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

V.ADAMKUS: 
ILGALAIKIS MŪSŲ

INTERESAS - 
NUSPĖJAMA 

RUSIJA
V iln iu s , g ruodžio  7 d. 

(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžia, kad nepai
sant Rusijos Dūmos rinkimų 
rezultatų, Lietuva yra suintere
suota išlaikyti gerus kaimyni
nius ryšius su Rusija ir po rin
kimų. "Rusija mums yra svar
bi kaimynė. Ilgalaikis Lietuvos 
interesas - stabili, nuspėjama 
ir europines vertybes puoselė
janti Rusija", - telefonu sakė 
šalies vadovas Vokietijos pre
zidentui Horst Koehler.

Lietuvos ir Vokietijos pre
zidentai kalbėjosi apie porinki- 
minę situaciją Rusijoje. Lietu
vos vadovas pabrėžė, kad Rusi
jos Dūmos rinkimų rezultatai 
nebuvo netikėti ir apgailestavo, 
kad Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacija pa
tyrė kliūčių siekdama atlikti 
savo rinkimų stebėjimo misiją 
Rusijoje.

Valstybių vadovai sutarė, 
kad būtina siekti vieningo ir soli
daraus Europos Sąjungos šalių 
dialogo su Rusija.

V. Adamkus pasidalijo savo 
įspūdžiais iš vizito Gruzijoje, 
pokalbiais su M ichailu Sa- 
akašviliu ir opozicijos atstovais.

"Džiaugiuosi, kad įtampa 
atslūgo, siekiama spręsti esamas 
problemas. Labai svarbu, kad 
atnaujinta "Imedi TV" laidų 
transliacija. Lietuva ir Lenkija 
buvo nusiuntusi savo žiniasklai- 
dos ekspertus, kad šie padėtų 
rasti dialogą ir galimus susida
riusios situacijos sprendimo bū
dus," - teigė šalies vadovas.

Lietuvos prezidentas išreiškė 
viltį, kad Gruzija surengs skaid
rią rinkimų kampanij ą ir laisvus 
bei sąžiningus rinkimus. Tačiau 
V. Adamkus apgailestavo, kad 
Gruzijos opozicija yra silpna, 
susiskaldžiusi ir neturi bendrų 
politinių tikslų. "Geriausias 
būdas prisidėti prie šių rinkimų 
skaidrumo - nusiųsti kuo dau
giau ESBO stebėtojų", - sakė 
Lietuvos vadovas.

V. Adamkus pakvietė H. 
Koehler kitų metų vasario 16 
dieną atvykti į Lietuvą ir kartu 
su šalies žmonėmis paminėti 
valstybės nepriklausomybės 90- 
etį. Į iškilmes ruošiasi atvykti 
Baltijos šalių ir Lenkijos vado
vai. Lietuvos prezidentas padė
kojo H. Koehler už asmeninę 
Baltijos valstybių kultūros 
pavasario, kitais metais vyksian
čio Vokietijoje, globą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
VALDAS ADAMKUS IŠRINKTAS METŲ EUROPIEČIU

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pripažintas Metų europiečiu. Sis titulas pirmą kartą atiteko 
naujosios ES narės atstovui. V.Adamkus iš pradžių buvo nominuotas Valstybės veikėjo kategorijoje, 
tačiau vėliau jam  p a s k ir ta s  p a g r in d in is  -  M e t ų  e u ro p ie č io  -  t i tu la s . Metų europiečio rinkimus 
rengia The Economist grupei priklausantis savaitraštis European Voice, rašantis apie ES aktualijas. 
Lietuvos vadovas, nugalėjęs 49 kitus kandidatus, įvertintas už pagalbą ieškant kompromiso dėl nau
jos ES sutarties, bet neizoliuojant jai besipriešinusios Lenkijos.
The European voice metų žmogų taip pat renka valstybės veikėjo, metų diplomato, verslininko, 
pilietinių kampanijų rengėjo, ne Europos Sąjungos piliečio ir kt. kategorijose.
V. Adamkus lapkričio 27 d., antradienį vakare dalyvavo iškilmingoje vakarienėje Egmonto rūmuose 
Briuselyje, kur buvo paskelbti nominacijų nugalėtojai, pranešė Prezidento spaudos tarnyba.
"Esu įsitikinęs, kad jauna ir maža Europos Sąjungos šalis gali labai daug padaryti. Džiaugiuosi, 
būdamas Lietuvos atstovas ir vadovas, galėjęs padėti spręsti vieną iš svarbiausių ES problemų, susijusių 
su Konstitucija ir ateitimi. Mums, derybininkams, įsimintina birželio diskusijų naktis Briuselyje buvo 
geriausia pamoka, kad net sunkiausiais klausimais Europos Sąjunga gali rasti bendrą susitarimą. 
Dėkoju Lenkijos vadovams, suvokusiems istorinio susitarimo svarbą, ir mano derybų kolegoms -  
Vokietijos kanclerei Angelai Merkel ir Prancūzijos vadovui Nikolas Sarkozy, su kuriais kartu galė
jome surasti Europos Sąjungai priimtiną sutarimą.
Kartu noriu padėkoti Europos Sąjungos šalių gyventojams ir savo tėvynainiams, parėmusiems mano 
kandidatūrą ir mano pastangas. Prisipažinsiu, kartu su jumis dabar jaučiuosi stiprus, kad ėmiausi 
derybininko misijos. Tai ženklas ir priesakas visiems -  nebijokite iššūkių ir kartu įveikite kylančius 
sunkumus", -  sakė Lietuvos prezidentas V. Adamkus.
Praėjusiais metais Metų europiečiu buvo išrinktas Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Bar
roso. 2005-aisiais Metų k o m is a re  buvo išrinkta Europos Komnisijos narė Dalia Grybauskaitė. lrt.lt

EUROPA RAGINA IŠTIRTI RINKIMŲ 
PAŽEIDIMUS RUSIJOJE

Europa prisijungė prie JAV 
reikalavimų ištirti įtarimus dėl 
rinkimų pažeidimų Rusijoje, 
kuriuos didele persvara laimė
jo  prezidento Vladimir Putin 
partija. Vokietija pasmerkė rin
kimus vadindama juos nede
mokratiniais.

Kremlius savo ruožtu at
metė kaltinimus dėl praėjusį 
sekmadienį Rusijoje vykusių 
parlam ento rinkim ų pažei
dimų. Pasak V. Putin, tai, kad 
jo  partija surinko du trečdalius 
rinkėjų balsų, rodo šalies po
litinį pastovumą. Jis padėkojo 
elektoratui už aktyvų daly
vavimą rinkimuose.

Europos valstybės išsakė 
nerimą dėl gruodžio 2 d. rin
kimų Rusijoje, nes žmogaus 
teisių priežiūros organizacijos 
teigė, kad rinkimų kampanijos 
metu žiniasklaidoje buvo pa

teikiama tendencinga infor
macija, o vyriausybės resursai 
buvo skiriami daugiausiai V. 
Putin "Vieningajai Rusijai".

Tačiau analitikai taip pat 
sakė, kad dauguma Europos 
valstybių dabar pripažįsta, jog 
Maskvą vis mažiau veikia už
sienio kritika.

Suskaičiavus beveik visus 
Dūmos rinkim ų balsus pa
aiškėjo, jog V. Putin "Vienin
goji Rusija" surinko 64,1 proc. 
balsų - beveik šešis kartus dau
giau nei artimiausi konkuren
tai.

"Kritiškai svarbu, kad Ru
sijos centrinė rinkimų komisi
ja  nedelsiant ištirtų visus rin
kimų pažeidimų įtarimus", - 
teigė D idžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministerija. 
Panašų raginimą gruodžio 2 d. 
išplatino ir Vašingtonas.

M inisterija  išsakė nusi
vylimą, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organiza
cijai nebuvo leista stebėti rin
kimų. ESBO atsisakė planų 
stebėti rinkimus dėl to, kad 
Maskva vėlavo išduoti vizas 
organizacijos atstovams.

Prancūzija išreiškė viltį, 
kad Maskva išsiaiškins įtari
mus dėl balsavimo pažeidimų.

Griežtesnę poziciją išsakė 
Vokietijos kanclerės Angelos 
Merkel vyriausybė, vertinama 
kaip mažiau draugiška V. Pu
tin nei Gerhard Schroeder vy
riausybė.

"Matuojant mūsų standar
tais, tai nebuvo nei laisvi, nei 
dem okratin iai rink im ai", - 
teigė vyriausybės atstovas 
spaudai Thom Steg. Užsienio 
reikalų ministras Frank-Walter 
Steinm eier paragino Rusiją 
ištirti pažeidimus.

NATO generalinis sekreto-

RUSIJOS IR 
BALTARUSIJOS 

SĄJUNGA
Rusijos prezidento Vladi

mir Putin vizito į Baltarusiją 
metu abiejų šalių prezidentai 
gali paskelbti apie valstybių 
susivienijimą. Iki šiol V. Putin 
ne kartą tikino, kad trečią kartą 
Rusijos prezidentu nebus, ta
čiau apie tolimesnius planus 
nekalbėjo.

Tuo metu Rusijos radijo 
stotis “Echo Moskvy” gruo
džio 7 d. pranešė, kad V. Putin 
vizito į Minską metu, kuris 
vyks gruodžio 13-14 dieno
mis, Rusijos ir Baltarusijos 
p rez iden ta i gali pasirašy ti 
konstitucinį aktą, skelbiantį 
Rusijos ir Baltarusijos susi
vienijimą. Pasak neįvardijamų 
šaltinių iš Aleksandr Luka
šenka aplinkos, toks dokumen
tas jau paruoštas.

Anot šių šaltinių, susitarta, 
kad V. Putin taps naujos są
junginės valstybės prezidentu, 
o A. L ukašenka vadovaus 
jungtiniam parlamentui.

Tuo metu naujienų agen
tūra “Interfax” skelbia, jog 
Kremliaus atstovas svarstymus 
apie Rusijos ir Baltarusijos są
jungą pavadino spekuliacijo
mis ir fantazijomis. LRT

NATO SIUNČIA
DAUGIAU KARIŲ 

Į KOSOVĄ
NATO, anot žiniasklaidos, 

dėl galimų neramumų Kosove 
ketina siųsti į provinciją dau
giau dalinių. Laikraščio Finan
cial Times Deutschland infor
macija, sąjunga kitą savaitę 
siųs du papildomus kovinius 
batalionus su iš viso 1,6 tūkst. 
karių. Jie bus iš Italijos ir 
Didžiosios Britanijos, praneša 
agentūra AFP .

Gruodžio 10 d. formaliai 
baigiasi derybų tarp Serbijos ir 
Kosovo dėl būsimo provinci
jos statuso terminas. LRT

rius Jaap de Hoop Scheffer 
prisidėjo prie nerimo, tačiau 
aljanso atstovas spaudai teigė, 
jog NATO ir toliau tęs dabar
tinę bendradarbiavimo politiką 
su Rusija.

Kol kas savo reakcijos ne
pateikė Europos Sąjungos 
pirmininko biuras, tačiau už 
ryšius tarp Briuselio ir Mask
vos atsakinga komisarė teigė, 
jog būta aiškių pažeidimų.

"Mes matėme kai kuriuos 
pagrindinių teisių, tokių kaip 
teisė į laisvą žodį ir teisė į susi
rinkimus, pažeidimus", - teigė 
ES užsienio reikalų komisarė 
Benita Ferero-Valdner. ELTA
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimas gruodžio 6 d. po pustrečios valandos svarstymo, 

kaip ir planuota, patvirtino 2008 m. valstybės ir savivaldybių 
biudžetą. Už tai balsavo 83 parlamentarai, 22 pasisakė prieš, o 
15 - susilaikė. Tiesa, po balsavimo kilo ginčų, kad poros 
parlamentarų balsai nebuvo įskaityti ir reikalauta balsavimą 
pakartoti, tačiau taip nebuvo padaryta. Iš esmės net pakartoti
nis balsavimas nebūtų turėjęs reikšmės, nes už biudžetą balsa
vo dauguma Seimo narių.

2008 m. valstybės biudžeto pajamos su Europos Sąjungos 
lėšomis sudarys 25,57 mlrd. litų, arba 33,1 proc. daugiau nei 
planuojama jų  gauti šiemet, o išlaidos bus didesnės 1 mlrd. litų 
- sieks 26,6 mlrd. litų. Kitąmet išlaidų planuojama 28,7 proc. 
daugiau nei šiais metais.

Prognozuojamos valstybinio biudžeto pajamos kartu su ES 
parama sudarys per 29,407 mlrd. litų, o išlaidos - 30,408 mlrd. 
litų. Tai atitinkamai 7,2 mlrd. ir 6,8 mlrd. litų daugiau nei šiemet. 
Lietuva kitais metais iš ES biudžeto gaus 5112,8 mln. litų, o 
Lietuvos įmoka į ES biudžetą sudarys 1050 mln. litų.

Po pirmojo svarstymo Seime Vyriausybė biudžetą padidino 
309 mln. litų, o valstybės biudžeto deficitą sumažino 80 mln. 
litų. Ketvirtadienį toliau beveik dvi valandas svarstyti nauji 
parlamentarų ar jų grupių pasiūlymai, kuriems buvo pritarta arba 
kurie buvo atmesti šios dienos rytą Vyriausybės posėdyje. Iš es
mės papildomų lėšų buvo prašoma mokyklų, darželių, ligoninių, 
bažnyčių, sporto kompleksų ar kitų visuomeninių objektų remon
tui, mokytojų ir dėstytojų algoms. Vyriausybės sprendimus 
pristatęs finansų ministras Rimantas Sadžius argumentavo, kodėl 
prašymai patenkinti tik iš dalies arba visiškai ne.

Finansiniais nusikaltimais įtariamas Darbo partijos vado
vas Viktoras Uspaskichas gruodžio 6 d. buvo supažindintas su 
naujais įtarimais. Prokurorų teigimu, Darbo partija 2004-2006 
metais galėjo nuslėpti ne 8 mln., o maždaug tris kartus daugiau 
pajamų. Be to, V. Uspaskichui teisme gali tekti atsakyti ir dėl 
apgaulingų duomenų teikimo valstybės įgaliotoms institucijoms.

“Remiantis bylos medžiaga, įtariame, kad V. Uspaskichas 
2004-2006 metais organizavo apgaulingą Darbo partijos 
buhalterinę apskaitą” , - žurnalistam s sakė G eneralinės 
prokuratūros prokuroras Saulius Verseckas. Anot jo, apgau
lingos ataskaitos ir deklaracijos galėjo būti teikiamos Vyriau
siajai rinkimų komisijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 
“Sodrai” .

Teisėsaugininkai šiandien įtaria, kad Darbo partija 2004
2006 metais neįrašė į oficialią apskaitą daugiau kaip 24 mln. 
litų pajamų, daugiau kaip 23 mln. litų išlaidų, išvengė sumokėti 
valstybei daugiau kaip 3,8 mln. litų mokesčių ir įmokų. Anot 
prokurorų, Darbo partijai neteisėtai gavus valstybės dotacijas, 
valstybei buvo padaryta daugiau kaip 6 mln. litų žala. S. Ver
seckas taip pat patvirtino, kad byloje yra tiriama ir galimai 
neteisėta veikla, susijusi su Europos Sąjungos struktūriniais 
fondais.

Per pastaruosius metus 29 proc. lietuvių, norėdami gauti tam 
tikrą paslaugą, yra davę kyšį. Tačiau trys iš keturių šalies gyventojų 
netiki, kad valdžia gali įveikti taip plačiai paplitusią korupciją. Tokie 
duomenys pateikiami paskelbtoje tarptautinės organizacijos “Trans
parency International” ataskaitoje.

Iš 17 Europos Sąjungos šalių, kuriose atliktas tyrimas, la
biau nei Lietuvoje kyšininkavimas paplitęs tik Rumunijoje - 
čia kyšį yra davę 33 proc. gyventojų. Tiesa, “Transparency In
ternational” nepaskelbė Lietuvos kaimynių - Latvijos, Estijos 
ir Lenkijos rezultatų.

Anot tyrimo, lietuviai nesitiki, kad korupcija ateityje galėtų 
mažėti. 37 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų laikosi nuomonės, 
kad per artimiausius trejus metus korupcija tik išaugs, 35 proc. 
mano, kad ji liks tokia pati. Pažymėtina, kad valdžios veiksmai 
kovojant su korupcija Lietuvoje vertinami itin skeptiškai. Net 
77 proc. apklausoje dalyvavusių valdžios pastangas įveikti ko
rupciją pavadino neefektyviomis.

Premjeras Gediminas Kirkilas pernai po buvo viešai 
pažadėjęs atsistatydinti, jei korupcija Lietuvoje nesumažės. 
Tačiau rugsėjį Vyriausybės vadovas pareiškė nematąs priežasčių 
trauktis iš posto, nes korupcija Lietuvoje esą mažėja, ir žadėjo 
tęsti kovą su ja.

