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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Sveik inam e visus su K alėdų  -  
K ristau s gim im o m etine švente!

BUVUSIOS LIETUVOS VALDŽIOS 
PALIKTOS SKOLOS

VADOVŲ TARYBA PRITARĖ LIETUVOS PRAŠYMAMS

Vilnius, gruodžio  12 d. 
(LRT). Ankstesnės valdžios pa
liktos skylės biudžete gali nema
loniai atsiliepti kartu su minist
rais pasitraukusiems politinio 
pasitikėjimo tarnautojams.

Neaišku, ar ištuštėjusiame 
ižde bus rasta lėšų jų  išeitinėms 
kompensacijoms, rašo Lietuvos 
žinios.

Pasibaigus XTV Vyriausybės 
kadencijai, daiktus teko krautis 
ne tik jos nariams, bet ir kelioms 
dešimtims politinio pasitikėjimo 
tarnautojų.

Valstybės tarnybos departa
mento duomenimis, šiemet vi
sose ministerijose dirbo 58 po
litinio pasitikėjimo valstybės tar
nautojai. Vyriausybei atskaitin
gose įstaigose ir kanceliarijoje 
darbavosi 14 šios kategorijos 
tarnautojų.

Pagal įstatymą, praėjus mė
nesiui, kai tarnautojas turi palikti 
tarnybą, jam sumokama vieno 
mėnesio darbo užmokesčio dy
džio kompensacija. Tiesa, jeigu 
toks pareigūnas per mėnesį įsi
darbina valstybės tarnyboje, 
kompensaciją gauna tik už lai
kotarpį, kurį nedirbo. Ši taisyk
lė netaikoma išėjusiesiems dirbti 
į privatų sektorių, šiuo atveju 
kompensacija vis tiek priklauso.

LAUKIA GERŲ ŽINIŲ
Krašto apsaugos ministerijo

je (KAM) dirbo penki politinio 
pasitikėjimo pareigūnai. Jų išei
tinėms kompensacijoms numa
tyta suma siekia 41 tūkst. litųnc- 
atskaičius mokesčių. Kaip LŽ 
aiškino KAM Viešųjų ryšių de
partamente, šios išlaidos biudže

te buvo suplanuotos iš anksto. 
Pasiteiravus, ar šie pinigai bus 
išmokėti tvarkingai, ministerijos 
atstovai gūžčiojo pečiais ir tvir
tino lauksiantys žinių iš Finan
sų ministerijos.

A tle idžiam ų  darbuo to jų  
skaičius ministerijose labai įvai
rus, pavyzdžiui, Finansų minis
terijoje politinio pasitikėjimo 
tarnautojų jau kurį laiką nebu
vo, todėl nebuvo ką ir atleisti. 
Viceministru dirbęs Valentinas 
Miltienis laimėjo konkursą ir li
ko dirbti ministerijos sekretoriu
mi, todėl jam išeitinė kompen
sacija nepriklauso.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje atleisti penki tar
nautojai. Trims iš jųbeveik27,5 
tūkst. siekianti išeitinė kompen
sacija jau išmokėta. Likusieji iš
mokos lauks mėnesį. Vieniems 
pareigūnams sumokėta anks
čiau, nes jie priimti iki Valsty
bės tarnybos įstatymo nuostatų 
pakeitimo, todėl jiems galioja 
ankstesnė tvarka.

PINIGŲ NEGARANTUOJA
Finansų ministerijos Viešų

jų  ryšių skyriaus vedėjo pava
duotojas Vytautas Lenkutis LŽ 
tvirtino, kad apie išeitines kom
pensacijas kalbėti anksti. Jis pri
dūrė, kad šios išmokos įtrauk
tos į tą pačią eilutę, kurioje nu
rodyta suma, skirta algoms. V. 
Lenkutis nenorėjo leistis į svars
tymus apie tai, ar bus iš ko mo
kėti išeitines kompensacijas.

Šį mėnesi pirmą kartą nuo 
2 0 0 1 -ų jų -  valstybės įstaigų 
tarnautojams vėlavo atlygini
mai.

Briuselis, gruodžio 12 d. 
(ELTA). Briuselyje vykstan
čioje Europos Vadovų Tary
boje susitikę Europos Sąjun
gos šalių vadovai penktadie
nį sutarė, kad Lietuvai 2009 
metais uždarius Ignalinos ato
minę elektrinę ir išaugus tar
šai, šaliai galės būti suteiktos 
papildom os taršos le id im ų 
kvotos.

Premjeras Andrius Ku
bilius patvirtino, kad Vadovų 
Taiyba pritarė visiems Lietu
vos prašym am s ir pasiū ly 
mams. „Išties klimato kaitos 
pakete yra išskirta Ignalinos 
problema ir ji yra išspręsta su 
papildomų emisijų kvota - tai 
leidžia tvirtinti ES solidaru
mą, galima tikėtis atsakymų, 
kaip bus sprendžiamos trum
palaikės problemos", - kalbė
jo  A.Kubilius.

„Mūsųenergetikos šaltinių 
užtikrinimas, rūpestis dėl atei
ties buvo išgirstas. Kiek liečia 
taršos pasiskirstymą, galutinis 
sprendim as bus K om isijos. 
Bus išspręstas klausimas jau 
pirmininkaujant čekams. Gali
ma tvirtinti, kad visas sąlygas 
turime jungčių projektus įgy
vendinti", - žurnalistams Briu
selyje sakė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus.

Taršos kvotos Lietuvai bus 
suteiktos atsižvelgus įjo s  pra
monės i r gyventoj ų poreiki us. 
A.Kubilius anksčiau sakė, kad 
Lietuvai reikėtų 4-6 mln. to
nų papildomų taršos leidimų, 
dabar jo s  m etinė kvota yra 
daugiau nei 8 mln. tonų.

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, skirstant

taršos kvotas buvo įvertinti ir 
kiti Lietuvai svarbūs dalykai 
- energetinės „salos" statusas, 
žem esn is b en d ro jo  v idaus 
produkto lygis, pasiekta pa
žanga, mažinant klimato kai
tos padarinius.

Kaip pažymima EVT išva
dose, papildomos galimybės 
gauti taršos leidimų numatytos 
nuo 2013 metų, 2015 metais 
numatant kvotas peržiūrėti, at
sižvelgiant į jungčių  padėtį 
Baltijos energetikos rinkoje.

Prezidento teigimu, Lie
tuva turi stengtis, kad iki 2015 
metų būtų nutiestos elektros 
jungtys iš Lietuvos į Švediją 
ir Lenkiją: „Dabar, kai Euro
pos Sąjunga, pripažinusi m ū
sų išskirtinę padėtį, tam skirs 
lėšų, tampame atsakingi už šio 
strateginio uždavinio spartes
nį įgyvendinimą". Buvo pri
imti sprendimai dėl energeti
kos ir klimato kaitos paketo 
bei Europos ekonomikos at
gaivinimo plano, kuriame nu
matoma skirti papildomų lė

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, Lietuvos prez. 
Valdas Adamkus ir Lietuvos premjeras Andrius Kubilius dalyvavo 
Europos Sąjungos Vadovų Tarybos II darbo sesijoje, www.president.lt

šų energetikos infrastruktūros 
plėtrai ir jos efektyvumui di
dinti.

„Svarbu, kad Europos Są
junga suprato ir įvertino mū
sų problemas, kurios iškils ga
lutinai sustabdžius Ignalinos 
jėgainės reaktorius. Europos 
Vadovų Taryba savo atskiru 
sprendim u suteikė Lietuvai 
papildomas anglies dvidegi
nio taršos kvotas, tuo iš esmės 
palengvindama Lietuvos gy
ventojų  ir verslo  padėtį po 
2009 metų", - pabrėžė Lietu
vos vadovas, pranešė Prezi
dento spaudos tarnyba.

Ekonom ikos atgaivinimo 
plane papildom ų lėšų iš ES 
biudžeto infrastruktūros nu
matoma skirti ir plačiajuosčio 
interneto plėtrai. Bus supap
rastintos struktūrinių fondų 
įsisavinimo procedūros, vyk
domos vai stybi ų nari ų ekono
m ikų struktūrinės reformos, 
sk a tin am o s in v e s tic ijo s  į 
mokslinius tyrimus, švietimą 
ir kitas sritis.

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus vėlų gruodžio 

8 d. vakarą kartu su naujos politinės ir vykdomosios valdžios 
vadovais Seimo pirmininku Arūnu Valinsku ir ministru pirmi
ninku Andriumi Kubiliumi aptarė problemas, kurios gali paašt- 
rėti susiklosčius sudėtingai ekonominei ir finansinei situacijai. 
Susitikime, kuriame dalyvavo ir Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas bei Vals
tybės saugumo departamento (VSD) generalinis direktorius Po
vilas Malakauskas, apsvarstyti nacionalinio saugumo klausimai, 
kylantys iššūkiai ir veiklos prioritetai. Taip pat buvo aptarta 
VSD misija, šiai institucijai keliamos naujos užduotys ir atsa
komybė Lietuvos gyventojams.

Pasak premjero A. Kubiliaus, labai svarbu suvienyti skir
tingų institucijų jėgas sprendžiant finansines ir ekonomines pro
blemas bei su jomis kylančius naujus iššūkius. "Mes matome 
kaimyninių Baltijos šalių - Latvijos ir Estijos - patirtį, ir nesun
kiai galime prognozuoti tai, jog ekonominės problemos virs kon
krečiomis žmonių problemomis", - sakė A. Kubilius. Paklaus
tas apie politinius iššūkius nacionaliniam saugumui, Premjeras 
atsakė lakoniškai: "Gyvename pasaulyje, kuris vystosi labai 
sparčiai ir keistai. Kai naftos kaina nukrenta iki 40 dolerių, tai 
mūsų kaimyninėje šalyje visko atsitinka...". Prezidentas V. 
Adamkus palinkėjo damos ir pasitikėjimo VSD bendradarbiau
jant su Prezidento institucija, Seimu ir Vyriausybe.

Nors Lietuvoje nėra institucijos, kuri užsiimtų vien tik in
terneto erdvėse pasirodančių diskriminacinių komentarų seki
mu ir kontrole, pastaruoju metu kaip lietus iš dangaus pasipylė 
baudos už viešą burnojimą prieš "kitokius". Lietuvoje vis aky
liau sekama, ar viešai išsakyta bei parašyta nuomonė nepažei
džia įstatymų. Komentarus populiariausiuose interneto porta
luose seka ne tik ŽTS1, bet ir Generalinės prokuratūros Specia
liųjų tyrimų skyrius, iš dalies - Valstybės saugumo departamen
tas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei patys kai kurių 
portalų administratoriai. Dėl netinkamų komentarų galima kreip
tis ne tik į prokuratūrą, bet ir į Žurnalistų ir leidėjų etikos komi
siją. Sulaukti baudos už purvo pilstymą internete, jei tik šis dis
kriminuoja ir įžeidžia kitataučius, kitatikius bei netradicinės ly
tinės orientacijos asmenis, komentatorius gali net ir praėjus ke
letui metų.

Šiemet teismui buvo perduota 19 baudžiamųjų bylų dėl kurs
tymo prieš kitos rasės, tautybės, seksualinės orientacijos žmo
nes, kuriose 17 asmenų pripažinti kaltais ir nuteisti įvairiomis 
piniginėmis baudomis. Per 5 pastaruosius metus į šio skyriaus 
akiratį pateko ne tik gėjų, romų ar žydų nemėgstantys lietuviai, 
bet ir jaučiantys neapykantą savo tautai. Prokuratūrai teko tirti 
baudžiamąją bylą, kurioje lietuvių tautybės asmuo kurstė ne
apykantą niekindamas lietuvių tautą. Šiuo metu atliekamas dar 
vienas analogiškas tyrimas.

Naujosios Vyriausybės ministrai kitąmet savo atlyginimus 
susimažins 15 proc. ir šias sutaupytas lėšas perves į biudžetą. Tai 
atsakydamas į klausimą apie "slaptą" planą "B" per Vyriausybės 
programos svarstymą Seime sakė paskirtasis Premjeras Andrius 
Kubilius. Planas "B", anot A. Kubiliaus, tai - ministrų žingsnis, 
atsižvelgiant į sunkią šalies ekonominę padėtį. Jis patikino, kad 
nuo sausio 1 d. ministrai atsisako valstybės biudžeto naudai 15 
proc. pareigybinės algos dalies ir grąžins ją  į biudžetą.

Seimas nusprendė panaikinti Darbo partijos vado Viktoro 
Uspaskicho teisinę neliečiamybę. Už tai, kad būtų leista pa
traukti baudžiamojon atsakomybėn V. Uspaskichą balsavo 90 
parlamentarų, prieš - 12. Seimas jau yra panaikinęs ir "darbie- 
čio" Vytauto Gapšio teisinį imunitetą. Vilniaus apygardos teis
mas vėl gali atsiversti Darbo partijos bylą. Prokurorai kaltini
mus yra pateikę partijos vadui V. Uspaskichui, finansininkei 
Marinai Liutkevičienei, tuomečiam partijos atsakingajam sek
retoriui V. Gapšiui, centrinės būstinės vadovei Vitalijai Vonžu- 
taitei ir partijai kaip juridiniam asmeniui. Prokurorai įtaria, kad 
Darbo partija neapskaitė 25 mln. litų pajamų ir išlaidų, į valsty
bės biudžetą nesumokėjo 3,8 mln. litų, o neteisėtai gavusi dota
cijas valstybei padarė 6 milijonų litų žalą. Prokurorų teigimu, 
V. Uspaskichas gaudavo neoficialią lėšų ataskaitą ir yra kaltas 
dėl dvigubos buhalterinės apskaitos vedimo. Seimas taip pat 
panaikino ir policininkų įžeidimu ir pasipriešinimu valstybės 
tarnautojui kaltinamo Tautos prisikėlimo partijos nario Roko 
Žilinsko teisinę neliečiamybę.

Lietuvos Žemės ūkio ministerija - komos būsenos. Valdinin
kai nebegali nonnaliai dirbti, nes visų mintis užvaldė klausimas, ar 
ministerija tikrai išsikels į Kauną.O ką tuomet daryti jiems? Popu
liariausia diskusijų tema - ne žemės ūkio aktualijos ir ne naujasis 
ministras, o planuojamos įkurtuvės Kaime. "Tuoj visi koridoriai 
kvepės valerijono lašais",- padėtį apibūdino dienraščio kalbinti mi
nisterijos tarnautojai. Klerkai nenori į Kaimą. LGĮTIC

Gniodžio 1 d. Barack Oba
ma paskyrė vyresniuosius pa
reigūnus į būsimą jo  administ
raciją.

Buvusi JAV pirm oji ledi 
Hillary Clinton paskirta vals
tybės sekretore, o Robert Ga
tes paliekamas vadovauti Pen
tagonui. Šie paskyrimai rodo, 
kad administracija bus patyru
si ir links link „vanagiškojo“ 
D em okratų partijos sparno. 
Apibūdindamas savo koman
dą kaip „patį geriausią Ameri
kos pavyzdį“, B. Obama teigia, 
kad jo  komandos nariai turi pa
našią valdymo filosofiją.

Spaudos konferencijoje bu
simasis JAV prezidentas pripa
žino, kad spauda galėjo m ė
gautis kom entarais, kuriuos 
vienas kitam išsakė H. Clinton 
ir B. Obama per prezidento rin
kimų kampaniją. Ypač įdomi 
buvo B. Obamos kritika užsie
nio politikos klausimais mote
riai, kuri taps JAV veidu pa
saulyje. Jis su pasimėgavimu 
kritikavo H. Clinton argumen
tus dėl jos vaidmens, spren
džiant Šiaurės Airijos ir Bos
nijos konfliktus, ir jos, kaip 
pirmosios ledi, vizitų daugiau 
į nei 80 valstybių įvardijimą 
kaip užsienio politikos patirtį.

