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

LIETUVA TURI REIKALAUTI ŽALOS 
ATLYGINIMO

Seimo pirmininkas Vikto
ras Muntianas teigia, kad Lie
tuva privalo įgyvendinti prieš 
6 m. priimto įstatymo nuosta
tas, įpareigojančias siekti, kad 
Rusija kompensuotų Lietuvai 
sovietų okupacijos žalą.

“Yra priimtas įstatymas dėl 
žalos atlyginimo, todėl be jo 
kios abejonės visos Lietuvos 
institucijos privalo dėti pastan
gas, kad šis įstatymas būtų 
įgyvendintas. Kaip tai galėtų 
būti padaryti, turėtų atsakyti 
šiame procese dalyvaujančios 
institucijos. Žalos atlyginimo 
klausimas yra be galo sudėtin
gas, nes Rusija neprisiima kai 
kurių Sovietų Sąjungos įsipa
reigojimų. Tai -  derybų objek
tas”, -  “Žinių radijui” sakė V. 
Muntianas.

Paklaustas, ar Seimo priim-

BLOGĖJA SANTYKIAI SU RUSIJA
L ondonas , sausio 10 d. 

George W.Bush administraci
jos santykiai su Kremliumi 
pastebimai atšalo nuo to laiko, 
kai 2001 m. JAV prezidentas 
Vladimir Putin pavadino “la
bai paprastu ir patikimu”, rašo 
Financial Times.

Artimiausiais mėnesiais šie 
santykiai gali dar labiau atvės
ti, kadangi manoma, jog Rusi
ja, panaudodama pinigus iš 
naujų naftos ir dujų telkinių, 
bandys žengti į JAV rinką. Ti
kimasi ir “Gazpromo” atėjimo.

K elerius m etus respub
likonų valdomas Kongresas 
susitaikydavo su Baltųjų rū
mų pozicija dėl Rusijos, tačiau 
ekspertai prognozuoja, jog ši 
situacija gali pasikeisti. Men
kas Vladimir Putin indėlis į 
šalies demokratizavimą, abe
jonės dėl užsienio investicijų į 
Rusijos energetikos sektorių 
saugumo ir kiti klausimai gali 
priversti Atstovų rūmų narius 
keisti savo nuomonę. Tad Na
cionaliniame spaudos klube 
dem okratų  a tstovai iškėlė

TURKIJAI IRAKAS SVARBIAU NEI STOJIMAS Į ES
Turkijos premjeras Tayyip 

Erdoganas paragino pasaulio 
bendruomenę bendromis pa-

Baltarusija susitarė su Ru
sija dėl naftos tranzito, praneša 
BBC. Skelbiama, kad telefonu 
kalbėjosi Rusijos prez. Vladi
mir Putin ir Baltarusijos prez. 
Aleksandr Lukašenka. Pastara
sis tikisi, kad nafta “Družbos” 
naftotiekiu pradės tekėti arti
miausi metu. Maskva šio susi
tarimo kol kas nepatvirtino.

ta rezoliucija paspartintų šį 
procesą, Seimo pirmininkas 
teigė, kad “rezoliucijos yra 
daugiau politiniai žingsniai, 
tačiau ne tie, kurie galėtų pri
artin ti įsta tym o įg y vend i
nimą”.

2000 m. Seimas priėm ė 
SSRS okupacijos žalos kom
pensavimo įstatymą, įpareigo
jantį Lietuvos Vyriausybę pra
dėti derybas su Rusija dėl so
vietų okupacijos žalos atlygi
nimo. Lietuva pusę šimtmečio 
trukusios sovietų okupacijos 
žalą įvertino 80 mlrd. litų, ta
čiau Rusija iki šiol atsisako de
rėtis dėl jos atlyginimo.

Įstatymo apibrėžtas oku
pacijos laikotarpis aprėpia ir 
1991-ųjų metų Sausio 13-ąją, 
per kurią žuvo 14 žmonių.

LGĮTIC

klausimą: “Kur Jūs norite in
vestuoti? Į Rusiją? Kad V. Pu
tin pavogtų Jūsų pinigus?” .

2008 m. prezidento rinki
mai taip pat gali paveikti san
tykius su Rusija, kadangi juo
se dalyvaus du aršūs Krem
liaus kritikai. Tuo tarpu Kong
reso tarptautinių santykių ko
m itete p radėjus d irb ti de
mokratui Tom Lantos, gali būti 
vėl susidomėta žmogaus teisių 
Rusijoje klausimu, ypač dėl 
priverstinio “Yukos” pardavi
mo ir Michail Chodarkovskij 
įkalinimo.

Šaltiniai Senate teigia, jog 
Rusijai “pavyko praslinkti ne
pastebėtai”, kadangi Vašingto
nas šiuo metu yra susikoncent
ravęs į Iraką, Iraną ir Š. Korėją. 
“Kažkuria prasme tai ne mūsų 
reikalas, -  kontroliuoti Rusijos 
ekonomiką, - tačiau jie ekono
miką naudoja paveikti mūsų 
partnerius, o tai jau susiję su 
mumis. Tikiuosi, jog mes į tai 
neatsakysime protekcionizmu, 
tačiau tokios galimybės atmes
ti negalima”, - teigė šaltinis.

stangomis užtikrinti pastovumą 
Irake, rašo rian.ru.

“Irakas šiuo metu mums yra 
svarbesnis už darybas dėl stoji
mo į Europos Sąjungą” , -  
įsitikinęs Turkijos vyriausybės 
vadovas. Tai jis pareiškė šalies 
parlamente surengtame jo va
dovaujamos partijos frakcijos 
posėdyje. “2007 metai Irakui 
taps lemtingais. Galimas šalies 
susiskaldymas gali turėti rimtų 
padarinių viso regiono saugu
mui”.

Prie Lietuvos Laisvės gynėjams paminklo Antakalnio kapinėse Sausio 13-osios aukoms atminti kal
ba Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis. www.lrs.lr

LIETUVA PERĖMĖ BALTIJOS 
VALSTYBIŲ ORO KONTROLĘ

V iln iu s , sausio 10 d. 
(LGĮTIC). Lietuvos karinės oro 
pajėgos gavo visus įgaliojimus 
valdyti Baltijos valstybių oro 
erdvėje patruliuojančius naikin
tuvus. Nuo šiol gavus informa
ciją apie oro erdvės pažeidėją, 
jos nebereikės siųsti į Vokietiją, 
Lietuva pati galės priimti spren
dimus, pranešė Lietuvos tele
vizijos naujienų tarnyba.

Karinių oro pajėgų vadas 
Artūras Leita teigė, kad nuo 
šios savaitės Lietuva pati galės 
duoti įsakymą iš Zoknių pakil
ti NATO naikintuvams. Anks
čiau tokį nurodymą duoti galė
jo  tik Vokietijoje esantis Jung
tinis oro operacijų centras.

“Jeigu seniau įvykdavo kaž
koks oro erdvės pažeidimas ir 
reikėdavo pakelti naikintuvus, 
kurie dislokuoti Šiauliuose, in-

LIETUVA -  LENKIJA -  VOKIETIJA
Briuselis, sausio 10 d. Eu

ropos Komisija patvirtino ko
munikatą "Energetikos politika 
Europai", kuriame įspėjama dėl 
grėsmingai didėjančios Euro
pos energetinės priklausomy
bės ir išreikštas apsisprendimas 
Europos Sąjungai su trečiosio
mis šalimis apie energetiką kal
bėti suderinus poziciją.

Komunikate išskiriami ketu
ri svarbiausi elektros tiekimo 
jungčių projektai, o vienas iš jų 
yra Alytaus-Elko Lenkijoje 
elektros linija, sujungsianti 
Lietuvą su Lenkijos ir Vokie
tijos elektros tiekimo sistemo
mis. Šie elektros tinklai turi būti 
sujungti per penkerius metus, 
kiekvienam iš projektų yra skir
tas specialus koordinatorius.

formacija ateidavo į mūsų cen
trą iš visų Baltijos šalių, o tą 
informaciją mes turėdavome 
siųsti į Vokietiją. Vokietija pri
imdavo sprendimą, pakelti juos 
ar ne”, - sakė A. Leita.

Oro erdvės Vadovavimo ir 
pranešimų centro dislokavimas 
Lietuvoje suteikia galimybę 
greičiau išanalizuoti iš radarų ir 
kitų stebėjimo priemonių gau
namą informaciją bei priimti 
sprendimus.

2005 m. rugsėjį į Lietuvos 
oro erdvę įskridus Rusijos kari
nių oro pajėgų naikintuvui, 
centras Vokietijoje užtruko dau
giau kaip 20 minučių, anali
zuodam as inform aciją. Tik 
tuomet iš Zoknių buvo pakelti 
oro policijos misijoje budėję 
Vokietijos naikintuvai.

Vokiečių lakūnai į orą paki-

Tai, kad elektros tiltas tarp Len
kijos ir Lietuvos turi būti su
jungtas iki 2012 metų numaty
ta ir Varšuvoje pasirašytame 
protokole dėl naujos atominės 
elektrinės Lietuvoje statybos.

Trečiadienį EK taip pat iš
sakė poziciją, kad būtina atskir
ti elektros gamybos ir skirsty
mo funkcijas, atsiejant gamy
bos ir skirstymo įmonių kapi
talus ir savininkus. Taip siekia
ma didinti konkurencingumą 
energetikos rinkose.

Kaip rašoma EK pranešime 
spaudai, EK narė Dalia Gry
bauskaite sako, kad būtent 
techninis elektros sistemų su
jungimas yra realus ES siūlomo 
energetinio solidarumo garan
tas. Jos teigimu, "vieno balso"

lo jau po to, kai, pritrūkus de
galų, Rusijos naikintuvo pilo
tas katapultavosi, o pats lėktu
vas sudužo Šakių rajone.

Nuo praėjusių metų gruo
džio pradžios oro policijos mi
siją Baltijos valstybėse atlieka 
Belgijos kariai.