Nuo šiol rūkaliai, norėdami užsitraukti dūmą Neringos 
paplūdimiuose, turės ieškoti rūkymo zonų. Neringos savivaldy
bės taryba patvirtino vietas, kuriose bus draudžiama rūkyti.

Nerūkymo zonoms priskirtos vaikų žaidimo aikštelės, aikštė 
prieš savivaldybės administracijos pastatą, seniūnijų, savivaldy
bės įmonių ir įstaigų patalpos. Bus rekomenduojama Neringos 
kavinių, barų ir restoranų savininkams vasaros sezono metu dalį 
lauko staliukų skirti nerūkantiems.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Annapolio jūrininkų karo akademijoje vyko svarbūs pasitarimai dėl palestiniečių valstybės įsteigimo, 
kurie turėtų padėti pasirašyti taikos sutartį 2008 metų pabaigoje. Kairėje Izraelio ministro pirminin
kas Ehud Olmert, JAV prez. George Bush ir Palestiniečių prezidentas Mahmoud Abbas. Konferenci
joje dalyvavo 49 arabų kraštų atstovai ir Izraelio vadovai. AP

ES ŠALYS LAIKO RUSIJĄ 
KYLANČIA GRĖSME

Europos Komisijos vice
p reziden tas g ruodžio  5 d. 
paskelbė, kad Europos Sąjun
gos šalys vieningai mano, kad 
Rusija yra kylanti grėsmė jų 
saugumui.

Rusijos ir ES santykiai pa
staruoju metu atšalo dėl tokių 
nesutarimų kaip Kosovo statu
so klausimas, kritika dėl nese
niai vykusių parlamento rinki
mų ir Europos susirūpinimo 
dėl Rusijos energetikos politi
kos.

“Jei peržiūrėtume Europos 
svarbiausius laikraščius, ieš-

kodami teigiam ų straipsnių 
apie Rusiją, nerasime nei vie
no. Rusija yra laikoma rimta 
ir augančia grėsme ES šalims”, 
- interviu Estijos laikraščiui 
Eesti Paevaleht teigė buvęs 
Estijos premjeras Siim Kallas.

Jis tvirtino, kad per jo  trejų 
su puse metų tarnystę Briuse
lyje ES ir Rusijos bendradar
biavimas tapo kur kas labiau 
koordinuotas.

“Laikai, kai šalis teigė tu
rinti atskirą politiką Rusijos 
atžvilgiu, baigėsi”, -  pridūrė S. 
Kallas.

HAGOS TRIBUNOLAS SKELBIA 
ULTIMATUMĄ SERBIJAI

H aga , g ruodžio  7 d. 
(ELTA). Tarptautinio Hagos 
tribunolo vyriausioji prokurorė 
Karla del Ponte ketvirtadienį 
paskelbė aiškų ultim atum ą 
Serbijos vyriausybei: jei iki 
gruodžio  10 dienos nebus 
išduotas dėl karo nusikaltimų 
ieškomas buvęs generolas Rat- 
kas M ladičius, ji  pasisakys 
prieš Serbijos suartėjimą su 
Europos Sąjunga. K. del Pon
te duos ataskaitą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, pra
neša agentūra AP.

ES lapkričio 7-ąją atvėrė 
kelią Stabilizavimo ir asociaci-

jos sutarties pasirašymui su 
Serbija, nes Belgradas pasta
ruoju metu gerai bendradar
biavo su tribunolu Hagoje. Ta
čiau sutarties pasirašymas pri
klausys nuo visiško bendradar
biavimo, įspėjo K. del Ponte.

“Tai reiškia: Mladičius turi 
būti Hagoje”, - pažymėjo ji, 
viešėdama Belgrade. Jei jis 
nebus sučiuptas, ji pateiks nei
giamą bendrąjį vertinimą dėl 
bendradarbiavimo su Serbijos 
vyriausybe.

K. del Ponte duomenimis, 
R. M ladičius yra Serbijoje, 
greičiausiai - netoli sostinės.

UKRAINOS PREMJERĖ -  J. TYMOŠENKO
K ijevas , gruodžio 6 d. 

(LRT). Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenka ketvirtadienį 
paskyrė Juliją Tymošenko šalies 
ministre pirmininke, praneša 
agentūra AP . Taip jis patenkino 
naujosios valančiosios koalici
jos, kurią sudaro abi “oranžinės 
revoliucijos” partijos, pasiūly
mą. Prezidentas paprašė parla
mento patvirtinti J. Tymošenko 
paskyrimą.

V. Juščenka ir J. Tymošenko 
kartu vadovavo 2004-2005 me
tų “oranžinei revoliucijai”, ta
čiau vėliau susikivirčijo -  J. Ty- 
mošenko 2005-aisiais buvo at
leista iš premjerės posto, o po

JAV PLANAS 
SKOLININKAMS 

GELBĖTI
JAV prezidento George W. 

Bush administracija parengė 
hipotekos paskolų išmokėjimo 
sąlygų keitimo planą, kuris pa
lengvintų 1,2 mln. amerikiečių 
skolin inkų dalią  ir padėtų  
jiems išsaugoti savo namus dėl 
neišgalėjimo sumokėti pasko
lą, rašo The Wall Street Jour
nal.

Pagal m inėtą program ą 
siūloma įšaldyti hipotekos pa
skolų palūkanas penkeriems 
metams. JAV valdžia baimina
si, kad apie 500 tūkst. ameri
kiečių praras savo namus, nes 
palūkanų norma rizikingų hi
potekos paskolų sektoriuje 
2008 metais ženkliai išaugs.

Plane, kurį parengė JAV fi
nansų ministerija, siūloma, kad 
kreditoriai savanoriškai įšal
dytų paskolų, paimtų 2005
2007 m., palūkanas.

Laikraštis rašo, kad ne visi 
skolininkai galės tikėtis pagal
bos iš vyriausybės. Paskolų pa
lūkanos bus įšaldytos tiems 
skolininkams, kurie nėra pra
leidę m okėjimo term inų, ir 
tiems, kurių skirtumas tarp na
mo vertės ir įsiskolinimo ne
viršija 3 proc.

G. W. Bush planas, tuo at
veju jeigu jam  pritars Kongre
sas, leis sumažinti nuostolius, 
kurių gali patirti JAV ekonomi
ka dėl krizės būsto rinkoje. 
JAV ekonomistų prognozėmis, 
dėl krizės būsto rinkoje, pagi
lėjusios 2007 m. pradžioje, 
bendra JAV nekilnojamojo tur
to vertė sumažės nuo 2 iki 4 
trilijonų JAV dolerių. LRT

rinkimų 2006 metų kovą prie 
vyriausybės vairo stojo proru
siškas ministras pirmininkas 
Viktor Janukovyč. Prieš vyku
sius rinkimus V. Juščenka ir J. 
Tymošenko vėl susitaikė.

H .  C H A V E Z  T R A U K S IS  2 0 1 3 -A IS IA IS

Venesuelos prezidentas Hu
go Chavez pareiškė pasitrauk
siąs pasibaigus jo dabartinei ka
dencijai 2013 metais, praneša 
BBC.

Tai Venesuelos vadas paskel
bė po pralaimėjimo referendu
me dėl prieštaringai vertinamų 
Konstitucijos pataisų. Praėjusį 
sekmadienį šalies gyventojai

nežymiu balsų skirtumu atmetė 
H. Chavez planus reformuoti 
Konstituciją - 51 proc. balsavo 
prieš juos, o 49 proc. jiems pri
tarė. Pataisose buvo numatytas 
neribotas Venesuelos preziden
to kadencijų skaičius. Pasak jo, 
šalis nepritarė Konstitucijos pa
keitimams, nes jai buvo grasi
nama smurtu.
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GENOCIDO PARODOS VYKDYTOJAI

Dvidešimtas amžius -  tai karų, kovų, išdavysčių, prievartos 
ir okupacijų amžius. Rusijoje išsiplėtė bolševikinė, pati kruvi- 
niausia tironija, kurią pirmieji pajuto rusai. Vokietijoje įsigalėjo 
fašizmas. Šios imperialistinės valstybės tapo agresyviomis rau
donąja ir rudąja pabaisomis. Abi taškėsi kraujais, sudorodamos 
ir su savo draugus. Lietuvoje ištisos vietovės virto griuvėsiais.

1940 m. birželio 14 d. Sovietai pradėjo negirdėto masto orgiją 
-  Lietuvos gyventojų genocido operaciją -  masinius trėmimus. 
Per keletą naktų ištremta į Sibirą tūkstančiai šeimų. Daugelis 
neištvėrė kančių ir mirė gyvuliniuose vagonuose., iš kurių juos 
išmesdavo žvėrims suėsti. Nekaltų žmonų trėmimai atskleidė 
tikruosius okupanto tikslus.

Todėl lietuviai užsienyje stengėsi parodyti pasauliui tikrąjį 
komunizmo veidą. Genocido parodos idėja kilo mažame patriotų 
būrelyje 1960 m. Chicagoje gyvena vienintelis tos parodos buvęs 
komiteto aktyvus narys inž. Domas Adomaitis, kurio raštais iš 
jo knygos "Laisvųjų ištvermės vaisius", pasinaudota šioje apžval
goje.

Buvo žinomas Kremliuje patvirtintas įsakymas NKVD 
Nr.001223, datuotas1939 m. spalio 11 d. ir Merkulovo pasirašytas 
"likviduoti 100 tūkstančių lietuvių" ir jis buvo vykdomas lietuvių 
deportacijomis, žudymais, žiauriausiais kankinimais, prievarta 
išgaunant "prisipažinimą", ko žmogus niekada nebuvo padaręs. 
Tam įsakymui vykdyti 1941 m. sausio 21 d. išleista Ivano Suro- 
vo instrukcija. Tais dviem dokumentais rėmėsi Lietuvon atsiųsta 
genocido vykdytojų Gladkovo, Guzevičiaus ir vietinio Sniečkaus 
įsakymais. 1941 m. išbėgantys rusai tuos dokumentus paliko 
Šiauliuose ir jie per Švediją atsirado Amerikoje. Chicagoje 
paruoštoje parodoje yra pagrindinių genocido dokumentų 
rusiškos kopijos ir jų angliški vertimai. Amerikos pareigūnams 
nekilo abejonių dėl jų tikrumo. J. Laučka tuo būdu iš Washing- 
tono daug padėjo, kad paroda įvyktų.

Įdomus faktas, kad dėl Genocido parodos buvo ilgi ginčai -  
vieni norėjo parodoje vaizduoti tik komunizmo žudynes, o kiti -  
tik nacių skriaudas. Pagaliau D. Adomaitis pasiūlė planą, kad būtų 
abiejų okupantų padarytos mūsų tautai pavaizduotos skriau
dos. Jo planas buvo priimtas ir tuoj pradėtas vykdyti dailininko 
Zenono Kolbos rūsyje. Buvo gauti dr. Kaškelio iš Toronto Rainių 
miškelio, Pravieniškių, Panevėžio ir kitų žudynių negatyvai. 
NKVD slaptųjų dokumentų nuotraukos buvo gautos iš Infor
macijos centro New York. Genocido parodos turinį, tekstus 
paruošė D. Adomaitis, kurio anglų kalbą taisė Juzė Daužvar- 
dienė. Tais klausimais jis daug rašė Lietuvių balso laikraštyje.

Parodos rengimo pirmininku buvo dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
kuris pavyzdingai suorganizavo jos atidarymą Chicagos miesto 
centre, Sheridan viešbutyje, 1970 m. birželio 13 d. Atidarymo 
juostą perkirpo Lietuvos Generalinis konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis, o pagrindinę kalbą pasakė būsimasis JAV prez. Gerald 
Ford. Domas Adomaitis paruošė ir išsamų parodos leidinį.

Šią Lietuvos genocido parodą neįmanoma aprašyti -  ją reikia 
pamatyti. Ji yra 56 plokštėse. Tai dail. Z. Kolbos ir Domo Ado
maičio mūsų tautai atliktas istorinės reikšmės darbas. Šiuo metu 
Genocido parodos eksponatai yra Lietuvoje ir jai valstybė turėtų 
surasi nuolatinę vietą, kur ją visada galėtų lankyti ne tik lietu
viai, bet ir kitataučiai.

S. Tūbėnas

Kadaise itin pavydžiai žvel
gėme į nepriklausomą Suomiją. 
Daug paaukoję kovodami prieš 
užpuolusią SSRS, kad nebūtų 
okupuoti ir sovietizuoti kaip 
Lietuva, Latvija ir Estija, suo
miai vėliau buvo priversti apri
boti savo valstybės politikos 
laisvę.

Sovietų Sąjunga varžė net 
kaim ynų laisvę riboti nuo
mones arba rinkti, ką jie nori, 
stengėsi integruoti Suomijos 
ekonomiką vienašališkai pri
jungdama prie savęs, darė įta
ką viešajai erdvei ir ideologi
jai. Toks prišliejimas ir dalinis 
valdymas, mąstant apie jį kaip 
sovietų metodą gal ir kitiems 
kaimynams, buvo pramintas 
finliandizacija.

Vis dėlto tai buvo dešimtis 
kartų geriau negu visiška so
vietizacija. Suomijai negrėsė 
masiniai trėmimai (nusiaubę 
atimtą Kareliją), kolonizacija 
ir surusinimas, ji galėjo išlikti 
atvira pasauliui ir plėtoti rin
kos ūkį, netgi nemažai pasiekė.

Jeigu Lietuvoje turėta sva
jonių, kaip čia kada nors iš-

KOVA DĖL DARIAUS IR GIRĖNO MEDALIO
Nušalintojo prezidento Ro

lando Pakso finansinis rėmėjas 
verslininkas Jurijus Borisovas 
nesutinka grąžinti prezidento 
Valdo Adamkaus skirto Dariaus 
ir Girėno medalio bei apdo
vanojimo dokumentų ir su ša
lies vadovu kaunasi teismuose. 
Kadangi apylinkės teismas nu
sprendė Rusijos piliečio ieš
kinio nenagrinėti, jo  advokatas 
su skundu kreipėsi į Vilniaus 
apygardos teismą ir paprašė 
nuo nagrinėjimo nušalinti teisė
ją  Almą Urbanavičienę. Mat ji 
yra leidusi V. Adamkui daly
vauti prezidento rinkimuose ir 
esą jos karjera priklauso tik nuo 
šalies vadovo.

J. Borisovo atskirąjį skundą 
bei prašymą nušalinti teisėją 
rašytinio proceso tvarka nagri
nėjo Vilniaus apygardos teismo 
Civilinių bylų skyriaus kolegi
ja. Ji nusprendė, kad nėra pa
grindo patenkinti Rusijos pilie
čio prašymą ir jį atmetė kaip ne
pagrįstą.

Rusijos verslininko advoka
tas Vytautas Sirvydis remėsi ži- 
niasklaidos pranešimais, ku
riuose teigiama, jog teisėjos A. 
Urbanavičienės pirmininkauja
ma kolegija 1997-aisiais V. 
Adamkui leido dalyvauti prezi
dento rinkimuose. Mat prieš tai 
buvo kilęs ginčas, jog jis esą ne
gyveno ilgiau kaip trejus me
tus Šiauliuose, nors to reikalau
ja  įstatymas.

J. Borisovo advokato teigi
mu, žiniasklaidoje paviešinti 
faktai gali būti traktuojami ne
palankiai tiek pačiai teisėjai, 
tiek ir atsakovui -  prezidentui.

“Tokia situacija sukuria ne
gatyvią aplinką, negalinčią pa-

GAZPROMIZACIJA
sprūdus į satelitinę komunisti
nę "liaudies demokratiją", kad 
tik atskirą valstybę, tai dar 
šviesesnis etapas - finliandi- 
zuota, bet Europoje esanti Lie
tuva, - būtų sapnavęsis kaip 
utopija.

Viskas sąlygiška. Kai atkū- 
rėm ir įtvirtinom nepriklauso
mybę, SSRS nuolat iš Mask
vos siūlė mums įvairius fin- 
liandizacijos variantus, net 
bendrą ekonomiką, senus pini
gus ("rublio zoną"), tačiau ga
lėjom jų nė nesvarstyti. Pri
ėmėm Konstitucinį įstatymą, 
draudžiantį agituoti, juolab 
jungtis į bet kokias posovieti
nes sandraugas. Vienas prezi
dento A.Brazausko patarėjų 
vėliau vėl prakalbo, kiek daug 
suomiai laimėjo iš finliandiza- 
cijos - pagalvokim... Bet idėja 
užgeso, nė įstatymo nereikėjo 
taikyti.