B. Obama įrodė, kad poli
tika ir valdymas yra skirtingi 
dalykai. Jis teigė, kad H. Clin
ton buvo jo  pirmasis pasirin
kimas į valstybės sekretoriaus 
pareigybę. Taigi jis  įvertino 
buvusios pirmosios šalies ledi 
sumanumą ir drausmingumą. 
Be to, H. Clinton teko dirbti

Kenijoje, kaip praneša Reu
ters ir BBC  žinių agentūros, mo
tinos savo naujagimiams duoda 
Baracko arba Michelle vardus. 
JAV prezidentu išrinkto tamsia
odžio politiko vardas ir nuotrau
kos buvo pirmuosiuose šios Af
rikos šalies laikraščių puslapiuo
se. B. Obama beveik nepažino
jo Kenijoje gimusio savo tėvo. 
Įdomu, kad didieji JAV dienraš
čiai - Chicago Tribune ir The 
New York Times savo laidose 
spausdino jam atvims laiškus, 
klausdami, ar tikrai jis yra gimęs 
Amerikoje. Ar jis teisiškai gali 
būti Amerikos prezidentu? Jis 
internete pareiškė, jog yra gimęs 
Havajuose, tačiau Havajų įstai
ga negali patvirtinti, kad jis ten 
yra gimęs. Jo močiutė sakė, kad 
jis gimęs Kenijoje. "Legal affi
davits state you were born in Ke
nya", rašo organizacija "We The 
People Foundation For Cons
titutional Education, Inc. "New 
York valstijoje. Tos organizaci
jos teisininkas Robert L. Schultz 
reikalauja pristatyti dokumen
tus, kad B. Obama tikrai yra gi
męs Amerikoje. JAV preziden
tas, kaip to reikalauja Konstitu
cija, turi būti gimęs šiame kraš
te. Valstijų atstovai, kurie suda
ro Electoral College, kurie gnio- 
džio 15 d. susirenka patvirtinti

NAUJOJI JAV ADMINISTRACIJA

Senatorė Hillary Rodham Clinton su džiaugsmu dėkoja išrinkta
jam prezidentui Barack Hussein Obama, kad jis ją  pasirinko JAV 
Valstybės sekretorės pareigoms. AP

su buvusiais priešininkais. Pa
vyzdžiui, rėmėjai pažymi jos 
artimus darbo ryšius su res
publikone Lindsey Graham, 
kuri 1999 m. iniciavo apkaltą 
Bill Clinton kilus skandalui su 
Monika Lewinsky. H. Clinton 
yra labai pragmatiška asmeny
bė, j i  būdama Senate artimai 
bendradarbiavo su buvusiais 
„priešais“, sugebėdama, esant 
reikalui, groti antruoju smui
ku. Buvęs B. Clintono admi
nistracijos pareigūnas teigė, 
kad Senate H. Clinton įrodė 
galinti dirbti.

H. Clinton turės palaikyti

jo  išrinkimą prezidentu, turi 
konstitucinę pareigą prieš bal
suojant, žinoti, kad B. Obama 
tikrai yra gimęs Amerikoje. Ta
čiau JAV Aukščiausias Teismas 
atmetė apeliacinį skundą.

Prancūzija, kai Lietuvos di
plomatai pareiškė Briuselyje 
griežtai nepritariantys Rusijos ir 
Europos Sąjungos derybų atnau
jinimui, kol Rusijos karinės pa
jėgos tebėra okupavusios Gru
zijos teritorijos dalį, tai prez. N. 
Sarkozy pasakė, jog nereikia 
kreipti dėmesio į Lietuvos rei
kalavimą nesiderėti su Rusija, 
nes tos derybos, esą tebuvo ati
dėtos, bet ne sustabdytos. Todėl 
teisiškai nebūtinas visų Europos 
Sąjungos šalių vienbalsis prita
rimas, kad derybos su Rusija bū
tų atnaujintos. "Lietuvos prieš
taravimas negali turėti veto tei
sės", - rašo Eubserver ve Reuters.

Anglijos šiaurės vakaniose 
yra Liverpulio miestas. Jame 
šiemet buvo surengtas Europos 
muzikos apdovanojimų vakaras. 
"The B eatles" narys Paul 
McCamey buvo apdovanotas ir 
už tai dėkodamas jis padėkojo 
Amerikos žmonėms, kad išrin
ko Obamą prezidentu. Jis sakė 
turįs naują dainą skirtą Obamos 
žmonai Michelle - "Baladė "Mi
chelle". To vakaro vedėja Katy

stiprius ryšius su išėjusiu į at
sargą generolu Jim Jones, ku
ris bus B. Obamos patarėjas 
nacionalinio saugumo klausi
mais, bei su R. Gates ir Joe 
Biden, busimuoju viceprezi
dentu.

Busimoji JAV prezidento 
administracija bus sudėtingas 
orkestras, kurį B. Obama turės 
suvaldyti. Buvusios B. Clinton 
administracijos pareigūnas tei
gė: „Kaip gerai tavo komanda 
veikia kartu, realiai priklauso 
nuo krypties, kurią tu, kaip 
prezidentas, nustatai“.

geopolitika.lt

Perry vilkėjo suknelę su Oba
mos atvaizdu.

JAV Atstovų rūmuose šiuo 
metu yra 256 Demokratų parti
jos nariai, o Respublikonų par
tija turi 177 narius. Dar nežino
ma, kas atstovaus kai kurias vie
toves iš Lousianos ir Virginijos 
valstijų.

Chicago Tribune dienraštis, 
kurio tiražas yra keli milijonai 
egzempliorių, paskelbė bankro
tą, nes turi 13 bilijonų nuostolių 
ir svarsto persitvarkymo būdus, 
kad galėtų toliau spausdinti 
dienraštį. Pastanioju metu, kai 
laikraščio savininku tapo nekil
nojamo turto magnatas S am 
Želi, sumažėjo skaitytojų skai
čius, nes dienraštis drastiškai pa
keitė fonnatą.

Gruzijos vyriausybė, ne
paisydama nigpjūčio mėnesį vy
kusio karo, neatmeta galimybės 
atnaujinti diplomatinius santy
kius su Rusija, praneša DPA. 
„Mes pasiruošę derėtis“, - tei
gia Gruzijos užsienio reikalų mi
nistras Grigolis Vasadzė. Toks jo 
pareiškimas buvo džiaugsmin
gai sutiktas Rusijoje. Pats G. Va
sadzė Rusijoje gyveno trisde
šimt metų ir biri Rusijos pilie
tybę. G. Vasadzė taip pat nuro
dė, kad Gnizija sieks teritorinio 
vientisumo.

geopolitika.lt
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KAI KAS IŠ XIV-OJO MOKSLO IR
KŪRYBOS SIMPOZIUMO■---------------------------------------------------

XIV -asis pasaulio lietuvių Mokslo ir Kūrybos simpoziumas 
įvyko lapkričio 26-30 dienomis Pasaulio lietuvių centre, Lemonto 
miestelyje, Illinois valstijoje.

Simpoziume dalyvavo beveik 200 mokslo, politikos ir kai 
kurių kitų sričių lietuviai, suskridę iš Lietuvos ir užsienio kraštų. 
Jų paskaitos parodė, jog lietuviai intelektualai mokslo atžvilgiu 
kartais kenkia net gausių valstybių kolegas, kuriems daug svar
bių mūsų laikmečio klausimų, į kuriuos šie mokslininkai bandė 
atsakyti savo paskaitose. Mename pirmąjį Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumą, surengtą 1969 m. lapkričio 26-30 dienomis Čika
goje, kuris buvo skirtas 400 metų aukštojo mokslo Lietuvoje 
sukakčiai paminėti. Pirmojo simpoziumo organizacinio komite
to pirmininku buvo inž. Bronius Nainys ir programos vadovas 
prof. dr. Algirdas Avižienis, kurie dalyvavo ir šiame simpoziu
me, vykusiame vėl 4 dienas, kartu su keliais šimtais lietuvių.

Daugelis apgailestavo, kad kelios simpoziumo paskaitos vy
ko tuo pačiu metu įvairiose klasėse, tad ne visur buvo įmanoma 
dalyvauti. Diskusijoms buvo skirtos bendros sesijos.

Viena svarbesnių temų buvo apie mūsų valstybę ir mūsų tau
tą, kuri turėjo daugiausia klausytojų. Šiai sesijai vadovavo teisi
ninkė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Na- 
rušienė. Pranešimus skaitė dr. Kęstutis Girnius apie etninę, tau
tinę ir politinę tapatybę, o dr. Darius Kuolys apie lietuvius ir 
valstybę istoriškuoju požvilgiu. Čia kalbėjo ir Lietuvos ambasa
dorius JAV Audrius Brūzga "Ryšiai ir išeivija: valstybės prievo
lė ir privilegija", o dr. Vladas Stankevičius apie Lietuvos piliety
bės išsaugojimą. Ši tema rūpėjo daugeliui klausytojų, net ne
vengiant ir aštrokų pasisakymų. Ypač daug kritikos teko Lietu
vos Konstituciniam Teismui.

Tačiau didžiausio dėmesio susilaukė dr. Arnoldo Prancke- 
vičiaus pranešimas "Apie Lietuvos vaidmenį Europos Sąjun
gos viduje ir Rytų regione". Vien dėl jo buvo verta dalyvauti 
simpoziume.

Įdomus buvo dr. Daivos Kuzmickaitės požiūris lyginant už
sienio ir Lietuvos švietimo sistemas. Tėvai mato didžiulį skir
tumą vaikų mokymo ir mokinių ir mokytojų santykiuose. Ji 
pastebėjo, kad mūsų lituanistinėse mokyklose skiriama pagar
ba vaikui ir čia stengiamasi įtraukti tėvus į mokymo eigą. Litu
anistinis mokymas užsienio valstybėse yra tarsi tiltas, kuris jun
gia naujoje šalyje visą šeimą. Ne paslaptis, kad svetimoje šaly
je vaikai daug geriau kalba tos šalies kalba ir dažnai tėvams 
būna tarsi vertėjai. Tai griauna įprastą tvarką šeimoje - vaikas 
kartais pradeda vengti savo tėvų. Lituanistinė mokykla yra ta 
vieta, kur tėvai gali susigrąžinti savo prarastą autoritetą, nes kal
ba lietuviškai. Tad lituanistinio ugdymo programa šeimoje taip 
pat vyksta, kai susitariama, kokia kalba bus kalbama tarpusavy
je, skatinama domėtis lietuviška kultūra ir istorija dalyvaujant ir 
lietuviškuose renginiuose.

Simpoziumo paskaitininkai vartojo daug svetimžodžių: bu
vo girdimi pasisakymai, kad nesuprato jų  prasmės. Šiame sim
poziume, deja, nebuvo paskaitų lietuvių kultūros, literatūros, dai
lės meno ir muzikinės kūrybos temomis. Tik pokylio metu įteik
tos JAV Lietuvių Bendruomenės premijos. S. Tūbėnas

Ir namie ir svetur viešumon 
prasiveržę įvykiai dažnai atro
do labai keistai. Todėl pradedi 
abejoti: ar iš tiesų yra viskas 
taip, kaip atrodo?

Štai šiurpus terorizmo pra
siveržimas Indijoje, Mumbajo 
mieste. Manytumei viskas aiš
ku: visi pėdsakai veda į Pakis
taną. Tačiau šiuo atveju įtarimą 
kelia tai, kad visa tai atrodo per
daug aišku. Dar įdomiau tai, 
kad nei didžiojoje - tarpvalsty
binėje politologijoje, nei paste
bėtoje pakraštinėje analizėlogi- 
joje nekeliamas detektyvų apy
sakose standartinis klausimas: 
"Kieno naudai nusikaltimas?" 
Tikrai, kokia iš to nauda ką tik 
ant civilinės valdžios kojų atsi
stojusiam, ekonominėm bėdom 
apsėstam ir su vidaus teroristais 
besigrumenčiam Pakistanui? Ir 
ar tokia provokacija apsimokė
tų Indijai, jei ji sumanytų smog
ti nedraugiškam Pakistanui? 
Juk Indija tuo patyrė milžiniš
kus nuostolius vien tik turizmo 
srityje.

Mano mąstysenos dėmesį į 
tai atkreipė prisiminimas gir
dėto kom entaro didžiosios 
ekonominės krizės pradžioje. 
Kurie tai pasaulinio masto 
ekonomistai teigė, jog, kaip 
krizė rodanti, JAV ekonominė 
galia pasaulyje nyksta ir dėl 
pirmumo vyksta varžybos tarp 
Indijos ir Kinijos. Tarp - Kini

DISIDENTAI AUKLĖJAMI PSICHIATRIJOS  
LIGONINĖSE

Kinų valdžia asmenis, be
siskundžiančius valdžia, auk
lėja psichiatrijos ligoninėse. 
Kinijos Šiaurėje esančio Sin- 
tajaus miesto žmonės psichiat
rijos ligoninėse laikomi tol, kol 
atsisako savo nusiskundimų, 
remdamasis vietos laikraščiu 
Beijing News praneša britų na
cionalinis transliuotojas BBC.

Tyrimo metu paaiškėjo, jog 
tokiu būdu buvo auklėjama 
mažiausiai 18 žmonių, kurie 
vietos pareigūnų darbą skun
dė aukštesnėms instancijoms. 
Kai kuriems nepatenkintiems 
valdžia buvo skiriami stiprūs 
vaistai. Kinijos pilietis Sun Fa- 
wu psichiatrijos ligoninėje bu
vo priverstas praleisti 20 die
nų ir vartoti stiprius vaistus, 
nes pasiskundė, jog valdžios

RUSIJOS ŽURNALISTAI SIŪLO SKAITYTOJAMS 
PAKALBINTI V. ADAMKŲ

Du Rusijos interneto tin- 
klalapiai siūlo savo skaityto
jams neakivaizdžiai paben
drauti su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi.

Svetainės BBCRussian.com 
ir inosmi.ru skelbia, kad mūsų 
Lietuvos vadovas sutiko atsaky
ti į jų  lankytojų klausimus.

BBCRussian.com primena, 
kad Lietuvos ir Rusijos santy
kiai iki šiol yra įtempti. Vasarą, 
kai pradėta kalbėti apie planus 
mūsų šalyje galimai dislokuoti

KUR DINGO KINIJA?
jos. O visose terorizmo disku
sijose - lyg Kinijos visai ne
būtų. Žinome, kad žudikų tar
pe kiniečių nebuvo. Nebent tas 
paminėtasis, iš anksto Tadž 
Mahalo virtuvėje įsidarbinęs 
agentas virėjas.

Neabejoju, kad žudikai - 
savižudžiai buvo Islamo radi
kalizmo ir globalizmo įkaitin
ti Pakistano, Bengladešo ir ki
tokie kovotojai. Tokius žudi
kus lengva sutelkti ir apmoky
ti "neliečiamuose" kalnų rajo
nuose Pakistane. Tačiau šiam 
žygiui paruošti ir pravesti žval
gybos ir finansiniai šaltiniai 
šiuo atveju tikrai netekėjo iš 
JAV šaltinių. Kai dar giliau pa
galvoji, tas išpuolis prieš 
Mumbajų gali pakenkti ir Is
lamo teroristams besinaudo
jantiems "neliečiamumu" Pa
kistano kalnuotame rajone Af
ganistano pasienyje.

Lig šiol net karinis dikta
torius M ušiarefas nesiėmė 
veiksmingų žygių prieš teroris
tų peryklą. Esą net apie 20% 
Pakistano kariuomenės kari
ninkų yra to rajono kilmės. Da
bar, Indijos grėsmės akivaizdo
je, reikalai kitaip atrodo. Lig 
šiolei, kai NATO kariai vejasi 
juos iš Pakistano užpuolusius 
teroristus, kyla triukšmas dėl 
Pakistano teritorijos pažeidi
mo. Toks pat triukšmas kyla ir 
tada, kai iš JAV bepilotinių

įsakymu buvo sunaikintas jo 
ūkis, teigia laikraštis. Vyras 
buvo paleistas tik pažadėjęs at
siimti skundą.

Dar du vyrai prieš dvejus 
metus policijos pareigūnų bu
vo nugabenti į psichiatrijos li
goninę, nes įsivėlė į konfliktą 
dėl žemės su vietos pareigū
nais. Jie vis dar auklėjami li
goninėje, nes neatsisako tartis 
dėl konflikto.

Beijing News teigimu, tokį 
metodą Kinijos valdžia pritai
kė mažiausiai 18 žmonių, ta
čiau skaičius gali būti žymiai 
didesnis.

