 
"lenkiškoms ir žemaitiškoms 
knygoms peržiūrėti" vadovavo 
generolas Cylovas, po jo (nuo 
lapkričio  m ėnesio) gen. P.

Stolypinas, kurį laiką komisi
jai priklausė ir Laurynas Ivins
kis, Stanislovas Mikuckis. Bet 
daugiausiai tarp jų buvo rusų 
šovinistų, lietuvių tautos ir kata
likybės niekintųjų. Taip kaip 
minėtasis Rusų mokslų aka
demijos akademikas A. Hilfer- 
dingas, Vilniaus mokslo apy
gardos inspektorius A. Novi
kovas, buvęs lietuvių kunigas 
Antanas Petkevičius, 1850 m. 
perėjęs į stačiatikybę, rusų buvo 
paskirtas lietuviškų raštų cen
zoriumi. (Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
2007 m.

BALANDŽIO 15 d . 11:30 v.r. -  Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 28 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.
LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

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

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami 
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto 
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda 
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. gruo
džio 26 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą  savo artim iesiem s ne tik  čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių (JAV ar Kanadoje), kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgom is, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir 
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

JAUSTIS KAIP NAMUOSE, BET NEUŽMIRŠTI, 
KAD ESAME SVEČIUOSE”

2006 m. gruodžio 8-9 die
nomis Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Vygaudas Ušac- 
kas lankėsi Anglijos miestuose 
Peterboruogh’e ir Nothing- 
ham’e.

Gruodžio 8 d. ambasado
rius Vygaudas Ušackas susiti
ko su Peterborough’o miesto 
meru Michael Jean-Claude, 
m iesto Tarybos pirm ininku 
John Peach, čia gyvenančiais 
lietuviais, vietos gyventojais ir 
žiniasklaida. Pasak dienraščio 
The Evening Telegraph Peter
borough tapo miestu, kuris 
suteikia darbą ir apsigyvenimo 
galimybes daugiau nei 1,200 
oficialiai registruotų Lietuvos 
piliečių. Manoma, kad realiai 
mieste ir jo  prieigose gyvena 
ir dirba 2,000 Lietuvos pilie
čių.

Susitikimuose su Lietuvos 
ambasadoriumi Peterborough 
miesto valdžios atstovai tei
giamai vertino lietuvių įnašą 
vietos ekonom ikai, tačiau, 
savo ruožtu, atkreipė miesto 
senbuvių vis dažniau reiškia
mą susirūpinimą dėl netinka
mo kai kurių lietuvių elgesio 
mieste.

Ambasadorius V. Ušackas 
kartu su Peterborough Tarybos 
pirm ininku John Peach ap
lankė sav ivaldybės centrą 
“New Link C entre” , kuris 
padeda naujiems imigrantams 
mokytis anglų kalbos, susirasti 
darbą, supažindina su vietos 
įsta tym ais ir trad icijom is. 
V.Ušackas ir J.Peach taip pat 
lankėsi Peterboruogh miesto 
Millfield gyvenamojo rajono 
senbuvių namuose, kurių kai
mynystėje po keturis-aštuonis 
asmenis įsikūrę gyvena Lietu
vos piliečiai, daugumoje jau
nimas. Vietos gyventojai ang
lai reiškė didelį nepasitenki
nimą netinkam u ir nem an
dagiu Lietuvos piliečių elgesiu 
Millfield rajone. Susitikimuo
se su vietos gyventojais, pas
tarieji stebėjosi ir klausė Lietu
vos ambasadoriaus, kodėl tiek 
daug jaunų 18-30 am žiaus 
žmonių išvyksta iš Lietuvos, 
kodėl jie nemoka anglų kalbos, 
kodėl nesilaiko elementarių 
padorumo ir mandagumo tai
syklių -  nesisveikina, neišneša 
šiukšlių, išgėrę vairuoja auto
mobiliu, pastato automobilius 
draudžiamose vietose, triukš
m auja vėlai vakare. Peter
borough policijos vadovai pa
tvirtino, kad dažniausiai pasi
taikantys Lietuvos piliečių pa
žeidimai -  vairavimas išgėrus.