Artėjant nepriklausomybės 
dešimtmečiui virš Lietuvos iš 
naujo pakibo lukoilizacija. Ta 
k ryp tim i d irbo  net vienas 
trumpalaikis premjeras su pora 
savo ministrų, slapčiomis lan-

sitarnauti objektyviam atskiro
jo  skundo išsprendim ui” , - 
pabrėžė teisininkas.

Atskiruoju skundu J. Bori
sovas siekia, kad jo  ieškinį pri
imtų nagrinėti Vilniaus miesto 
3-iasis apylinkės teismas. Mat 
Lietuvos vyriausiojo administ
racinio teismo (LVAT) Specia
lioji teisėjų kolegija yra kon
statavusi, kad šis ginčas yra 
teismingas bendrosios kompe
tencijos teismams.

Tačiau Vilniaus miesto 3-ia- 
sis apylinkės teismas atsisakė 
priimti ieškinį ir paliko jį nena
grinėtą. Teismas nutartyje nu
rodė, kad neturi kompetencijos 
panaikinti prezidento pasirašytą 
teisės aktą ar jo  dalį, be to, ne
gali tirti ir spręsti, ar kuris nors 
prezidento teisės aktas ar jo  da
lis prieštarauja kuriam nors 
aukštesnės galios aktui ir Kons
titucijai.

Kreipdamasis į apylinkės 
teismą J. Borisovas buvo patei
kęs atskirąjį prašymą, kuriuo 
siekė, kad civilinę bylą nagrinė- 
siantis teisėjas sustabdytų bylą 
ir kreiptųsi į Konstitucinį Teis
mą.

Tik teismas gali prašyti ištir
ti, ar šalies vadovo dekretas 
“Dėl apdovanojimo Lietuvos 
valstybės ordinais ir medaliais 
Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienos 
proga”, 2006-ųjų gruodžio 22- 
ąją išbraukiant J. Borisovą iš 
apdovanotųjų sąrašo bei įpa
reigojant grąžinti Dariaus ir Gi
rėno medalį bei apdovanojimo 
dokumentus Lietuvos Valsty
bės ordinų kancleriui, neprieš
tarauja Konstitucijoje įtvirtin
tiems teisinės valstybės bei tei-

kydami "Draugystės" akcinin
ką Ivaną Paleičiką. Tačiau kar
tu su tais procesais ir jau per
lipdama penkiolika naujosios 
mūsų istorijos metų ryžtingai 
eina gazpromizacija!

Ši V.Putin politika - ne vieti
nė, ne tik neokolonijinė. Ji skir
ta visai pakrikusiai Europai.

"Tarybų valdžia Rusijoje ir 
visos Europos gazpromizaci
ja!" - štai šūkis, vertas XXI 
amžiaus ir Trečiosios imperi
jos. Tai tokia Rusija, apie kurią 
aiškiai kalbėjo žymus Krem
liaus konsultantas, politologas 
Aleksandr Dugin, kad už ją  
"norisi ir mirti, ir žudyti!"

Kol kas gazpromizaciją siū
loma priimti geruoju - mažiau 
skaudės. V.Putin ir Dūma jau 
leido koncernui "Gazprom" turėti 
savo privačią (!) armiją. Todėl 
įsileiskim gazpromizmo kuo 
daugiau, ir bus kam mus ap
ginti nuo Vakarų imperializ
mo.

Nereiks nė savo kariuome
nės, kuri vis tiek nesiruošia Lie
tuvos ginti.

Vytautas Landsbergis, LŽ

sėtų lūkesčių principams bei 
neprieštarauja ankstesnės ga
lios teisės aktams.

Įstatymuose nėra numatyta 
jokių sankcijų asmeniui, kuris 
nevykdo prezidento įsako. Pre
zidentūros kancleris yra sakęs, 
kad jei J. Borisovas ir toliau ig
noruos dekretą, bus raštu para
gintas grąžinti apdovanojimą. 
Tuo tarpu prezidentas V. Adam
kus anksčiau tvirtino, kad prieš 
J. Borisovą nebus imtasi jokių 
sankcijų. “Tegul jis jį turisi į 
sveikatą”, - medalio sugrąžini
mo istoriją komentavo šalies 
vadovas.

Konstitucinis Teismas yra 
konstatavęs, kad Dariaus ir Gi
rėno medalis nėra valstybės ap
dovanojimas -  šiuo medaliu da
bar apdovanoja ne prezidentas, 
o krašto apsaugos ministras ir 
susisiekimo ministras.

LGITIC

P A T Y R Ė  P R A L A I M Ė J I M Ą

V enesuelos p reziden tas 
Hugo Chavez nežymiu skirtu
mu pralaimėjo referendumą 
dėl prieštaringai vertinam ų 
Konstitucijos pokeitimų. Prieš 
radikalias reformas pasisakė 
51 procentas referendume da
lyvavusių piliečių. Venesuelos 
prezidentas šį pralaimėjimą 
pavadino “fotofinišu” ir para
gino savo pasekėjus dėl to ne
kelti konflikto.

Pasak žiniasklaidos pra
nešimų, opozicija neslėpe savo 
džiaugsmo dėl to, kad jų  per
galė padės sustabdyti H. Cha
vez “socialistinę revoliuciją”. 
H. Chavez referendumu siekė 
sustiprinti savo galias ir pa
versti Venesuelą socialistine 
valstybe. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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V.POCIŪNO KŪNĄ TYRĘ 
EKSPERTAI NEIŠAIŠKINO 

VISŲ APLINKYBIŲ
Prokurorų teigimu, pirmoji 

medicinos ekspertizė pernai 
Breste žuvusio Valstybės sau
gumo departamento pareigūno 
Vytauto Pociūno byloje neat
sakė į visus teisėsaugininkams 
rūpim us klausim us. Tačiau 
Generalinė prokuratūra neigia, 
kad V. Pociūno kūno tyrimą 
atliko nekompetentingi spe
cialistai.

Kaip žinoma, teismas pra
eitą savaitę paskyrė naują me
dicinos ekspertizę, kuri turėtų 
padėti atsakyti į klausimą, ar 
V. Pociūnas nebuvo apsvaig
intas ir ar tikrai visos traumos 
buvo patirtos jau iškritus pro 
viešbučio langą.

Pasak Generalinės prokura
tūros Ikiteisminio tyrimo kont
rolės skyriaus prokuroro Min
daugo Gylio, į teismą dėl nau
jos ekspertizės skyrimo kreipė
si patys prokurorai. "Šiuo 
klausimu kreipėsi prokuroras, 
nes, matyt, nebuvo anksčiau 
visiškai ištirtos tam tikros ap
linkybės", - žurnalistams sakė 
M. Gylys.

K om entuodam as žin ia- 
sklaidoje pasirodžiusias abe
jones dėl atliktos pirminės eks
pertizės rezultatų, prokuroras 
sakė, kad pernai rugpjūčio pa
baigoje į Lietuvą parvežus V. 
Pociūno kūną medicininį tyri
mą atliko ne vienas, bet trys 
Teismo m edicinos instituto 
ekspertai, dar du ekspertai da
lyvavo kaip stebėtojai. M. Gy-

SIŪLO PRIIMTI REZOLIUCIJĄ DĖL LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ORGANIZAVIMO

V iln ius , gruodžio 6 d. 
(LGĮTIC). Seimui siūloma pri
imti rezoliuciją, kurioje būtų 
pažymėta, kad tikslinga pereiti 
prie profesinės ir savanorių karo 
tarnybos pagrindu organizuotos 
Lietuvos kariuomenės. Rezoliu
cijos projektą “Dėl Lietuvos ka
riuomenės organizavimo prin
cipų” Seimo posėdžių sekreto
riate įregistravo krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas.

Dokumento projekte Seimas 
konstatuoja būtinybę išsaugoti 
karo prievolės institutą, numa
tant privalomąją karo tarnybą 
mobilizacijos atveju, o privalo
mosios pradinės karo tarnybos 
atlikimo poreikį peržiūrint, kiek
vienais metais Seimo sprendimu 
tvirtinant ribinius karių skaičius.

Rezoliucijos projekte siū
loma Vyriausybei parengti rei
kiamus įstatymų pakeitimų pro
jektus.

Taip pat siūloma kiekvienų 
metų rudens sesijos metu teikti 
Seimui tvirtinti kitų metų prin
cipinę kariuomenės struktūrą, 
įskaitant ribinius karių skaičius, 
nustatomus atsižvelgiant į pe
rėjimo prie profesinės ir sa
vanorių karo tarnybos pagrindu

lio teigimu, visi jie buvo rei
kiamos kvalifikacijos ir turėjo 
teisę atlikti ekspertizę.

Į naująją ekspertų grupę, be 
Mykolo Romerio universiteto 
Teismo m edicinos instituto 
ekspertų, nutarta įtraukti du 
gydytojus: toksikologą Rober
tą B adarą ir kardiologą Alfredą 
Rudį. Teismas atmetė V. Po
ciūno našlės prašymą į grupę 
įtraukti ir nepriklausomą eks
pertą Antaną Garmų.

Pasak prokuroro M. Gylio, 
naujam tyrimui atlikti ekshu
macija nebūtina. "Yra visi do
kumentai, skrodimo metu da
lyvavo daug ekspertų, yra liku
si visa medžiaga. Ji bus pateik
ta ekspertams, jie ir atsakys", 
- sakė M. Gylys.

Generalinė prokuratūra iki
teisminį tyrimą dėl praėjusių 
metų rugpjūčio 23 dieną Bres
to mieste per viešbučio langą 
iškritusio V. Pociūno buvo nu
traukusi, nes pripažino, esą tai 
atsitiko per nelaimingą atsi
tikimą. Tačiau teismas, paten
kinęs žuvusiojo artimųjų pra
šymą, įpareigojo tyrimą atnau
jinti. Teismas įvertino žuvusio 
karininko našlės Liudvikos 
Pociūnienės argumentą, kad 
prokurorai netyrė versijos, jog 
V. Pociūnas galėjo būti nužu
dytas, o jo mirtis galbūt susi
jusi su darbu VSD. M. Gylys 
tvirtino, kad nužudymo versi
jos prokurorai šiandien neat
meta. ELTA

organizuojamos kariuomenės 
poreikius.

Pasak rezoliucijos projekto, 
Seimas sutinka, kad, siekiant 
stiprinti valstybės gynybinius 
pajėgumus, būtina užtikrinti 
nuoseklų krašto apsaugos siste
mos finansavimo didinimą.

Parlamentarai ketina pabrėž
ti, kad pilietinis ir tautinis ugdy
mas, savanorių karo tarnybos ir 
Lietuvos šaulių sąjungos veik
los stiprinimas yra būtinas šalies 
gynybinei galiai didinti.

Rezoliucijos projekte pa
žymima, kad pagal Konstituci
jos 139-ąjį straipsnį Lietuvos 
valstybės gynimas nuo užsie
nio ginkluoto užpuolimo - kiek
vieno Lietuvos piliečio teisė ir 
pareiga, o konstitucinės karo 
prievolės atlikimo tvarką turi 
įstatymu nustatyti Seimas.

DIRVAI linkiu ■ ~■ linksmų Sv. Kalėdų ir  
laimingų, sėkmingų Naujų Metų

I Su pagarba
■

Aleksandra K azickienė

Domo Adomaičio rengtą parodą “Pažink savo priešą komunizmą” apžiūri garbingi svečiai: (iš kairės) 
S. Lozoraitis, Jr, P. Daužvardis, S. Lozoraitis, D. Adomaitis (daugiau 3 psl.). Z. Kolbos nuotr.

SIŪLOMA ATSKIRAME ĮSTATYME 
ĮVERTINTI KGB REZERVISTŲ VEIKLĄ
V iln iu s , g ruodžio  6 d. 

(ELTA). Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komitetas pasiūlė Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
kom itetu i pareng ti a tsk irą  
įstatym o projektą, kuriam e 
būtų įvertinta buvusių KGB 
rezervo karininkų veikla.

Šiame projekte siūlom a 
aiškiai apibrėžti KGB rezervo 
karininko sąvoką, nustatyti 
tokių rezervo karininkų, kurie 
buvo KGB mobilizacinė dalis, 
skirta veikti ypatingojo perio
do (karo grėsmės, karo pra
džios, stichinių nelaimių ir ma
sinių riaušių metu) ir karo at
vejais, sąrašo paskelbimo Lie
tuvos archyvų departamento 
prie Vyriausybės interneto 
svetainėje tvarką.

Seimo Teisės ir teisėtvar
kos komitetas siūlo, kad spren
dimą dėl šio paskelbimo pri
imtų Asmenų, slapta bendra
darbiavusių su buvusios SSRS 
specialiosiomis tarnybomis, 
veiklai vertinti ir sprendimams 
dėl asmenų įrašymo į įskaitą 
arba viešo duomenų apie slap
tą bendradarbiavimą paskelbi
mo priimti tarpžinybinė ko
misija.

“Tokios informacijos vie
šumas sudarytų tinkamas sąly
gas asmenims (institucijoms) 
prieš skiriant asmenis į parei
gas, kurioms eiti būtina ne
priekaištinga reputacija, be 
kita ko, patikrinti, ar kandida-

“LAISVĖS” PAMINKLAS -  POLITIKŲ RANKOSE
V iln iu s , g ruodžio  6 d. 

(LGĮTIC). Vilniaus m iesto 
savivaldybės taryba nusprendė 
skelbti konkursą ir patvirtino 
naujos sudėties vertinimo ko

tas nėra buvęs KGB rezervo 
karininkas” , - teigia Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komite
to pirmininkas Julius Saba- 
tauskas.

Sis komitetas, apsvarstęs 
įstatymo “Dėl SSRS valstybės 
saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) vertini
mo ir šios organizacijos kad
rinių darbuotojų bei rezervo 
karininkų dabartinės veiklos” 
pakeitimo projektą, nusprendė 
siūlyti pagrindiniam - Nacio
nalinio saugumo ir gynybos - 
komitetui tobulinti šį projek
tą. Pasak J. Sabatausko, ko
mitetas siūlo įstatym e atsi
sakyti nuostatų, kuriose nu
matomas KGB kadrinių dar
buotojų dabartinės veiklos ap
ribojimų pratęsimas iki 2012 
m. gruodžio 31 d., nes tai ga
lėtų prieštarauti konstituci
niam s teisėtų  lūkesčių ap
saugos, teisinio tikrum o ir 
teisinio saugumo principams 
bei sąlygoti naujų bylų prieš 
L ie tuvą  iškėlim ą Europos 
Žmogaus Teisių Teisme.

“Siūlome kuo greičiau pri
imti patobulintą įstatymą dėl 
veiklos apribojimų kadriniams 
KGB darbuotoj ams, o dėl 
KGB rezervistų - priimti naują 
įstatymą”, - sakė J. Sabataus- 
kas.

ELTA prim ena, kad šių 
metų spalio 16 d., nepaisant 
dalies Seimo narių kritiško

misiją, kuri turės nuspręsti, kaip 
atrodys Lukiškių aikštėje pla
nuojamas statyti “Laisvės” pa
minklas. Tvirtinant komisijos 
sudėtį opozicija priekaištavo, 
kad joje per daug politikų -  esa
mos ir buvusios sostinės val
džios atstovų.

Vilniaus Lukiškių aikštės 
centre, kur sovietmečiu stovė
jo paminklas Vladimirui Leni
nui, jau seniai planuojama pa
statyti skulptūrą “L aisvė” . 
Aikštėje turėtų vykti iškilmin
gos ceremonijos, prie pamink-

požiūrio į bandymą vėl sugrįžti 
prie buvusių kagėbistų veiklos 
ribojimo, Seimas po pateikimo 
pritarė Tėvynės sąjungos pir
mininko, Seimo vicepirminin
ko Andriaus Kubiliaus pateik
tam tokiam įstatymo projektui.

Juo siekiama įteisinti da
bartinės veiklos apribojimus 
buvusiems KGB atsargos kari
ninkams ir pratęsti dar ketve- 
riems metams draudimą eiti 
tam tikras pareigas buvusiems 
KGB kadriniam s darbuoto
jams.

Įstatymo projekte siūloma 
numatyti, kad buvę atsargos 
karininkai iki 2012 m. gruo
džio 31 d. negalėtų eiti pa
reigų, į kurias skiria Seimas, 
Respublikos prezidentas, Sei
mo pirmininkas, Vyriausybė 
arba ministras pirmininkas, 
taip pat viceministro, ministe
rijos valstybės sekretoriaus, 
ministerijos sekretoriaus, vals
tybės institucijų ar įstaigų va
dovų, jų  pavaduotojų ir kitų 
pareigų.