Žmogaus teisių gynimo or
ganizacijos jau anksčiau ap
kaltino Pekiną prievarta užda
rant disidentus į psichiatrijos 
ligonines. LRT

JAV priešraketinės gynybos 
skydo elementus -  raketas-gau- 
dytojas, Rusijos Valstybės Dū
ma paskelbė pareiškimą, kvies
dama Lietuvos valdžią „neleisti 
toliau bloginti dvišalių santy
kių“. Pareiškime buvo neigia
mai įvertintas 2000 m. įstaty
mas, kuriuo Lietuvos valdžia 
įpareigojama siekti iš Rusijos -  
SSRS įsipareigojimųperėmėjos 
-  sovietų okupacijos žalos atly
ginimo. Be to, Valstybės Dūma 
sukritikavo įstatymo pataisas,

lėktuvų bombarduojami tero
ristų lizdai. Vaikų ir moterų žu
dymu buvo kaltinami ameri
kiečiai žudą tarp moterų ir vai
kų besislapstančius teroristus, 
kurie išlikę gyvi, jei tikrai "mo
terų ir vaikų" sąskaiton, bom
bomis turgavietėse žudo vai
kus ir moteris, tuo terorizuo
dami net savus, Islamo tikėji
mo, žmones.

Dabar gi iš Islamo teroris
tų priebėgos rajono kilę Mum
bajo žudikai staiga pakeitė pa
dėtį. Ir jei už to stovėjo Kini
jos žvalgyba, gali neigiamai at
siliepti ir jos planams. Ypač jei 
ši krizė neįtikėtinai pasitarnau
tų sumažinti nuolatinę įtampą 
tarp Indijos ir Pakistano.

Rodos nebuvau tarp pasku
tiniųjų jau senokai įspėjusių 
apie Islamo kilmės globalistų 
planus sukurti pasaulinę "Mu- 
hameto imperiją". Dabar ban
dau atkreipti dėmesį į lyg ge
ros progos laukiančią Kiniją. 
Apie ją  jau seniai kalbėjau 
amerikiečiams.

Neprisimenu kur neseniai 
girdėjau šmaikštų posakį apie 
europiečius: "Optimistai mo
kosi anglų kalbos, pesimistai - 
rusų, o realistai - kiniečių" 
Mums, be svetimų kalbų mo
kėjimo, privalu gryninti savą
ją, nes ji yra lietuvių tautos šir
dies plakimas.

Vilius Bražėnas

UKRAINOS
PREZIDENTO

SIŪLYMAI
V iln ius, gruodžio 9 d. 

(LRT). Lietuvoje viešintis 
Ukrainos prezidentas Vikto
ras Juščenka tegė, kad Ukrai
na Lietuvai galėtų tiekti tiek 
elektrą, tiek medžiagų atomi
nės statyboms. „Ukraina turi 
pakankamą pajėgumą gamin
ti elektrą, kuri būtų tiekiama 
Lietuvai ir kitoms Baltijos 
šalims“ , - po susitikimo su 
Valdu Adamkumi žurnalis
tams sakė V. Juščenka.

Tačiau dėl to dar turėtų 
būti sustiprinti Baltarusijos 
tiekimo tinklai, nes šiuo me
tu jungtys esą yra per silpnos, 
todėl neatsisakoma minties 
sukurti trišalę Lietuvos, Uk
rainos ir Baltarusijos darbo 
grupę.

uždraudusias viešą sovietinių 
simbolių, kaip ir nacių ženklų, 
demonstravimą.

Savo ruožtu Lietuva siekė 
užblokuoti Europos Sąjungos ir 
Rusijos derybas dėl naujos stra
teginės partnerystės sutarties. 
Jos buvo pradėtos, atsižvelgus į 
kai kuriuos mūsų diplomatų rei
kalavimus, o po karo veiksmų 
Gruzijoje sustabdytos. Lapkritį 
V. Adamkus su Lenkijos prezi
dentu Lech Kaczynski paskel
bė, kad ES neturėtų atnaujinti 
derybų, kol Rusija neišves visų 
savo karių iš Gruzijos.

mailto:dirva@ix.netcom.com
BBCRussian.com
inosmi.ru
BBCRussian.com
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LIETUVOS MINISTRO PIRMININKO 
ANDRIAUS KUBILIAUS KALBA SEIME,

PRISTATANT VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ
2008 M. GRUODŽIO 5 DIENA

Didelė garbė pristatyti Per
mainų koalicijos sudarytos ir 
Prezidento patvirtintos Vyriau
sybės programą ir tuo pačiu pa
čią Vyriausybę.

Džiaugiuosi tuo, ką mums 
pavyko per šį laiką, labai grei
tai prabėgusį po rinkimų, pa
siekti. Galiu drąsiai pasakyti, 
kad pirmą kartą nepriklauso
mos Lietuvos istorijoje koali
cija formavosi tardamasi ne dėl 
postų (kaip pamenate, tai užtru
ko tik dvi dienas), bet tardama
si dėl esminių programinių da
ly k ų -  dėl Krizės įveikimo pla
no ir dėl Permainų programos. 
Kaip matėte ir girdėjote, disku
sijos kartais būdavo karštos ir 
principingos. Bet svarbiausia, 
kad jos buvo vertybinės: di
džiausios diskusijos vyko dėl 
idėjinių ar ideologinių dalykų 
-  mokesčių dydžio, valstybės 
funkcijų apimties, paramos šei
mai politikos, kovos su nesai
kingu alkoholio vartojimu ir 
daugelio kitų  dalykų. Todėl 
šiandien turime išsamią, deta
lią ir gana tikslią Vyriausybės 
veiklos programą, kurios sudė
tine dalimi yra ir jau visiems ge
rai žinomas Krizės įveikimo 
planas, turbūt ilgiausiai ir karš
čiausiai diskutuotas.

Turiu pasakyti, kad ši dis
kusijų dvasia mane labiausiai 
ir džiugina bei teikia tvirto ti
kėjimo. Tikėjimo, kad ateina 
tikrų perm ainų m etas, tikrų 
vertybinių permainų laikas. Ir 
tai tvirtinti man leidžia ta koa
licinės Vyriausybės komanda, 
kuriai aš esu nuoširdžiai dėkin
gas už tai, kad ji sutiko eiti kar
tu ir prisiimti didelės atsako
mybės naštą.

Komanda yra stipri tuo, 
kad atstovaujame skirtingoms 
partijoms ir skirtingoms idė
jom s, esame skirtingų charak
terių ir turime skirtingos patir
ties, bet esame vieningi savo 
pasiryžimu permainoms. Esa
me vieningi, esame ambicingi 
ir esame, drįstu tvirtinti, kito
kie nei prieš mus dirbusi Vy
riausybė. Esame pasiryžę kal
bėti ir dirbti atvirai, sąžiningai 
ir atsakingai. Netiesos, dema
gogijos ir cinizmo laikas val
džioje baigiasi. Baigiasi paža
dų be darbų laikas, prasideda 
sutartų didelių darbų laikas.

Mus vienija mūsų patirtis, 
sukaupta per Nepriklausomy
bės metus -  mes esame ta kar
ta, kuri nebijo didelių iššūkių 
ir didelių pennainų. Per aštuo
niolika Nepriklausomybės me
tų tai tapo mūsų visų kasdieny
be. Lyginant mus su kitomis 
Europos tautomis toks gebėji
mas keistis ir pennainų alkis 
yra didelis pranašumas. Šį pra
našumą privalome tinkamai iš

naudoti.
Esame vieningi savo ambi

cija -  Lietuva negali būti Eu
ropos atsilikėlė. Būdami dina
miški, nebijantys pennainų, są
žiningi, solidarūs mes galime ir 
privalom e ne tik efektyviai 
įveikti ekonominę krizę, bet ir 
padėti tvirtus pamatas ilgalai
kei Lietuvos sėkmei.

Mūsų vienybė ir veikla grin
džiama moralinėmis vertybė
mis ir padorios politikos prin
cipais bei nuostatomis, kurios 
įtvirtintos Vyriausybės progra
moje.

Penkioliktoji Vyriausybė
savo veikloje mato tris svar
biausius tiek trumpalaikius, tiek 
ir vidutinės trukmės strategi
nius prioritetas, kurie ir sudaro 
visos Vyriausybės programos 
pamatą:

-privalome neatidėliotinai 
pasirengti šalies ekonomikos 
staigiam lėtėjimui ir to kelia
moms didelėms įtampoms vals
tybės finansų sistemoje, ypač 
pavojingoms pasaulinės finan
sų krizės akivaizdoje;

- privalome vykdyti esmi
nes permainas tose šalies ir 
visuomenės gyvenimo srityse, 
kur iki šiol jos buvo atidėlio
jam os. Laikomės nuostatos, 
kad ekonomikos sunkmetis at
veria galimybes sutelkti kon
soliduotą visuomenės politinę 
valią tokioms esminėms per
mainoms. Esame įsitikinę, kad 
permainos yra neatidėliotinai 
būtinos iš esmės pertvarkant 
valstybės valdymą, suintensy
vinant kovą su korupcija, pa
greitinant strateginių energeti
kos problemų sprendimą, ku
riant inovatyvią ekonomiką, 
pertvarkant švietimo ir sveika
tos sistemas, įveikiant sociali
nę atskirti;

- mums tenka telkiančios 
lyderystės atsakomybė, kuri yra 
būtina tiek siekiant efektyviai 
įveikti artimiausio laikotarpio 
ekonominius sunkumus, tiek ir 
įgyvendinant esmines permai
nas. Tokią lyderystės atsakomy
bę Vyriausybė gali realizuoti tik 
atviros ir sąžiningos veiklos, 
konstruktyvaus dialogo su vi
suomene ir jos grupėmis keliu.

Turėdami šiuos -  paprastas 
ir aiškius -  tikslus ir strategi
nes kryptis prieš akis, kviečia
me: pradėkime. Pradėkime 
būtinas permainas! Laikas 
pribrendo.

Labai trumpai apie mūsų 
programos esminius strategi
nius akcentas.

Krizės įveikimo planas. 
Daug apie j į  nebekalbėsiu, nes 
apie j į  iki šiol buvo daugiausia 
viešai kalbėta. Tačiau noriu pa
brėžti keletą dalykų: tai tikrai 
ambicingas planas. Jo bendra

vertė -  5 milijardai litų, o tai 
reiškia 5% nuo BVP. Tenka pa
stebėti, kad analogiški antikri- 
ziniai ES, JAV, Britanijos ar 
Prancūzijos planai nesiekia ir 
1 % nuo BVP. Tai, kad mes su
tarėme dėl tokio plano, man lei
džia su santūriu optimizmu žiū
rėti į kitas metas -  šis planas 
padės mums sėkmingai išgy
venti nelengvą laikotarpį, kuris 
atneša nemažų iššūkių, bet tu
rime būti pasiruošę ir bet ko
kiems naujiems išmėginimams, 
kurie nuo mūsų pačių gali ir ne 
visai priklausyti.

Artim iausiomis dienomis 
turėsime galimybės aptarti mū
sų planus su tradicine, kiekvie
nais metais atvykstančia TVF 
misija, bet tariu nuliūdinti gan
dų mėgėjus -  šiandien nema
tau jokio poreikio Lietuvai 
skolintis iš TVF, o tuo labiau 
nematau jokio poreikio ir jokių 
galimybių kalbėti apie lito de
valvavimą. Tačiau TVF eksper
tų patarimai visuomet buvo ir 
yra didžiai vertingi. Tenka ap
gailestauti, kad prieš keletą me
tų Vyriausybė neišgirdo TVF 
ekspertų perspėjimų dėl gre
siančios ekonom inės krizės 
Lietuvai, jeigu Vyriausybė ne
siims valdyti ekonomikos per
kaitimo. Vyriausybės to nesiė
mė, ir sulaukėme krizės.

Kartais girdžiu priekaištus, 
kad mes perdaug niūriai piešia
me artimiausio laikotarpio eko
nomikos perspektyvas. Tikrai 
to nedarome -  tai, kad Lietu
voje kitais m etais matysime 
ekonomikos recesiją su -1.5%  
BVP susitraukimu, nėra kažkas 
niūru ar baisu. Galime pasidrą
sinti, kad galingojoje Vokieti
jo je recesija sieks apie -1%, 
m ūsų kaim ynėje E stijoje -  
3.5%, o Latvijoje -  5%. Taigi -
1.5% nėra toks gąsdinantis da
lykas, bet tam, kad jį pergyven
tame daugmaž sėkmingai, rei
kia įgyvendinti 5 mlrd. Lt ver
tės mūsų parengtą planą. Ir mes 
j i  įgyvendinsime, jeigu iš Sei
mo gausime mandatą -  pritari
mą mūsų Vyriausybės progra
mai. Gąsdintis reikėtų, jeigu 
Lietuva tokio plano neturėtų.

ESMINIŲ PERMAINŲ 
PLANAS

Vyriausybės programoje iš
skyrėme esminių pennainų pa
ketą pabrėždami tas sritis, ku
rioms artimiausiu meta skirsi
me ypatingą dėmesį. Dar ir dar 
kartą galiu pakartoti tai, ką ne 
vieną kartą esu sakęs -  ekono
minis sunkmetis yra geriausias 
laikas drąsioms pennainoms, 
kurios seniai buvo reikalingos. 
Geriausias laikas, nes sunkme
tis sutelkia ir priverčia veikti. 
Kol ekonomika, Vyriausybei

Gruodžio 9 d. baigtos visos naujos Lietuvos Vyriausybės formavi
mo ir tvirtinimo procedūros - Seimui patvirtinus Vyriausybės pro
gramą ir Seime prisiekus naujojo Ministrų kabineto nariams pen
kioliktoji po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Vyriausybė gavo 
įgaliojimus veikti. Nuotraukoje: Seimo pirmininkas Arūnas Va
linskas (k.) ir ministras pirmininkas Andrius Kubilus. ELTA

nieko neveikiant, savaime au
ga po 8-10 %, Vyriausybei la
bai sunku imtis kokių nors per
mainų, nes pagunda ir toliau 
nieko neveikti visada būna stip
resnė (kaip Vyriausybė pasi
duodavo tokioms pagundoms, 
matėme 7 metas). Todėl savo
tiškai galime net padėkoti tam, 
kad šventė Lietuvoje baigiasi 
tai privers mus dirbti.

Kalbėdamas apie esmines 
permainas taip pat jau  ne pir
mi metai kartoju, kad turime 
tris didžiausias bėdas, kurias 
reikia nedelsiant įveikti. Tos 
bėdos -  tai nestabdoma tautos 
erozija, ekonominės minties ir 
ekonominės politikos stagna
cija bei valdžios neveiksnu
m as. Š iom s trim s bėdom s 
įveikti ir skiriame ypatingą dė
mesį Pennainų 7 svarbiausių 
sričių pakete, kurį esame pasi- 
niošę pradėti įgyvendinti nuo 
pinnųjų dienų.

Mano įsitikinimu, pats ak
tualiausias dalykas artimiausia
me laikotarpyje -  valdžios ne
veiksnumo įveikimas. Be mo
dernių, skaidrių ir efektyvių 
valdžios instrumentų valstybė 
yra bejėgė įgyvendinti kokias 
nors pennainas. Todėl progra
moje daug dėmesio skiriame vi
sų p inna ilgalaikiam s m ūsų 
valstybės valdymo moderniza
vimo projektams: moderniosios 
viešosios vadybos, strateginio 
veiksmų ir su tuo susietų biu
džetų planavimo principų įgy
vendinimui. Ne mažiau svarbus 
yra ministerijų funkcijų išgry
ninimas, sutelkiant reikalingus 
administracinius pajėgumus to
se srityse, kurios hires ypatin
gą reikšmę valstybės gyvenime 
vidutinės trukmės laikotarpiu. 
Tuo pagrįstas yra mūsų siekis 
įkurti atskirą Energetikos mi
nisteriją, pertvarkyti Socialinių 
reikalų ir darbo ministeriją ir 
vietoje jos įsteigti Šeimos ir so
cialinių reikalų ministerij ą. Ly
giai taip pat esame įsitikinę, kad 
yra būtina neatidėliotina minis
terijų valdymo pertvarka -  iš
gryninant politinės atsakomy
bės ir valstybės tarnybos atsa
komybės lygmenis.

Ne mažiau svarbu bus per
žiūrėti ir audituoti valstybės 
funkcijas bei veikiančias ins
titucijas: ar tikrai visos jos yra 
reikalingos, ar tikrai galime jas 
finansuoti valstybės lėšomis, 
jeigu esame pasiryžę likti ša
limi su viena mažiausių mo
kestinių naštų Europoje. Nega
lime toliau sau leisti tokios 
“prabangos” : mokesčių našta 
mažiausia Europoje, o norai iš 
valstybės biudžeto finansuoti 
valstybės funkcijas -  kaip 
Skandinavijoje, kur mokesčių 
našta Europoje yra didžiausia. 
Programoje esame įsipareigo
ję  išlikti tarp šalių su mažiau
sia mokestine našta, ir tai reiš
kia, kad atitinkamai turime ap
sispręsti dėl iki šiol finansuo
tų valstybės funkcijų.