Belgai oro policijos operaci
joje Baltijos valstybėse daly
vauja antrą kartą - jie buvo 
pirmieji, kurie pradėjo šią mi
siją 2004 metų pavasarį, Balti
jos šalims tapus NATO narė
mis. Po trijų mėnesių iš belgų 
misiją perims prancūzai.

Nuo 2004 metų oro polici
jos misiją Baltijos valstybėse 
po tris mėnesius vykdė Belgi
jos, Danijos, Didžiosios Brita
nijos, Norvegijos, Olandijos, 
Vokietijos, JAV ir Lenkijos ka
riai, nuo 2006 metų pavasario 
prasidėjusiame keturių mėnesių 
misijos rotacijų cikle - Turki
jos ir Ispanijos kariai.

principas užtikrintų, kad Lietu
va ir kitos šalys nebūtų palik
tos likimo valiai ar kažkurios 
nepastovios šalies tiekėjos ma
lonei krizės, spaudimo ar ener
getinio šantažo atveju.

EK pirmininkas Jose Ma
nuel Barroso specialiai sureng
toje spaudos konferencijoje tre
čiadienį Rusijos ir Baltarusijos 
nesutarimus ir sutrikusį naftos 
tiekimą kai kurioms Pietryčių 
Europos šalims ir Vokietijai va
dina "nepriimtinais".

EK parengtame dokumente 
pabrėžia branduolinės energijos 
svarbą ir pabrėžiama šios ener
gijos rūšies pastovi kuro kaina, 
žemas taršos lygis, galimybė 
įsigyti kuro iš šalių, kurios ne
priskiriamos "nepatikimų" šalių 
kategorijai. LGĮTIC

rian.ru
http://www.lrs.lr
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Valstybės sau

gumo departamente ir susitiko su pareigūnais. Jis saugumo dar
buotojams išreiškė moralinę paramą ir padėkojo už darbą. 
“Reiškiu Jums visišką pasitikėjimą ir raginu susitelkusiai tęsti 
savo veiklą”, - sakė valstybės vadovas. Jis patikino, kad akty
viai vyksta naujo Saugumo departamento vadovo paieškos, 
pokalbiai su galimais kandidatais. Prezidentas pabrėžė neke
tinąs paklusti spaudimui ir atmetė kaltinimus dėl vilkinimo teikti 
naujo vadovo kandidatūrą. “Nesikišau į Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto darbą, kai komitetas tyrė VSD veiklą, 
todėl ir man turi būti leista atlikti įstatymo patikėtas pareigas”, 
- pabrėžė šalies vadovas. Prezidento nuomone, politikai turi at
sakingai įvertinti esamą padėtį ir savo rūpesčių dėl Valstybės 
saugumo departamento bei kitų specialiųjų tarnybų nepainioti 
su artėjančių rinkimų į savivaldybes kampanija.

Seimo vicepirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos frakci
jos narys Algis Čaplikas pritaria prezidento Valdo Adamkaus 
siūlymui ieškoti galimybių išslaptinti Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departa
mento (VSD) veiklos tyrimo medžiagą, kad ji taptų prieinama 
visuomenei. “Būtina pagaliau susprogdinti tą dirbtinai, “teisuo
lių” pučiamą spekuliacijų burbulą. Tiesa yra banali ir žiauri: iš 
tiesų toje tyrimo medžiagoje nėra nieko slapto, intriguojančio 
ar antivalstybinio, o tik aiškiau matosi, kur tiesa, o kur - melas, 
kur informacija, o kur šališkas piktavališkumas bei atvirai 
demonstruojama nepagarba pareigūnams, ypač jeigu pastarųjų 
dėstomos mintys, neatitinka kai kurių tyrėjų interesų”, - teigia 
Seimo vicepirmininkas A. Čaplikas.

Liberalcentristo įsitikinimu, paviešinus Nacionalinio sau
gumo ir gynybos kom iteto tyrimo medžiagą, greičiausiai 
paaiškėtų, kad Valstybės saugumo departamento, kaip ir dauge
lio anksčiau buvusių Seimo tyrimų atvejais, kai kurių politikų 
kaltinimų ir prielaidų forma formuluojamos išvados neatitinka 
faktinės tyrimo metu surinktos medžiagos.

Lietuvos Vyriausybe pritarė nuostatai, kuri draudžia juri
diniams asmenims finansuoti politines partijas ir politines kam
panijas. Taip pat pritarta, kad būtų numatytas naujas nuolatinis 
politinių partijų finansavimo šaltinis - lėšos, kurias sudaro 
gyventojų pajamų mokesčio dalis. Minėtos lėšos Lietuvos 
gyventojų prašymu bus pervedamos Vyriausybės arba jos 
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vyriausybė taip pat pri
tarė siūlymui drausti transliuoti politinę reklamą per televiziją.

Partijų finansavimo pataisų projektas parengtas siekiant už
tikrinti veiksmingą ir patikimą politinių partijų bei politinių 
kampanijų finansavimo kontrolę, finansavimo skaidrumą bei 
nustatyti tokius finansavimo šaltinius, kurie neturėtų nei tikslo, 
nei galimybių daryti įtaką Lietuvos politiniam gyvenimui bei 
įvairiems politiniams sprendimams tiek vidaus, tiek užsienio 
politikoje.

Projekto tikslas - toliau demokratizuoti šalies politinių 
partijų veiklą, panaikinti galimybes ekonominėms interesų 
grupėms remti politines partijas ir politines kampanijas bei di
dinti politinių partijų ir politinių kampanijų dalyvių atsakomybę 
prieš rinkėjus - mokesčių mokėtojus.

Poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas Tomas Venc
lova sako save sąmoningu žmogumi laikąs nuo 1956 metų lap
kričio 4 dienos, kai kruvinu smurtu buvo nuslopinta Vengrijos 
revoliucija, tapusi didžiausiu postūmiu komunistinėms šalims 
siekiant išsilaisvinti iš sovietinių gniaužtų. “Nuo tos dienos 
nusistovėjo mano požiūris į komunizmą, totalitarizmą, kuris 
faktiškai nepasikeitė iki šiol, gal tik kiek pagilėjo, atsirado nau
jos patirties”, - sakė pokalbyje su ELTA Vilniuje viešintis buvęs 
disidentas, dabar Yale universiteto profesorius T. Venclova. Sis 
vizitas į gimtąjį miestą poetui ypatingas - sausio 8 dieną jis buvo 
apdovanotas jubiliejiniu 1956-ųjų Vengrijos revoliucijos atmi
nimo medaliu. T. Venclova Vilniuje taip pat dalyvavo Lietuvos 
Helsinkio grupės, kurio steigėju ir nariu buvo, įkūrimo 30-mečio 
minėjimo renginiuose.

Vaikų kūrinių parodą į Minską vežę Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos darbuotojai patyrė Baltarusijos pasie
niečių patyčias ir, atidavę paskutinius pinigus, bet nepasiekę ke
lionės tikslo, buvo priversti grįžti į Lietuvą. “Net ir pats negaliu 
pasakyti, kas atsitiko”, - dar po šoko neatsigavęs Respublikai teigė 
parodos kuratorius, M.K.Čiurlionio menų mokyklos direkto
riaus pavaduotojas dailei Romualdas Karpavičius. Jis kartu su 
keliais M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojais sausio 4 die
ną vyko į Minską. Baltarusijos sostinės valstybinėje meno gim- 
nazijoje-koledže turėjo vykti M.K.Čiurlionio menų mokyklos 
auklėtinių darbų paroda. Baltarusiai pasienyje išsityčiojo iš lie
tuvių.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Buvusio JAV prezidento Gerald R. Ford laidotuvėse Washingtone dabartinis prezidentas George W. 
Bush palydi velionio žmoną Betty Ford prie karsto tautinėje katedroje. Už jų  -  trys buvę prezidentai 
-  George Bush, Bill Clinton ir Jimmy Carter su žmonomis.

JAV AMBASADOJE ATĖNUOSE SPROGUSI RAKETA 
PAGAMINTA RUSIJOJE

Prieštankinė raketa, kai ku
riais duomenimis - granata, sau
sio 12 d. sprogusi JAV ambasa
doje Atėnuose, buvo pagamin
ta Rusijoje, praneša AFP, rem
damasi šaltiniais graikų polici
joje. Tai nustatyta pagal jos da
lis, kurias įstatymo sergėtojams 
pavyko rasti netoli ambasados.

JAV ambasadoje Atėnuose 
sprogusios raketos liekanas da
bar tiria kriminalistai. Tai pen
ktadienį pranešė Graikijos vie
šosios tvarkos ministras Viron 
Polidor. Pasak jo, specialistai 
mėgina nustatyti raketos su
rinkimo kokybę ir būdą. Gali-

mas dalykas, jog bus atmesta 
versija, kad raketą iš karinių 
sandėlių Larisos mieste anks
čiau pavogė teroristai iš "Lap
kričio 17-osios" organizacijos. 
"Apie raketą nieko daugiau pa
sakyti negaliu, - pažymėjo min
istras. - Viskas dabar tiriama". 
"Šie mėginimai atgaivinti te
rorizmą verčia apgailestauti, ir 
jie nebus sėkmingi", - pabrėžė 
V. Polidor.

JAV ambasados Graikijos 
sostinėje Atėnuose teritorijoje 
sausio 12 d., penktadienį nu
griaudėjo sprogimas. Policija 
apsupo pastatą ir aplinkines te

ritorijas. Manoma, kad į ambas
adą buvo paleista nedidelė ra
keta. Duomenų apie sužeistuo
sius ar žuvusius nėra. Į įvykio 
vietą atvyko specialiųjų tarny
bų automobiliai.

Policijos vadas teigė, kad 
sprogim as JAV am basado
je Atėnuose buvo “teroristinis 
išpuolis” - gatvėje paleista ra
keta į ambasadą, praneša AP . 
“Tai teroristinis išpuolis. Neži
nome, kas už tai atsakingas. 
Pastato tualete sprogo sviedi
nys, kuris buvo paleistas iš 
gatvės”, - teigė policijos vadas 
Asimakis Golfi.