Pagal įstatym o projektą, 
KGB rezervo karin inkas - 
“asmuo, įtrauktas į Valstybės 
saugumo kom iteto rezervą, 
kuris buvo VSK mobilizacinė 
dalis, skirta veikti ypatingojo 
periodo (karo grėsmės, karo 
pradžios, stichinių nelaimių ir 
masinių riaušių metu) ir karo 
atvejais”. Iki 2009 metų galio
jusius veiklos apribojimus bu
vusiems kadriniams KGB dar
buotojams siūloma taikyti iki 
2013 metų pradžios.

lo per šventes valstybės vado
vai ir svečiai dėtų vainikus ir 
gėles žuvusiems kovose už Tė
vynės laisvę atminti. Tačiau 
aikštės suplanavimo bei skulp
tūros meninio projekto konkur
sai iki šiol nepaskelbti.

Vilniaus savivaldybės tary
ba nusprendė iki gruodžio 20 d. 
paskelbti Lukiškių aikštės su
planavimo ir simbolio “Laisvė” 
sukūrimo architektūrinio-me- 
ninio projekto konkursą. Anks
čiau buvo svarstoma, kad aikš
tėje neužtenka vieno monu
mento.
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“Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių 
nedorybių ir sau nuskaistintų tautą, uolią geriems darbams.”

(Šv. Pauliaus laiškas Titui 2:14).

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Pirmieji lietuviai imigravo į JAV 1896 m. ir sukūrė vieną 
iš pirmųjų lietuviškų telkinių Shenandoah, Pensilvanijoje. 
Daugelis jų  dirbo žiauriose sąlygose Pensilvanijos kalnų 
kasyklose. Darbas buvo labai sunkus drėgnose, šaltose, tam
siose kasyklose, kur penktą valandą ryto pradėdavo dešimties 
valandų pamainą -  uždirbdami 25  centų per valandą.

Nepaisydami savo vargingo gyvenim o sąlygų, jie  paskyrė 
laiko įsteigti draugiją ir sukurti savo katalikišką parapiją. Pir
moji, įsteigta Shenandoah 1872 m., buvo  Sv. Kazimiero 
draugija. Tai buvo pirmoji lietuvių bendruomenė, pastačiusi 
šventovę iš savo lėšų. Tačiau dėl įvairių nesusipratimų, ji 
nebuvo Bažnyčios ar vietinės valdžios pripažinta kaip lietuvių 
katalikų parapija. 1891 m. bendruom enė persitvarkė į Sv. 
Jurgio draugiją ir pastatė vieną iš to regiono gražiausių  
šventovių -  Sv. Jurgio. Parapijiečiams tenka gili pagarba už  
paaukotą 17 valandų paroje darbą, kad galėtų finansuoti šį 
architektūrinį šedevrą, kuriame telpa 800 tikinčiųjų.

Shenandoah apylinkėje, kaip ir visuose pasaulio lietuvių 
te lk in iuose, m aldos nam ai pasta tyti ir veikla išlaikyta  
savanorišku pagrindu.

Ištrauka iš Sv. Tėvo kalbos susitikime su savanoriškomis 
organizacijomis 2 0 0 7 m. rugsėjo 9 d .: ... Ačiū Dievui, dauge
liui žm onių  yra garbės dalykas savanoriškai įsipareigoti ki
tiems, kokiai nors organizacijai, sąjungai arba tam tikram 
bendrojo gėrio reikalui. Toks įsipareigojimas pirmiausia 
reiškia galim ybę išskleisti savo asm enybę ir veikliai bei at
sakingai įsitraukti į v isuom en in į g y v en im ą ...“Taip” sa
vanoriškam ir solidariam įsipareigojimui yra apsisprendimas, 
padarantis žm ogų  laisvą bei atvirą kito vargo reikalui. Sa- 
vanorškosios tarnybos esm ę sudaro pagrindiniai Dievo ir 
žm ogaus krikščioniškojo paveikslo m atm enys -  Dievo ir ar
timo meilė... ir ...leidžia patirti, kad pats gyvenimas yra neuž
sitarnauta dovana...Meilė nereikalauja atlygio; ji  nenaudoja
ma kitiems tikslams siekti (Benedict XVI, Deus caritas est, 
31 c).... Visi Bažnyčios karatyvinių institucijų darbuotojai turi 
ne tik m okėti tinkamai daryti tai, ko reikia šiam momentui, 
bet ir rodyti artimui širdį (Benedict XVI, Deus caritas est, 31a).

Kalėdų dvasia tea tnaujina  m ūsų  pasiryžim ą  dirbti 
krikščioniškąjį darbą. “Širdis tepamato kur meilė yra reikalin
ga ir teveikia atitinkamai” (BenedictXVI, Deus caritas est, 31 b)

Dievo palaimos Jums Sv. Kalėdų proga ir Naujaisiais 2008  
metais.

Pagarbiai Jūsų Kristuje, f \  x\ ' 'A  \ \ f  »

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 dar
na, 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

Kai “Dirva” šventė 75 metų sukaktį, tai Irena Kriaučeliūnienė buvo to jubiliejaus renginio ir lėšų 
telkimo vajaus pirmininkė. Ta proga “Dirvos” vajui buvo gauta 15 tūkst. dolerių ir iš Los Angeles 
Lietuvių tautinių namų, kurių pirmininku buvo Jonas Petronis. Vidury -  Irena Kriaučeliūnienė pri
ima tą dovaną.

Te^ui gruJ&ausios metų šventės mums visiems kilnu tikrai tietimSkos.

Lietuvių Fondo vardu linkime. kad šių dienų 
ramybė, šiluma 3 r pagarba vienas kitam būtų 
Jūsų šeimose per ateinančius metus.

Lietuvių fondo narystė - tai puikiausia 
Šventinė dovana, įtraukiant: vaikus ir 
anūkus i mūsų plačiąją lietuvišką šeimą.

L IT H U A N IA N  FO U N D A TIO N . IN C .

14911 127th Street * Lamont, IL 60 439 *  630-257-1616 
ad nu n gi I ltl~ifuod.org + rtww.llthuanlanfoundatlcut.org

SIŪLO SKELBTI 
PIRMALAIKIUS 

SEIMO RINKIMUS
Vilnius, gruodžio 5 d. Sei

mo vicepirmininkas Tėvynės 
sąjungos vadovas Andrius Ku
bilius ragina prezidentą Valdą 
Adamkų patvirtintus 2008 me
tų nacionalinio biudžeto įsta
tymą pasinaudoti Konstituci
jos suteikta teise skelbti pirma
laikius Seimo rinkimus.

A. Kubilius įsitikinęs, kad 
tokiam valstybės vadovo žings
niui, padėsiančiam šaliai iš
vengti galimų krizių ir sunkių 
bei ilgalaikių padarinių, ku
riuos gali sukelti Vyriausybės 
klaidos ar negebėjimas efek
tyviai veikti, pritartų ir Vy
riausybė, ir dauguma Seimo 
narių, ir Lietuvos visuomenė.

“Esu įsitikinęs, kad geriau
sia išeitis iš šios situacijos būtų 
išankstiniai Seimo rinkimai, 
surengti 2008 metų vasario ar 
kovo mėnesį. Tai leistų pasi
tikėjim o m andatą gavusiai 
naujai Vyriausybei, neslegia
mai artėjančių rinkimų, nea
tidėliojant imtis būtinų darbų”, 
- rašoma A. Kubiliaus kreipi
mesi į prezidentą.

LGITIC

Malonių Kalėdų Švenčių
ir

Laimingų Naujų Metų
linkime visiems 

korporantams-ėms bei jų 
šeimoms.

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

Mieli draugai ir artim
ieji, būkite pasveikinti 
su šventom Kalėdom 

ir Naujais 2008 Metais.
Sėkmės ir ištvermės DIRVAI ir jos 

štabui!
Rūta Šakienė

rtww.llthuanlanfoundatlcut.org
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“PADEKIME JIEMS GRĮŽTI 
Į TAUTĄ”

Bronius Nainys

Jautėm ės labai įžeisti... 
Beveik 50 metų mes visais 
įmanomais būdais stengėmės 
Lietuvai padėti. Lietuvos var
du kalbėjome per visas pa
grindines mūsų organizacijas. 
Rašėme memorandumus, kla- 
patinome laisvojo pasaulio vy
riausybes, rengėme demonst
racijas, skelbėm pasauliui apie 
tą žalą, kurią okupantas daro 
mūsų kraštui, aiškinome klas
tingąjį Ribbentropo - Moloto
vo paktą. Tik tokiomis visų 
bendromis pastangomis ir bu
vo paskelbtas Kovo vienuolik
tosios aktas. Ir štai už visas tas 
pastangas pasijutom atstumti 
lyg pamotės vaikai.,. Mes, Lie
tuvoje gimę ir augę, kovoję dėl 
jos laisvės, buvome pripažinti 
nevertais gauti net Lietuvos pi
lietybės... Džiaugėmės, kad 
Tautininkų frakcija Seime bal
savo prieš tokio įstatymo pri
ėmimą, kalbėjo Amerikos lie
tuvių tautinės sąjungos pirmi
ninkas, Vyriausiojo Lietuvos

Irena Kriaučeliūnienė dėkoja visiems dalyvavusiems jos vyro dr. 
Leono dešimties metų mirties sukakties prisiminime: prel. Ignui 
Urbonui, paskaitininkui B. Nainiui, D. Bindokienei už aptarimą 
išleistos knygos, Dainavos vyrų kvartetui už meninę programą ir 
visiems gausiai dalyvavusiems minėjime. J.Maleiskos nuotr.

išlaisvinimo komiteto vicepir
mininkas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, atvykęs į V ilnių, į 
VLIK’o veiklos baigiamąjį po
sėdį 1992 metais birželio mė
nesį, primindamas dar, kad tiek 
laiko, darbo ir lėšų Lietuvai 
atidavęs, jis Lietuvoje lankosi 
užsienio pasu, taigi, kaip tu
ristas. (Citata iš jam  prisimin
ti ką tik išleistos knygos “Tai 
Mano Lietuva”, 232 psl.)

Tačiau vis tiek dr. Leono 
gimtinė jam liko nieko mažiau, 
kaip labai taiklus knygos pa
vadinimas sako. Nei toks, tie
siog apmaudus nusivylimas tė
vynės meilės iš jo širdies neiš
plėšė. Ir tikiu - nebūtų išplėšęs 
nei dabar, kai ir po penkioli
kos metų tie žodžiai Lietuvos 
padėties aptarimui tinka taip, 
lyg jie būtų pasakyti šiandien. 
Nors Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, kurios veiklus narys 
buvo, ne kartą stambiais dar
bais jai talkino ir dr. Kriauče- 
liūnas, valdybos pastangomis 
Lietuvos pilietybė mums buvo

grąžinta 1997 metais, tačiau 
lygiai prieš metus Konstituci
nis Teismas ją  vėl iš mūsų at
ėmė, ir taip pat į tėvynę vyks
tam su užsienio pasais kaip tu
ristai. Vėl toks pat nusivyli
mas, kurį anais metais giliai 
pajuto taurus lietuvis kovoto
jas dr. Leonas. Čia nekas ne
pasikeitė.

Dr. Leono Kriaučeliūno 
darbai lietuviškai visuomenei, 
bent jau atidesnei, gerai žino
mi, nes jie jau ne kartą viešai 
buvo išryškinti, o dabar jo my
limos gyvenimo bendrakelei
vės ponios Irenos pastangomis 
surinkti ir pakartoti patrauk
liai išleistoje puošnioje kny
goje yra puikus šaltinis ir ma
žiau jį pažinusiems su iškiliu 
JAV lietuviu ne vien tik politi
nės, bet ir brandžios kultūrinės 
bei labdaros ir visuomenės vei
kėju išsamiau susipažinti. To
dėl jų  čia nebekartosiu. Man 
skirtą laiką 10 minučių laiką 
bandysiu išnaudoti šiek tiek

kita linkme, būdinga nuėju
siai dabartinei Lietuvai keliu, 
kurio nei aš pats, nei daugelis 
mano kartos išeivių, tuo la
biau dr. Leonas, visiškai nesi
tikėjo. Ir jeigu šiandien jis at
sikeltų, tikrai nustebtų, nebe
susigaudydamas, ar tikrai į tą 
pačią savo “Manąją Lietuvą” 
sugrįžo. Buvęs Lietuvos Tau
tininkų sąjungos pirmininkas 
Rimantas Smetona kandida
tuoja  į Seim ą K azim ieros 
Prunskienės partijos sąraše, 
patekęs į jį, šliejasi prie libe- 
raldemokratų, dabartinis pir
mininkas Gintaras Songaila 
pasirašo jungties sutartį su dar 
neišryškintos krypties partijos 
lietuvių tautos atžvilgiu - kon
servatoriais, dėl ko, nors ir la
bai atsargiai mąstydamas, bai
minuosi dėl tiek daug metų 
puoselėtos ir lietuvių tautai 
tiek daug gero davusios tauti
nės minties laidotuvių. Ir kyla 
toks jausm ingas, tačiau vis 
stiprėjantis klausimas, ar taip 
būtų buvę jeigu  dr. Leonas

Po dr. Leono Kriaučeliūno knygos “Tai mano Lietuva” aptarimo, kuri buvo išleista jo  nuostabiai 
veiklai prisiminti minint jo  mirties dešimtmetį. Iš kairės šeimos nariai: Jolita Kriaučeliūnaitė, Justi
nas Jonušas, Kristina Jonušaitė-Mattienė, Irena Kriaučeliūnienė ir prel. Ignas Urbonas, Danutė Bin- 
do-kienė ir Bronius Nainys. Jono Maleišos nuotr.

šiandien, jau tada spėjęs susi
pažinti su atgimusios Lietuvos 
viršūnėmis ir jose kai kurias 
atžvilgiais net įtakingu tapęs, 
nebūtų taip anksti iškeliavęs. 
O jo visapusiškam pasireiški
mui tėvynėje dirva buvo plati.

Ir ne tik politikos baruose, 
kuriuose dr. Leonas išryškėjo 
vėliausiai. Pirmiausia jis lietu
viškoje visuomenėje tarp pir
mųjų atsistojo kaip stiprus kul
tūrininkas. Tai liudija jo suor
ganizuotos dvi tautinių šokių 
šventės Lietuvių B endruo
menės rėmuose, beje, su poli
tiniu atspalviu, tvykstelėjusiu 
net pačiuose Baltuosiuose Rū
muose - viešniomis buvo išsi
kviestos ir jose dalyvavo prezi
dento Nixon dukros ir žmona 
- pažymėtinas ir turbūt pirmas 
toks įvykis lietuviškos išeivi
jos istorijoje, paskui parama 
“D ainavos” ansam bliu i ir 
tautinių šokių grupei “Gran
džiai”, “Draugui” romano pre
mijoms ir ypač “Dirvai”. Šal
pos - Balfas ir Montessori, vi
suomeninės - lietuvių tautos 
genocido paroda, ideologinė 
tautinė veikla, profesijos - mi
lijoninės vertės smulkiųjų gy
vuliukų gydymo klinika Kau
ne Veterinarijos akademijai, 
kurioje dr. Leonas pats šią spe
cialybę įsigijo. Tačiau vis tiek 
kartu su visomis šiomis įvai
riomis dr. Leono veiklos šako
mis kartu ėjo toji “Mano Lie
tuva” ir neatlaidžios grumty
nės dėl jos laisvės bei valsty
binės nepriklausomybės.

Tiesiogiai su ja  susijusiam 
darbui dr. Leonas pasirinko, 
pagal jį, pačią tinkamiausią 
grupuotę - Lietuvių tautinę są
jungą. Ji, politinė grupuotė, bet 
ar ji partija? Tuo labiau, Anta
no Smetonos - Augustino Vol
demaro trylika metų Lietuvą 
valdžiusi partija? Vargu ar 
Amerikos lietuvių tautinei są
jungai tiktų tas pats aptarimas, 
kuriuo atpažįstamos kitos, tar
kim, socialdemokratų, krikš

čionių demokratų, valstiečių 
liaudininkų partijos, savo atra
m inius pam atus klojančios 
žmonių klasėse, skiriančiose 
darbdavį nuo darbininko, skur- 
deivą nuo kapitalisto, tikintį 
nuo ateisto, doktrinistą nuo li
beralo. Bet jeigu ALTS ir buvo 
partija, tai dr. Leonas tikrai ne
buvo partietis. Per daug jis bu
vo lietuvis, kad partiečiu galė
tų būti.