Valstybės valdymo pertvar
ka nieko nereikš, jeigu kardi
naliai nepadidinsime savival
dos galių ir atsakomybės. To
dėl esame pasiryžę neatidėlio
jant naikinti apskritis, o abso
liučią daugum ą jų  funkcijų  
perduoti savivaldybėms. Biu
rokratijos saulėlydis prasidės 
nuo saulėlydžio apskritim s. 
Vietoje apskričių gims regio
nai, kurių vienintelė funkcija 
bus regionų plėtra ir ES para
mos tokiai plėtrai panaudoji
mas. M ūsų pasiryžimą tikrai 
regioninei politikai demonst
ruoja ir mūsų įsipareigojimas 
Kaimo reikalų ministeriją per
kelti į Kauną, o šios ministeri
jos Žuvininkystės departamen
tą -  į Klaipėdą.

Tokios valstybės valdymo 
permainos yra būtinos tam, kad 
valdžia tikrai pradėtų tarnauti 
žmonėms. Ne valstybės tar
nautojai yra blogi, o valsty
bės valdymo dabartinė siste
ma yra bloga. Dėl tokios sis
temos žmonės neranda tiesos ir 
teisingų sprendimų, dėl tokios 
pasenusios, biurokratinės val
dymo sistemos joje dirbantys 
valstybės tarnautojai yra pri
versti rūpintis įvairiomis nie
kam nereikalingom is biuro
kratinėmis ataskaitomis ar pa
žymomis, o ne kasdieniais žmo- 

(Nukelta į 5 psl.)
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(Atkelta iš 4 psl.)
LIETUVOS MINISTRO...

nių rūpesčiais. Esu įsitikinęs, 
kad valdžios institucijų vertini
me esminiu turi tapti žmonių 
pasitenkinimas ir pasitikėj imas 
jomis.

Perm ainom s yra būtinas 
valdžios gebėjimas prisiimti 
telkiančios lyderystės naštą. 
Tam reikia trijų dalykų: tarpu
savio pagarbos, tarpusavio pa
sitikėjimo kultūros ir naciona
linės ambicijos.

P irm iausia  valdžia turi 
pradėti gerbti savo šalies pi
liečius, tikėdama, kad ir pilie
čiai kada nors ims šiek tiek dau
giau gerbti valdžią. Tai gali pa
siekti tik sąžininga, nesavanau
diška ir nekorumpuota valdžia. 
Nebijanti sakyti tiesos ir nebi
janti išgirsti tiesą. Privalome 
pagaliau įveikti korupcijos vė
žį. Jeigu to reikia mūsų kūno 
sveikatai, nebijokime net ir ne
gailestingiausių operacijų.

Tarpusavio pasitikėjim as 
yra ne mažiau svarbi vertybė, 
jeigu norime turėti veiksmingą 
demokratiją. Pasitikėjimui rei
kia dialogo kultūros. Diskusija 
yra link tarpusavio pasitikėj imo 
vedantis dialogas. Tokio dialo
go pavyzdį visų pirma turi pa
rodyti valdančioji koalicija ir 
parlamentinė opozicija. Tarpu
savio pasitikėjimo stiprinimas 
nereiškia, kad opozicija turi at
sisakyti konstitucinės prieder
mės kritikuoti valdžią, o valdžia 
atsisakyti žmogiško malonumo 
kartais švelniai pasišaipyti iš 
opozicijos. Tarpusavio pasiti
kėjimo stiprinimas reiškia, kad 
turime ieškoti sutarimo dėl stra
teginių prioritetų ir dėl nacio
nalinės ambicijos. Ir tokio su
tarimo turime ieškoti ne tik čia, 
užsidarę Seimo rūmuose, bet 
turime ieškoti ir plačioje visuo
menėje.

Nacionalinė am bicija yra 
tai, dėl ko visų pirma turime 
sutarti. Sutarti su mūsų tau
ta, kurioje nusivylimo, neti
kėjimo, tarpusavio nepasitikė- 
j imo yra gerokai per daug. Vy
riausybės program oje įsipa
reigojame parengti ir pasiūlyti 
pasirašyti naują N acionalinį 
su sita rim ą dėl svarb iausių  
permainų. Aš j į  pavadinčiau 
Nacionalinės ambicijos susi
tarimu. Mums reikia patikėti, 
kad mes galime ir privalome 
būti dinamiški, modernūs, so
lidarūs, kad mes galime čia, 
Lietuvoje, sukurti savo tautai 
padorų gyvenimą. To galime 
pasiekti tik tada, jeigu tokiai 
ambicijai telksimos visi. To
dėl ypatingą dėmesį skirsime 
dialogui su visuom ene. To 
siekdami skatinsime ir kursi
me mechanizmus visuomenės 
konsensusui ir tarpusavio pa
sitikėjimui svarbiausiais stra
teginiais klausimais surasti ir 
puoselėti. Sekdami daugelio 
Europos valstybių pavyzdžiu.

steigsime Nacionalinę ekono
mikos ir visuomenės reikalų 
tarybą, į kurią įeis žymiausi 
verslo, m okslo, visuom enės 
atstovai ir kuri svarstys svar
biausius ekonominės ir socia
linės politikos klausim us ir 
patars Vyriausybei. Skandina
vijos šalių pavyzdžiu įsteigta 
Nacionalinė globalizacijos ta
ryba padės ieškoti sutarimo 
rengiant Lietuvos atsakus į 
globalius iššūkius.

Veiksminga valdžia, val
džia, gebanti veikti dinamiškai 
ir strategiškai, valdžia, saugan
ti pagarbos, tarpusavio pasiti
kėjimo ir nacionalinės ambici
jos vertybes, yra pajėgi spręsti 
ir likusias dvi didžiąsias mūsų 
gyvenimo problemas: tautos 
erozijos ir ekonominės politi
kos stagnacijos problemas.

Šeima, gimstamumas, so
cialinė atskirtis, alkoholizmas, 
socialinė atskirtis, švietimas ir 
kultūra, sveikatos apsauga -  
visa tai yra didžiulis susikau
pusių problemų ir valdžios ne
nuveiktų darbų laukas. Šiame 
lauke yra ir skaudi tautos da
bartis, ir mūsų visų ilgalaikė 
ateitis. Vyriausybės programa 
pateikia aiškią strategiją, kaip 
gydyti didžiausias visuomenės 
ligas ir kaip kurti sėkmės Lie
tuvą. Tam reikalingos didelės 
perm ainos, kuriom is turime 
suderinti tikrą, nuoširdų soli
darumą ir asmeninę atsakomy
bę ne tik už savo, bet ir už viso 
krašto ateitį. Mes esame pasi
ryžę didelėms permainoms 
švietime, ypač aukštajam e 
moksle, ir sveikatos apsaugo
je, toms permainoms, kurios il
gą laiką buvo žadėtos, bet taip 
ir nepradėtos. Lygiai taip pat 
esame įsitikinę, kad atėjo lai
kas, nors gal ir gerokai pavė
lavęs, realizuoti valstybės pa
reigą paremti šeimą. Rūpestį 
kelia ir nemažėjanti, o, tarpais 
atrodo, net ir didėjanti sociali
nė atskirtis. Mūsų siūlomos 
permainos mokesčių politiko
je  yra nukreiptos ir į tai, kad 
padėtume tiems, kuriem s to 
tikrai reikia, tikėdami, kad tur
tingesni prie to solidariai pri
sidės. Esam e įsitik inę, kad 
efektyviausiai socialinę atskir
ti ir elgesio skurdą galėtume 
įveikti, jeigu žymiai labiau pa
sitikėtume bendruomenėmis, 
ypač religinėmis.

Šalies ekonomikos ir finan
sų reikalai bus svarbiausias rū
pestis artimiausiu laikotarpiu. 
Bet ne tik krizės suvaldymas 
ir šalies finansų sistemos sta
bilizavimas mums rūpi. Eko
nominis sunkmetis reikalauja 
ir neatidėliotinai ieškoti pačių 
radikaliausių veiksm ų, kaip 
padėti verslui. Mes neturime 
milijardų, kaip kitos šalys, kad 
galėtum e stim uliuoti m ūsų 
ekonomiką, tačiau turime vi
sas galimybes pasirūpinti radi
kaliu “verslo saulėtekiu” : ra
dikaliai palengvintomis sąly

Penkioliktosios Lietuvos Vyriausybės programa Seime patvirtinta. Gruodžio 9 d. už Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų premjero Andriaus Kubiliaus pateiktą Vyriausybės 
programą balsavo 83 Seimo nariai, 40 pasisakė prieš, susilaikė 5 parlamentarų. Tai reiškia, kad 
naujosios koalicijos Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti, nes jos programai pritarė dauguma po
sėdyje dalyvavusių Seimo narių.

gomis smulkaus ir vidutinio 
verslo, darbo rinkos lankstu
mu, lengvesniu priėjimu prie 
įvairių finansinių instrumentų 
(mikrokreditų, mokestinių kre
ditų, rizikos kapitalo). Mums 
žūtbūt yra reikalingos kardina
lios permainos investicijų pri
traukimo ir eksporto skatinimo 
politikoje. Esame įsipareigoję 
ne pasyviai laukti, kol kokios 
nors investicijos ateis į Lietu
vą, ar kol koks nors verslas at
ras naujas eksporto rinkas, esa
me pasiryžę pertvarkyti insti
tucijas ir imtis agresyvios bei 
taiklios “medžioklės”: medžio
sime ir geriausias investicijas, 
ir naujas rinkas eksportui.

Finansų politikoje būsi
me liberaliai konservatyvūs ir 
svarbiausiu strateginiu tikslu 
laikome euro įvedim ą tada, 
kai būsime tam pasiruošę, ta
čiau apie tikslesnes datas kal
bėti galėsim e, m atyt, tik po 
2011 metų.

Š alies ekonom ikos p e r
spektyvoms ne mažiau svarbi 
yra ir energetikos perspektyva. 
Tikiu, kad įkūrus naują Ener
getikos m in is te r iją  žym iai 
sparčiau pajudės ne tik strate
giniai energetikos projektai ir 
pasirengimas gyvenimui po to, 
kai Ignalinos AE bus uždary
ta, bet žymiai geriau tvarkysi

mos ir Lietuvos viduje su ener
getikos monopolistais bei jų  
nepaso tinam u noru d id in ti 
energetikos kainas net ir tuo 
metu, kai pasaulyje energeti
nių resursų kainos drastiškai 
krenta. Laikas baigti su ta ste
buklinga ir nesuvokiama situ
acija, kai pasaulyje energetinių 
resursų  kainos tai kyla, tai 
krenta, o Lietuvoje energetikos 
kainos tik kyla. Ne mažiau 
svarbu mums bus labai greitai 
išmokti energetinius resursus 
naudoti žymiai taupiau ir iš
mokti, kad, pvz., šilumą gali
m a gaminti ne vien tik degi
nant importines dujas.

Energetinis saugumas liks 
vienu iš svarbiausių užsienio 
politikos ir nacionalinio saugu
mo politikos prioritetų. Ener
gingas, efektyvus ir nuoširdus 
tęstinumas tos užsienio politi
kos, kurią iki šiol vykdė prezi
dentas V.Adamkus, bus ryš
kiausias mūsų darbų užsienio 
politikos baruose bruožas. At
vira diskusija, o ne vien kabi
netiniai ar koridoriniai sprendi
mai bus svarbus instrumentas 
išsaugant ir stiprinant visuome
nės pasitikėjimą pasirinkta už
sienio politikos kryptimi. Esu 
įsitikinęs, kad strateginei part
nerystei trukdančios smulkios, 
tačiau jau seniai gadinančios

tarpusavio pasitikėjimąproble- 
mos turi būti nedelsiant spren
džiamos: ar tai būtų pavardžių 
rašymas, ar religinių bendruo
menių turto grąžinimas. De
šimtmečius trūkę pažadai turi 
būti pakeisti kelių savaičių dar
bais. Mažiau pažadų, daugiau 
darbų, -  toks bus mūsų veik
los moto.

Ir pagaliau krašto saugumo 
reikaluose sieksime paprasto 
principo: ne vien NATO turi 
mus apsaugoti. Ir patys savimi 
turime pasirūpinti. Teritorinės 
gynybos doktrina turi būti pa
remta realiais resursais ir rea
liais planais.

Apie programą būtų galima 
kalbėti dar daug ir ilgai. Nepa
liečiau tokių svarbių temų, kaip 
teisingumas, žemės ūkis ar su
sisiekimas, informacinė visuo
menė ar jaunimo politika. Tai 
nereiškia, kad tai nesvarbios te
mos. Tai reiškia tik tiek, kad ne
galiu piktnaudžiauti jūsų kan
trybe. Tačiau baigdamas noriu 
dar kartą pasakyti: permainos, 
ambicija, tarpusavio pasitikėj i
mas -  tai pagrindiniai žodžiai, 
kurie mus visus turėtų sutelkti 
bendrai atsakomybei. Tikiuosi, 
ir tuos, kuriems likimas lėmė 
laikinai pabūti opozicijoje.

Ačiū už dėmesį.
Bernardinai.lt

Bernardinai.lt
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A .f A.
ANTANAS MAŽEIKA

1916.4.8 -2008.12.7

Gimė 1916 m. balandžio 8 d. Rusijoje, elektrotechnikos 
inžinierius, visuom enės veikėjas. Baigė “A ušros” berniukų 
gim naziją Kaune. Studijavo VDU statybos fakultete, baigė 
Karo m okyklą Kaune. Ryšių bataliono Kaune būrio vadas. 
1941 m. grįžo į universitetą baigti studijų. Veikė skautų or
ganizacijoje, buvo Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės na
rys. 1941-1944 dirbo Vidaus Reikalų Ministerijoje. 1944 gen. 
Plechavičiaus pakviestas į vietinės rinktines, Vilniaus D ivi
ziją kuopos vadu. Tais pačiais metais pasitraukė į Vokietiją, 
kur veikė Augsburgo stovyklų ir Pabaltijo komitetuose. 1949 
persikėlė į JAV. 1960 K alifornijoje įsigijo profesionalaus in
žinieriaus teises. Dirbo elektronikos inžinierium i ir inžine
rijos skyriaus vedėju.

Aktyviai dalyvavo lietuvių visuom eninėje veikloje. Pri
klausė Am. Liet. Tautinei s-gai, Los Angeles skyriaus p irm i
ninkas, Sąjungos pirm . Tarybos narys, Garbės teismo pirm ., 
garbės narys. Dalyvavo JAV LB veikloje, Amerikos Lietu
vių Taryboje, Lietuvos K arių Veteranų Sąjungos Ramovės 
pirm ininkas ir garbės narys, Korp. Neo Lithuania narys. Su 
kitais įsteigė L ietuvių Tautinius namus ir L ietuvių kredito 
kooperatyvą L.A. Vilties draugijos vicepirmininkas.

Už nuopelnus Lietuvai prez. Valdo Adamkaus apdovano
tas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ketvirtojo laipsnio or
dinu.

Vilties Draugijos vicepirm ininkui

A.f A.
ANTANUI MAŽEIKAI

m irus, drauge liūdėdami gilią užuojautą reiškiam e 
žmonai LIUCIJAI, dukrai ELMARAI, sūnui TOMUI, 
visiems artimiesiems, idėjos draugams ir bendram in

čiams.
Vilties Draugijos Valdyba

Mieli broliai ir seserys Kristuje,
“Aš apsigyvensiu jų  tarpe ir ten vaikštinėsiu; aš būsiu jų  Dievas, o jie bus manoji 
tauta... ‘Tuomet aš jus priimsiu ir būsiu jum s tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir 
dukterys’— taip sako visagalis Dievas”. (Šv. Pauliaus antrasis laiškas korintiečiam s 6:16-18).