C.RICE ŽADĖJO 
GINTI JAV INTERESUS 

IRAKE
JAV valstybės sekretorė 

Condoleezza Rice įspėjo, kad 
Jungtinės Valstijos imsis prie
monių prieš bet kurią šalį, mė
ginančią destabilizuoti padėtį 
Irake, praneša BBC.

Jos pareiškimas išplatintas 
praėjus kelioms valandoms po 
to, kai JAV pajėgos šturmavo 
Irano konsulatą šiaurės Irake 
esančiame Arbilio mieste.

P reziden tas G eorge W. 
Bush yra sakęs, kad JAV užims 
griežtą poziciją Irano bei Siri
jos atžvilgiu -  šias valstybes jis 
kaltina destabilizuojant padėtį 
Irake. Taigi C. Rice paragino

LATVIJA ŽADA BAUSTI UŽ SSRS 
OKUPACIJOS NEIGIMĄ

Latvijos politinis judėjimas 
“Tėvynei ir laisvei/Latvijos na
cionalinės nepriklausomybės 
judėjimas”, ruošia šalies Bau-

Iraną ir Siriją “nutraukti desta
bilizuojantį elgesį” šiame re
gione. “Jungtinės Valstijos 
gins savo ir savo draugų bei są
jungininkų interesus šiame 
gyvybiškai svarbiame regio
ne” , -  sakė JAV valstybės 
sekretorė.

JAV prez. G. W. Bush taip 
pat pažadėjo padidinti ameri
kiečių pajėgas Irake dar 20 
tūkst. karių.

Naujoji JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi sausio 4 d. 
pradėjo savo pareigas. AFP

džiamojo kodekso papildymą. 
Jam e num atom os bausm ės 
žmonėms, kurie neigia faktą, 
kad Sovietų sąjunga buvo oku
pavusi Latviją, praneša lenta.ru.

Jie siūlo Baudžiamąjį kodek
są papildyti nauju straipsniu, 
kuris numato laisvės atėmimo 
iki trejų metų bausmę arba pin
iginę baudą (iki 60-ties mini
malių mėnesinių atlyginimų). 
Pagal straipsnį bausti bus gali
ma už viešą Latvijos okupaci
jos fakto neigimą arba viešą ra
ginimą šį faktą neigti. Delfi

DEMOKRATAI
NEPALAIKO NAUJOS
G.W.BUSH POLITIKOS
JAV prezidentui George W. 

Bush išdėsčius planą didinti 
JAV karines pajėgas Irake, 
demokratai sutiko jį su panie
ka, o respublikonai -  su atsargiu 
palaikymu, praneša CNN.

Vis dėlto dalis respublikonų, 
nepaisydami partinės linijos, 
buvo prieš G. W. Bush planą.

Pareikšdamas oficialų de
mokratų atsaką Illinois senato
rius Dick Durbin pareiškė: “Šio 
karo eskalavimas -  ne tai, už 
ką amerikiečiai balsavo per 
praėjusius rinkimus”.

lenta.ru
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SAUSIO 13-OJI -
LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Sovietų okupantų kariai Vilniuje 1991 metų sausio 11 
dieną puolė Spaudos pastatą. Desantininkai užėmė rūmus ir 
išvarė darbuotojus. O sausio 13-ąją atėjo eilė radijo ir televi
zijos pastatui. Tų kruvinųjų įvykių liudytojais buvo visa Lie
tuva.

Sovietmečio masinės represijos, kolaboravimo praktika 
smarkiai sužalojo kelių kartų tautinę sąmonę. Lietuvos 
žmonės buvo supriešinti. Teisingumo atkūrimas vilkinamas 
ir šiandien. Ne vienas įvykis Lietuvoje liudija, kad ir dabar 
ignoruojami teisingumo principai. Tai puikiai pastebi mūsų 
jaunoji karta. Lietuvoje dar yra mokytojų, kurie savo mo
kiniams diegia tėvynės meilę, sąžiningo žmogaus vertės pa
jautimą ir atsakomybę už savo veiksmus. Jie ugdo tautinę 
sąmonę, primena turiningą istorinę praeitį, kur glūdi mūsų 
istorinės šaknys, kokias tradicijas išlaikėme ir kokias turime 
saugoti. Vakarų kultūroje siekiama išsaugoti savo tautinį 
savitumą, nepaskęstant svetimų kultūrų jūroje. Tautinė są
monė glūdi mūsų istorijoje -  kiekvienas mūsų krašto mies
tas ir miestelis turi savo istoriją.

Amerikoje Čikagos lietuviai atliko labai svarbų darbą, 
kurie 1991 m., tuoj po Sausio 13-osios tragiškųjų dienų, kovo 
mėnesį išleido foto albumą “The Gift o f Vilnius” ir jį  įteikė 
JAV Kongreso nariams su šiurpių vaizdų nuotraukomis, pa
rodančiomis visam Pasauliui tikrąjį sovietinės Rusijos veidą 
ir tai, jog nuo 1940 metų tęsiasi Pabaltijo valstybių oku
pacija, kurią pradėjo 1939 metų Stalino ir Hitlerio susita
rimu. Šį okupacijos faktą ir šiandien Rusijos valdovai mini 
klastodami istoriją.

Po tragiškųjų tautos didvyrių laidotuvių fotografai -  dr. 
Vincentas Korkutis ir Algirdas Kuprys nuotraukas persiuntė 
Čikagos universiteto prof. dr. Arūnui Liulevičiui, kuris jas 
gavo tik žurnalistės Linos Belevičienės sumanumu, nes tuo 
metu veikė didžiulė kontrolė Maskvos Seremetjevo oro 
uoste. Tuometinė “Draugo” kultūrinio priedo redaktorė A. 
Liulevičienė spausdino “Laiškus iš Vilniaus”, kuriuose buvo 
aprašyti sausio mėnesio tragiškieji įvykiai. Iš išleisto albu
mo dar kartą sužinojome apie mūsų tautos pastangas susi
grąžinti Lietuvai nepriklausomybę ir laisvę. Yra žinoma, jog 
daugelis JAV senatorių ir Atstovų rūmų narių, susipažinę su 
tuo albumu, pakeitė savo nusistatymą į Sovietų Rusiją ir 
pasisakė už Lietuvos nepriklausomybė. Beje, prie to albu
mo išleidimo čia prisidėjo dar ir dr. Tomas Remeikis, Aušrelė 
Liulevičienė ir Rimas Dirvonis.

Nuo Sausio 13-osios prabėgo 16 metų. Kruvinos žaiz
dos užgijo, o kitos -  liko Lietuvos istorijai. Žuvo 14 tautos 
vaikų, 506 sužeisti. Atsimename, jog tą siaubo naktį, po prie
saikos Seime, tuometinis Lietuvos vadovas Vytautas Lands
bergis kalbėjo: “Kas bebūtų, mes čia pasiliksime. Jeigu 
reikės, pakartosime Pilėnų tragediją” , ir tūkstančiai gynėjų 
atsakė “Taip” . O sausio tryliktosios rytą gaudė visos Lietu
vos bažnyčių varpai atiduodami pagarbą tiems, kurie negrįžo 
iš laisvės mūšio...

S. Tūbėnas

Tik pastaraisiais šių metų 
m ėnesiais, kai nebuvo nei 
ruduo -  kaip ruduo, nei politi
ka -  kaip politika, pavyko pa
galiau suvokti, kodėl, stebint 
Seimo posėdžių salę posėdžių 
metu, atrodė “kažkas ne taip”. 
Ogi tas “kažkas ne taip” buvo, 
manytumei, akis badantis fak
tas: įstatym o leidžiam osios 
valdžios posėdžiuose sėdi ir 
balsuoja įstatymų vykdomo
sios valdžios dalies, vyriau
sybės, nariai -  ministrai.

Tokią padėtį gal trumpiau
siai apibūdina lenkų posakis: 
“Pats groja, pats šoka” . Tai 
padeda paaiškinti, kodėl yra 
“sunku” sustabdyti valdžios 
malimą tuščiomis girnomis ir 
Seimo komisijų tyrimuose pa
gauti siūlų galus aukštojo pi
lotažo korupcijos kamuolyje.

Patogi santuoka. Seime 
matome nepaprastai patogią 
santuoką. Pirmiausia, seimū- 
nams nereikia sukti galvų, kaip 
palengvinti vyriausybėje sė
dinčių savos partijos ministrų 
valstybinį, o gal ir šeimyninį, 
gyvenimą. Tai atliekama lei
džiant abiem pusėm patogius 
įstatymus. Priedu, ministrai, 
būdami dargi ir Seimo nariais, 
gali ir prisibalsuoti kad ir sta
tines doleriuose, euruose ar li
tuose raugintų “agurkų”. Atro
do, kad ir kai kurių ministeri
jų  kelmų Seime atžalėlės ne
blogai žaliuoja.

Ko dar nėra Seime? Kad 
Seimą pavertus valdančiosios 
kastos privačiu klubu, belieka 
suteikti Seimo nario mandatus 
ir Konstitucinio Teismo teisė
jam s. Derėtų, žinoma, “dėl 
tvarkos”, į Seimo kėdes pasod
inti ir VSD, STT direktorius ir 
valstybės kontrolierius. Tada 
užtikrintai nebūtų tokio nema
lonaus erzelio, kaip dabar pi
liečiams tenka kartais klausy
tis. Padėtį “sunormuoti” padė
tų, žinoma, jei be kitų jau esan
čių Seime sėdėtų ir rusiškų du
jų  kvapu persisunkę “versli
ninkai”. Tačiau negi gražu iš

VATIKANAS NEŽINOJO APIE ARKIVYSKUPO 
BENDRADARBIAVIMĄ

Vatikanas, sausio 8 d. Va
tikanas nežinojo, kad buvęs 
Varšuvos arkivyskupas šnipinė
jo  buvusiam Lenkijos komu
nistų režimui, popiežiui Bene
diktui XVI praėjusį mėnesį 
nominavus jį į Lenkijos sos
tinės arkivyskupus, pareiškė 
įtakingas Vatikano kardinolas.