Daug metų mudu vienas ki
tą pažinojom, ir sutarėm, ir ne, 
p rik lausėm  net skirtingom  
ideologinėm grupėm, jeigu jos 
iš tikrųjų skirtingos buvo, ta
čiau Lietuvos, lietuvių tautos, 
Lietuvos valstybės ir santvar
kos atžvilgiu skirtumų tikrai 
neturėjom. Taip pat kaip lietu
vybės išlaikymo atžvilgiu šioje 
Atlanto pusėje. Nors oficialiai 
parašyta, kad dr. Leonas buvo 
narys ir vėliau net šešias ka
dencijas Am erikos lietuvių 
tautinės sąjungos pirmininkas, 
tačiau iš tikrųjų jis buvo visos 
lietuvių tautos sąjungos narys, 
lietuvių tautinės valstybės puo
selėtojas, kūrėjas. Tokios Lie
tuvos, kurią dabar kosmopoli
tai visomis jėgomis naikina ir 
nemažai, net ir vadinamų tau
tininkų, jeigu tokiom užma
čiom oficialiai ir nepasiduoda, 
tai į jas moja ranka. Kaip ki
taip suprasti, jau  čia minėtų 
tautininkų vadovų Lietuvoje 
posūkius į nežinia kuo iš tik
rųjų kvepiančią Kazimieros 
Prunskienės kelis kartus pava
dinimus keitusią, o dabar vals
tiečiais liaudininkais pervadi
nusia partiją ir sandorį su lie
tuvių tautos atžvilgiu aiškios 
krypties neturinčiais, su kai
riaisiais besimeilikaujančiais 
konservatoriais. Labai abejoju 
ar tokie posūkiai būtų galimi, 
jeigu Leonas gyventų.

Taip pat negaliu praeiti ne
paminėjęs irgi labai būdingų 
kelių dr. Leono Kriaučeliūno 
būdingų bruožų. Bent išskir
tinų dviejų. Verslas su politika

nesimaišo, ryškiai, ir aišku, 
teigčiau, teisingai skelbia šian
dien partiniai politikai Lietu
voje. Taip pat ir kultūra su poli
tika. Nė kokia kultūra neturi 
tarnauti politikai, jau ypatingai 
garsiai šaukia kosmopolitai, 
beje, patys kultūrą naudodami 
savo tikslams siekti. Dr. Leo
nas nė vienos iš tų taisyklių ne
bojo.. Tiesa, kultūros ir politi
kos jis nemaišė, bet savo gyve
nimo kelyje jas abi puikiai mo
kėjo pastatyti lygiagrečiai vie
na šalia kitos ir šiose abejose 
srityse net kartu dirbti. Įro
dymui knyga “Tai mano Lietu
va” daugelio ilgesnių bei trum
pesnių straipsnių autorių šią jo 
savybę išryškinančiais pavyz
džiais. Dėl ko dr. Leonui taip 
sekėsi? Atsakymas nesudėtin
gas: nes jo darbas buvo ne sau, 
bet tik Lietuvai, ir dar būdinga, 
kartu su visa visais požiūriais 
lietuviška šeima, kuria jis pats 
dažnai pasikliaudavo. Čia išsi
ryškina ir tas antrasis mano už
simintas bruožas, kurį pava
dinčiau grįžimu atgal. Dr. Leo
nas buvo ne posėdinis, bet dir
bantis, užmojus vykdantis vei
kėjas, o vykdant kartais pri
reikdavo nuo posėdininkų lini
jos šiek tiek nukrypti. Nesuta
rimas - ir Leonas pristodavo. 
Stebi, reikalas neina. Neramu. 
Gal ir blogai padariau, geras 
užmojis gali žlugti, o tai jau 
būtų negerai. Ir jo  būdingas 
kreipimasis į žmoną Ireną: ma
ma, kažin ar jie gerai daro? Ir 
po to Leonas atgal su jais. O 
tai jau stambi visuomenininko 
stiprybė ir bendram reikalui 
didelė nauda. Dar ir dėl to, kad 
toks jo  nusiteikimas grįžti daž
niausiai visą reikalą pasukda
vo jo pageidaujama kryptimi. 
Tokių bangelių yra buvę ir 
mudviejų bendravimo kelyje.

Bet kartais būdavo ir kitaip. 
Reikėdavo ir užsispyrimo pa
rodyti, ir tai Leonas taip pat su
gebėdavo padaryti, bet ir likti 

(Nukelta į 7 psl.)
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Visiems bendradarbiams, 
talkininkams ir mieliems 
skaitytojams geriausių

•v . Kalėdų švenčių

DIRVA

ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Jaunimo centro dalis Čikagoje, JAV.

PAMINKLAS DR. L. KRIAUČELIŪNUI
DANUTĖ BINDOKIENĖ

Tai mano Lietuva: akimis 
neaprėpiam i Suvalkijos ly 
gumų laukai ir gelsvas kelias, 
besitiesiantis į tolumas - net ki
tapus Atlanto, net į Čikagą... O 
prie to kelio - žmogus! Ar jis 
šypsosi ir m ėgina šypseną 
paslėpti? Ar jis kažko susi
rūpinęs, gal net liūdnas? O gal 
tik susimąstęs, kaip iš tiesų toli 
jau jo  nukeliauta, kiek dar teks 
keliauti...

Tokį įspūdį sukelia, pirmą
kart pamačius paminklą dr. 
Leonui Kriaučeliūnui. Ne tą, 
kuris prieš dešimtmetį išdygo 
lietuvių kapinėse, o tą, kurį ne
seniai pastatė jo  žmona Irena. 
Sis paminklas daug tvirtesnis,

(Atkelta iš 6 psl.)
“PADĖKIME JIEMS...”

kartu su kitaip manančiais. Ir 
dėl to jis visada būdavo sėk
mingas. Neprisimenu nė vieno 
atvejo kur užmojuose jis būtų 
pralaimėjęs. Tai grįžta mano 
atmintin todėl, kad kaip tik 
tokio užsispyrimo dabar labai 
reikėtų Lietuvoje. Lietuvių 
tautinė sąjunga, Am erikos, 
Kanados, Didžiosios Britani
jos, Australijos bei visų kitų 
kraštų, o taip pat ir Lietuvos; 
turėtų būti stipri ir vieninga ir 
tikrai neturėtų prie ko nors 
šlietis ar jungtis, bet ji pati 
turėtų būti trauka ir telkinys tų, 
kuriems savoje valstybėje pa
grindinis veikėjas yra lietuvių 
tauta, kuriems Lietuva - lie
tuvių valstybė. Ir drįstų saky
ti, kad tik tokia, o ne kuria nors 
kita mintim gyventų ir dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, ir stebė
damas šiandienius įvykius, sa
vo mylimai žmonai Irenai jau 
taip sakytų: Mama, turbūt jie 
jau  negerai daro, padėkim  
jiems grįžti atgal, į tautą, nes 
Mano Lietuva, turi būti visų 
lietuvių Lietuva, lietuvių tau
tos laisva, nepriklausoma, de
mokratiška valstybė. Užmojis, 
kurio mums visiems reikia 
siekti. Ir taip užsispyrusiai už
simoję, mes tikrai išreikštume 
didžiausią pagarbą prieš de
šimtį metų per anksti mus pa
likusiam dr. Leonui Kriauče- 
liūnui.

prasmingesnis ir ilgiau išlie
kantis už granitą, už marmurą.

Tai kelias visuomenininko, 
kultūrininko, filantropo, profe
sionalo veterinarijos gydytojo, 
politikos veikėjo, vyro, tėvo, 
senelio. Tai kelias, jį iš tėvynės 
išvedęs ir niekad neišvedęs, 
nes savo tėvynę Leonas Kriau- 
čeliūnas visur nešiojosi su sa
vimi, nes Lietuva buvo ir vi
suomet liko jo  gyvenimo di
džioji meilė.

Buvau paprašyta aptarti kny
gą “Tai mano Lietuva”. Kny
gą aptarti nesunku, bet kaip 
aptarti žmogų, kurio darbams 
ir gyvenimui ta knyga skirta?

Sakom a, kad kiekvieno 
žmogaus gyvenimas yra kny
ga. Bet toje knygoje būtina 
skaityti ir žodžių eilutes, ir tarp 
eilučių. Galbūt tai, ką randame 
tarp eilučių, yra net svarbiau 
už parašytus žodžius. Po pa
grindine šios knygos antrašte 
primenama, kad čia aprašomas 
dr. Leono Kriaučeliūno gyve
nimas ir darbai. Bet ar galima, 
net ir į netoli 500 puslapių, 
sutalpinti šio veiklaus, darbš
taus ir įtakingo asmens gyve
nimą?

Labai vykusiai ir logiškai 
viršelio motyvas - laukų platy
bė ir geltonas vieškelis, panau
dotas knygos puslapiuose: vis 
naujas to vieškelio, kuriuo per 
gyvenim ą keliavo  Leonas 
Kriaučeliūnas, vingis pažymi 
vis kitą jo  veiklos ar darbų 
tarpsnį, į kuriuos suskirstytas 
turinys: sėkminga profesinė 
veikla; brandus politikas; šal
pos darbai; lietuvių kultūros ir 
švietimo veikla; asmenybės 
bruožai. Leonas Kriaučeliūnas 
reiškėsi visose šiose gyvenimo 
srityse ir dar daugiau.

Knygos atsiradimo pagrin
dinis variklis - Irena Kriauče- 
liūnienė. Metrikoje ji vadina
ma sudarytoja. Iš esmės tai tie
sa, nes Irena parūpino nemažą 
dalį m edžiagos, ypač nuo
traukų, kurių knygoje labai 
gausu. Tačiau iš esmės knygos 
redaktorė yra Audronė Skiu- 
daitė, gyvenanti Vilniuje. Tad 
tuoj kyla klausimas: kaip pa
vyko redaktorei, kuri turbūt

niekuomet nėra sutikusi Leono 
Kriaučeliūno ar apie jį daug 
girdėjusi, surūšiuoti gausią 
medžiagą, kad ši didi asmeny
bė gyva iškiltų iš puslapių?

Šiuo atveju buvo pavojus 
nematyti miško per medžius, 
be t Šk iudaitė  iš dalies to 
pavojaus išvengė. Tik iš dalies. 
Jeigu knyga būtų išleista po 
kelių dešimtmečių, kai nebe
liktų dr. Leoną Kriaučeliūną 
pažino jusių  ar jam  artim ų 
žmonių, galėtume sakyti, kad 
knyga yra labai tiksli ir išsami. 
Tačiau šiek tiek jaučiasi, kad 
matome labai daug medžių, 
bet neįžiūrime girios: plačiai 
aprašyta dr. Leono Kriauče- 
liūno veikla, bet kažkaip sto
koja jo paties, tikrojo jo veido, 
jo  asmenybės. Bet galėjo būti 
dar blogiau, galėjo aprašoma
sis visai pradingti tarp tos veik
los ir darbų gausybės. Medžia
gos apie Leono Kriaučeliūno 
visuomeninę veiklą ir darbus 
tikrai nestokojo. Redaktorė 
daug pasidarbavo, ją iš įvairių 
šaltinių rinkdama. Ir čia reikia 
tik pasveikinti Ireną Kriauče- 
liūnienę, kuri, be abejo, bud
riai saugojo, kad knyga nenu
kryptų nuo to gelsvojo gyve
nimo vieškelio, kuriuo per 78 
metus keliavo jos vyras. Juk tik
rai buvo nesunku pasiklysti 
medžiagos gausoje ir prarasti 
pagrindinį tikslą.. Nepaisant, 
kokios aplinkos ar veiklos rė
muose jis parodomas, Leono 
Kriaučeliūno paveikslas išlieka.

Amerikiečiai turi posakį: 
bigger than life itself. Tas po
sakis ta iky tinas ir Leonui 
Kriaučeliūnui. Knygos “Tai 
mano Lietuva” puslapiai bent 
iš dalies atskleidžia tą asmeny
bę ir asmenį, koks buvo Leo
nas Kriaučeliunas. Net tiems, 
kurie niekuom et nebuvo jo  
sutikę ir jo nepažinojo, knyga 
tikrai paliks įspūdį, kad joje 
aprašomas ypatingas žmogus, 
kuris mokėjo džiaugtis, bet 
nebėgo ir nuo liūdesio; kuris 
galėjo būti griežtas ir reiklus, bet 
taip pat nuoširdus ir švelnus, 
kuris mylėjo savo šeimą savo 
darbą bet labiausiai mylėjo tė
vynę ir jos labui negailėjo lai
ko, jėgų, išteklių. Tad knygos pa
vadinimas “Tai mano Lietuva”, 
yra labai tinkantis ir daug pasa
ko apie joje aprašomą asmenį.

C H IC A G O , IL

Mokslo ir Pramones mu
ziejuje Čikagoje kasmet vyks
ta "Kalėdos pasaulyje" progra
ma, kuri prasideda po Padėkos 
dienos ir tęsiasi iki sausio 13 
dienos. Lietuviai su savo prog
rama kasmet dalyvauja nuo pat 
pražios -  1941 m. Šiemet lie
tuvius reprezentavo tautinių 
šokių grupė "Suktinis", kuri 
panaši Clevelande buvusiai 
"Grandinėlei". Tai grupei va
dovauja Salomėja ir Vidman
tas Strižigauskai, profesio
nalūs choreografai, neseniai 
atvykę iš Lietuvos. Jų atlieka
momis šokių inscenizacijomis 
gėrisi Čikagos lietuviai. Pra
ėjusį pavasarį jie žavėjo savo 
šokiais Lietuvių operos Straus- 
so "Vienos kraujas" spektak
lyje. Muziejuje taip pat šoko 
ir Lietuvos vyčių grupė, ku
riai vadovauja Lidija Ringienė.

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje, 
kuriam priklauso ir Ohio vals
tijos lietuviai, kartu su Balze- 
ko lietuvių kultūros muzie
jum i, rengia susitik im ą su 
UNESCO komisijos nare Joli
ta Steponaitiene, kuri yra ir 
Mažvydo bibliotekos rankraš
čių skyriaus vedėja Vilniuje. 
Susitikimas -  gruodžio 15 d., 
7 val. vak., Balzeko muziejuje.

Gerlikų šeimos trijų kartų 
menininkų parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje įvyks sau
sio 18 d., 7:30 val. vak.

Pianisto Edvino M inkš
tim o , Tarptautinio "Čiurlio
nio" pianistų konkurso laimė
tojo, koncertas įvyks vasario 
10 d., 12:30 val. po pietų, Lie

tuvių dailės muziejuje, 14911 
127th St., Lemonte.

Jaunimo centras gruodžio 
2 d., šventė savo turiningos 
tautinės ir kultūrinės veiklos 
50 metų. Šie rūmai yra pastaty
ti Tėvų Jėzuitų sutelktomis lė
šomis, kurias aukojo lietuviai. 
Rūmuose veikia lituanistinė 
mokykla, kurioje mokosi 350 
mokinių, Pedagoginis lituanis
tikos institutas, Lietuvos lais
vės kovų muziejus, milžiniški 
užsienio lietuvių archyvai, 
Muzikologijos archyvas ir Lie
tuvių rašytojų draugijos vieta. 
Čia, dar nebaigtuose rūmuose, 
pradėjo repetuoti Lietuvių ope
ros choras, kurs dabar tęsia sa
vo veiklą, o žemutinėje salėje 
vyksta "Suktinio" repeticijos, 
klasėse dažnai būna mūsų or
ganizacijų susirinkimai. Šis 
Jaunimo centras buvo ir yra 
reikalingas lietuvybės išlaiky
mui šiame krašte. Tarybos pir
mininkas yra Vaclovas Mom- 
kus, o valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė. Jo išlaikymui 
kasm et lėšas telkia M oterų 
klubas, kurio pirmininkė yra 
Anelė Pocienė. Kiti valdybos 
nariai yra Viktoras Jautokas, 
Nijolė Kaveckienė, Antanas 
Paužuolis ir Jonas Tamulaitis. 
Jubiliejinėje šventėje vos tilpo 
žmonės. Meninę programą at
liko "Dainavos" vyrų kvinte
tas ir "Suktinio" šokėjai. Buvo, 
kaip dera tokioje šventėje, 
sveikinim ų ir linkėjim ų, o 
svarbiausias jų  -  Lietuvos Res
publikos Generalinio konsulo 
Arvydo Daunoravičiaus padė
ka už tą neįkainuojamą lietu
vybei visokeriopą paramą.

Lietuvių  futbolo klubo 
"Lituanica" valdyba posėdžia
vo PL centro Bočių salėje ir 
aptarė labai daug svarbių spor
to jaunim ui reikalų ir svar
biausia -  futbolo aikštės įren
gimą.

Lietuvos kariuomenes die
nos minėjimą surengė Lietuvių 
šaulių sąjunga užsienyje kartu 
su ramovėnais ir kunigaikštie
nės Birutės draugija lapkričio 
25 d., buvusiuose šaulių na
muose. Kalbėjo Lietuvos Gen. 
konsulas Arvydas Daunoravi- 
čius, pasidžiaugdamas ir šian
dieninės kariuomenės pažan
ga.