Popiežius Benediktas XVI paskelbė 2008jubiliejiniais Šv. Pauliaus 
pagerbimo metais, pabrėždamas, kad šis tautų apaštalas darbartiniems 
krikščionims yra pavyzdys ir mokytojas per kurį mes galime geriau suprasti 
tikėjimą ir tiesą. Šv. Paulius tapo ypatingu apaštalu, kuris parašė kitų kraštų 
krikščionims 14 laiškų. Dabar jie sutelkti Naujajame Testamente. Jaunystėje jis 
buvo išgarsėjęs kaip krikščionių persekiotojas: “Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip 
aš kadaise elgiausi, būdamas žydų tikėjimo; kaip aš persekiojau Dievo Bažnyčia ir 
mėginau ją  sugriauti” (Gal 1:13). Po jo stebuklingo susitikimo su Kristumi pakeliui Į 
Damaską (Apd 9:1-9), Pauliaus visas gyvenimas pasikeitė ir jis tapo Kristaus 
apaštalu ir atsidavė plačiai skelbti Kristaus Evangeliją (2 Kor 5:17-18). Vedamas 
Šventosios Dvasios ir savo gilaus tikėjimo Jėzumi, jis paliko Jeruzalę ir iškeliavo Į 
tolimus kraštus skleisti Dievo žodį. Kai pagaliau pasiekė Romą, ten buvo 
nužudytas apie 67 AD.

Kaip ir praeityje, taip ir šiais laikais mums reikalinga pavyzdingų žmonių, 
kurie pripažįsta mūsų tikėjimą taip, kaip Šv. Paulius, kuris atmetė neapykantą ir 
pamilo Kristų. Paulius dirbo, mokė, kentėjo ir skleidė Kristaus pamokymus visoms 
tautoms; nebijodamas nei rizikos, nei pažeminimo, nei sunkumų. “Ir aš esu tikras, 
kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei dabartis, nei 
ateitis, nei galybės, nei aukštumos. Nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės 
mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje” (Rom 8: 
39-39).

Taip kaip prisikėlęs Kristus išreiškė savo gailestingumą ir meilę savo 
apaštalui Pauliui, taip ir Paulius mus skatina priimti Kristaus meilę ir 
gailestingumą savo širdyse šiandien. Šv. Paulius aiškino, kad žodis “priimti” turi 
daugiau negu vieną reikšmę, t.y., vaišingumas: “Ir kas paduos bent taurę šalto 
vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių... iš tiesų sakau jums, -  tasai nepraras 
savo užmokeščio” (Mt 10:42). Paulius mini dar vieną to žodžio prasmę, t.y., priimti 
su džiaugsmu Dievo duotas gyvenimo ir tikėjimo dovanas. “O mes gavome ne 
pasaulio dvasią bet iš Dievo einančią Dvasią, kad pažintume mums suteiktas 
Dievo dovanas” (1 Kor 2:12). Mums privaloma ne tik klausytis Šv. Rašto 
pamokymų bet ir juos Įgyvendinti, kad galėtumėm tapti geresniais ir veiklesniais 
Bažnyčios nariais, kurie pasidalina Dievo dovanomis su kitais.

Besirengiant švęsti Kalėdas, Jėzaus Kristaus gimimo šventę -  “priimkime” 
ir pasidalinkime Dievo duotomis tikėjimo dovanomis. Mūsų lietuviškų Kūčių 
tradicijos teparodo mūsų vaišingumą ir tepadeda mums entuziastingai priimti 
Kristų Į mūsų gyvenimą. “Priimkime” savo šeimos narius, savo parapijų bei misijų 
tikinčiuosius ir visus tuos, kurie yra nusisukę nuo Dievo ir Bažnyčios meilės.

Dievo palaimos Jums Šv. Kalėdų proga ir per visus naujuosius 2009 metus. 
Jūsų Kristuje,

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

A.f A.
ANTANAS MAŽEIKA

Buvusiam  Am erikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininkui, sąjungos garbės nariui, užbaigus žem išką 
kelionę reiškiam e gilią  užuojautą j o šeimai: žmonai 
LIUCIJAI, dukrai ELM ARAI, sūnui TOM UI, sese

riai ALDONAI, giminėms ir visiems artimiesiems.

Kartu liūdime.
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba

LINKI VISIEMS SAVO NARIAMS

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NA U JŲ JŲ 2009 METŲ!

Kviečiame visus lietuvius tapti “TAUPOS” nariais, 
priklausyti stipriai lietuviškai finansinei įstaigai.
767 East 185th Street Cleveland, Ohio 44119 Tel. 481-6677
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ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

DIRVOJE
Turime gražų paprotį švenčių proga sveikinti sa

vo gimines, draugus, bendradarbius ir pažįstamus. N e
užmirškime šio seno papročio ir šiais metais. Artė
jan t Šv. Kalėdom ir Naujiesiems M etams, kviečia
m e jus tuos sveikinimus patalpinti DIR VOS puslapiuo
se. Savo nuoširdžiu, šiltu žodžiu Jūs ne tik įžiebsite 
ar praskaidrinsite šventišką nuotaiką artimųjų širdy
se, bet, tuo pačiu, paremsite ir lietuviškąją spaudą.

Sveikinimų kainos yra visiems lengvai prieina
mos, bet, norint išvengti su vėluojančiu paštu susiju
sių nem alonum ų ir užtikrinti tų  sveikinimų patalpini
m ą  prieš šventinėje DIRVOS  laidoje, labai prašome 
juos siųsti kuo anksčiau, visais sveikinimų klausimais 
prašome teirautis

tel. (216) 531-8150, fax (216) 531-8428
mail: dirva@ ix.netcom .com  7

DIRVA

PRISTATYTA LIETUVIŠKOS KULTŪROS DALELĖ

Jaunieji žiūrovai buvo itin sudominti "Lietuvos vyčių" pasirody
mu. LR Generalinio konsulato nuotr.

Čikagos pramogų centre N a
vy Pier vyksta festivalis "Žie
mos stebuklai". Atvykusieji čia 
praleisti laiką kaip ir kasmet ga
li pasigrožėti pagal sk i rti ngų tau
tų papročius papuoštomis eglu
tėmis. Šiemet lietuviška eglaitė, 
kurią tradiciškai savo darbo 
"šiaudinukais" papuošė M. 
Kriaučiūnienė, yra padabinta ir 
Čikagos šeštadieninės mokyklos 
mokinukų spalvintais Lietuvos 
vardo tūkstantmečio ženklais.

Gruodžio šeštosios vakare 
žiemos atributika padabintoje 
festivalio scenoje smalsiems 
jauniesiems žiūrovams ir jų  tė
veliam s šoko "Lietuvos vy
čiai". Pauzių tarp šokių metu 
vadovė Lidija Ringienė žiūro
vams papasakojo apie lietuviš
kas Kūčių ir Kalėdų tradicijas, 
pademonstravo, kaip senovė
je  šventinę naktį buvo buria
ma ateitis. Tokioje šiltoje at

mosferoje margai Navy Pier 
auditorijai buvo pristatyta lie
tuviškos kultūros dalelė.

Malonu pažymėti, kad "Lie
tuvos vyčių" koncertas sudomi
no įvairiausių tautybių ir rasių 
vaikus - būrys arčiausiai scenos 
įsitaisiusių vaikų lyg pakerėti 
stebėjo šokėjus, daugelis linga
vo, plojo. Suaugusieji žiūrovai 
ne mažiau domėjosi lietuviško
mis tradicijomis ir šokiais. LR 
Generalinis konsulatas Čikago
je nuoširdžiai dėkoja "Lietuvos 
vyčiams" ir grupės vadovėms už 
šiltą, gražų ir įdomų koncertą.

Pasinaudodami proga, kvie
čiame visus jau  Naujaisiais 
2009-aisiais metais, sausio 9 d. 
6:00 v. v. į lietuvių grafikių E. 
Vertelkaitės ir B. Zokaitytės 
darbų parodos atidarymą Čika
gos kultūros centre.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

C H IC A G O , IL

Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus suruošta Kūčių tradici
nė popietė įvyko gruodžio 4 
d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Gausiai dalyvau
jan t organizacijos nariam s ir 
svečiam s vaišes palaim ino 
kun. Jaunius Kelpšas. Iškil
m ingą pobūvį pradėjo Čika
gos skyriaus pirm ininkė Ire
na Dirdienė, kviesdam a v i
sus pasidalin ti K ūčių  stalo 
p lo tkele , kuri buvo padėta 
k iekv ienam  dalyv iu i. G ar
džias vaišes iš daugiau kaip 
dvylikos m aisto gam inių pa
ruošė pati pirm ininkė. Jose 
nebuvo m ėsos patiekalų, jų  
niekas ir nepasigedo, labai 
godžiai ir skaniai visi valgė 
pasninko valg ius. A tvykęs 
K alėdų senelis giedojo kalė
dines giesmes kartu su visais, 
o jom s vadovavo Algimantas 
Bam iškis, grodamas ir pats 
dainuodamas. Šventinį svei
kinim ą tarė Tautinės sąjun
gos pirm ininkas Petras Bu- 
chas. M aloniai nuteikė Vla
do Kybarto ir Vilijos Vaka- 
rytės duetas. Jie atliko kelias 
rečiau girdimas Kalėdų gies
mes. Už tą puikiai suorgani
zuotą kalėdinį pobūvį susi
rinkusieji garsiai reiškė nuo
širdžią padėką Čikagos pir
m in inkei Irenai D ird ienei, 
kuri neseniai tapo skyriaus 
siela ir daugelio darbų orga
nizatore.

Čiurlionio sty ginių kvar
tetas ir Andrius M amontovas 
Čikagos m iesto centre "Park 
West" salėje pirm ą kartą at
liko koncertą. Renginio pra
džioje aktorė Audrė Budrytė 
anglų kalba trum pai supažin
dino su Lietuvos istorija ir 
p aa išk in o  ko k ia  p roga šis 
koncertas vyksta. Deja, di
džio ji daugum a k lausy to jų  
buvo lie tuv ia i. Ne visiem s 
patiko jų  programa. Veikian
čiame bare buvo galim a iš
girsti rusiškus keiksmus. Gai
la, kad Lietuvos vardo tūks
tantmečiui paminėti skirtame 
koncerte kai kurie lietuviai 
kalbėjo ir keikėsi rusiškai ir 
dėvėjo tokiam  koncertui ne
tin k am ą ap rangą. R im to ji 
k lasikinė m uzika ir rokas - 
nesuderinam a. Kvarteto mu-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55. 

PUSEI METU- $4 0. 
PIRMA KLASE - $78. 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $130.00

Linkėdama sveikatos ir laimės, 
sveikinu Šventų Kalėdų ir 
Naujų 2009 Metų proga 
artimuosius, draugus ir 

bendraminčius.

Linkiu mielai DIRVAI ir jos 
ištikimiems bendradarbiams 

ištvermės ir kantrybės.

Rūta Šakienė

zikantai jautėsi pažeminti.
Čikagoje veikiąs Tėvų 

Jėzuitų įsteigtas Jaunimo 
centras, neseniai paminėjęs 
savo kultūrinės veiklos pen
kiasdešimtmetį, gniodžio 7 d. 
vėl surengė tradicinį vakarą, 
kad iš daly v av u sių  gautas 
pelnas sum ažintų to pastato 
išlaikymo išlaidas.

Vakarą pradėjo to centro 
valdybos pirm ininkė M ilda 
Šatienė, pasidžiaugdama, kad 
svečių pilnutėlė salė, beveik

kakčiai pam inėti. L ietuvoje 
jie  dabar vadovauja dviem  
gimnazijoms, į kurias dėl vie
tos stokos negali priim ti visų 
m okinių, norinčių ten m oky
tis. Kai kun. L. Virbalas pa
laimino vaišes, prasidėjo gar
džiavim asis M orkūnų resto
rano panioštais pietumis.

M eninėje dalyje dainavo 
D. Lietuvninkienė, atlikdama 
ištraukas iš M ozarto operos 
"Figaro vestuvės", kartu paaiš
kindama tos operos siužetą ir

Šiais metais Lietuvos kariuomenė švenčia 90 metų jubiliejų, kai 1918 
m. lapkričio 23 d. buvo pasirašytas pirmasis įsakymas Lietuvos ka
riams. Ši data yra Lietuvos kariuomenės įsteigimo data. Chicagoje 
buvo suruoštas iškilmingas šios šventės minėjimas. Iškilmės vyko Jau
nimo centro sodelyje prie Laisvės kovų paminklo. Prisimenant ir pa
gerbiant žuvusius savanorius, karius, partizanus žuvusius už Lietu
vos laisvę, buvo padėtas trispalvis vainikas. Vainiką padėjo Mykolas 
Abarius, Lietuvos Šaulių Sąjungos išeivijoje vadas, asistavo Jūratė 
Variakojienė ir dr. Renata Variakojytė-Staniškienė. Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštienės Birutės draugijos atstovės. Jauniausieji šventės 
dalyviai savanorio kūrėjo pulk. Ltn. Jono Variakojo provaikaičiai Ga
bija Staniškytč ir Vytautas Staniškis padėjo trispalvių gėlių pintinėlę. 
Tai ketvirtoji karta švenčianti Lietuvos kariuomenės šventę prie šio 
Laisvės kovų paminklo. Dr. Vinco Staniškio nuotr.

trys šimtai. Ji pakvietė Lie
tuvos G en era lin ę  k o n su lę  
Skaistę Aniulienę tarti žodį, 
kuri palinkėjo, kad tame cen
tre veikiančios organizacijos 
ir m okyklos padėtų išlaikyti 
tautinę lietuvišką dvasią, taip 
reikalingą šių dienų Lietuvai. 
Kun. A. Gudaitis, Lietuvos 
ir Latvijos Jėzuitų provinci
jolas, apžvelgė jėzu itų  veik
lą L ietuvoje, parodydam as 
vaizdus skaidrėse. Čiurlionio 
galerijoje veikia jų  paroda, 
skirta 400 m etų Lietuvoje su

jo s  dainuojam as arijas. Jai 
akomponavo Manigirdas Mo- 
tekaitis. Vakaro metu buvo iš
rinkti laimingieji bilietai. Lie
tuvių fondo Tarybos pirminin
kas A. Tamulis įteikė fondo če
kį Jaunimo centro išlaikymui, 
kurį, priimdamas J C Tarybos 
pirmininkas Vaclovas Moin- 
kus, visus gerai nuteikė, pa
skelbdamas, kad fondas pasky
rė 15,000 dol. čekį šios kultū
rinės įstaigos išlaikymui. Jau
nimo centro šventės tradicija 
yra kasmet išklausyti šv. Mi
šias ir padėkoti geradariams už 
aukas. Šiemet šventų Mišių au
ką atnašavo jėzuitai kunigai, o 
pamaldų metu solo įspūdingai 
giedojo Margarita ir Vaclovas 
Monikai.

Mirties pranešimas. Su
gailesčiu pranešame, kad Tau
tos fondo Valdybos pirminin
kas Vladas Sidzikauskas-Si- 
das mirė 2008 m. gruodžio 9 
d., kuris buvo gimęs 1940 m. 
balandžio 30 d. Liko jo  žmona 
Patricia Sidas. Jos tel. 203
762-9726.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LR Užsienio reikalų ministras 
Vygaudas Ušackas

NATO sąjungos valstybių užsienio reikalų ministrai. Pirmoje eilėje iš kairės: Karel Scliwarzenberg 
(UR ministras, Čekijos Respublika), Colleen Swords (UR ministro pavaduotojas, Kanada), Ivailo 
Kalfin (Vicepremjeras ir UR ministras, Bulgaria), Karei De Guclit (UR ministras, Belgium), Jaap 
De Hoop Scheffer, (NATO generalinis sekretorius), Condoleezza Rice (JAV Valstybės sekretorė), 
ambasadorius Stewart Eldon (Dž. Britanijos atstovas prie NATO), Ali Babacan (UR ministras, Tur
kija), Miguel Angel Moratinos Cuyaube (UR ministras, Ispanija). Antroje eilėje: Per Stig Moller 
(UR ministras, Danija), Urmas Paet (UR ministras, Estija), Bernard Kouchner (UR ministras, Pran
cūzija), Frank-Walter Steinmeier (UR ministras, Vokietija), Dora Bakoyannis (UR ministrė, Graiki
ja), Kingą Gioncz (UR ministras, Vengrija), ambasadorius Thorsteinn Ingolfsson (pastovus atstovas 
prie NATO, Airija), Franco Frattini (UR ministras, Italija), Maris Riekstins (UR ministras, Latvija), 
Žygimantas Pavilionis (sekretorius, Užsienio reikalų ministerija, Lietuva). Trečioje eilėje iš kairės: 
admirolas Giampaolo Di Paola (pirmininkas prie NATO), Jean Asselbom (Vicepremjeras ir UR 
ministras, Liuksenburgas), Maxime Verhagen (UR minstras, Olandija), Jonas Gahr STore (UR mi
nistras, Norvegija), Radoslaw Sikorski (UR ministras, Lenkija), Luis Amado (Valstybės sekretorius 
ir UR ministras, Portugalija), Lazar Comanescu (UR ministras, Rumunija), Ja'n Kubiš (UR minist
ras, Slovakija), ambasadorius Bozo Cerar (atstovas prie NATO, Slovėnija), Lulzim Baslia (UR mi
nistras, Albanija), Gordan Jandrokovic (UR ministras, Kroatija). NATO

NATO PADĖS GRUZIJOS IR UKRAINOS 
ĮSTOJIMUI Į SĄJUNGĄ

rės Atlanto tarybos pareiški
m as, kuriam e nepritariam a 
Rusijos sprendimui pripažin
ti Pietų Osetiją ir Abchaziją. 
M inistrai taip pat paragino 
R usiją  v isiškai įgyvendinti 
2008 metų rugpjūčio 12 die
nos „Šešių punktų“ planą ir 
rugsėjo 8 dienos R usijos ir 
Prancūzijos prezidentų susita
rimą.