A rkivyskupas Stanislaw 
Wielgus atsistatydino, kai prisi
pažino bendradarbiavęs su ko
munistinės Lenkijos slaptąja 
policija. Tokia informacija, Va
tikano atstovo teigimu, "smar
kiai sukompromitavo popie
žiaus autoritetą".

Popiežius Benediktas XVI 
bandė ginti S. Wielgus, tik pra
dėjus jam reikšti kaltinimus, o

DAUGIASĖDYNĖ VALDŽIA
karto ir aiškiai perimti valsty
bės valdžią?

Kad nepabustų intelek
tualai. Reikia turėti kantrybės, 
žingsniuoti mažais žingsne
liais, kad tautos inteligentai ir 
intelektualai galėtų pasiteisin
ti nieko negirdį ir nieko nema
tą. Antraip, jie turėtų taikyti 
“k ilm ingum as įp are ig o ja” 
nuostatą, patys prabilti, daly
vauti politikoje bei politiniai 
šviesti kitus piliečius. O parei
gingi inteligentai ir jų apšviesti 
balsuotojų būriai būtų pražūtis 
visiems ir bet kokiems Lietu
vos Respublikos Nepriklauso
mybės ir lietuvių tautiškumo 
duobkasiams. Jei yra duobka
sių, jie tikisi, kad šiandieni
niai Lietuvos inteligentai suge
bės įtikinti save ir kitus, kad 
tokie reiškiniai, kaip VSD ban
dymas šokdinti Seimą (lyg 
kiaušinis vištą mokytų) ir sė
dynėmis į vieną suaugę, lyg 
“Siamo dvyniai” , Seimo na
riai ir ministrai yra normalus 
konstitucinis reiškinys savi
valdos formoje, kuri vadinasi 
“Respublika” . Tai gali būti 
normalu Anglijoje, kuri neturi 
Konstitucijos ir gyvena par
lamentarinėje diktatūroje, ku
rią, keistu būdu, kontroliuoja 
senos valstybinės tradicijos. O 
L ietuvos R espub lika  tu ri 
Konstituciją, nors atrodo, kad 
jos valdžioje yra žmonių, ku
rie vadovaujasi stalininėmis 
tradicijomis.

Pokalbiai Seime. “Respub
likos” sąvoka turi gilias šaknis. 
Šiais laikais daug kas nusira
šinėja nuo 1787 m. priimtos 
JAV Konstitucijos. O joje ypač 
pabrėžiamas respublikinis val
džios šakų atskyrimas. Pagal 
“Respublikos” sąvoką atskyri
mo principas ir mums galioja. 
Tačiau LR Konstitucijai kažko
kie mandrapypkiai sukėlė gal
vos skausmą jai įbrukant to pa
grindinio principo paneigimą. 
Nežymiame 60-me straipsnyje 
kalbama, kad Seimo narys ne
gali gauti atlyginimo už kito-

Vatikanas praėjusį m ėnesį 
išleido pareiškimą, kuriame 
teigiama, kad Vatikanas per
žvelgė kandidato į arkivysku
pus praeitį, prieš buvusį Ploc- 
ko vyskupą nominuojant į pres
tižinį postą.

Tačiau kardinolas Giovan
nis Battista Re, vadovaujantis 
arkivyskupų kongregacijai - 
įtakingai institucijai, spren
džiančiai karjeros siekiančių 
bažnyčios tarnautojų ateitį, 
teigė, kad Vatikanas nežinojo 
apie S. Wielgus santykius su 
slaptąja Lenkijos policija.

"Kai monsinjoras S. Wiel- 
gus buvo nominuotas į postą, 
mes nieko nežinojome apie jo 
bendradarbiavimą su slaptosio-

kius darbus, “išskyrus už kūry
binę veiklą”. (Čia geras užda
vinys “kūryb ing iem s” na
riams.) Nurodoma, kaip paden
giamos jo  išlaidos. Ir staiga 
prasikiša staigmena: “Seimo 
narys gali būti skiriamas tik 
Ministru Pirmininku ar minist
ru”. Nieko sau “TIK” ! Betrūks
ta paskyrimų į KT, VSD, STT 
ar kitur, kur yra “kūrybinė veik
la”.

Piliečius turėtų pralinks
minti 61 straipsnis, kur sako
ma: “Seimo narys turi teisę pa
teikti paklausim ą M inistrui 
Pirmininkui, m in is tr a m s .” 
Pagal tai Seimo posėdis gali 
virsti TV humoro laida, jei mi
nistrai pradėtų kalbėtis su savi
mi, kaip parlamentaru. Seimo 
narys Kirkilas, pavyzdžiui, tu
ri teisę pateikti paklausimą M. 
P. Kirkilui Valstybės biudžeto 
ar kitais klausimais. “Ponas 
Ministre pirmininke -  prašau 
aiškiai ir be išsisukinėjimų at
sakyti, ar tikrai žinote, kas vyk
sta VSD viduje?” Ir atsisėda. 
Tada atsistoja M.P. Kirkilas 
ir. kol matysime ir girdėsime 
tikrovėje, teks pasikliauti vaiz
duote. Laimė, kad Konstituci
ja nesako, jog ministrai “priva
lo būti” Seimo nariais, o tik, 
kad Seimo nariai “gali būti ski
riami”. Tad priklauso nuo tei
sininkų, žiniasklaidos, Prezi
dento ir nuo sėdynėmis su mi
nistrais suaugusių seimūnų, 
kad šis valstybei pavojingas, ar 
bent jau žalingas, konstitucinis 
farsas kuo greičiau baigtųsi. 
Net be Konstitucijos pataisų. 
Padėtų ir tai, jei patriotai in
telektualai liautųsi kalbėję su 
savimi ir, kaip ragina popie
žius B enedik tas X V I, įs i
trauktų į tautų, bei per tai į viso 
pasaulio , likim ą lem iančią 
politiką. Nes nelaimė tame, 
kad politikoje gerų žmonių 
pa lik tą  tuštum ą ne v isada 
užpildo geresni už geruosius. 
Nereikia toli žvalgytis, kad tai 
pastebėjus.

Vilius Bražėnas

mis komunistinėmis tarnybo
mis", - Italijos laikraštis Corri- 
ere della Sera citavo G. Battis- 
tos Re pareiškimą.

Sis laikraštis, nenurody
damas šaltinio, tvirtino, kad 
popiežius tik šeštadienio vakarą 
faksu gavo 80 lapų informaciją 
apie S. Wielgus šnipinėjimo 
patirtį. Faksogramą atsiuntė 
Lenkijos vyriausybė, ir infor
macija buvo išversta į gimtąją 
popiežiaus vokiečių kalbą. -

Šis skandalas labai paken
kė popiežiaus, pernai viešėjusio 
Lenkijoje ir pagerbusio savo 
pirmtaką, iš Lenkijos kilusį 
Joną Paulių II, kuris smarkiai 
prisidėjo prie komunistų reži
mo žlugimo, reputacijai. Šio 
skandalo popiežius asmeniškai 
kol kas nekomentavo.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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J.E. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 
VALDUI ADAMKUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI 
VIKTORUI MUNTIANUI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI 
PIRMININKUI GEDIMINUI KIRKILUI

Gerbiamieji,
2006 m. lapkričio 13 d. Lie

tuvos Respublikos Konstituci
nis Teismas nusprendė, kad 
ateityje jokia grupė asmenų 
negalės turėti ir Lietuvos, ir ki
tos valstybės pilietybės. Sis 
sprendimas šokiravo daugelį 
lietuvių, gyvenančių užsieny
je, kurie buvo įgiję kitos šalies 
pilietybę, bet norėjo likti ir 
Lietuvos piliečiais, ar planavo 
kreiptis dėl Lietuvos pilietybės 
suteikimo savo vaikams, gi- 
musiems svetur. Lietuva kuria 
įvairias strategijas, kaip pri
stabdyti masinę emigraciją bei 
sudaryti sąlygas užsienio lietu
viams grįžti į Tėvynę. Verti
mas atsisakyti kitos šalies pi
lietybės norint išlaikyti Lietu
vos pilietybę visas šias pastan
gas neigia, griauna.

Mūsų žiniom is, daugiau 
kaip pusantro milijono lietuvių 
kilmės asmenų gyvena Eu
ropoje, A m erikos žem yne, 
Australijoje, Rytų kraštuose ir 
Azijoje. Per pastaruosius 15 
metų skaičiuojama, kad iš Lie
tuvos išvyko daugiau kaip 
404,000 žmonių, tarp jų  - bent 
16,000 lietuvių vaikų. Daug 
vaikų yra gimusių neseniai iš- 
vykusiems. Užsienio lietuviai 
sudaro maždaug trečdalį tau
tos.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, kuri atstovauja užsieny
je gyvenantiems lietuviams, 
apgailestauja, kad Konstituci
nis Teismas pasirinko taip 
siaurai interpretuoti Konsti
tuciją. Konstitucija nedraudžia 
dvigubos pilietybės, o leidžia 
ją "atskirais atvejais", kas, in
terp retuo jan t p lačiau , gali 
reikšti grupę asmenų.

1928 m. Lietuvos Konsti
tucija taip pat teigė, kad nie
kas negali būti kartu Lietuvos 
ir kitos valstybės pilietis (#10 
pirmoji dalis), tačiau taip pat 
skaitome, kad "Lietuvos pilie
tis tačiau nepraranda savo pi
lietybės teisių patapęs kurio 
Amerikos krašto piliečiu, jei 
atlieka tam tikras įstatymo nu
rodytas pareigas." Si pastraipa 
kaip tik buvo parašyta atsižvel
giant į tai, kad tuo metu lietu
viai masiškai emigravo į už
sienį. Taigi konstitucinis dvi
gubos pilietybės precedentas 
yra.