■I■I■I■■■■■■

Mieluosius “Dirvos” skaitytojus, 
bendradarbius, platintojus, rėmėjus, 
įstaigos personalą ir visus Vilties 
Draugijos narius Kalėdų švenčių 
proga nuoširdžiai sveikina ir jiems 
laimingų 2008 metų linki

Vilties Draugijos Valdyba:
Pirmininkas -  Algirdas V. Matulionis 
Vicepirmininkai -  Antanas Mažeika

Algis Pautienis 
Rūta Šakienė

■I■I■I■■■■■■
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LIETUVA IR PASAULIS
Prez. Valdas Adamkus priėmė kadenciją baigiantį Bulga

rijos Respublikos ambasadorių Ivaną Naidenovą. Jis šiltai 
prisiminė savo vizitą Bulgarijoje ir susitikimą su šios valstybės 
vadovu. V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva yra nemažai investa
vusi į Bulgarijos rinką, tačiau dar yra neišnaudotų galimybių 
plėsti dvišalius ekonominius santykius.

Valstybes vadovo nuomone, ekonomikos ir turizmo plėtrai 
ypač pasitarnaus artimiausiu metu Lietuvoje ir Bulgarijoje ati
daromos abiejų šalių ambasados. Prezidentas V. Adamkus 
padėkojo ambasadoriui už darbą ir palinkėjo sėkmės tolesnėje 
diplomatinėje karjeroje, pranešė Prezidento spaudos tarnyba.

Lietuvos vadovas Valdas Adamkus pasveikino Suomijos Res
publikos prezidentę Tarją Halonen šalies Nepriklausomybės 
sukakties - 90-ųjų metinių proga ir palinkėjo gerovės bei klestėji
mo visiems valstybės žmonėms. Jis pažymėjo, kad ateinančiais 
metais trys Baltijos valstybės taip pat minės 90-ąsias Nepriklau
somybės metines. Lietuvos prezidento nuomone, turtinga 
Siaurės ir Baltijos šalių istorinė patirtis ir sėkmingas pastarųjų 
dešimtmečių bendradarbiavimas yra stiprus pamatas strategi
nei regiono šalių partnerystei.

“Kurdami ją, turime dar labiau išplėsti bendradarbiavimą 
energetikos, transporto ir aplinkosaugos srityse bei aktyviai 
rūpintis bendro mūsų šalių turto - Baltijos jūros - ekologija ir 
saugumu. Dirbdami drauge, galime daug sparčiau pasiekti mūsų 
bendrą tikslą - didesnę Baltijos jūros regiono gerovę ir 
klestėjimą” , - sveikinimo laiške sakė prezidentas V. Adamkus.

Lietuvos vadovo įsitikinimu, šalių bendravimas ir apsikei
timas aukščiausio lygio vizitais dar labiau sustiprins abiejų 
valstybių bendradarbiavimą ir žmonių tarpusavio ryšius. Šalies 
vadovas teigė su nekantravimu laukiąs susitikimo su prezidente 
T. Halonen Suomijoje ateinančių metų rudenį, pranešė Prezi
dento spaudos tarnyba.

Lietuvos Vyriausybe teikia prezidentui skirti nepaprastąjį 
ir įgaliotąjį ambasadorių Azerbaidžano Respublikoje Kęstutį 
Kudzmaną nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Turk- 
mėnistanui. K. Kudzmanas 1996-2001 metais dirbo Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos Užsienio ryšių departamento 
direktoriumi, generalinio direktoriaus pavaduotoju. Vėliau va
dovavo Lietuvos ambasados Rusijoje ekonomikos padaliniui. 
Iki paskyrimo ambasadoriumi Azerbaidžane K. Kudzmanas 
buvo Užsienio reikalų ministerijos Rytų Europos ir Vidurinės 
Azijos departamento ambasadorius ypatingiesiems pavedimams. 
Lietuva ir Turkmėnistanas diplomatinius santykius užmezgė 
1992 m. liepos 21 dieną.

Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas palaiko Gugen- 
heimo muziejaus Lietuvoje idėją. Premjero nuomone, projek
tas būtų labai naudingas 2009 metais Europos kultūros sostine 
tapsiančiam Vilniui.

0 Gugenheimo projektą, kurį ypač propaguoja buvęs Vilniaus 
meras Artūras Zuokas, dabartinė sostinės valdžia žiūri įtariai. Sos
tinės vicemeras Algirdas Paleckis praeitą mėnesį Eltai sakė, kad 
muziejui planuojamus skirti pinigus tikslingiau būtų panaudoti 
anksčiau suplanuotiems projektams. Savo ruožtu G. Kirkilas 
gruodžio 4 d. apgailestavo, kad muziejaus idėja “skęsta politikoje”. 
“Aš manau, kad kiekvienas papildomas kultūros projektas yra papil
doma kultūrinė vertė Vilniui, mūsų sostinei. 2009 metais Vilnius 
ne tik taps kultūros sostine, mes taip pat pažymėsime savo 
tūkstantmetį, todėl aš manau, kad moderniojo meno centras, juo 
labiau Gugenheimo, kartu, beje, su Ermitažu, yra labai vertingas 
projektas Vilniui”, - interviu Lietuvos radijui sakė G. Kirkilas.

Premjero teigimu, planuojamas šiuolaikinio meno centras 
sujungtų Vakarų ir Rytų kultūrą, o tai Vilniui, kuris laikomas 
multikultūriniu miestu, yra ypač svarbu. “Manau, kad visi politi
kai turėtų pakilti virš vien tik politinių savo interesų ir galvoti apie 
tolimesnius ilgalaikius strateginius mūsų sostinės, mūsų krašto in
teresus”, - kalbėjo Vyriausybės vadovas.

A. Paleckis, kuris yra premjero vadovaujamos Socialdemokratų 
partijos narys, praeitą mėnesį sakė, kad per susitikimą su Gugen- 
heimo muziejaus galimybių studiją rengiančių ekspertų delegacija 
jis neišgirdo galutinės projekto sąmatos. “Buvo kalbų, kad projek
to sąmata gali siekti iki milijardo litų, bet galutinės sumos nepavy
ko išgirsti. Be to, paaiškėjo, kad galimybių studiją atlieka tik užsienio 
ekspertai, o tai kelia nerimą”, - Eltai tada sakė sostinės vicemeras. 
A. Paleckio teigimu, planuojamas lėšas geriau būtų panaudoti 
įgyvendinant anksčiau pradėtus projektus ir jas skirti Sporto rūmams 
ar Tautos namams. Projekto iniciatoriai teigia, kad Gugenheimo 
projektas su Ermitažu ir Jono Meko vizualiųjų menų centru 
pritrauktų daug turistų iš kaimyninių šalių. Anksčiau skelbta, jog 
daugiafunkcinio kultūros centro, kuriuo domėjosi keli pasaulinio 
garso architektai, statybos gali prasidėti 2009 ar 2010 metais.

Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski, Gruzijos prezidentas Michail Sakaašvili ir Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus po pasitarimų Tbilisyje lapkričio 23 d. www.president.lt

LIETUVAI IR RUSIJAI TRŪKSTA 
PASITIKĖJIMO

Vilnius, gruodžio 6 d. Už
sienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas mano, kad Lietu
vai ir Rusijai trūksta abipusio 
pasitikėjimo. Lietuvos diplo
matijos vadovo nuomone, ky
lančias dvišales problem as 
galėtų spręsti naujai sukurta 
vadinamoji “pasitikėjimo ko
misija”.

P. Vaitiekūnas ketvirtadienį 
sakė, kad dvišalių santykių 
problemos buvo aptartos tarp
vyriausybiniame Lietuvos ir 
Rusijos komisijos posėdyje su 
Rusijos transporto m inistru 
Igor Levitin.

”Mums labiausiai trūksta 
pasitikėjimo. Pasitikėjimo, kur 
mes galėtum e kalbėti apie 
mūsų bendrą istoriją, apie tai, 
kas atsitiko Tarybų Sąjungos 
metais su Lietuva ir su Rusija. 
Ir galbūt tokia komisija, mano 
siūlymu, ir būtų sukurta”, - per 
Vyriausybės valandą Seime

sakė P. Vaitiekūnas.
Ministro išsakytos pastabos 

Kaliningrade sukėlė konser
vatorių nepasitenkinimą. Pasak 
žiniasklaidos, P. Vaitiekūnas 
per tarpvyriausybines komisi
jos posėdį kalbėjo, kad šių 
dienų Rusija nėra atsakinga 
už Lietuvos okupaciją. Jis anks
čiau yra sakęs, jog Lietuvos dip
lomatai neturi galimybių pri
versti Rusiją derėtis dėl okupa
cinės žalos atlyginimo. Anot mi
nistro, derybos dėl žalos atlygi
nimo - daugiau moralinis, o ne 
pinigų sumos klausimas.

Seimas dar 2000 metais 
priėmė įstatymą, kuriame Vy
riausybė įpareigojama inici
juoti derybas ir nuolatos siek
ti, kad Rusija atlygintų Lietu
vos žmonėms ir Lietuvos vals
tybei SSRS okupacijos pada
rytą žalą, bei apie tai informuo
ti Jungtines Tautas, Europos 
Tarybą ir Europos Sąjungą.

PREMJERAS NORI SANTYKIŲ SU MASKVA
Vilnius, gruodžio 4 d.
Premjeras Gediminas Kir

kilas tikisi, kad po Valstybės 
Dūmos rinkimų Rusijos poli
tika Lietuvos atžvilgiu bus 
pragmatiška.

Antradienį ministras pir
mininkas atkreipė dėmesį, kad 
Lietuvos ir Rusijos prekybos 
apim tys yra gana didelės, 
m ūsų šalis yra prisiėm usi 
atsakomybę už tranzitą per 
Kaliningrado sritį, per Lietu
vą eina ir dujų tranzitas.

“Rinkimai įvyko, nuo mū
sų jų rezultatai nepriklauso ir 
mes galime tiktai tikėtis, kad 
naujasis Rusijos parlamentas, 
naujoji Vyriausybė tęs tuos 
pragmatiškus santykius, ku
riuos mes iki šiol su Rusija tu
rėjom e” , - Lietuvos radijui 
sakė G. Kirkilas.

Sekm adienį vykusiuose 
R usijos parlam ento  r in k i
muose akivaizdžią pergalę 
iškovojo prezidento Vladimir

Putin partija “Vieningoji Rusi
ja”. Oficialiais duomenimis, už 
ją  balsavo per 64 proc. rinkėjų. 
Tačiau Vakarai šiuos rinkimus 
pavadino nedemokratiškais ir 
paragino Maskvą ištirti prane
šimus dėl rinkimų pažeidimų.

“Vidaus situacijos Rusijoje, 
aš manau, Lietuva nepakeis. 
Kol kas belieka tiktai tikėtis, 
ir, apskritai, tai yra pačios tau
tos reikalas. Aš manau, kad pa
sikeitimai Rusijoje anksčiau ar 
vėliau vis vien vyks, jeigu vys
tysis rinkos ekonomika, jeigu 
stiprės piliečių visuomenė”, - 
sakė G. Kirkilas.

Europa antradienį p ris i
jungė prie JAV reikalavimų 
ištirti įtarim us dėl rinkim ų 
pažeidimų Rusijoje, kuriuos 
didele persvara laimėjo prezi
dento V. Putin partija. Vokietija 
pasm erkė rinkim us, vadin
dama juos nedemokratiniais. 
Kremlius tokius priekaištus at
meta.

TURKIJAI -
PRIVILEGIJUOTĄ

ES PARTNERYSTĘ
V iln iu s , gruodžio  4 d. 

(ELTA). Turkijos demokratija 
turi tiek trūkumų, jog įsivaiz
duoti šios šalies narystę Euro
pos Sąjungoje bent kol kas la
bai sunku, jei ji apskritai įma
noma, teigia su Europos Parla
mento delegacija šią savaitę 
Turkijoje - Stambule ir An
karoje - viešinti europarlamen- 
tarė Laima Andrikienė. “Euro
pos Parlamento Žmogaus teisių 
pakomitečio delegaciją, tuo pa
čiu ir mane, labiausiai domina 
žmogaus teisių padėtis, apskri
tai demokratijos plėtra Turki
joje”, - sakė ji.

Tačiau susitikim uose su 
žurnalistais, religinių mažu
mų, įskaitant Katalikų Baž
nyčią, atstovais, moterų or
ganizacijų narėmis L. Andri
kienei teko įsitikinti, kad net
gi po šiais metais įvykusio 
referendumo ir naujo prezi
dento rinkimų pagrindo opti
mizmui nėra daug.

Pasak europarlamentarės, 
vis dar galioja įstatymo nuosta
ta kalėjimu bausti už valdžios 
kritiką; kariuomenės elitas daro 
milžinišką įtaką valstybės ir 
visuomenės gyvenimui, nepai
sant prisiimtų įsipareigojimų 
kankinimai Turkijos areštinėse 
ir kalėjimuose tebėra parodymų 
išgavimo būdas. L. Andrikienės 
pastebėjimais, moterų, tautinių 
mažumų, ypač kurdų, teisės yra 
labai dažnai ir grubiai pažei
džiamos.

L. Andrikienė yra didžiau
sios Europos Parlamento frak
cijos - Europos liaudies parti
jos - Europos demokratų grupės 
- koord inatorė parlam ento  
U žsienio  reikalų  kom iteto  
Žmogaus teisių pakomitetyje 
bei šios frakcijos biuro narė.

Šių metų lapkritį Europos 
K om isija paragino Turkiją 
spartinti reformų tempą. Mano
ma, kad Turkija ES nare galės 
tapti ne anksčiau kaip 2014 
metais, primena ELTA.

http://www.president.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

Akimirka iš “Exultate” choro 25-mečio jubiliejinio koncerto atliekamos Mozarto Mišios KV 65 su 
styginiu orkestru. Rimvydo Cepulio nuotr.

Ona Adomavičienė

KŪČIOS
Šventas ir tylus Kūčių vakaras.
Prie gražaus papuošto stalo, sėdėsime visi.
Melsimės, dalinsimės Kūčių plotkele,
Linkėdami kiekvienam geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Skausmo ašaros nukris
Kai nebematysime visų, kuriuos labai mylėjome, 
Nes jų  jau nėra su mumis prie Kūčių stalo. 

Apkabinkite mus,
Priglauskite kiekvieną prie širdies.
Ir vėl būsime kartu, nes Kūčių plotkele 
Pasidalinti su Jumis mes jau nebegalime...

NEVYSTANTIS DAINOS VAINIKAS
Vytautas Matulionis

Exultate (rašoma ir exsul
tate -  kaip M ozarto motete 
“Exsultate, jub ila te”) choro 
dvidešimt penkerių metų mu
zikinės veiklos sukaktuvinis 
koncertas  D ievo  M otinos 
N uolatinės Pagalbos šven
tovėje , C leve land , O hio, 
2007.11.17. Keturiasdešim t 
vieno asmens choro vadovė 
muz. Rita Cyvaitė-Kliorienė. 
Choro palydą sudarė trylikos 
asmenų orkestras susidedan
tis iš fleitos, trimito, smuikų, 
altų, violončelių ir kontra
boso, įskaitant ir vargonus. 
Koncerto klausytojai užpildė 
visą šventovę.

Šios pakilios šventės pro
grama prasidėjo Taizė giesme 
“Venite, exultemus Domino ” 
(Taizė -  tai B urgundijoje, 
Prancūzijoje, Roger Schutz 
1940 m. įkurta ekum eninė 
v ien u o lišk a  bendruom enė 
skirta krikščionių vienybės 
puoselėjimui ir skleidimui) ir 
“E xulta te  D o m in o ” (muz. 
Zangl). Šios giesm ės buvo 
gražiu, Dievo šlovei skirtu 
įvadu. Jas sekęs Edm undo 
M eškausko nusižem inim o 
kupinas “K yrie” iš “Missa in 
lingua lituana” klausytojus 
sudomino ne tik lietuvių kal
ba, bet ir netikėtai gražiu (ir 
tone išlaikytu!) baigminiu p i
anissim o . Patraukli buvo ir 
jau daug kartų girdėta, dan
gaus įkvėpimo besišaukianti 
malda, “Veni Creator Spiri
tus” (muz. Fr. X. Witt)..