Šiandien NATO užsienio 
reikalų ministrai taip pat da
lyvavo NATO -  Ukrainos ko
misijos posėdyje, kuriame bu
vo patvirtintas Bukarešte pri
imtų sprendimų remti Ukrai
nos euroatlantinę integraciją 
galiojimas.

Ukrainos užsienio reikalų 
ministras Volodymyr Ohryz- 
ko pasidžiaugė NATO šalių 
sprendimu remti tolesnį U k
rainos kelią į sąjungą ir padė
kojo sąjungininkėm s už pa
siū ly tą  m etinę nacionalinę 
programą, padėsiančią siekti 
narystės.

NATO šalys pasidžiaugė gi
lėjančiu politiniu Ukrainos ir 
NATO dialogu ir informavo mi
nistrą V. Ohryzko apie paramos 
Ukrainos reformoms didinimą. 
Ministrai nusprendė NATO -  
Ukrainos komisijai suteikti įga
liojimus koordinuoti Ukrainos 
integraciją į Aljansą.

„Džiaugėmės, kad Ukrainai 
sąjungininkės suteikė reikalin
gus instrum entus, padėsian
čius įgyvendinti narystės sie
kius“ -  sveikindamas Ukrainos 
ministrą sakė Ž.Pavilionis.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Žygi
mantas Pavilionis atkreipė są
jungininkų dėmesį į tai, kad 
vykdant strateg in ius in fra 
struktūros projektus, būtina 
geriau koordinuoti veiklą ir 
pasitelkti įdirbį šioje srityje 
turinčias provincijų atkūrimo 
grupes (PRT).

Pirmą kartą ministrų lygiu 
susitikusios NATO -  Gruzijos 
komisijos posėdyje sutarta la
biau remti reformas Gruzijo
je, kurių eigą nuo šiol nuolat 
koordinuos NATO -  Gruzijos 
kom isija. Gruzijos užsienio 
reikalų m inistrė Eka Tkeše- 
lašvili buvo patikinta, kad Bu
karešte priimti NATO spren
dimai dėl narystės perspekty
vų Gruzijai lieka galioti.

E.Tkešelašvili pasidžiaugė 
NATO sp rend im u  su te lk ti 
bendradarbiavim ą NATO -  
Gruzijos komisijoje. Ji patiki
no sąjungininkes, kad Gruzi
ja  pasirengusi bendradarbiauti 
su sąjunga metinių nacionali
nių programų pagrindu.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Ž.Pa- 
vilionis išreiškė tvirtą paramą 
Gruzijos siekiam s. „Niekas 
nesustabdys laisvės siekian
čios šalies kelio į NATO“, -  
sakė diplomatas.

NATO -  Gruzijos komisi
jos posėdyje buvo pakartotas 
NATO užsienio reikalų m i
nistrų pareikštas susirūpini
mas Rusijos veiksmais kon
flikto Gruzijoje metu ir Šiau

Briuselis, gruodžio 3 d. (LR 
URM). NATO užsienio reika
lų ministrai gruodžio 3 dieną 
Briuselyje vykusioje Šiaurės 
Atlanto tarybos sesijoje aptarė 
poreikį tęsti civilinę ir karinę 
paramą Afganistano Vyriausy
bei ir toliau stiprinti NATO mi
siją Afganistane (TSAF).

Ministrai pabrėžė, kad Af
ganistano atkūrimas negali bū
ti įgyvendintas vien tik NATO 
pastangomis -  reikia įtraukti 
platesnę tarptautinę bendruo
menę ir geriau derinti tarpusa
vio veiksmus.

DALYVAVIMAS "EXPO
2010" ŠANCHAJUJE 

BUS PIGESNIS?
Vilnius, gruodžio  11 d. 

(LGĮTTC). Dalyvaudama "EX
PO 2010" parodoje Šanchaju
je Lietuva gali bent jau tikėtis 
išsiderėti nuolaidų paviljonų 
nuomai ir kitokių privilegijų.

Tokią galimybę šaliai sutei
kia ketvirtadienį Seimo ratifi
kuota Konvencija dėl tarptauti
nių parodų. Ši konvencija yra 
pagrindinis pasaulinių EXPO 
parodų organizavimą reglamen
tuojantis dokumentas, vienijan
tis 154 pasaulio valstybes.

Lietuva yra dalyvavusi dvi
ejose ikikarinėse ir šešiose po 
nepriklausomybės atkūrimo pa
rodose. Nors Lietuva faktiškai 
ir taikė daugelį konvencijos nuo
statų, tačiau, nebūdama konven
cijos šalimi, Lietuva negalėjo vi
sapusiškai naudotis konvencijos 
teikiamomis galimybėmis.

LIETUVA IR PASAULIS
Gruodžio 10 dieną darbą pradėjo naujasis Lietuvos užsie

nio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Dėkodamas savo pirm
takui, ambasadoriui Petrui Vaitiekūnui, už jo  nenuilstamą dar
bą formuojant ir principingai reiškiant Lietuvos interesus už
sienio politikos klausimais, naujasis ministras V.Ušackas pažy
mėjo, kad penkioliktoji Lietuvos Vyriausybė darbą pradeda di
delių iššūkių ir didelių darbų išvakarėse. Tiek Lietuvos viduje, 
tiek globaliame pasaulyje susikaupusios problem os, pasak 
V.Ušacko, pareikalaus iš Vyriausybės ir iš kiekvieno mūsų at
sakingos, ryžtingos ir efektyvios veiklos, įgyvendinant esmi
nes permainas daugelyje mū
sų gyvenimo sričių.

Ministras V.Ušackas pažy
mėjo, kad vienas iš pinnaeilių 
darbų -  atlikti ministerijos vi
daus politikos ir veiklos patik
rinimą -  padės įvertinti esamą 
padėtį ir, vadovaujantis Vyriau
sybės programa, nustatyti Lie
tuvos diplomatijos gaires 2009 
metams. Ragindamas ministeri
jos darbuotojus savo kasdieni
nėje veikloje vadovautis Vyriau
sybės programa, ministras at
kreipė dėmesį, kad reikės didinti 
diplomatinės veiklos efektyvu
mą, esant mažesniems finansi
niams resursams. „Didžiuojuosi, kad per beveik devyniolika Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo metų sugebėjome sukurti pui
kią, darnią, profesionalią diplomatų ir jiems talkinančių bendra
darbių komandą, su kuria man yra didelė garbė dirbti“, -  sakė mi
nistras V.Ušackas, sveikindamas Užsienio reikalų ministerijos dar
buotojus. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikų Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje dirbantis V.Ušackas ėjo įvairias pa
reigas Užsienio reikalų ministerijoje, vadovo Lietuvos ambasadoms 
JAV ir Jungtinėje Karalystėje.

Naująjį Lietuvos užsienio reikalų ministrą Vygaudą Ušacką 
gruodžio 10 dieną telefonu pasveikino Latvijos užsienio reikalų 
ministras Maris Riekstinis. Latvijos užsienio reikalų ministras pa
kvietė Lietuvos diplomatijos vadovą atvykti į Latviją oficialaus 
vizito. Sutarta, kad vizito datą artimiausiu metu suderins Lietuvos 
ir Latvijos užsienio reikalų ministerijos. Pokalbio metu ministrai 
taip pat aptarė kovos su ekonomine krize priemones, kurių žada 
imtis Lietuvos ir Latvijos vyriausybės, taip pat aktualius dvišalių 
santykių klausimus.

Gruodžio 9 dieną, paskirtojo Lietuvos ministro pirmininko 
susitikimo su Ukrainos prezidentu metu, V.Ušacką pasveikino ir 
Ukrainos užsienio reikalų ministras Volodymyr Ohryzk ir pakvie
tė vizito į Ukrainą.

Laikinai einantis Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas 
Petras Vaitiekūnas, baigdamas savo kadenciją, gruodžio 9 dieną 
susitiko su Ukrainos užsienio reikalų ministru Volodymyr Ohryzko. 
V.Ohryzko atvyko į LietuvąUkrainos prezidento Viktoro Juščenkos 
delegacijos sudėtyje.

Lietuvos UR ministras Vygaudas Ušackas gruodžio 10 
dieną Seimo užsienio reikalų komitete pristatė planuojamus 
darbus supaprastinant vizų režim ą kaimyninėms šalims, su
pažindino Užsienio reikalų komiteto narius su trimis svarbiau
siais uždaviniais.

Pirmiausia -  užbaigti derybas su Baltarusija ir Rusija 
bei pasirašyti susitarimus dėl vietinio eismo pasienio regionų 
gyventojams. Tai leis pasienio gyventojams, gyvenantiems iki 
30-50 km atstumu nuo sienos lankytis kaimyninės valstybės 
pasienio regione be vizų, su specialiais ilgalaikiais leidimais. 
Šios sutartys sudarys galimybes kaimyninių šalių gyventojams 
laisviau lankytis Vilniuje, Druskininkuose ir kituose pasienio 
miestuose.

Antroji užduotis -  pasinaudojant šiuo metu rengiama ES Rytų 
kaimynystės politika, siekti ES šalių pritarimo vizų režimo su
paprastinimui Baltarusijos piliečiams. Lietuva siūlys ES nusta
tyti Baltarusijos piliečiams panašias vizų išdavimo sąlygas į tas, 
kurios jau taikomos atitinkamuose ES susitarimuose su Rusija, 
Ukraina ir Moldova bei bus taikomos su Gruzija. Greta vizų iš
davimo tvarkos lengvatų verslininkams, kultūros ir sporto rengi
nių dalyviams bei kitoms asmenų grupėms, šiuose susitarimuose 
numatomas nuo 60 iki 35 eurų sumažintas konsulinis mokestis 
už vizas visiems piliečiams.

Trečias tikslas, užsienio reikalų ministro teigimu, skatinti Lie
tuvos ir Kaliningrado srities gyventojų ryšius. Kaip numatyta Vy
riausybės programoje, bus svarstomos galimybės Kaliningrado 
srities gyventojams grąžinti bevizį režimą. LR URM
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V. KUDIRKOS KRITIKA 
NEGAILESTINGAI KERTA IR ŠIŲ 

DIENŲ LIETUVIAMS
Vilnius, gruodžio  11 d. 

(LGĮTTC). Lietuvių tautinio są
jūdžio veikėjo daktaro Vinco 
Kudirkos aštrūs kritikos žodžiai 
trečiadienio vakarą skambėjo 
Nacionalinio operos ir baleto te
atro scenoje surengtame teatra
lizuotame kalbos vakare "Lietu
va mano". Paskutinę šių metų 
dieną, gruodžio 31-ąją, Lietuva 
minės "Tautinės giesmės" auto
riaus gimimo 150-ąsias metines.

Kalbos vakaro žiūrovams te
atralizuotame reginyje atsisklei
dė V. Kudirkos gyvenimo ir 
veiklos kelias - studijos Varšu
voje, įkalinimas už visuomeni
nę veiklą, pasiaukojamas gydy
tojo darbas Mintaujoje ir Ša
kiuose, "Varpo" leidimas, susi
rašinėjimas su garsiais to meto 
lietuviais - Jonu Basanavičiumi, 
Jonu Jablonskiu ir kt., taip pat 
asmeninio gyvenimo nuotrupos, 
mat didžiąją dalį V. Kudirkos 
dokumentų, pasak tyrinėtojų, 
surinkęs ir pražudęs Vincas 
Mickevičius-Kapsukas.

Vilniaus universiteto profe
sorė Regina Koženiauskienė 
priminė negailestingą ir taiklią

GROŽTNĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:
T-oji - 5,000 dol,

TT-oji - 3,000 dol.,

TTT-oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI-TŪKSTANTISMETŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metą 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paš
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kū rinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 71sl Street,
Chicago, TL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:
Danutė Bindokienė,
Dr. Jonas Jasaitis,
Petras Palilionis,
Stasė Petersonienė,
Vytaiitas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11-osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.

V. Kudirkos kritiką to meto ky
šininkams, valdininkijai, įsišak
nijusiems lietuvių savanaudiš
kiems įpročiams skrusti, padlai
žiauti ir bijoti galingesnių, nie
kinti savąją ir "lipti" prie sveti
mų kultūrų ir kalbų, itin aktua
liai skambančią mūsų dieno
mis.

Tradicine Kalbos premija ir 
"Vyturio" skulptūrėle Lituanis
tikos tradicijų ir paveldo įpras
minimo komisija pagerbė šių 
metų Kalbos premijos laureatą 
- lietuvių istorijos metraštinin
ką, naujausiu laikų, lituanistikos 
archyvo kūrėją, dokumentinio ir 
nematerialaus paveldo puoselė
toją Albiną Kentrą.

Laureatas apdovanotas už 
vaizdo ir garso dokumentų su
kūrimą ir kaupimą nuo 1965 
metų - tai apie 2000 kino juos
tos ritinių, apie 1000 fotojuos
tos ritinėlių, 1000 magnetinių 
garso įrašų, atspindinčių kultū
ros ir mokslo asmenybių veik
lą, Vilniaus universiteto litua
nistinės veiklos raidą ir Lietu
vos nepriklausomybės siekimą. 
Be to, A. Kentra iš griuvėsių

Vilniuje atkūrė istorinį pastatą 
L abdarių  gatvėje , kuriam e 
1919 metais susirinkę savano
riai išėjo ginti Lietuvos nepri
klausomybės.

Kalbos vakare dalyvavo gau
sus būrys žinomų aktorių, skai
tovių Lietuvos muzikos ir teat
ro akademijos studentų, Kauno 
valstybinis choras, Vilniaus uni
versiteto kamerinės muzikos an
samblis, solistė Asta Krikščiū
naitė, žydų liaudies dainų ir šo
kių ansamblis "Fajerlech".

Apžvelgęs per metus nu
veiktus darbus, Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasmini
mo kom isijo s p irm in inkas 
Česlovas Juršėnas sakė, jog  
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
kontekste būtų gerai pastatyti 
pam inklus didiesiem s lietu
viams Rusijoje - Lietuvių kal
bos didžiojo žodyno pradinin
kui Kaziui Būgai - Sankt Pe
terburge ir Herkui M antui - 
Karaliaučiuje, nes statybų vie
tos suderintos, paminklų pro
je k tų  iš la id o s  apm okėtos. 
"Varšuvoje galėtų būti įamžin
tas Vinco Kudirkos vardas - tai 
neįkyriai išplėstų ne vieno už
sieniečio žinias apie mūsų Lie
tuvą", - užsiminė kom isijos 
pirmininkas.

J is padėkojo profesoriui aka
demikui Domui Kaunui ir dar
bo grupei už visuomeniniais pa
grindais sukurtą Kristijono Do
nelaičio 300-ųjų metinių minė
jimo valstybinės programos pro
jektą 2009-2014 m.