Konstitucinis Teismas tai
pogi nusprendė, jog tie Piliety
bės įstatymo straipsniai, kurie 
įvardija kai kurias lietuvių kil
mės grupes, sudaro diskrimi
nacinį atspalvį, nors pats Kons
titucinis Teismas pripažįsta, 
kad konstitucinis asmenų ly
giateisiškumo principas nepa
neigia galim ybės įstatym e

nustatyti diferencijuotą teisinį 
reguliavimą tam tikrų asmenų 
kategorijų, esančių skirtingose 
padėtyse, atžvilgiu. Aišku, tos 
kategorijos turi būti pateisina
mos. Lietuvai atstačius savo 
nepriklausomybę, ta grupė as
menų, kurie nukentėjo nuo 
okupacijos, turi turėti kokias 
nors privilegijas atgauti turėtą 
pilietybę. Kitaip tęsiamas oku
panto pradėtas tautos nupilie- 
tinimas bei suskaldymas. Ne
jaugi leisime okupacijai at
skirti visam laikui didelę dalį 
tautos, vaikus nuo tėvų, gimi
nes nuo giminių?

1997 m. Europos konven
cija dėl pilietybės (16 straips
nis) pabrėžia, kad "valstybė 
neprivers atsisakyti ar nustoti 
kitos pilietybės, tam, kad įgytų 
ar išlaikytų savo pilietybę, jei 
tas atsisakymas ar nustojimas 
yra neįmanomas ar racionaliai 
nepriimtinas". Nors Lietuva 
šio dokumento nėra pasira
šiusi, tačiau ji yra Europos da
lis ir privalėtų atsižvelgti į tos 
Konvencijos nuostatas.

Konstitucija yra gyvas, be
sivystantis dokumentas ir turi 
būti interpretuojama atsižvel
giant į dabartines sąlygas. Kai 
Lietuvos Konstitucija buvo 
rašoma, pavojai Lietuvai buvo 
kitokie nei šiandien. Dabar 
Lietuvoje mirštamumas pra
noksta gimstamumą. Vyksta 
masinė emigracija ir "protų 
nutekėjimas", Lietuvos darbo 
rinkoje jaučiam as didžiulis 
darbininkų stygius. Vykstantys 
demografiniai pokyčiai Lietu
vai pragaištingi. Ar tai atitin
ka tautos ir valstybės intere
sus? Ar nederėtų saugoti, tau
soti Lietuvos piliečius, sudary
ti jiems visas galimas sąlygas 
tokiais išlikti? Didelė tikimy
bė, kad išvykę dirbti ar moky
tis ir įgiję kitos šalies pilietybę, 
nenorės jos atsisakyti. Jeigu 
jie bus priversti rinktis Lietu
vos ar kitos valstybės pilietybę 
-  yra pavojus, kad rinksis ki
tos šalies. Jie liks giliai įskau
dinti ir įsitikinę, kad Lietuvos 
valstybei jie nei buvo nei kada 
nors bus reikalingi.

Lietuva yra tautine valsty
be. Ji kūrėsi lietuvių tautos pa
grindu, o užsienio lietuviai yra 
neatsk iriam a tau tos dalis. 
Mums, užsienio lietuviams, 
gyvybiškai svarbu, kad Lietu
va neatstumtų tūkstančių savo 
tautos narių. Praradimas saito 
su Tėvyne mums yra labai 
skaudus, tačiau mums rūpi ir 
pačios Lietuvos ateitis, jos 
ekonominė gerovė, jos kultū
ros klestėjimas ir demografi
nis saugumas.

Nuoširdžiai tikimės, kad

Lietuvos Seimo Konstitucijos salėje sausio 9 d. įvyko konferencija “Lietuvos Helsinkio grupei 30 
metų”. www.lrs.lt

SEIME PAMINĖTAS
LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS 30-METIS

V iln iu s , sausio  9 d. 
(LGĮTIC). Antradienį Seime 
paminėtas Lietuvos Helsinkio 
grupės 30-metis. Šiai progai 
skirtos tarptautinės konferen
cijos dalyviai akcentavo, kad 
šios grupės veikla prasminga 
ir dabar.

“Žmogaus teisių apsauga - 
vienas svarbiausių Helsinkio 
grupės tikslų - ir dabartinėje 
Lietuvoje turėtų būti nenu
trūkstamas, nuolat vykstantis 
procesas. Šioje veikloje neuž
tenka vien valstybinių insti
tucijų veiksmų, būtinas ir pa
čios visuomenės aktyvus daly
vavimas, informuojant apie 
žmogaus teisių pažeidimus, 
atkreipiant į juos valstybės ir 
visuomenės dėmesį, teikiant 
siūlym us dėl vienų ar kitų 
problemų sprendimo”, - kreip
damasis į konferencijos daly
vius sakė Seimo pirmininkas 
Viktoras Muntianas.

Jungtinės Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurės Airijos Kara
lystės ambasadorius Lietuvoje 
Colin Roberts gerai įvertino 
Lietuvos H elsinkio grupės 
veiklą istoriniu požiūriu. Jis 
taip pat akcentavo, kad ir šiuo 
metu jos patirtis galėtų įkvėp
ti ir būti labai naudinga tau
toms, vis dar turinčioms daug 
problemų žmogaus teisių si
tyj e .

Lietuvos Helsinkio grupės 
signataras Viktoras Petkus at
kreipė dėmesį į tai, kad ši gru
pė kėlė į viešumą ne tik Sovie
tų Sąjungoje daromus žmo-

Lietuva suras būdų lietuviams 
išlaikyti savo pilietinius ryšius 
su Tėvyne arba, jei jie gimę 
svetur, pilietinius ryšius už
megzti neprarandant gimtojo 
krašto pilietybės.

Pagarbiai,
PLB Valdybos vardu 

Regina Gytė Narušienė, J.D., 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė

gaus teisių pažeidimus, bet ir, 
naudodama tarptautinę areną, 
nuolat priminė Lietuvos oku
pacijos faktą. Kita vertus, Lie
tuvos rezistencinės kovos kon
tekste  L ietuvos H elsinkio  
grupė turėjo tam tikrą išskirtinį 
bruožą. Šį jos veiklos kitoniš
kumą taip pat akcentavo kitas 
signataras - prof. Tomas Venc
lova.

Pasak Lietuvos Helsinkio 
grupės steigėjų, ji rūpinosi ne 
tik lietuvių tautos nacionali
niais reikalais, bet ir tautinių 
mažumų, kitų tautų problemo
mis; išsakė savo požiūrį į kai 
kuriuos tarptautinio atgarsio 
susilaukusius įvykius pasau
lyje, t.y., pasak T. Venclovos, 
grupė siekė rūpintis ne vien 
“savo kiemu”. Anot jo, ji buvo 
mažytis demokratinės visuo
menės modelis, kuriame sutarė 
kairieji ir dešinieji, lietuviai ir 
nelietuviai, prioritetu pasirinkę 
žmogaus, asmens teisių virše
nybę prieš valstybės interesus.

Seime vykusioje konferen
cijoje taip pat kalbėjo prof. 
Saulius Katuoka, Seimo Tėvy
nės sąjungos frakcijos narys 
Audronius Ažubalis, Maskvos 
Helsinkio grupės pirmininkė 
Liudmila Aleksejeva, Latvijos 
demokratijos rėmimo fondo 
prezidentas Inis Calitis, Tarp
tautinės buvusių politinių kali
nių ir komunizmo aukų sąjun
gos atstovas Mart Niklus iš Es
tijos ir kiti.

Lietuvos Helsinkio grupė, 
kuri oficialiai vadinosi “Hel
sinkio susitarimų vykdymui

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

remti Lietuvos visuomeninė 
grupė”, susikūrė 1976 metais. 
Jos tikslas buvo tirti 1975 metų 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos Bai
giamojo akto, pasirašyto Hel
sinkyje, nutarimų pažeidimus 
ir informuoti apie juos pasau
lio visuomenę, taip pat šį do
kumentą pasirašiusių šalių vy
riausybes.

Lietuvos Helsinkio grupės 
nariai-steigėjai buvo kunigas 
K arolis G aruckas, fizikos 
mokslų daktaras Eitanas Fin- 
kelšteinas, poetė, pedagogė, 
buvusi politinė kalinė Ona Lu- 
kauskaitė-Poškienė, buvęs po
litinis kalinys Viktoras Petkus 
ir poetas, vertėjas T. Venclova.

Lietuvos Helsinkio grupės 
tiesioginė užduotis buvo re
gistruoti žmogaus teisių pažei
dimus ir platinti šią informa
ciją. Ši grupė savo veiklos ne
nutraukia ir dabar.

Estijos parlamentas trečią 
kartą svarstė įstatym ą “Dėl 
karo palaikų saugojimo” . Jis 
leistų išardyti sovietų karius 
šlovinančius paminklus bei 
perkelti jų kapavietes. Įstaty
mas numato, jog karių palaikus 
galima perkelti, jeigu šalia bus 
statomi visuomeniniai pastatai 
arba tiesiog “dėl saugumo”, 
praneša ITAR-TASS. Estijos 
premjeras Andrus Ansip ne
neigė, kad įstatymas reikalin
gas tam, jog būtų galima nu
griauti m iesto centre esantį 
“Talino išvaduotojo iš hitleri
nės okupacijos” paminklą.

http://www.lrs.lt
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SAUSIO 13-OJI - LAISVES GYNĖJU DIENA
Lietuva 16-ąjį kartą pager

bė už šalies laisvę 1991-ųjų 
sausį žuvusiųjų  atm inim ą. 
Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų 
diena.

Bandydama nuversti teisė
tai išrinktą ir nepriklausomos 
valstybės atkūrim ą paskel
busią Lietuvos valdžią, sovietų 
kariuomenė 1991 metų sausio 
13 dieną Vilniuje jėga užėmė 
Televizijos bokštą bei Radijo 
ir televizijos pastatą.