Neatskiriama (o gal priva
loma tapusi?) mūsų chorinių 
koncertų duoklė Lietuvai su
sidėjo  iš ke tu rių  giesm ių: 
“Lietuva, tėvų žemė šventa” 
(muz. Ritos Cyvaitės-Klio-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

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

rienės, žodž. Nijolės Kers- 
nauskaitės), “M a ld a ” (žu- 
vusiems už Lietuvos nepri
klausomybę) -m uz. Antano 
V anagaičio, žodž. Putino, 
“Tėvyne m ūsų” (muz. Vaclo
vo A ugustino, žodž. Vlado 
Braziūno) ir “M alda už tė
vynę” (muz. Aleksandro Ka- 
čanausko, žodž. nepažymėti). 
Šios giesmės buvo viena į kitą 
panašios žodžiuose įaustais 
jausmais. Jos kalbėjo tiesiai į 
lietuvišką, tautos negandas 
(atrodo, vis nesibaigiančias), 
patyrusią sielą, išgyvenusią 
jos džiaugsmus, keliavusią jai 
likimo skirtais kryžiaus ke
liais. Vanagaičio “M aldoje” 
Exultate vėl parodė gražų, 
tvirtą, vieningą pianissim o . 
Susidoroti su keletu keblesnių 
sąskam bių  K ačanausko  
“Maldoje už tėvynę” choris
tams buvo sunkiau, bet jų  
dėmesys vadovei padėjo tuos 
sunkumus nugalėti. Labai gai
la, kad program oje įrašyta 
puiki Charles Gounod giesmė 
“O Divine Redeem er” (taip 
pat žinoma kaip “Parce Do
m ine” ir “Repentir”), kurioje 
reikliai susipina ir lyrika ir 
drama, sunegalavus solistei 
Virginijai Bruožytei-M ulio- 
lienei, nebuvo atlikta.

Jacques Berthier “Sanc- 
tus” (su varpeliais) ir Edo Ki- 
jausko nepakankamai ryškiu 
solo, gilesnio įspūdžio (bent 
šiam e koncerte) nepaliko, 
tačiau Alvido Remėsos “Tėve 
m ū sų ” g iesm ėje E xultate  
švelniai atskleidė šios maldos 
prasm ingas gelm es. Įdom i 
buvo ir gregoriališkos gaidos 
“Ave M aria” su ilga fleitos 
įžanga; paprastas, kuklus,

nuoširdus sveikinimas Mari
ja i -  sveikinimas kurio pa
prastume ir slypėjo sunkumai. 
Šis, abejose šventovės pusėse 
išsidėsčiusių choristų “pokal
bis” , iš sielos gelmių kylanti 
m alda, nedingo šventovės 
skliautuose, bet rado atgarsį 
klausytojuose. Tai ankstyvo
jo  bažnytinio giedojimo būdas 
kuriame melodija plaukia ne
tramdoma bereikalingų puoš
m enų. Tokį giedojim ą įs i
savinti nėra lengva, bet Exul
tate tai atliko sėkmingai. Vi
sai skirtingai tą pačią ”Ave 
M aria” maldą muzikoje įkū
nijo rusų kompozitorius Ser
gei Rachm aninoff. Joje iš
ryškėjo  Exultate padaryta 
pažanga kvėpavim e: ilgos 
frazės skleidėsi lengvai, be 
jaučiamų ar regimų pastangų; 
tesinorėjo tik kiek sodresnių, 
gilesnių, “cerkviškų” bosų.

A ntroji koncerto dalis 
p ras id ė jo  Jacobus G allus 
džiaugsminga giesme “Haec 
es t d ie s ” (žodž. Psalm ė 
118:24, orkestruotė Ritos Cy- 
vaitės-K liorienės). Tai kū 
rinys raginantis džiaugtis ir 
m ėgautis k iekviena Dievo 
duota diena. Ji puikiai tiko šiai 
progai ir buvo sugiedota į dvi 
dalis pasidalinusio choro su 
užsidegimu ir skaidriais vei
dais. Jono Govėdo “Viešpa
ties pasaulis” (žodž. Bernar
do Brazdžionio, orkestruotė 
Rimo Biliūno) chorui statė 
sunkesnius uždavinius. Šioje, 
įdom iai orkestruotoje g ies
mėje norėjosi labiau išlygintų, 
vienas kitą papildančių balsų, 
glaudesnio jų  bendradarbiavi
mo.

Ilgiausias koncerto kūri
nys, pažėręs Exultate dai
nininkams didžiausius iššū
kius ir atkreipęs išsk irtin į 
k lausy to j ų dėm esį, buvo 
W olfgang Amadeus M ozart 
“Missa brevis in d -  K V  65. 
Tenka pagirti ir choristus ir jų  
vadovę už drąsą ir ištvermę šį 
kūrinį įsisavinant. Nors Mo- 
zartas balsui yra palankus (kai

kurių žinovų nuomone, Mo- 
zartas pavargusį balsą net 
gydo), kartu jis yra reiklus ir 
balsiniai ir grynai muzikiniai. 
Šiose trum pose mišiose tie 
reikalavimai ne visada buvo 
patenkinti, nors dainininkai 
nešykštėjo nei noro, nei pa
stangų. Kyrie skambėjo dar 
kažkaip neužtikrintai, o Glo
ria stokojo ryškesnių, pajė
gesnių, iš chorinės visumos 
išsiskiriančių solistų. Tačiau 
k ieč iau sias  ir sunk iausiai 
įveikiam as “riešutas” buvo 
Credo. Exultate jį  “krimto” 
tikrai didvyriškai, kartais ug
ningai, stengdamiesi (dažnai 
ir labai sėkmingai) nepasi
mesti painiuose muzikiniuose 
klystkeliuose. Nors jų  fortis
simo ilgėjosi skaitlingesnių 
balsų, jų  paklusnumas tvir
tiems vadovės mostams buvo 
pav y zd in g as . D id ingum o 
šiam Credo tikrai netrūko. 
Sanctus  skam bėjo gražiai. 
Taip pat ir Benedictus, ku
riame ilgoką solo partiją atli
ko sopranas Virginija Bruo- 
žytė-Muliolienė -  vienintelė 
šio koncerto solistė nedingu- 
si nedėkingo skambesio šven
tovės erdvėje. Kiti šių mišių 
solistai nebuvo tokie laimin
gi. D žiugu, kad  E xu ltate  
ryžtasi vis sunkesniems mu
zikiniam s uždaviniam s. Jų 
kartais nelengvi sprendimai 
brandina m uzikalias asm e
nybes, jas grūdina dar reikles
nei muzikinei ateičiai.

Jono Govėdo “Kristui Ka
ra liu i” (žodž. iš Lietuvos) 
taip pat nebuvo chorui leng
va. Ypač stigo balsingesnio 
forte  giesmės pabaigoje. Ben
drai, Jono Govėdo kūriniai, 
savo naujoviškesnėmis m u
zikinėmis priemonėmis, vers
te verčia, net ir išprususį klau
sytoją, “pastatyti ausis” norint 
juos tinkamai suvokti. Tokia 
“p r ie v a rta ” tik  p ra tu rtin a  
klausytojų muzikinę patirtį, 
praplečia muzikos meno aki
ratį.

N ep ap rasta i ta len tin g o  
prancūzų vargonininko-vir- 
tuozo kompozitoriaus Camil
le Saint-Saens “Baigm inis

choras iš Kalėdų oratorijos ” 
(liet. žodž. Nijolės Kersnaus- 
kaitės) buvo tobula šio kon
certo užsklanda. Joje susilie
jo  adventinis Mesijo ilgesys 
su K alėdų džiaugsm u, iš 
reikštu prancūzų kompozito
riams būdingu lyrizmu. Šven
tumu persmelkta nuotaika šis 
kūrinys skambėjo lyg ange
liškas kvietimas į artėjančias 
šventes. Nors tartis dar gero
kai tobulintina, Exultate, vien 
m elodijų garsais, sugebėjo 
atskleisti šio kūrinio gelmėje 
g im usius jausm us. A tidūs 
klausytojai tiems jausm ams 
neliko abejingi. Atsistojimu ir 
triukšmingomis, ilgomis ka
tu tėm is jie  nuoširdžiai iš 
reiškė savo padėką Exultate 
chorui už šį įsimintinai ma
lonų vakarą.

Negalima patylomis praei
ti pro puikiai apipavidalintą, 
sidabro spalvos viršeliais pa
dabintą koncerto programą, 
sklidiną žinių apie Exultate 
nueitą 25 metų kelią, jo  pla
čiašakę muzikinę veiklą, jo  
dainuojam us-giedam us kū
rinius, dailiai papuoštą spal
vota Exultate sąstato nuot
rauka. Tai daug ir vaizdžiai 
pasakantis dokumentas.

Kad Exultate yra padaręs 
ženklią pažangą -  neabejoti
na. Dar svarbiau, kad ta pa
žanga vis platėja, nuolat be
s id a ira n t nau jų  iššūk ių  
įgytos patirties išbandymui, 
tolimesniam muzikiniam au
gimui ir, dideliam klausytojų 
malonumui, tos patirties me
niškam suklestėjimui. Suma
nios vadovės globoje, Exul- 
tate nedvejojančiai žengia į 
vis sudėtingesnį repertuarą. 
Zinoma, užsibrėžtiems užmo
jams įgyvendinti, dar reikia 
daugiau ir balsingesnių dai
nininkų kurie sutiktų pasi
švęsti karta is  nea tla idž ia i 
muzikinei drausmei. Ar tokių 
pasišventėlių atsiras dainingų 
lietuvių gretose? Norisi tikė
ti, kad taip ir kartu palinkėti, 
kad šiame koncerte sidabru 
suskam bėjęs E xu ltate , se
kančiose sukaktuvėse nuai
dėtų auksu.

mailto:amberwings@mac.com
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Iš kairės: Lietuvos Gen. Garbės kons. Vytautas Čekanauskas, prele
gentė Virginija Paplauskienė, antroje eilėje Janina Čekanauskienė 
ir Alė Rūta Arbienė.

RAŠYTOJO ANTANO GUSTAIČIO 
GIMIMO ŠIMTMETIS

Šiemet, 2007-taisiais, suei
na šimtas metų nuo rašytojo 
Antano Gustaičio gimimo. Los 
Angeles Dramos Sambūris, 
kuris nuo paties įsikūrim o 
prieš penkias dešimtis metų, 
puoselėja lietuvišką žodį ir 
lietuvį rašytoją, lapkričio 10- 
tą šv. K azim iero parapijos 
salėje suruošė šio garsaus hu
moristo -  satyrininko šim t
mečio jubiliejų. Antano Gus
taičio atminimą pagerbti, iš
girst mūsų geriausių skaitovų 
perduodamą jo kūrybą ir iš
klausyti viešnios iš Kauno 
žodžių apie šį unikalų kūrėją 
susirinko gausus būrys vietinių 
ir iš toliau atvykusių lietuvių. 
Šeštadieninės Mokyklos ilgo
sios pertraukos metu net pri
gužėjo būrys mokyklinio jau
nimo.

Susirinkusius pasveikino 
Sam būrio pirm ininkė Ema

Dovydaitienė. Režisierius Al
gimantas Žemaitaitis pristatė 
viešnią iš Kauno, Virginiją 
Paplauskienę, šio minėjimo 
prelegentę, Maironio muzie
jaus Kaune išeivių literatūros 
skyriaus vedėję. Ji lankosi 
Amerikoje kruopščiai rink
dama išeivijos rašytojų kū
rybinę m edžiagą muziejaus 
archyvams. Garbingoji viešnia 
išsamiai ir įdomiai atpasakojo 
Antano Gustaičio gyvenimo 
kelią ir supažindino su jo dau
giapuse asmenybe.

Antano Gustaičio kūrybą 
patiekė susirinkusiems: scenos 
veteranams Juozas Pupius -  
vienas iš patvariausių Sam
būrio aktorių, savininkas iš
im tinai sodraus ir gražaus, 
aiškiai žodžius perduodančio 
balso ir režisierius Algimantas 
Žemaitaitis, visados sugeban
tis gyvybę įkvėpti į kiekvieną

rašytojo žodį ir perduoti jo 
mintį. Jie pasikeisdam i pa
skaitė -  deklamavo Antano 
Gustaičio kartais lengvos, o ir 
labai kandžios ironijos eilė
raščių pynę.

Kalbėtus ir deklamuotus 
program ą atlikusių žodžius 
prie pianino meistriškai ap
jungė muzikas Viktoras Ralys.

Program os dalyviai ap
kaišyti gėlėmis, o dėkinga pub
lika kiekvienam atskirai ir vi
siems drauge nuoširdžiai pa
plojo.

Susirinkę pasivaišino kava, 
vynu ir pyragaičiais.

Dėkui Dramos Sambūriui 
už gražią, kultūringą ir tikrai 
vykusiai suorganizuotą šešta
dienio popietę.

Rūta Šakiene

AŠ SAPNAVAU
Antanas Gustaitis

A š sapnavau, kaip ir kiti sapnuoja: 
Grįžau namo lyg Nemuno krantu. 
(Kiti sapne sugrįždami dainuoja,
Bet aš lig šiol dar vis neįprantu.)

Mane tenai, kaip ir kitus, sutiko 
Su gėlėmis ir vėliavų giria,
Ir, kaip kitiems, man tai labai patiko: 
Tiktai juokiaus ir mojau kepure.

Ten, kaip kiti, užgėręs valgiau šamą 
Puošniam bare man suręstos pilies 
Ir įlipau į sostą su pižama 
Ir pavirtau karaliumi šalies.

Ir pabudau, kaip ir kiti pabunda,
Ir liko vėl tiktai alaus garai,
Bet, kaip kituos, many gyva pagunda, 
Ką sapnavau, įvykdyti tikrai.

Rašytojo Antano Gustaičio šimtečio jubiliejaus rengėjai ir programos atlikėjai. Iš kairės: muz. Vikto
ras Ralys, LA Dramos Samburio pirmininkė Ema Dovydaitienė, režisierius Algis Žemaitaitis, prele
gentė Virginija Paplauskienė, aktorius Juozas Pupius.

PRIEŠ ŠEŠIASDEŠIMT METŲ 
PASAULINIS SKAUTŲ SĄSKRYDIS 

MOISSON, PRANCŪZIJA 
1947

(JAMBOREE MONDIAL DE LA PAIX)
Vytautas Matulionis 

II dalis

Atsiradę stovyklavietėj už
kandom, pasistatėm palapines 
ir pasiskirstėm kas kur miegos: 
mūsų palapinėje miegojau aš ir 
mano bendraklasis Algis Ei
dukevičius. Apie minkštus guo
lius galėjome tik svajoti.

Vakare nuėjom į tarptautinį 
visos Jamboree laužą. Apie di
džiulę pakylą sėdėjo triukš
minga ir labai spalvinga minia 
skautų ir svečių. Scenoje buvo 
šokamas arabų šokis. Pats 
laužas degė šalia scenos. Jį 
kurstė indėnais apsirėdę skau
tai. Buvo vengrų pasirodymas.

Galingos šviesos čia akinda
vo, čia užtemdavo, o žaižaruo
jančios raudonos raketos atsto
jo dekoracijas.

Tik atvykę gavom Jamboree 
ir DP ženklus. Ant sagos užka
binamas Jamboree ženklas bu
vo keturkampis, iš mėlyno šil
ko, baltais kraštais, ant kurio 
spindėjo aukso spalvos lelija, o 
jos apačioje raitėsi, iš virvių su
m egztas, dvigubas tikrasis 
mazgas. Ant baltų ženklo kraš
tų buvo raudonų raidžių įrašas: 
JAMBOREE MONDIAL DE 
LA PAIX 1947 (PASAULINĖ 
TAIKOS JAMBOREE 1947). 
Be šio ženklo vaikščioti po 
Jamboree buvo draudžiama. 
Šia proga, Prancūzijos paštas 
išleido rusvu atspalviu pašto 
ženklą vaizduojantį leliją ir 
tikrąjį mazgą. Buvom gavę 
prancūziškų pinigų ir galėjom

pasinaudoti gausiu Jamboree 
krautuvėlių paslaugomis. Čia 
teko pirmą kartą paragauti sul
tingų persikų ir vynuogių -  ska
nėstų kurių pabėgėlių stovyk
lose nebuvo.

08.15 Penktadienis. Atsi
kėlę 6:30 v.r. nusiprausėm, ap- 
sirengėm ir pakėlėm DP vėlia
vą. Ją sudarė geltona lelija su 
žvaigždėmis šoniniuose žied
lapiuose ir Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vėliavomis žaliam pa
grinde. Buvo apmaudu, kad tri
jų Baltijos kraštų vėliavos ne
plevėsavo kitų vėliavų tarpe. 
Pavalgę, nužygiavom pasitikti

1947 m. Jamboree ženklas.

kardinolo Bernard W illiam 
Griffin, iš Anglijos. Jis atvyko 
lydimas aukštų dvasininkų. 
Iškilmingų šv. M išių metu, 
atnašaujamu paties kardinolo, 
giedojo dviejų šimtų balsų 
prancūzų berniukų choras. Ko
muniją dalijo pats kardinolas ir 
daug kunigų. Vakare buvo visų 
tautų skautų palaiminimas, o po 
to atskirų stovyklų laužai. Į lie
tuvių laužą atsilankė gen. Wil
son (?), daug prancūzų ir kitų 
tautų skautų. Esam visai nepri
pratę prie čia siaučiančių karš
čių ir dideles sausros. Prakai- 
tuojam dieną ir naktį. Nei lašo 
lietaus.