MIRĖ POETAS 
SIGITAS GEDA

Vilnius, gruodžio  12 d. 
(LRTJ. Penktadienį eidamas 
66-uosius metus Vilniuje mirė 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas poetas, dra
maturgas, eseistas, literatūros 
kritikas ir vertėjas Sigitas Ge
da. S. Geda 1998 m. buvo ap
dovanotas Gedimino ordinu, 
yra tapęs Nacionalinės premi
jos, Baltijos Asamblėjos pre
mijos, Jotvingių premijos, Lie
tuvos Respublikos Vyriausy
bės meno premijos ir „Poezi
jos pavasario“ laureatu.

Mirusį poetą savo namuose 
penktadienį rado jo dukra. Kaip 
pranešama, policija smurtinių 
žymių ant poeto kūno neapti
ko. Mirtis priežastį turėtų nu
statyti ekspertai. Pastaruoju 
metu poetas skundėsi prasta 
sveikatos būkle.

S. Geda gimė 1943 m. vasa
rio 4 d. Pateruose, Lazdijų raj.

1966 m. S. Geda Vilniaus 
universitete baigė lietuvių kal
bos ir lite ra tū ro s  stud ijas, 
1967-1976 m. dirbo „M ūsų 
gamtos“ redakcijoje, 1967 m. 
tapo Lietuvos rašytojų sąjun
gos nariu.

1988-1990 m. S. Geda ėjo 
Lietuvos rašytojų sąjungos at
sakingojo sekretoriaus parei
gas, nuo 1992 m. -  „Šiaurės 
Atėnų“ literatūros skyriaus re-

"Panoramos" ir "Šiandien" vedėjas Marijus Žiedas Lietuvoje pa
reigas pradėjo LNK laidoje "Ryto ratas", bet šiuo metu visą dėme
sį skiria žinių laidoms. Jis visada norėjo vesti naujienų laidas. Kai 
Čikagoje veikė A. Reneckio vadovaujama "Lietuvos televizijos" 
laida, j į  dažnai girdėdavome "Panoramos" žiniose. Marijus Žie
das, būdamas Čikagoje, dainavo ir Lietuvių operos chore. Šiuo 
metu jis kūrybingai veda "Panoramos" laidas.

KULTŪROS KRONIKA
Eidamas 79-uosius metus gruodžio 10 d. vakare Vilniaus Sa

piegos ligoninėje mirė rašytojas Vytautas Petkevičius, Vytautas Pet
kevičius gimė 1930 m. gegužės 28 d. Kaune. Kūrybinį rašytojo 
kelią V. Petkevičius pradėjo 1950 m., 1959 m. tapo Lietuvos rašy
tojų sąjungos nariu. V. Petkevičius parašė daugiau nei 30 knygų, 
kurios buvo išverstos į 22 kalbas. Pagal V. Petkevičiaus scenarijus 
pastatyti kino filmai „Taranas“ ir „Duona“. V. Petkevičius pelnė 
ne vieną apdovanojimą už literatūrinę ir visuomeninę veiklą. 
Žiniasklaida vengė priminti, kad liaudies rašytojas, kartu ir „liaudies 
gynėjas“, paprastai kalbant- stribas, negalėjo susitaikyti su atgautos 
tautos laisve.

Didžiųjų švenčių laiku Vilniaus bažnyčiose vėl aidės Kalėdų 
muzika - gruodžio 20 dieną prasidėsiantis aštuntasis sakralinės mu
zikos festivalis "Kalėdų muzikos aidai Vilniaus bažnyčiose" iki 
Trijų Karalių kvies klausytis gražiausios lietuvių ir užsienio kom
pozitorių bažnytinės muzikos operos balsams ir instrumentams. 
Festivalio meno vadovė Sigutė Trimakaitė Eltai vardijo, kad de
šimt šventinių koncertų vyks dešimtyje sostinės bažnyčių - Vil
niaus arkikatedroje, Šv. Jonų, Šv. Kryžiaus (Bonifratrų), Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno), Kalvarijų Šv. Kry
žiaus Atradimo, Pavilnio Kristaus Karaliaus, Šv. Pranciškaus Asy
žiečio (Bernardinų), Šv. Arkangelo Rapolo ir kitose.

"Pirmą kartą festivalio muzikos valanda vyks Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje. Po keleto metų pertraukos festivalis sugrįžta į Šv. Te
resės ir Bernardinų bažnyčias. Savo programas stengiamės pritai
kyti prie konkrečios bažnyčios bendruomenės ir architektūrinės 
erdvės - vienokia programa skamba nuostabioje Šv. Teresės baž
nyčioje, kitokia - medinėje Pavilnio bažnytėlėje. Žmonės išsiilgę 
klasikinės religinės muzikos, ateina pasiklausyti savo pamėgtų so
listų. Džiaugiamės, kad mūsų festivalyje sutiko dalyvauti operos 
primadona Trena Milkevičiūtė, nors mūsų honorarai labai simbo
liški, net vadiname juos dienpinigiais", - kalbėjo S. Trimakaitė.

Muzikinėse valandose dalyvaus operos solistai, kamerinio me
no atlikėjai, Lietuvos solistai instrumentalistai - vargonininkai, pia
nistai, arkodeonininkai. Klausytojams dainuos Trena Milkevičiūtė, 
----------------------------------------  Sigutė Trimakaitė, Trena ZeTen-
daktoriaus pareigas.

S. Geda buvo vienas iš Są
jūdžio iniciatyvinės grupės na
rių.

Poetas kūrybinį keiią pra
dėjo 1967 m. poezijos rinkiniu 
„Pėdos“ . K ūrybinėje poeto 
biografijoje -  daugiau nei 50 
poezijos ir eseistikos rinkinių 
ir daugiau nei 30 kūrinių ver
timų.

S. Geda pirmasis į lietuvių 
kalbą išvertė Koraną.

kauskaitė, Arūnas Malikėnas, 
Algirdas Bagdonavičius, Jonas 
Sakalauskas ir kiti. Vargonuos 
Jūratė Landsbergytė, J urgita Ka
zakevičiūtė, Živilė ir Virginija 
Survilaitės, Arūnas Staškus, Li
nas Dužinskas. Gros fleitininkai 
Laima Šulskutė, Vytenis Gurs- 
tis, obojininkas Robertas Beina- 
ris, birbynininkas Irmantas An- 
driūnas, pianistė Sonata Alšaus- 
kaitė-Mikulė, instrumentinis an
samblis "Subtilus-z" ir kiti.



10 •DIRVA • 2008 m. gruodžio 16 d. •

DALIOS REGINOS BULGARYTES KELIAS
(1937 GEGUŽĖS 20 D., KAUNE - 2007 M. GEGUŽĖS 3 D. NEW YORK)

Reikia prisiversti sakyti su
diev artimam žmogui, kurį pa
žinojai nuo jaunystės dienų. 
Tačiau lieka gražūs prisimini
mai ne vien man, bet jos gau
siem s draugam s, kolegom s 
mokytojams, mokiniams.

Dalia Regina Bulgarytė bu
vo pirm oji mokytojo Leono 
Bulgarausko ir Stasės Žalnie- 
raitės šeimoje, kur po 8 metų 
gimė sesuo Rūta ir kiek vėliau 
vaikystėje miręs brolis Sigitas.

Dalia gerai prisiminė karą ir 
išgyveno pokario metus Vokie

tijoj e prieš emigruojant 1949 
metais Amerikon. Ji gyveno 
Detroite, o tėvas tapęs buhalte
riu dirbo lietuvių šeštadieninė
je mokykloje, kai motina dirbo 
kaip slaugė ligoninėje.

Dalia baigė Western gim
naziją 1954 metais ir gavo sti- 
pendij ą studijuoti chemij ą Ma
ry grove kolegijoje. Ji parodė 
didelį sugebėjimą ir darbštu
mą, atkreipdam a prof. Leo 
Brewer dėmesį ir paskatinimą 
tęsti studijas New York Ford
ham universitete 1958 metais,

kai ji baigė tais pačiais metais 
M arygrove kolegiją m okslų 
bakalauro  laipsn iu  ir gavo 
American Chemical Society 
ypatingą atžymėjimą. Ji ruošė
si chemijos daktaratui prof. 
Em il M oriconi priežiūroje. 
Vietoj išeidama į pramonę, Da
lia pradėjo dėstyti chem iją 
New York ir New Jersy mo
kyklose.

Paskutinius 29 metus ji pra
leido garsioje Stuyvesant gim
nazijoje eidama chemijos depar
tamento vedėjos pareigas. Jos 
mokiniai ir gaudavo geriausius 
pažymėjimus per visąAmeriką. 
Šiais metais Amerika atžymėjo 
Dalią iškilia imigrante. Jos mo
kiniai jau tapo garsiais moksli
ninkais ir tik gerai atsiliepia apie 
ją. Mokyklos choras surengė 
koncertą jos garbei. Tai yra dėl 
to, jog ji įdėjo visą savo širdį į 
m okym ą ir įkvėpė mokinius 
siekti žvaigždžių.

L ietuviškam e gyvenim e 
Dalia buvo veikli ir kūrybinga. 
Ji tapo mano bendradarbe 1956 
metais ’’Dirvoje” ėjusio ’’Stu

dentų žodžio”. Jos straipsniai 
buvo jaunatviškai maištingi, 
bet kartu ir įžvalgūs. Persikė
lus New Yorkan ji tapo ’’Dir
vos” prenumeratore ir tokia iš
buvo iki mirties (50 metai!).

New Yorke ji buvo Disku
sijų ratelio steigėja, Aušros 
vartų uždarytos parapijos vei
kėja, BATUN valdybos narė 
ir 1.1. Aušros vartų parapija tu
ri interneto tinklalapį ir ten 
yra ypač reikšmingai atžymė
ta Dalios veikla su jos foto
grafijomis.

New York atsisveikino su 
Dalia greitai po jos mirties šer
menų namuose, kur suėjo daug 
lietuvių, parapijiečių, mokyto
jų  ir mokinių. Dr. Giedrė Kum- 
pikaitė taikliai iškėlė Dalios 
idealizmą ir poetiškumą ir sky
rė savo radijo programą jos at
minimui. Stuyvesant mokyk
los la ikraštis  įdėjo p lačius 
straipsnius apie Dalią.

Detroite po mėnesio įvyko 
jos urnos laidojimo apeigos,

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais 
10:00-11:00 vai. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešim ų ir skelbim ų kre iptis dr. Giedrė Kumpikas, 
8 2 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 1 1 4 2 7 . Tel. (7 1 8 ) 7 7 6 -1 6 8 7 . 
Fax: (7 1 8 ) 4 7 9 -8 9 2 3 . E-m ail: am berw ings@ m ac.com

surengtos jos sesers Rūtos.
Gėlės nuvysta ir praeina. 

Tačiau idealizmas laimi prieš 
realizmą, nes žmogus yra ir 
siela. Sesuo Rūta prisiuntė dė
žes mano ir Dalios laiškų. Ir 
ji man sako 1958 metais nu
vykusi New Yorkan: ’’Man pa
tinka New York ir čia aš pra
leisiu savo gyvenim ą ir ban
dysiu ką nors gero padaryti”. 
Ji išpildė savo pažadą pilnai 
ir tikrai. Ji tapo mokslininkė 
ir mokytoja. Stuyvesant ab
solventas 1981 m etų Nobelio 
chemijos premijos laureatas 
Roald Hoffmann (irgi migran
tas) pasakė, jog  Dalia buvo 
Stuyvesant mokyklos chemi
jos geriausia mokytoja.

Prieš dešimt metų pergalė
jus vėžį ji vėl su juo susitiko 
plaučiuose. Ir jis ją  pribaigė 
per 6 mėnesius. Ja labai rūpi
nosi jos kaimynė dailininkė Vi
da Krištolaitytė, taip pat Lai
ma Šileikytė ir kiti.

Saulius Šimoliūnas

B R A Z IL IJ A

SAO PAULO LIETUVIŲ 
CHORO ŠVENTĖ

Š.m. lapkričio 23 d., Brazi
lijos Lietuvių choras atšventė 
savo garbinguosius 72 veiklos 
metus. Sekmadienį per lietu
viams paskirtas šv. Mišias Sao 
Paule buvo prisiminti visi mi
rusieji bei gyvi choristai ir 
chorvedžiai.

1936 metais a.a. prelato Pi
jaus Ragažinsko pasiūlym u 
pirmoji lietuvių karta nutarė 
įkurti chorą. Šis choras giedo
jo per lietuviškas Mišias ir per 
bendruomenės renginius. Šie 
chorvedžiai kūrybingai vado
vavo šiam chorui: A.A. Pelik
sas Girdauskas, A.A. Juozas 
Stankūnas, A.A. Aleksas Amb- 
rozaitis, A.A. Juozas Strolia, 
A.A. Jonas Antanaitis, A.A. 
Viktoras Tatarūnas, Elvira Kil- 
čiauskaitė Bellucci (muzikos 
dėstytoja) ir dabartinis Audris 
Tatarūnas. Išvyko gyventi į 
JAV Juozas Stankūnas, Juozas 
Strolia ir Aleksas Ambrozaitis, 
kur užbaigė savo žemišką gy
venimą. Dabartiniai choro na
riai susirenka pirm adieniais 
dvi valandas repetuoti, o po to 
pasilinksminti.

Po šios šventės šv. M išių 
visi choristai išvyko paben
drauti ir papietauti esančiame 
Vilos Zelinos restorane. Paval
gę pradėjom dainuoti senoviš
kas liaudies lietuviškas dainas, 
patraukiant kitų restorano bra
zilų dėmesį. Minėjimo gale vi
si choristai sugiedojo ’’Ilgiau
sių M etų” brangaus vietinio 
choro ilgam gyvavimui.

Adilsonas Puodžiūnas, Sao 
Paulo Lietuvių choro narys

Labai. ląukĮąin

NAUJŲ DIR VOS SKAITYTO JŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš m etų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ii' kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta

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

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

Vilties Draugijos valdyba -  ZXrrar leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys. Dirvą  ir sumokės 
prenumeratą už pi imu s merus II-o s klasės paštu 
JAV siunčiamą Dirvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ii' Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą savo artimi e sienis ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ai1 kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesni laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime D zrw j tolime siu leidimą. 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimu ir veikimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka

Čia, šio pranešimo pabaigoje., spausdiname atkarpą, 
kurią lengva iškiipti, užpildyti ir mums atsiųsti.

D emos leidėjai

Pavaldė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zio

Tel. numeris

IŠNUOMOJAMAS 3 MIEGAMŲ NAMAS 
EUCLID OH - kaina 750 mėn.

Su virtuvės ir skalbimo patogumais
Skambinkit Audriui Tel.: 216-255-0830

M irties pranešim as

A .f A.
NATALIJA NAVICKAITĖ 

AUKŠTUOLIENĖ
Mirė 2008 m. lapkričio mėn. 15 d. sulaukusi 85 metų 
amžiaus. Gimė Radviliškyje ir gyveno Westmont, IL

Nuliūdę liko dukra Aušra Butikienė su vyru Vytu ir vai
kais Karina ir Renata; dukra Dalia Connena su vyru 
Tomasso ir vaikais Christine ir Nina; sūnus Gintaras su 
žmona Daina ir vaikais Nyka ir Andrium, bei kiti gimi
nės ir artimieji JAV-ėse, Lietuvoje ir Kanadoje.

Natalija buvo žmona a.a. Vytauto, kuris mirė prieš 
metus.

Priklausė Čiurlionio ansambliui, Lietuvių Operos 
chorui ir Lietuvių fondui.

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų glo
bos būreliui “ Saulutė” arba “CNS H ospice” Carol 
Stream, IL.

Velionė buvo pašarvota trečiadienį lapkričio mėn. 
19d. nuo 3-9 v.v., Petkus Lemont laidojimo namuo
se, 12401 S. Archer Ave. Lemont, IL. Laidojimo die
ną- ketvirtadienį lapkričio mėn. 20 d., 9:30 v.r. atsi
sveikinimas šeimai ir artimiesiems

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje buvo auko
jamos šv. Mišios 10 v.r. Po mišių velionė buvo palai
dota Sv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GRUODŽIO 24 d. Šv. Jurgio parapijos Kalėdų M išių tvarka: 
4 v. p.p. (trečiadienį) šv. Mišios vaikams ir jų  šeimoms, lietu
viškos Bernelių Mišios bus aukojamos 10:00 v.v. Kalėdų rytą 
gruodžio 25 d. (ketvirtadienį) 8:30 v.r. šv. Mišios anglų kalba. 
10:30 v.r. M išių nebus.