Desantininkams nutraukus 
televizijos ir radijo laidas, dar
bą pradėjo Kauno radiofonas 
ir televizija Sitkūnuose.

Sovietų kariuomenė tuo
met neišdrįso pulti Aukščiau
siosios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo rūmų, kuriuos saugojo 
dešim tys tūkstančių  taikių 
žmonių. Tačiau prie Televizi
jos bokšto nebuvo išvengta 
aukų - desantininkams pradė
jus su karine technika važinėti 
po minią ir šaudyti į begink
lius žmones, žuvo 14 ir buvo 
sužeista daugiau nei tūkstantis

SUGRĮŽĘS V. USPASKICHAS TURĖS DUOTI 
PARODYMUS

Vilnius, sausio 11 d. Tėvy
nės sąjungos vadovas, Seimo 
vicepirmininkas Andrius Ku
bilius nesiima vertinti Darbo 
partijos apsisprendimo įrašyti 
Rusijoje esantį Viktorą Uspa- 
skichą į savo kandidatų į savi
valdybių tarybas sąrašą, tačiau 
neabejoja, kad sugrįžęs į Lietu
vą Darbo partijos įkūrėjas tu
rės duoti parodym us teisė
saugai.

“Jeigu Darbo partija nori 
taip elgtis, tai tegul elgiasi, čia 
jau jų  reikalas. Bet kad V. Us- 
paskichas grįžęs turės duoti 
parodym us ir bendrauti su 
teisėsauga, tai yra faktas” , - 
ketvirtadienį, komentuodamas 
žinią apie galimą V. Uspaski- 
cho dalyvavim ą savivaldos 
rinkimuose, žurnalistams sakė 
A. Kubilius.

Neoficialiais nepatvirtin
tais žiniasklaidos duomenimis, 
V. Uspaskichas gali kandida
tuoti Kėdainiuose, Ukmergėje, 
Šiauliuose arba Švenčionyse.

EMIGRANTUS ŠAUKS ATGAL 
Į LIETUVĄ

Vilnius, sausio 5 d. (ELTA). 
Lietuvos valdžia pradės ak
tyviau ir organizuočiau kvies
ti emigravusius tautiečius at
gal į Tėvynę. P lanuojam a 
vykdyti nuolatinę ekonominės 
migracijos procesų ir darbo 
rinkos stebėseną, taip pat atlik
ti jos analizę ir prognozę, o po 
to su socialiniais partneriais 
įgyvendinti priemones ekono
minės migracijos procesams 
valdyti bei darbo rinkos pu
siausvyrai palaikyti.

Siekiant geriau koordinuo
ti migracijos srityje dirbančių 
institucijų veiklą numatoma

laisvės gynėjų.
Žuvusiųjų per Sausio 13- 

ąją ir vėlesnę Sovietų Sąjun
gos agresiją atminimas sausio 
12 d., penktadienį buvo pa
gerbtas Seime. Čia buvo At
virų durų valandos. Visi apsi
lankiusieji Parlamento galeri
joje galėjo apžiūrėti parodą 
“Liudijimai”.

Pavakare atminimo laužai 
suliepsnojo prie Televizijos 
bokšto, prie Lietuvos naciona
linio radijo ir televizijos, Ne
priklausomybės aikštėje.

Sausio 12 d., vakare Te
levizijos bokšto salėje buvo 
literatūros ir muzikos valanda 
“Nerimo mintys”.

Kaip ir kiekvienais metais 
pagerbiant laisvės gynėjų at
m inim ą, Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčioje įvyko koncertas 
“In Memoriam”.

Šeštadienį Sausio 13-osios 
minėjimo renginiai prasidėjo 
iškilmingu Seimo posėdžiu. 
Parlam ento galerijoje buvo 
pristatytas albumas “Piešiu

Beje, Darbo partijos pirmi
ninkas, jos frakcijos Seime se
niūnas Kęstutis Daukšys neko
mentuoja Rusijoje nuo Lietu
vos teisėsaugos besislapstan
čio Viktoro Uspaskicho gali
mo dalyvavimo savivaldos rin
kimuose. Spaudos konferenci
joje, atsisakydamas bet kokių 
komentarų šiuo klausimu, K. 
Daukšys teigė, kad tą padarys 
kitą kartą.

Darbo partijos vadas, neat
sakęs į žurnalistų klausimus, 
sutiko tik patvirtinti, kad V. 
Uspaskicho pavardė įtraukta į 
Darbo partijos kandidatų rin
kimų sąrašą, tačiau nepasakė, 
kurioje apygardoje.

Kaune vykusiame Darbo 
partijos tarybos posėdyje pa
tvirtinti šios politinės jėgos 
kandidatų į savivaldybių tary
bas sąrašai, o juose - ir V. Us- 
paskicho pavardė.

Premjero Gedimino Kirki
lo teigimu, Darbo partija, į 
savivaldos rink im ų sąrašą

įsteigti Migracijos reikalų tary
bą.

Tikimasi, kad tai padidins 
gyventojų ekonominį aktyvu
mą bei užimtumą, darbo rin
kos lankstumą, pagerins sau
gumo ir darbo sąlygas. Be to, 
numatoma parengti emigraci
jos prevencijos priem ones 
tiem s sektoriam s, iš kurių 
emigravo daugiausia darbuo
tojų.

E m igracijos stabdym o 
klausimai Vyriausybės Strate
ginio planavimo komiteto po
sėdyje buvo aptarti penkta
dienį. Jame iš esmės pritarta

laisvę” . Sausio 13 d., vidu
dienį Nepriklausomybės aikš
tėje buvo pakelta Valstybės 
vėliava. Taip pat vidudienį 
buvo duotas startas XVI tradi
ciniam tarptautiniam pagarbos 
bėgimui “Gyvybės ir mirties 
keliu” . Startavę prie A nta
kalnio kapinių bėgikai finišavo 
prie Televizijos bokšto.

Vėliau Sausio 13-osios au
kos buvo pagerbtos Antakalnio 
kapinėse. Lietuvos krašto ap
saugos savanorių pajėgų ka
riai pagerbė Laisvės gynėjus, 
palaidotus Alytaus, Kauno, 
Kėdainių, Marijampolės, Ro
kiškio kapinėse.

Tą pačią dieną Sausio 13- 
osios medaliai buvo įteikiami 
Respublikos Prezidento rū 
muose.

Laisvės gynėjų pagerbimo 
reng in iai baigėsi koncertu 
“Kada sūneliai sugrįš” sostinės 
Šv. Kotrynos bažnyčioje bei 
Šv. Mišiomis Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje.

LGITIC

įtraukdama Rusijoje nuo Lie
tuvos teisėsaugos besislaps
tantį Darbo partijos įkūrėją 
Viktorą Uspaskichą, daro dide
lę klaidą.

“Žinoma, tai yra rinkimų 
triukas, tai yra “piaro” dalis”. 
Darbo partija, nerasdama kito
kių argumentų savo reitingams 
pakelti, visokiais būdais mėgi
na reanimuoti šį politiką. Bu
vusį politiką. Ar jis grįš, ar 
negrįš, tai šiandien jau neturi 
jokios reikšmės”, - “Žinių radi
jui” sakė ministras pirminin
kas. Pasak premjero, dabarti
niai Darbo partijos atstovai 
turėjo atsiriboti nuo praeities, 
o ne elgtis visiškai priešingai.

Dar praėjusių metų pava
sarį į Rusiją pasitraukęs ir joje 
likęs Darbo partijos įkūrėjas ir 
buvęs jos pirmininkas Respub
likai patvirtino, kad sutiko da
lyvauti savivaldybių rinkimuo
se. V. Uspaskichas teigė neži
nąs, kurie skyriai pasiūlė jo  
kandidatūrą savivaldybių rin
kimuose. Buvęs darbiečių va
das šiuo metu laukia raštiško

Ekonominės migracijos valdy
mo strategijai ir priemonių pla
nui, kurie dar bus tikslinami.

Statistikos departamento 
duomenimis, nuo 1990 m. iš 
Lietuvos emigravo apie 404 
tūkst. žmonių. Pagal em ig
rantų skaičių tūkstančiui gy
ventojų Lietuva pirmauja Eu
ropos Sąjungoje. Dėl emigra
cijos daugiausia prarandama 
darbingo amžiaus gyventojų: 
2005 m. oficialiai emigravę 20
29 metų amžiaus gyventojai 
sudarė 37 proc., 30-59 metų 
amžiaus - 39 proc. Beje, jau ste
bima ir priešinga tendencija - 
2005 m., palyginti su 2004 m., 
grįžusių Lietuvos piliečių pa
daugėjo 38 procentais.

Viena iš 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių nuotraukų prie 
televizijos bokšto Vilniuje, kai rusų tankai traiškė Lietuvos laisvės 
gynėjus. www.lrs.lt

Darbo partijos tarybos spren
dimo, o kaip jam  elgtis - nu
spręs pasitaręs su konsultantais 
bei savimi.

“Tačiau tai nėra mano rin
kimų triukas, nes tokiuose tie
siog nedalyvauju”, - teigė V. 
Uspaskichas.

Darbo partijos pirmininkas 
Kęstutis Daukšys sausio 10 d. 
patvirtino, kad V. Uspaskichas 
sutiko dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose. “V. Uspaskichą 
kandidatu iškėlė keli partijos 
skyriai, su šiuo pasiūlymu jis 
susipažino ir sutiko dalyvauti 
rinkimuose, - sakė K. Dauk- 
šys. - Jeigu žmogus nori daly
vauti rinkimuose, vadinasi, jis 
tikrai nori grįžti į Lietuvą”.

LGITIC

VSD NEVYKDĖ SEIMO 
NUTARIMO

Vilnius, sausio 11 d. Valsty
bės saugumo departamentas 
(VSD), perdavęs Seimo valdy
bai kai kurias pažymas, ne
įvykdė Seimo nutarimo, kuria
me buvo prašoma pateikti jau 
anksčiau Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
prašomą analitinę medžiagą 
apie galimus aukštų pareigūnų 
korupcinius ryšius.