08.16 Šeštad ienis. Oro
skautų diena. Didelei mūsų 
nuostabai ir džiaugsmui, ame
rikiečiai parade nešė ir Lietu
vos vėliavą! Buvom jiems ne
paprastai dėkingi. Sklandymas, 
akrobatinis, figūrinis skraidy
mas. Vakare trijų Baltijos kraštų 
laužas.

08.17 Sekmadienis. Į Jam
boree atvyko Paryžiaus arki
vyskupas, kardinolas Suhard. 
Labai pagarbiai sutiktas, di

džiojoje Jamboree aikštėje, prie 
aukštai iškelto altoriaus, jis au
kojo šv. Mišias. Mergaičių lan
kymosi diena. Abipusės šyp
senos ir draugiški veidai. Žai
dimai. Vakare lietuvių laužas su 
svečiais -  amerikiečiais skau
tais -  indėnais. Amerikiečių 
skautininkui įteikiama tautinė 
juosta, o skautams po knygą 
“Lithuania”. Laužo metu signa
lizacija raketomis. Iš tų signalų 
reikėjo sudaryti žodžius. Tą pa
čią dieną, per tarptautinį laužą, 
lietuviai turėjo vienintelį pasi
rodymą sušokdami “Oželį”.

08.18. Pirmadienis. Jam
boree uždarymo iškilmės. Gy
vas, žygiuojančių skautų Ja
mboree mazgas. Ženklais ir 
adresais pasikeitim o diena. 
Labai įdomu vaikščioti kitų 
tautybių stovyklose ir stebėti 
kaip jos įsitaisę. Ypač “iš
taigingai” buvo įsikūrę ame
rikiečiai: puikios dvigubais 
stogais (su “grindimis” !) pa
lapines, pripučiami čiužiniai 
ir t.t. Palyginus su jais, mes 
buvome vargšai.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
2008 m.

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

KOVO 16 d., Verbų sekmadienį, rengiami pietūs Dievo Mo
tinos parapijoje padėti Lietuvos beglobiams vaikams. Ruošia 
“Vaiko vartai į mokslą” globėjos.

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

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

PASTABOS IR NUOMONĖS

TAUTOS PABUDIMO METAS
Dr. Jonas Jasaitis

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto 
Viešojo administravimo katedros docentas,

Kaimo plėtros tyrimų centro direktorius

II.
Kai tokio supažindinimo 

nėra, kai kam labai lengva mani
puliuoti visuomenės nuomone, 
pučiant dūmų uždangą apie iš
eivių, tarp jų ir laikinųjų, puo
selėjančių grįžimo perspektyvą, 
pilietybės problemą. Apie tai, 
kad pati Lietuva, kurioje dar vi
sai neseniai siautėjo masinis ne
darbas, privertė šimtus tūkstan
čių savo gentainių svetur ieš
kotis pragyvenimo šaltinio, gan- 
dasklaidoje kažkodėl nebenori
ma prisiminti. Apie tai, kad ab
surdiškomis "teisinėmis" ma
nipuliacijomis nuo tautos būtų 
atplėšta ne mažesnė kaip sep
tintoji jos dalis, atkakliai tyli
ma.

Absurdo sąrašą būtų galima 
tęsti ir tęsti. Tačiau ar to šian
dien pakanka? Juk svarbiausia, 
kad užuot nuolat keikus tam
są, kiekvienas iš mūsų pasirū
pintume įžiebti kuo ryškesnę 
šviesą skleidžiantį žiburėlį. 
Prieš keletą metų, filmuojant 
Lietuvą naktį iš kosmoso, buvo 
siūloma įjungti kuo daugiau 
lempučių. Ta proga kažkas net... 
kaimyno daržinę uždegė. Esą 
būsime pavadinti šviesiausios 
Europos valstybės vardu. Bet ne 
lemputėmis ir laužais tai galima 
padaryti. Didžioji Lietuvos vi
suomenės dalis dar labai gerai 
prisimena, kaip prasidėjo tautos 
išsivadavimas. Ir tada buvo to
kių, kurie ignoravo Baltijos ke
lią. Tačiau jo vaisiais būtent jie 
ir pasinaudojo. Tik tautos dau
gumai vėl tvirtai susiėmus už 
rankų kriminalinė Valdžios lo
vio partija bus priversta pasi
traukti. (Pabaiga)

Kiek iš jų žino, kas ir kaip 
sukūrė tuometinę Lietuvos ryšių 
su pasauliu sistemą ir suforma
vo jos žinių tarnybas? Kiek jų 
įvardintų, kad būtent to meto 
Lietuvoje buvo pagaminti lėk
tuvai, kuriais lietuvių lakūnai 
aplankė Europos valstybių sos
tines ir buvo jose priimti su de
rama pagarba? Ne viename uni
versitete baigiamųjų kursų stu
dentams užsiminus, kad Airijoje 
atidengtas paminklas Feliksui 
Vaitkui, iš auditorijų pirmiausia 
atskriedavo klausimas:

- O kas jis toks?
Kažkuris burbtelėjo, kad 

apie šį... krepšininką dar negir
dėjęs. Studentai prisiekinėjo, 
kad apie šio lakūno skrydį jiems 
niekas nėra minėjęs. Tai nejau
gi mums j au įkalta, kad tik krep
šinis ir "Švyturio" alus -  "ge
riausia, ką turime". Ar daug da
bartinių studentų papasakotų 
apie prieškaryje veikusias stu
dentų korporacijas, kuriomis iki 
šiol didžiuojasi išeivijos -  Ant
rojo pasaulinio karo pabėgelių 
vaikai ir vaikaičiai? Kuri inte
ligentais save laikančios visuo
menės dalis žino apie net 37 to
mus sudarančią "Lietuvių encik
lopediją", sukurtą toli nuo Lietu
vos ir kuri ja naudojasi šiandien? 
Kurioje dabartinio Lietuvos jau
nimo ugdymo pakopoje yra iš
ryškinta, kad šios enciklopedi
jos sukūrimas -  išskirtinis pa
saulio kultūros istorijos faktas? 
Kas supažindina visuomenę 
su visa politine ir moksline lie
tuvių išeivijos veikla, jos inde
liu į etnines kultūros išsaugo
jimą?

A.A. KAZIMIERAS GRICIUS
1915 - 2007

Mirė 2007 m. spalio mėn. 17 d. Santa Monikos 
mieste, Californija.

Nepriklausomos Lietuvos metais dirbo pasie
nio policijoje Klaipėdos krašte. Baigiantis karui 
pasitraukė į Vakarus. Gyveno ir dirbo Kanadoje, 
vėliau -  Californijoje. Palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse, Culver City.

Nuliūdę liko žmona STASĖ, dukra BABU- 
ŠIENĖ ir sūnus RIMVYDAS su šeimomis.

Regina Gasparonis

S K A IT Y T O J Ų
L A IŠ K A I

JEI LIETUVIAIS ESAME GIMĘ...
Atsiliepim as į Pranciškos Reginos L iubertaitės rašinį 

“Dvi ylos iš maišo" (Lietuvos aidas, 2007 02 22)

...O mano motina kalbėjus tik lietuviškai!...
Miškų, laukų, dangaus dievų kalba...
A š  būčiau paskutinis skuduras 
Ant išdavystės papilvės kabąs,
Jeigu nors vieną tavo šventą žodi 
Pakeisčiau svetimu, pelningesnių kitu...

Petras Palilionis (“Aušra", 1984/4)

Didžiausias mažųjų tautų 
turtas yra jų  kultūra, kuriai 
priklauso ir kalba. Tačiau plin
tančio globalizmo bei kosmo
politizmo sąlygomis tas turtas 
nusavinamas arba savo ranko
mis naikinamas. Dažnai tau
tinės kultūros paveldas naiki
namas prisidengus jo  pritai
kymu tarptautiniams standar
tams ar kitokiais "moderniza
vimais" bei "tobulinimais".

Jau ne pirmą kartą spaudoje 
pasirodo poleminiai rašiniai 
dėl užsienietiškų pavardžių ra
šybos. Iškilūs, visuomenei ge
rai pažįstami, kalbininkai tvir
tina, kad nėra jokio pagrindo 
keisti lietuviškuose tekstuose 
užsienietiškų pavardžių rašy
bą; iš klausos užrašytos pavar
dės skaitant neiškraipomos, 
išvengiama nepatogumų jas 
skaitant. Minimi kalbininkai 
neprieštarauja, kad svetim- 
vardžiai, greta lietuvių kalbai 
pritaikytų, skliaustuose būtų 
rašomi autentiškai.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

Tačiau, pasirodo, yra visuo
menei mažai pažįstama, tačiau 
demonstruojanti ambicijas ir 
galią Valstybinė lietuvių kal
bos komisija, kuri savivaliau
ja, neturėdama jokių tautos 
įgaliojimų, bando kartais dik
tuoti nei tradicija, nei mokslu, 
nei teise (Konstitucija) nepa
remtas nuostatas.

Rašytoja, daugelio straips
nių kalbos klausimais autorė 
P.R.Liubertaitė rašinyje "Dvi 
ylos iš maišo" atskleidė kalbos 
komisijos nekompetentingu
mą, siūlymų užsienietiškas pa
vardes rašyti autentiškai nepa
grįstumą, komisijos demago
ginių išvedžiojim ų klaidin
gumą. Gaila, kad autorė (tik-

Gerbiamasis redaktoriau,
Buvo labai nuostabu ir ma

lonu skaityti Vytauto Matulio
nio pirmąjį straipsnį apie pirmą
ją pokarinę jamboree. Aš buvau 
vienas iš dalyvių reprezentuo-

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvių Fondas,
Lemont, IL ............................... 2,500
ALT s-ga Centro valdyba,
Chicago, I L ............................  1,500
A.Kazickienė, Greenwich, C T . 100
A.Zenkus, Webster, M A ............ 45
A.Balbata, St. Petersburg, FL .... 30
A.Bielskus, Willoughby, O H .....20
J.Gilvydis, Franklin, R I ............... 20
S.Mykolaitis, Oak Lawn, I L ......20
D.Sodeika, Torrance, C A ........... 20
J.Daniliauskas, Gulfport, F L ......15
R.Minkūnas, Seven Hills, OH ... 15 
VVasikauskas, St.Pete. B.,FL .... 15 
M.Ambrose, New Market, MD . 10
A.Balas, Richmond Hts., OH .... 10
J.Karalis, St. Augustine, F L .......10
G.Karsokas, Cleveland, O H ......10
R.Selenis, Livonia, M I .................10
VBeraitis, Bricktown, N J ..............5
D.Trimakas, Westlake, O H ............5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

riausiai žinodama) neįvardija 
tautine nuodėme paženklintų 
kalbos kom isijos narių pa
vardžių. Skelbdama pavardes, 
autorė etikos tikrai nebūtų pa
žeidusi; tauta turi teisę pažinti 
tuos tautine nuodėme paženk
lintuosius, turi teisę užkirsti 
kelią jų  savivalei. Komisija 
turėtų įsiklausyti į lietuvių kal
bos mokytojų, rašytojų, aka
demikų balsą, kalbos įstatymų 
pakeitim ų projektus turėtų 
svarstyti visuomenė.

Kai dėl mažų atlyginimų, 
nuvertėjusių indėlių ar kitų 
buitinių reikalų protestuojama, 
piketuojama, dėl didžiausio 
tautos turto - kalbos -skurdi
nimo tylėti nevalia. "Nevalia!" 
-turime tarti ryžtingai ir įsak
miai, nors to norėtų visa Vals
tybinė lietuvių kalbos komisi
ja  ar net pats Prezidentas, jei 
lietuviais esame gimę, jei nesa
me "skudurai ant išdavystės 
papilvės kabą".

Algimantas Zolubas

jančių dvejas Augsburgo DP 
stovyklas. Pridėtos nuotraukos 
yra iš tų laikų. Pirmoji yra Augs
burgo kontingento dalis. Iš k. 
Banelis (dabar Toronte), Sekas 
(išvažiavęs į Naująją Zelandiją), 
Vaitkus (dabar Čikagoje) ir aš, 
buffalietis. Antra nuotrauka rodo 
ruošiamosios stovyklos skautus 
gavus žinią, kad visi važiuosime 
į Prancūziją!

Nekantriai lauksiu tolimes
nių straipsnių.

Su pagarba,
Algirdas Gamziukas M.D.



12 DIRVA • 2007 m. gruodžio 11 d.

SPORTAS

NAUJA SPORTININKŲ VALDYBA
S.m. lapkričio mėn. 17 d. 

daugumai Siaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungai (ŠALFASS) 
priklausančių organizacijų at
stovavę delegatai rinkosi į kas
metinį suvažiavimą, kuris įvy
ko Lietuvių namuose Cleve
land, OH mieste. JAV ir Kana
doje gyvenantys SALFASS na
riai apžvelgė 2007 m. Sąjungos 
sporto klubų surengtas varžy
bas, o taip pat aptarė ateinančių 
metų kalendorių.

Kaip žinia, ši organizacija 
buvo oficialiai įkurta prieš 55 
metus Čikagoje, o jos pirmtaku 
tapo Vyriausiasis fizinio auklė
jim o ir sporto kom itetas 
(FASK), užgimęs pokario me
tais Augsburge (Vokietija). Pir
mosioms Siaurės Amerikos lie
tuvių sporto žaidynėms (1951 
m. lapkritį įvykusioms Toronte 
-  Kanadoje) FASK sukvietė 
daugelį šiame žemyne atsidūru
sių mūsų tautiečių, ši tradicija 
sėkmingai tęsiama kasmet jau 
beveik šešetą dešimtmečių. Nuo 
1978 m. kas 4 metai organizuo
jamos Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, į jas ir tuo pačiu aplan
kyti savo etninės tėvynės at
vyksta nemažai ne tik Siaurės 
Amerikos, bet ir kitose šalyse 
apsigyvenusių mūsų tautos kil
mės žmonių. 2009-ųjų metų bir
želio mėn. pabaigoje-liepos 
mėn. pradžioje Vilniuje vyks jau 
VIII-osios tokios varžybos, ku
rios šį sykį skiriamos Lietuvos 
tūkstantmečio paminėjimui. Ti
kimasi, kad stambiausia užsie
nio lietuvių-sportininkų dele
gacija bus suburta būtent iš Siau
rės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungai pri
klausančių atletų klubų narių.

Šiemet ŠASLFASS susirin

kime buvo tvirtinama nauja or
ganizacijos valdyba. Pirminin
ku vienbalsiai išrinktas 36-rių 
m. iš Kauno į JAV prieš 13 metų 
atvykęs Edison mieste (New 
Jersey valst.) dabar gyvenantis 
Laurynas R. Misevičius, vice
pirmininko pareigas eis Ameri
kos lietuvis čikagietis dr. Dona
tas Siliūnas. Organizacijos Cent-

Patalpinkite DIRVOJE 
švenčių sveikinimus

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

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

Tuo padėsite lietuviškai spaudai. Sveikinimų 
kainos yra prieinamos.

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

DIRVA

STEAM PROFESSIONALS, INC. 
Valome kilimus ir baldus

Šventinė
Nuolaida
10%

Naujausia technika White Magic 1200pro
www.whitemagic.com

Paruošti specialistai 
Kokybiškas valymas 

Neapsivilsite mus iškvietę

Galite pasinaudoti 10% nuolaida Pensininkam ar Veteranam

Skambinkite 216 - 299 3005
Gintaras Baltrūnas savininkas 

Siūlome kainas su specialia nuolaida
2 kambariai 65 dol. dabar 50dol.
3 kambariai 95 dol. dabar 70dol.
5 kambariai 155 dol. dabar 110dol. 
Pridėkite kitą kambarį tik už 20 dol.

Valome ir mobilius namus ir laivus -  kreipkitės dėl kainos 
Už atliktą valymą 10% nuo sąskaitos skirsime Lietuvių Bendruomenei

ro valdyboje yra dar septyni nar
iai, kurie išrinkti trejų metų ka
dencijai. Dėl papildomos infor
macijos apie ŠALFASS ir Są
jungos veiklą prašome rašyti
L.R. M isevičiui el. paštu 
Laurynas.Misevicius@UBS.com
arba kreipkitės tel./faksu 1-203
452-5208

Algirdas Bielskus, 
Gen. sekretorius

fotelis 45 dol. dabar 35 dol. 
dvivietė sofa 55 dol. dabar 45 dol. 
trivietė sofa 65 dol. dabar 55 dol.

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą. 
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI - 216-387-3204
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Fixler Realty Group, Ine.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

P a tr ia  I  imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

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

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

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

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

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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