DIDELIS LAIMĖJIMAS
C levelando  "C avaliers" 

krepšinio komanda yra viena 
iš 30 profesionalių krepšinio 
komadų NBA (National Bas
ketball Association). NBA tu
ri dvi šakas: rytų (Eastern Con
ference) ir vakarų (W estern 
Conference). Clevelando "Ca
valiers" priklauso rytų daliai - 
Eastern Conference. Prieš 45 
metus Clevelandas turėjo pro
fesionalią komandą, kuri pri
klausė ABL (American Bas
ketball League) ir buvo žino
m a kaip Cleveland "Pipers", 
bet jos pavadinimas ir laimė
jimai yra beveik visai pamirš
ti ar bent gerokai išblėsę laiko 
tėkmėje. Tai yra apgailestau
tina, nes kai kurie "Pipers" žai
dėjai buvo ištvermingi, našus 
ir verti didesnio dėmesio. Nors 
šių metų NBA sezonas yra dar 
tik "apšilimo" stadijoje, Cleve
lando "Cavaliers" iki gruodžio 
10 d. jau yra laimėję 18 rung
tynių ir pralaimėję 3 -  stebėti
nas .857%, o vakarų koman
dos, Los Angeles "Lakers" pa
siekimas yra 17-2, .895%.

Clevelando dienarasčio The 
Plain Dealer sporto skyriaus 
puslapiuose šiuo metu yra daug 
rašoma apie Žydrūną Ilgauską 
Clevelando "Cavaliers" centro 
žaidėją, jo  laimėjimus, praeities 
nesėkmės, susižeidimus, opera
cijas, laikiną pasitraukimą iš 
krepšinio aikštės, sėkmingą pa
gijimą ir kitas jo  gyvenimo ne
galias. Nepaisant jam gyvenimo 
pažertų kliūčių, iš krepšinio 
aikštės pasiekimų matyti, kad 
Žydrūnas Ilgauskas yraeneigin- 
gas, atkaklus, komamndos sie
kius suprantantis, našus "Cava

L A IŠ K A I

Gerbiamieji,
Siunčiu kuklią auką ir sveikinu su Šv. Kalėdom, ir linkėji

mais sveikų, darbingų, giedrių 2009 metų!
“Dirva” yra visada laukiamas svečias mano kasdienybėje!

Pagarbiai -  Ona Adomaitienė

Gerbiamieji
Labai malonu pirmą kartą gyvenime buvo laimėti "Dirvos" lo

teriją. Bet daug maloniau yra paaukoti tą laimikį 200 dolerių Dir
vai - gerai naudai. Ačiū. Su gilia pagarba, Margarita Jagminienė

P.S. Margarita Jagminienė yra 2008 melų ir “Dirvos” trečiosios pre
mijos laimėtoja. Jos 200 dol. auką spausdinome gruodžio 2 d. laidoje. Jai 
tariame nuoširdžiausią ačiū ir linkime malonių švenčių.

*  *  *  *  *

liers" narys, žmogus su kuriuo 
bendrauti yra lengva ir malonu.

Š.m. gruodžio 9 d, Cleve
lando "Quicken" arenoje žai
dynių tarp Toronto "Rapters" 
ir Clevelando "Cavaliers" me
tu, Žydrūnas Ilgauskas pasie
kė naują "Cavaliers" recordą 
atkovodam as krepšin io  ka
m u o lį-  5,230 kartų! Tai isto
rinis šio sporto laimėjimas. Per 
tas pačias rungtynęs Clevelan
do "Cavaliers" LeBron James 
pasiekė sviedinio pagrobimo 
rekordą. Pažymėtina, kad nors 
visi "Cavaliers" žaidėjai gra
žiai bendrauja vienas su kitu, 
bendravimas tarp Žydrūno II- 
gausko ir LeBron James yra iš
skirtinai glaudus. Graži šio se
zono pradžia teikia daug vil
čių žaidėjams, jų  gerbėjams, 
komandos savininkams ir pa
čiam Clevelando miestui. O 
Clevelando lietuvių tarpe Žyd
rūnas Ilgauskas visada buvo ir 
yra dėmesio centre. Tas dėme
sys yra toks ryškus, kad Rūta 
Degutienė, Clevelando lietu
vių namų pirmininkė ir Ame
rikos lietuvių piliečių klubo 
valdybos narė bei jam e vei
kiančios "Gintaro" valgyklos 
ūkvedė, šio straipsnio autoriui, 
per gruodžio 10 d. įvykusį po
kalbį, pranešė, kad "Gintaro" 
valgyklos valgiaraštyje, pager
biant Žydrūną Ilgauską, bus 
padarytas toks pakeitimas: lie
tuvių mėgiami cepelinai bus 
pavadinti Z....epelinai! Tai gra
žus mostas, kuris tikrai paten
kins ir mūsų iškilųjį žaidėją ir 
Z....epelinais besiskanaujan- 
čius "Gintaro" lankytojus.

Algirdas V. Matulionis

A.f A.
ANTANAS MAŽEIKA

Am žinybėn iškeliavo m ūsų  skyriaus vienas iš pir
mūnų, ilgametis skyriaus pirm ininkas, garbės narys 
ir v isų  Tautinės Sąjungos reikalų patarėjas bei užta
rėjas. G ilią  užuojautą reiškiam e žm onai LIUCIJAI, 
dukrai ELM ARAI, sūnui TOM UI, visiems Jo gerbė
jam s, draugams ir artimiesiems.

Drauge liūdime,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS PRAŠYMAS

Š.m. gruodžio 3 d. PLB 
valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė kreipėsi į LR M i
nistrą pirmininką Andrių Ku
bilių prašydama atidėti Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tam ento prie Lietuvos R es
publikos Vyriausybės reorga
nizavimo klausim ą kol PLB 
neišsakys savo nuomonės ir 
nepateiks pasiūlymų. Pirm i
ninkė pasiūlė 2009 m. sausio 
m ėnesio pradžioje surengti 
šiuo klausim u pasitarim ą ir 
apsvarstyti visus galimus va
riantus. Regina Narušienė at
kreipė dėmesį, kad šiuo metu 
už Lietuvos ribų gyvena be
veik 1 mln. tautiečių, todėl 
prasminga ir abipus naudinga 
būtų įsteigti tik užsienyje gy
venančių lietuvių reikalais be
sirūpinantį departamentą, tie
siogiai pavaldų Vyriausybei, o 
tautinių m ažum ų reikalus pa
vesti tvarkyti Kultūros arba

A R G E N T IN A

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
ARGENTINOJE "ŽINIOS"

Ispanijos ambasada Argenti
noje pristatė Buenos Aires pro
vincijoje, Azul mieste, antrąjį 
Cervanteso festivalį. Šiame 
m ieste yra didžiausia P ietų 
Amerikos žymaus ispanų rašy
tojo Mikolo Cervantes Saaved- 
ro spausdintų knygų rinkinys.

Mūsų draugijos bibliotekos 
vardu atstovavo Robertas Alek

Šventų Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga

sveikiname visus išeivijos lietuvius ir nuoširdžiai 
linkime šventiško džiaugsmo, ramybės ir taikos. 

Tebūnie naujieji metai sveiki, ryžtingi, paženklinti 
bendro darbo darna, tarpusavio sutarimu ir 

pasišventimu lietuvybės kelią betiesiant
Clevelando Šv. Jurgio Parapijos Taryba

Klebonas kun. Juozas Bacevičius 
Dr. Anthony Bacevice, pirm.
Mike Blau
Rūta Degutienė 
Algirdas V. Matulionis 
Peter Rekstis 
Lawrence Stochl 
Birutė Vedegienė

Vidaus reikalų ministerijai.
Patvirtintoje naujosios LR 

Vyriausybės programoje 13 str. 
teigiama, kad "Iki 2009 m. bir
želio 1 d. panaikinsime Tauti
nių mažumų ir išeivijos reika
lų departamentą prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, išei
vijos reikalų  koordinavim ą  
perduodami Užsienio reikalų 
ministerijai ir Tautinių mažu
mų reikalų koordinavimą Kul
tūros ministerijai".

PLB valdyba tikisi, kad ne
paisant Vyriausybės progra
moje jau įrašytos nuostatos, ar
timiausiu metu pavyks nuo
dugniai šį klausimą aptarti ir 
surasti patį geriausią sprendi
mą, kuris efektyviai leis stip
rinti Lietuvos ir užsienyje gy
venančių lietuvių ryšius.

PLB Spaudos ir informaci
jos komisija

Petras Maksimavičius, 
seina@post.pl

siūnas, kuris nuvežė į parodą 
mūsų knygą, išverstą į lietuvių 
kalbą Vokietijoje, 1948-ais me
tais "Don Kichotas iš la Man- 
chos".

Ši knyga buvo rodoma lap
kričio 08/09 dienomis įžymioje 
parodos vietoje, pritraukdama 
lankytojų dėmesį ir davę gali
mybę kad R. Aleksiūnas atsaky
tų į įvairių žmonių klausimus 
apie Lietuvą, jos istoriją, geog
rafiją, kultūrą, papročius ir 1.1.

DIRVAI
AUKOJO

Prel. Jono Kučingio 100-lojo gim
tadienio proga ALT s-gos Los An
geles, CA skyr. vald...............  100
R.Bužėnas, Henderson, N V .. 100 
A.Bulkus, Beverly Shores, IN . 50 
Lilts Anglers Club, Clcv., OH . 50 
G.Malas, Independence, OH .. 50 
A.Balbala, St. Pclcrsbuig, FL . 30
J.Vcblailis, Union, N J.............30
O. Adomaitis, Sunny Hills, FL. 25
J.Liauba, Cincinnati, O H ........25
R.Minkunas, Seven Hills, OH. 25 
A.Zcnkus, Webster, M A .........25
J. Gilvydis, Franklin, M I .........20
G.Karsokas, Cleveland, OH ... 15
K. Kaspariunas, Largo, F L .....  15
V.Vasikauskas, St. Pete., FL .... 15 
A.Balas, Richmond His., OH.. 10
S .Juodvalkis, Euclid, OH........ 10
J.Karalis, St. Augustine, FL .... 10
V.Mcilė, Tinlcy Pk„ I L ........... 10
J.Savailis, York, P A ................  10
R.Selcnis, Livonia, M I ........... 10
M.Gruzdys, Bay Village, OH.... 5
A.Pclrailis, St. Pete Bch, F L .... 5
I.Ulpailė, S.Boslon, M A .............5

Ilsiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Buenos Aires miesto savi
valdybė suorganizavo fotografi
jų  konkursą "Rodyti įvairybę, 
švęsti daugumą", kuriame daly
vavo iš visų kitataučių miesto 
bendruomenių atstovai. Enriko 
Cikoto pristatyta nuotrauka 
"Mano senelių vėjas", atstovau
damas lietuvius, gavo garbės pa
žymėjimą. Visų darbų paroda 
buvo atidaryta ir įteiktos premi
jos gruodžio 12 d., kur dalyva
vo miesto meras.

mailto:seina@post.pl
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S P O R T A S

2005 m. rugsėjo 25 d., po Clevelande vykusių "Žaibo" žaidynių metu, mūsų jaunieji ir busimieji 
sportininkai bendrauja jiems surengtose vaišėse Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos sve
tainėje. Juos linksmina besidomintis ir besišypsantis ilgametis Clevelando lietuvių sporto vadovas 
Algirdas Bielskus, kurio gausūs nuopelnai sportui neturėtų būti užmiršti. "Dirvos"archyvo nuotr.

A. BIELSKAUS NUOPELNAI 
JAV LIETUVIŲ SPORTUI

Edvardas Šulaitis

Ilgametis Š. Amerikos lie
tuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos (ŠALFASS) sek
retorius Algirdas Bielskus ne
seniai (rugsėjo 28 d.) atšventė 
savo 86-ąjį gimtadienį. Ta pro
ga Slovėnų globos namuose, 
kuriuose dabar sukaktuvinin
kas gyvena, buvo susirinkę 
daugiau nei 30 jo  artimesnių 
draugų bei pažįstamų.

A. Bielskus, be kitų dova
nų, gavo marškinėlius su už
rašu "Žaibo karalius", mat dau
giau nei pusšimtį metų jis pra
leido Clevelando LSK "Žaibo" 
klubo gretose. Dirbo atletikos 
bei tinklinio treneriu, taip pat 
buvo klubo valdybos narys. Vi
sos eilės ligų iškankintas šis 
nuoširdus sporto darbuotojas, 
ten dalyvavusių žmonių pasa
kojimu, atrodė kaip iš naujo 
užgimęs.

Apie 50 metų A. Bielskus 
ėjo ir lietuvių sporto vadovy
bės Siaurės Amerikoje gen. 
sekretoriaus pareigas, dalyva
vo ir šių metų lapkričio 15 d. 
Clevelande vykusiame sporto 
Sąjungos suvažiavime. Dėl pa
blogėjusios sveikatos jis pasi
prašė atleidžiamas iš pareigų. 
Prašymas buvo patenkintas, į 
ŠALFASS vadovybę išrinktas 
New Yorko Lietuvių atletų klu
bo pirmininkas S. Kavaliaus
kas, o A. Bielskus joje turės 
"Ex officio" titulą.

Kiek šis vyras yra padaręs 
gero Š. Amerikos lietuvių spor
tiniam judėjimui yra sunku su
skaičiuoti. Jis yra parašęs tūks
tančius ap linkraščių  sporto 
klubam s, pavieniam s asm e
nims ir spaudai. Juos gaudavo 
ir šių eilučių autorius eilę m e

tų ir visa tai galėjo matyti sa
vo akimis. Jo nuopelnai yra ne
lengvai įsivaizduojami ir, atro
do, nedaug kas sugebės tai at
likti.

SPORTINĘ KARJERĄ 
PRADĖJO KAUNE

Sportuoti A. Bielskus pra
dėjo būdamas Kauno "Auš
ros" gim nazijos auklėtiniu. 
Tada jis dom ėjosi dailiuoju 
č iu o ž im u . P rie š  70 m etų  
(1938-aisiais) jaunasis Algir
das tapo Kauno jaunių dailio
jo  čiuožimo čempionu. Tuo 
m etu  j is  p rik lau sė  K auno 
"Perkūno" sporto klubui.

Karo sūkuryje patekęs į Vo
kietiją, tuoj po IT pasaulinio ka
ro vėl atgaivino savo sportinę 
veiklą. Dirbo lietuvių sporto 
klubo Rosenheime lengvosios 
atletikos ir tinklinio treneriu, 
pats aktyviai sportavo ir buvo 
klubo pirmininkas.

Baigęs Grafenaschau vieto
vėje Vokietijoje surengtus kū
no kultūros mokytojų ir spor
to instruktorių kursus, jis dir
bo kūno kultūros m okytoju 
Rosenheimo stovyklos lietuvių 
progimnazijoje.

Atvykęs į JAV, A. Bielskus 
iš pradžių dalyvavo Brooklyn 
lietuvių atletų klubo veikloje, 
o vėliau persikėlęs į Clevelan- 
dą, buvo "Žaibo" klubo narys 
ir veikėjas. Jis buvo ne tik 
"Žaibo", bet ir Vidurio Vakarų 
sporto apygardos pirmininkas. 
Taip pat vadovavo laikinajam 
FASK'ui, o vėliau - ŠALFASS, 
ilgiausiai dirbo šios organiza
cijos gen. sekretoriumi (iki šių 
metų lapkričio 15 d.).

A. Bielskus buvo vienas iš

Pabaltijiečių sporto federaci
jos steigėjų bei ilgametis jos 
pirmininkas. Jis buvo organi
zacinių komitetų rengiant T ir 
IT pasaulio lietuvių sporto žai
dynes narys, JAV LB valdybos 
vicepirmininkas sporto reika
lam s. 1983 m. už ilgam etę 
sporto veiklą ŠALFASS suva
žiavime A. Bielskus išrinktas 
organizacijos garbės nariu. Jis 
išugdė nemažai lengvaatlečių 
bei tinki ininkų (berniukų ir 
mergaičių). Daug A. Bielskus 
rašė ir lietuvių spaudai. Kur tik 
reikėjo k ą  nors atlikti, visi 
kreipdavosi į Algirdą. Išpasa
koti visus jo  atliktus darbus, 
reikėtų gana daug vietos.

Šiam nusipelniusiam lietu
vių sporto veikėjui linkime dar 
daug ilgų gyvenimo metų! Te
gul jo  auksinės gyvenimo die
nos būna gražios ir laimingos.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

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

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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