Tai po sausio 11 d., ketvir
tadienio neeilinio Seimo valdy
bos posėdžio žurnalistams sakė 
Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas. “Jeigu VSD negalė
jo  dėl kažkokių priežasčių 
įvykdyti Seimo nutarimo, tai tu
rėjo tiesiai šviesiai tą pasakyti, 
dėl ko to negali padaryti, bet ne
reikėtų siųsti medžiagos, kuri 
jau buvo kartą atsiųsta”, - sakė 
V. Muntianas. Jo nuomone, pa
teiktoje medžiagoje nėra nieko 
naujo. “Sprendžiant pagal re
gistraciją, tai Seimo komitetas 
tas pažymas turėjo”, - sakė V.

V. LANDSBERGIS:
PAMATYSIME SEIMO 

KOKYBĘ
Vilnius, sausio 8 d. Euro

pos Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis nėra pesimistiškai 
nusiteikęs dėl galimybės pri
imti Seime rezoliucijos projek
tą, kuriuo Parlamentas pavestų 
Vyriausybei kreiptis į SSRS 
tęsėjos Rusijos vyriausybę dėl 
kompensacijų 1991 m. sausio 
13-osios agresijos aukoms.

Jo nuomone, tai būtų Sei
mo kokybės testas. “Abejojan
tiems dėl rezoliucijos balsavi
mo rezultatų Seime galima ir 
taip tarti: pamatysime Seimo 
kokybę. Testas, į kurį nebūtina 
žvelg ti iš anksto p esim is
tiškai” . LGITIC

Muntianas. Seimo vadovas tei
gė, kad iš VSD gauta medžia
ga bus perduota Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
mitetui.

Jis taip pat neatmetė galimy
bės, kad Seimas gali paprašyti 
Generalinės prokuratūros įver
tinti “tą medžiagą, kuri iš VSD 
pusės traktuojama kaip ope
ratyvinė”. Seimo vicepirminin
kas konservatorius Andrius Ku
bilius VSD elgesį įvertino 
griežčiau negu Seimo pirmi
ninkas. “Manau, kad tai eilinis 
nepagarbos Seimui ženklas, 
švelniai tariant, švelnus pasi
tyčiojimas. Bet ką darysi, jeigu 
VSD laikinoji vadovybė yra 
nutarusi taip elgtis, jie turi to
kią teisę. Seimas, be abejo, turi 
teisę ginti savo autoritetą ir, 
manau, kad iki šiol Seimas 
nepakankamai tuo rūpinosi”.

Pasak jo, akivaizdu, kad 
Seimo prašymas yra neįvyk
dytas ir “tą čia galima labai 
aiškiai konstatuoti”.

LGITIC

http://www.lrs.lt
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LR GENERALINIO KONSULATO 
PRANEŠIMAS

S. m. sausio 27 dieną Lietu
vos politikos savaitraštis "At
gimimas" kartu su Valstybine 
lietuvių kalbos komisija, Lietu
vos nacionaliniu radiju ir te
levizija, Lietuvos savivaldybių 
asociacija, interneto portalu 
delfi.lt ir Pedagogų profesinės 
raidos centru rengia antrąjį Na
cionalinį diktantą, kuriam e 
kviečia dalyvauti ir užsienyje 
gyvenančius lietuvius. Prie šio 
projekto šiais metais aktyviai 
prisijungia ir Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministe
rija bei Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentas stengda
miesi suburti lietuvių bendruo
menes užsienyje, kad tą pačią 
dieną ir tą pačią valandą prie to 
paties diktanto teksto palinktų 
įvairiose šalyse gyvenantys lie
tuviai.

Nacionaliniu diktantu ne
siekiama patikrinti ar lietuviai 
moka visas lietuvių kalbos gra
matikos taisykles ir skyrybos 
niuansus, bet norima paskatin
ti, kad kiekvienas pamąstytume 
apie mūsų kalbos grožį ir gir
dimo žodžio esmę. Svarbiausia 
griežta šio diktanto sąlyga -  
diktantas turi būti rašomas vi
sose valstybėse tą pačią dieną 
ir tuo pačiu metu.

Nacionalinio diktanto teks-

METŲ MOTERIMI PASKELBTA RAŠYTOJA 
J. IVANAUSKAITĖ

Vilnius, sausio 11 d. Žur
nalas “M o te ris” 2006-ųjų  
Metų moterimi paskelbė ra
šytoją, dailininkę Jurgą Iva
nauskaitę.

Jau 15-ąjį kartą skelbiama 
M etų m oterim i tam pa cha
rizm atiška, kūrybinga, v i
suomenine veikla gerai žino
ma asmenybė.

2006-ųjų Metų moters ti
tulą pelniusi rašytoja, Nacio
nalinės kultūros ir meno pre
mijos laureatė J. Ivanauskaitė, 
užklupta sunkios ligos, pri
sipažįsta: “Kartais atrodo, kad 
2006-ieji man buvo tarsi dar 
vienas, magaryčių dovanotas 
gyvenimas, per kurį patyriau 
ir suvokiau daugiau nei per 
ligi tol įveiktą, išbaigtą ir 
užbaigtą 44-erių metų perio
dą” .

“Jurga - iš tų žmonių, ku
rie kiekvienam sutiktam savo 
kelyje dovanoja stebuklingas 
akimirkas. Kiekvienas turime 
jas savas, bet, jei sudėtume į 
vieną dėlionę, matyt, sukur
tume neįtikėtiną paveikslą. 
Jame tilptų ir Jurgos užburian
tis juokas, ir tyla, jos klajonės, 
paklydimai ir atradimai, jos 
meilės ir nusivylim ai... Tai 
nuostabi gyvenim o šventė, 
padovanota mums visiems”, - 
teigia “M oters” žurnalo vy
riausioji redaktorė Gražina

tas bus diktuojamas sausio 27 
dieną, šeštadienį, 11 valandą 
ryto Lietuvos laiku (3 valandą 
nakties Čikagos laiku) per Lie
tuvos televizijos antrąją pro
gramą, Lietuvos radijo pirmąją 
programą bei internetu sve
tainėje www.lrt.lt. Vasario 17 d. 
Vilniuje vyks antrasis - finali
nis - diktanto konkurso eta
pas, bet geriausiai diktantą 
užsienyje parašiusieji bus ren
kam i jau  po pirm ojo turo. 
Antrojo Nacionalinio diktan
to nugalėtojas laimės Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos ins
tituto įsteigtą prizą -  Visuo
tinės lietuvių enciklopedijos 
komplektą.

Pageidaujančius rašyti Na
cionalinį diktantą LR gene
ralinio konsulato Čikagoje 
patalpose sausio 27 dieną, 
šeštadienį, 11 valandą ryte Lie
tuvos laiku (3 valandą nakties 
Čikagos laiku) kviečiame re
gistruotis skambinant LR ge
neralinio konsulato telefonu 
312-397-0382 ext. 204 arba 
rašant elektroniniu paštu “mail- 
to: adm in@ ltconschi.org” 
a d m in @ lt c o n s c h i .o r g
nurodant savo vardą, pavardę, 
telefono numerį ir adresą.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

Michnevičiūtė.
J. Ivanauskaitė  bus p a 

gerbta sausio 18 dieną Valsty
biniame Vilniaus mažajame 
teatre, laureatei bus įteiktas 
Metų moters apdovanojimas - 
meniška rankų darbo sagė.

Išk ilm ėse  taip  p a t bus 
pagerbti žurnalo “M oteris” 
išrinkti 2006-ųjų šauniausi, 
veikliausi, talentingiausi įvai
rių sričių atstovai: psichologė 
Aistė Diržytė (“M etų opti
mistė”), istorijos profesorius 
Alfredas Bumblauskas (“Me
tų atradėjas”), “MTV Baltic 
Networks” generalinis direk
torius Marius Veselis (“Metų 
projektas”), kino režisierius 
Arūnas Matelis (“Metų kūrė
ja s”), teatro režisierė Dalia 
Ibelhauptaitė (“Metų prem 
je ra ”), grupė “LT U nited” 
(“Metų ambasadoriai”) ir žur
n a lis tė  E rika  U m brasa itė  
(“Metų drąsa”).

Metų moters titulą jau yra 
pelniusios: Kazimira Pruns
kienė, Rūta Vanagaitė, Bronė 
Vainauskienė, Janina Lapins
kaitė , M argarita  S ta rkev i
čiūtė, Lolita Varanavičienė, 
Alma Adamkienė, Algimanta 
Žukauskienė, Nijolė Drazdie- 
nė, Gražina Liautaud, Ugnė 
K arvelis, Rūta Jezerskytė, 
Nomeda M arčėnaitė, Edita 
Mildažytė. LG0TIC

Lituanistinių mokyklų mokytojos nuolatos savo mokiniams primena Lietuvos kultūrą, diegia patrio
tizmą ir meilę savo tautai: Laima Apanavičienė, Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės pavaduo
toja, “Draugo” redagcijos narė ir Čiurlionio meno galerijos direktorė, viduryje Maironio mokyklos 
Lemonte direktorė Audronė Elvikienė ir Čikagos mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė.

Ritos Janz nuotr.