Ambasadorius V. Ušackas 
padėkojo Peterborough mies
to vadovams ir gyventojams už 
suteiktą galimybę Lietuvos 
piliečiams pasisemti patirties, 
uždirbti pinigų ir šitaip paremti 
savo šeim as Lietuvoje. Jis 
teigė, kad didelis Lietuvos 
jaunimo antplūdis į Angliją iš

dalies apspręstas išsipildžiusia 
Lietuvos žmonių svajone turėti 
laisvę keliauti, dirbti ir moky
tis po 50 metų trukusios Sovie
tinės okupacijos bei laisvai 
keliauti ir dirbti Europos Są
jungos šalyse. Ambasadorius 
V. Ušackas atsiprašė vietos 
gyventojų už netinkamą kai 
kurių Lietuvos piliečių elgesį 
Peterborough’e bei pažadėjo 
savo viešuose pasisakymuose 
ir susitikimuose su vietos lietu
viais atkreipti jų  dėmesį į bū
tinumą gerbti vietines tradici
jas, būti mandagiems ir laiky
tis įstatymų. V. Ušackas sakė, 
kad, jo  nuomone, dauguma 
Lietuvos piliečių, būnant Ang
lijoje, pramoks anglų kalbos, 
įgis darbinių įgūdžių, užmegs 
ryšius su vietos gyventojais, 
prisidės prie vietos ekonomi
kos kilimo. Tuo pačiu jis iš
reiškė viltį, kad dauguma lietu
vių ilgainiui sugrįš į Lietuvą, 
su savimi atsiveždami laisvos 
rinkos, demokratinių ir ben
druomeninių tradicijų patirtį į 
Lietuvą bei stiprins draugystės 
ryšius tarp dviejų valstybių.

Vėliau įvykusiuose susi
tikimuose su lietuviais Peter- 
borough’e bei Nothingham’e 
ambasadorius V. Ušackas ra
gino Lietuvos piliečius “jaus
tis kaip namuose, bet neuž
miršti, kad esame svečiuose” 
trumpiau ar ilgiau gyvenant 
Anglijoje. Jis atkreipė dėmesį, 
kad ir pavienių Lietuvos pi
liečių elgesys Anglijoje kuria 
visos Lietuvos valstybės įvaiz
dį anglų akyse. Ambasadorius 
paragino Lietuvos piliečius 
būti mandagiems su kaim y
nais, laikytis vietos tradicijų ir 
įstatymų.

V. Ušackas išreiškė viltį, 
kad dauguma Peterboroughe ir 
Nothinghame laikinai įsikū
rusių lietuvių ilgainiui sugrįš į 
Lietuvą, juolab, kad Lietuvoje 
gerėja ekonom ika, pamažu 
auga atlyginimai, o įmonės 
pergyvena darbo jėgos trū
kumą. Jis taip pat paragino lie
tuvius burtis į lietuvių orga
nizacijas ir bendruomenes iš
laikyti ryšius tarpusavyje bei 
su Lietuva.

Susitikim uose su Peter
borough miesto vadovais ap
tarta galimybė pristatyti Lietu
vos kultūrą, tradicijas bei tu
rizmo galimybes 2007 metų 
birželio mėn. įvyksiančiame 
Peterborough festivalyje.

Ambasadorius taip pat ap
silankė Peterborough kated
roje, klausėsi Oakham’o mo
kyklos mokinių giedamų tradi
cinių kalėdinių giesmių.

Gruodžio 9 d. vakare am
basadorius susitikimo su lietu
v iais, gyvenančiais P e ter
borough mieste bei jo  apy
linkėse ir kartu dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias aukojo Lon
dono Lietuvių Šv. Kazimiero

DIRVAI
AUKOJO

Amerikos Liet. Taut. Sąjungos
Centro Valdyba............................500
A.Stempužis, Cleveland, OH .......50
K. Navakauskas, Coventry, R I... 45
A.Tiškus, Lemont, I L ................... 45
Lietuvių Klub. Worchester MA ... 40
A.Balbata, St. Pete., F L ................ 30
S.Lee, Seminole,FL...................... 25
R.Švarcas, W. Newbury, M A ........25
V.Bakunas, Hiram, O H ................. 20
J.Gilvydis, Franklin, M I ............... 20
J. Liauba, Cincinnati, O H .............. 20
G. Miller, Chipley, FL ..................  20
K. Rožanskas, Kaunas Lietuva......20
D.Sodeika, Torrance,CA .............. 20
Z.Dučmanas, Wickliffe, O H ......... 15
V.Brakas, Willoughby, O H ........... 10
R. Chesonis, Webster, N Y ............. 10
I. Galinis, Lemont, IL .....................10
S. Juodvalkis, Euclid, OH .............10
J. Karalis, St. Augustine, F L .......... 10
L. Kaunas, Euclid, O H .................. 10
V.Muliolis, Moon Twp, PA ........... 10
D. Nagrodcki, Bristow, VA............ 10
P.Petraitis, St. Petersburg, FL .......10
R.Selenis, Livonia, M I ................. 10
V.Senuta, Brockton, M A............... 10
E. Vincent, Henderson, N V ........... 10
M. Virbickas, St. Pete. B .FL.......... 10
H. Malskis, Euclid, OH ..................  5
A.Vaitiekaitis, Canton, M I..............5
J.Zorska, Euclid, O H ...................... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

bažnyčios klebonas kunigas 
Petras Tverijonas.

Gruodžio 9 d. ryte amba
sadorius apsilankė Lietuvių 
katalikų centre “Židinys” , kur 
susitiko su Notingham’e bei jo 
apylinkėse gyvenančiais lietu
viais. Ambasadorius dalyvavo 
šv. M išiose, kurias aukojo 
Londono lietuvių bažnyčios 
kunigas Petras Tverijonas ir 
kunigas Linas Sipavičius MIC.

“Ž id inys” įkurtas 1965 
m etais kunigo dr. Stepono 
Matulio MIC. Pirmos Mišios 
buvo laikytos rugsėjo 8 d.. 
“Židinys” tai Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių katalikų ben
drijos būstinė ir Lietuvių ma
rijonų rezidencija Jungtinėje 
Karalystėje.

Dr. D arius F urm ona- 
vicius,

Didžiosios Britanijos lietu
vių katalikų bendrijos sekreto
rius

^̂ TNcmAchINIST̂ ™̂
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

mailto:amberwings@mac.com
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ARGENTINOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS -  BERISSO 2006
L apkrič io  5 d. B erisso  

mieste baigėsi “Argentinos lie
tuvių jaunimo suvažiavimas”, 
kuris buvo visiems labai nau
dingas ir rezultatyvus.

Renginys prasidėjo penkta
dienio vakarą jaunimo atvy
kimu į “Sindicato de Trabaja- 
dores Municipales” vasarnamį 
(Berisso miesto savivaldybės 
vasarnamis). Vakare įvyko su
sipažinimo vakaras ir atidary
mo šventė.

Šestadienio vakarą vyko 
registracija. Registracijos metu 
kiekvienas stovyklos dalyvis 
gavo ALJS m arškinėlius su 
organizacijos logotipu.

Labai svarbu, kad dalyva
vo per 80 atstovų iš Buenos 
Aires, Rosario ir Berisso - trijų 
didžiausių lietuvių regionų 
A rgentinoje. D žiaugiam ės, 
kad atvyko taip pat Daniela 
Capkauskas iš Chaco, kuri šiuo 
metu gyvena Corrientes mieste 
(prie B razilijos). A ktyviai 
renginyje dalyvavo ir Ariel 
Majauskas iš Ushuaia miesto, 
Tierra del Fuero provincijos 
(Ugnies Žem ės, paskutinio 
miesto Argentinos pietuose, 
3,500 km nuo Buenos Aires). 
Jis papasakojo apie savo re 
giono bendruomenę ir draugi
jos istoriją (lietuvių kultūros 
draugija “Šventasis Kazimie
ras”), kuri buvo įkurta daugiau 
nei prieš 10 metų ir iki šiol nie
kas apie ją  nežinojo. Labai 
svarbu, kad dabartinė ALJS 
dirba su visais Argentinos re
gionais ir pritraukia vis dau
giau žmonių, suteikdama dau
giau informacijos apie Lietu
vą ir apie lietuviškas organiza
cijas Argetinoje. Džiugu, kad 
rezultatai jau dabar akivaiz
džiai matomi.

Prieš pietus žaidėme lie
tuviškus susipažinimo žaidi
mus. Po pietų į vasarnam į 
atvyko LR ambasados atsto
vai: Justas Vaišnoras (atstovas 
politikos reikalams) su žmona, 
inž. Algimantas Rastauskas 
(konsulato atstovas) bei Beris- 
so miesto savyvaldybės sporto 
departamento direktorė prof. 
Cecilia Peez Molinero. Jiems 
atvykus, prasidėjo sporto žai
dynės: mergaičių tinklinis ir 
berniukų futbolas, turnyras 
“Lietuvos Ambasados Argen
tinoje taurė” . Berisso sporto 
departam ento direktorė pa
skyrė profesionalius varžybų 
teisėjus, todėl varžybos buvo 
labai rimtos.

Futbolo varžybas laimėjo 
“Lietuvių susivienjimo Argen-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

SPORTO ŽINIOS

Argentinos lietuvių jaunimo suvažiavimo sporto varžybų dalyviai.
ALJS nuotr.

tinoje” draugijos komanda, 
tinklinio - “Lietuvių centro” 
draugijos komanda. J. Vaiš
noras ir Cecilia Peez Molinero 
visiems įteikė dovanų, o ko
mandų kapitonus apdovanojo 
taurėmis.

Taip pat ALJS prisiminimo 
dovanomis nuoširdžiai padė
kojo Lietuvos Respublikos 
ambasados ir miesto savival
dybės atstovams už pagalbą.

Vakare ALJS astovai, daly
vavę Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Kandoje, visus šven
tės dalyvius išmokė naujų žai
dimų, o po vidurnakčio įvyko 
Talentų vakaras prie laužo.

Sekmadienį svečiavosi Ar
gentinos lietuvių draugijos at
stovai (Argentinos organiza
cijų ir spaudos tarybos nariai, 
“Lietuvių susivienijimo Ar
gentinoje” pirmininkas Jorge 
Brazaitis), su kuriais kartu val
gėme kepsnius (“asado”).

Po pietų įvyko studijų die
nos. Visus infomavome apie 
galim ybes išm okti lietuvių 
kalbos užsienyje - Vokietijoje 
ir Lietuvoje. Pasidalijome pa
tirtim i apie lietuvių kalbos 
mokymą Vasario16-osios gim
nazijoje arba Vilniaus univer
sitete.

Suteikėm e inform acijos 
apie kitą Pietų Amerikos lietu
vių jaun im o  suvažiavim ą, 
kuris įvyks sausio 5-14 dieno
mis San Pablo mieste. Planuo
jama, kad ALJS atstovaus la
bai stripi delegacija, kurią 
aptarėme. Ypatingai daug dė
mesio skyrėme ateinančiam 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui, kuris vyks Pietų Ame
rikoje. Jį organizuos nauja 
ALJS valdyba kartu su ULJS 
ir BLJS. Žmonės, dalyvavę 
įvairuose kongresuose dalijo
si savo patirtimi ir nuomone 
apie tai, kaip reikėtų sklan
džiai organizuoti ateinantį 
kongresą. Santiago Butkus 
(XIII Ruošos Komiteto pir
mininkas) pranešė savo idėjas

ir mintis.
Svarbus suvužiavimo mo

m entas buvo naujos ALJS 
valdybos rink im ai iš visų 
ALJS suvažiavime dalyvau
jančių atstovų.

Į nauja ALJS valdybą iš
rinkti: pirmininkas Juan Pablo 
Luna Pupelis, vicepirminin
kas: Daniel Deveikis, sekre
torė Johanna Mahne Zavickas, 
antroji sekretorė Jorgelina Lu
košius, iždininkas Germen 
Cagliardi Semenas, antroji iž
dininkė Micaela Campagna, 
sekretorius tarptautiniams ry
šiams su užsienu Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis.

Corrientes ir Tierra del Fue- 
go atstovams buvo įteikta me- 
džiagaos, DVD apie Lietuvą, 
muzikos, kad turėtų daugiau 
informacijos apie Lietuvą ir po 
truputį galėtų stiprinti savo 
veiklą.

Po suvažiavimo visi laimė
tojai buvo apdovanoti meda
liais.

A lejan dra  Pum ar Ž eb
rauskas, ALJS suvažiavimo 
2006 m. organizatorė

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, ALJS suvažiavimo 
2006 m. organizatorius
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SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

C  oro p ie ta  F ront E n d  Š ir v io ?
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MLffllBn,. |ub« oil end  Finer
* Buy any ą tree ant racaka a P 5. Tire tab

Man.-F I,;  S a m t4 8 p m ase E. am tb Si.
Sat b am to *  pm Cfevsland, Oh. 441 IB

Paul S teranac

Jeigu plaiiLiojate pirkti arba parduoti nanų, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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