LIETUVIŲ FONDO TARYBOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS 
KANDIDATŲ SIŪLYMAS

Lietuvių fondo narių meti
nio suvažiavimo metu (PLC, 
Lemonte) 2007 m. balandžio 
21 d. bus renkami 6 LF direk
toriai arba trečdalis LF tarybos 
direktorių trejiem s metams 
(viso LF direktorių tarybą su
daro 18 narių). Taip pat bus 
renkami 3 (trys) Kontrolės ko
misijos nariai vienų metų ka
dencijai. Kandidatų į LF direk
torių tarybą ir Kontrolės ko
misiją sąrašas bus išsiųstas 
visiem s LF balsuojantiem s 
nariams susipažinti ne vėliau 
kaip prieš 30 dienų iki narių 
suvažiavim o kartu  su p ra 
nešimu apie suvažiavimą. LF

LIETUVIŲ FONDO “DOVANA NARIAMS
Dažniausiai Lietuvių fondo 

vadovybė prieš Kalėdų šventes 
savo nariams išsiuntinėdavo at
einančių metų kalendorius. Ta
čiau 2006-jų pabaigoje nariai 
susilaukė kiek vertingesnės do
vanos -  LF stipendininkų: Gab
rieliaus Aleknos, Vakarės Pet- 
roliūnaitės ir Evelinos Puzaitės 
kūrybinės kompaktinės plokš
telės. Ant šios plokštelės įdėk
lo matome visų trijų atlikėjų 
nuotraukas, pavardes ir užrašą 
“Dovana nariams”.

Antroje įdėklo pusėje telpa 
trumpos atlikėjų biografijos lie
tuvių ir anglų kalbomis. Iš jų 
patiriame buvusių LF stipendi
ninkų išsilavinimą bei pasieki
mus iki šių dienų.

Stipriausiai iš to trejetuko 
yra užsirekomendavęs pianistas 
Gabrielius Alekna -  keturioli
kos konkursų laureatas. Gimęs 
Lietuvoje, jis muzikos mokslus 
tęsė garsiojoje Julliardo mo
kykloje New Yorke, kurioje 
baigė bakalauro, magistro ir 
doktoranto studijas.

Gana plati yra ir Evelinos 
Puzaitės kūrybinė biografija. Ir

Nominacijų komisiją sudaro 
pirmininkas dr. Robertas Vitas, 
nariai Ramona Steponavičiūtė 
Žemaitienė ir Algirdas Saulis.

Lietuvių fondo pilnateisiai 
nariai yra kviečiami siūlyti LF 
Nominacijų komisijai kandi
datus į LF direktorių tarybą ir 
Kontrolės komisiją iki 2007 
m. kovo 1 d., atsiunčiant kan- 
didato/ės vardą, pavardę, ad
resą, telefoną, trumpą biogra
fiją ir kandidato kvalifikacijų 
bei visuom eninės patirties 
trumpą apibūdinimą bei raš
tišką kandidato sutikimą. Kan
didatais gali būti tik pilnatei
siai LF nariai.

ji pradėjo fortepijono studijas 
gimtinėje -  Lietuvoje. Yra stu
dijavusi Londone, tapusi dau
gelio tarptautinių konkursų lau
reatė įvairiose valstybėse.

Vakarė Petroliūnaitė yra 
jauniausioji iš trijų. Ji ne pia
nistė, bet vokalo atstovė. Augu
si Lemonto apylinkėje, čia bai
gė Maironio lit. mokyklą, dai
navo Lietuvių operos chore. 
Dabar siekia bakalauro laipsnio 
Princeton, New Jersey valstijo
je ir planuoja tęsti vokalinės 
muzikos studijas.

B eje, šiai kom paktinei 
plokštelei įrašas padarytas per 
Lietuvių fondo surengtą kon
certą 2006 m. lapkričio 4 d.

Kartu su kompaktine plokš
tele buvo įdėtas ir šventinis pa
sveikinimas, pasirašytas LF Ta
rybos pirm. Vytauto Kamanto 
ir LF valdybos pirm. Sigitos 
Balzekienės. Jie sako:

“Įrašas parodo Jūsų dosnu
mo svarbą, prisidedant ne tik 
prie šių jaunų žmonių pasise
kimų, bet ir prie 1,000 mokslo 
stipendijų ir nenuskaičiuojamų 
įvairių organizacijų bei asme-

Papildomi kandidatai į LF 
tarybą ir Kontrolės komisiją 
galės būti siūlomi ir LF narių 
m etinio suvažiavim o metu, 
tačiau tik iki kovo1 d. gautų 
kandidatų vardai ir pavardės 
bus iš anksto praneštos visiems 
nariams prieš suvažiavimą ir 
įrašytos į balsavimo korteles. 
Siūlymus ir sutikimus galima 
siųsti paštu, faksu arba elektro
niniu paštu siųsti:

Lithuanian Foundation, 
Inc., LF Nominacijų komisi
ja, 14911 127th Street, Le
mont IL 60439. Faksas 630
257-1647, el. paštas: 
admin@lithfund.org LF inf.

nų, per daugelį metų gavusių 
Lietuvių fondo paramą”.

Čia reikia pažymėti jog šie
met -  2007-siais Lietuvių fon
das atžymės savo egzistencijos 
45 m. Tie, kurie nespėjo į jį įsto
ti, šiemet yra gera proga tai pa
daryti Lietuvių fondo adresas: 
14911 127 St., Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616.

Edvardas Sulaitis

Rita Lina Čyvaitė-Kliorienė,
Amerikos lietuvių žymi kultū
rininkė, muzikė, dirigentė, pra
ėjusią vasarą vadovavusi Dainų 
šventei, savaitraščio “Amerikos 
lietuvis” skaitytojų balsavimu 
buvo išrinkta 2006 metų svar
biausiu lietuvių kultūrai nusi
pelniusiu žmogumi.

delfi.lt
mailto:admin@ltconschi.org
mailto:admin@lithfund.org
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S  velkiname didelį tautinės minties
puoselėtoją ir veikėją, 

didžiai gerbiamą
VACLOVĄ MAŽEIKĄ,

švenčiantį Tėvynės 
ir Jos žmonių gerbūviui paaukoto 

gyvenimo
devyniasdešimtą jubiliejų. 
“Vilties” draugijos valdyba

••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c
C H IC A G O , IL

Dr. Jonas Adomavičius,
žymusis Am erikos lietuvių 
veikėjas, filantropas, Ameri
kos lietuvių vaiko ugdymo 
draugijos steigėjas (ALVUD) 
ir vadovas, Lietuvos mokslo ir 
švietimo įstaigų rėmėjas, ke
turių Lietuvių balso konkursų 
mecenatas, apdovanotas “Už 
nuopelnus Lietuvai” Koman
doro kryžium i, išleidęs 12 
knygų sveikatos klausimais, 
mirė gruodžio 20 d. atšventęs 
savo 95 metų gimtadienį gruo
džio 15 d. Čikagos ir apylin
kių lietuviai jį prisiminė savo 
maldomis sausio 6 d. daly
vaudami Svč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje, kur buvo 
kun. Arvydo Zygo aukojamos 
šv. Mišios už jo  sielą. Velio
nio urna buvo pastatyta bažny
čioje prieš altorių, kurią po 
pamaldų kunigas perdavė jo 
testam en to  vykdy to ja i dr. 
Rožei Somkaitei iš New York 
atvykusiai į laidotuves. Beveik 
pilną bažnyčią žmonių jaut
riai nuteikė vargonais grojama 
“Lietuva brangi” ir kitos gies
mės, kurias atliko Jūratė ir 
Edmundas Grabliauskai. Dr. 
Jono Adomavičiaus urna su jo 
kūno pelenais bus parvežta į 
Lietuvą ir Kėdainiuose palai
dota šalia jo motinos.

“D ain avos” ansam blio  
koncertas “Per slenkstį” įvyks 
sausio 28 d., 3 val. po pietų, 
Carl Sandburg vidurinės mo
kyklos salėje, Orland Park, 
13300 S. LaGrange Rd. Bilie
tus galima įsigyti Čikagos lie
tuvių “Seklyčioje”.

Vasario 16-osios -  pagrin
dinis Nepriklausomybės šven
tės m inėjim as, kurį rengia 
ALT’o Čikagos skyrius, įvyks 
vasario 11 d. Marijos mokyk
los salėje Čikagoje.

“Vaiko vartai į mokyklą” 
organizacijos vadovybės pra
nešim as bus sausio 21 d., 
12:30 val. po pietų, Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje, 
Lemonte. Lietuvių visuomenei 
bus pranešta 2006 metais atlik
ti darbai ir pasidalinta žiniomis

kas numatoma padaryti šiais 
metais. Si organizacija remia 
10 dienos centrų vaikams ir 
laikinosios globos namus Lie
tuvoje. Pranešimo metu bus 
parodytas filmas apie organi
zacijos veiklą Lietuvoje. Po
pietėje dalyvaus ir savo įspū
džiais apie kelių mėnesių sa
vanorišką darbą pasakos “Vil
ties angelo” Vilniuje dirbusi 
aktorė A udrė Budrytė-N a- 
kienė.

Illinois valstijoje, taigi ir 
Čikagoje, nuo sausio 1 dienos 
kiekvienas namas turi turėti 
anglies monoksido detektorių. 
Už detektorių įrengimą yra at
sakingi namų savininkai -  
nepaklususiem s naujam  įs
tatymui gresia baudos.

Čikagoje ir jos priemies
č iuose, pagal neo fic ia liu s 
Imigracijos skyriaus duome
nis, gyvena daugiau negu pu
santro m ilijono im igrantų, 
daugelis nelegaliai. Daugiau
siai yra atvykusių iš Meksikos, 
Lenkijos, Indijos ir Lietuvos. 
Čikagos miestas turi per 50 
priemiesčių.

Naujųjų m etų sutikimo 
pokyliai Čikagoje vyko Pa
saulio lietuvių centre Lietuvių 
fondo salėje ir didžiojoje sa
lėje. LF salėje programą atli
ko Klaipėdos teatro šlagerių 
dainininkė Vitalija Katunskytė 
ir muz. Ričardo Soko muzi
kinė grupė.

Dr. Jonas Valaitis mirė 
gruodžio 19 d. Vilniuje palikęs 
žymius savo veiklos darbus. 
Kaune studijavo Medicinos 
fakultete, Tuebungeno univer
sitete baigė studijas ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį. Vo
kietijoje įsteigė “Šviesos aka
deminio jaunim o sambūrį” . 
Veikė studentų atstovybėje. 
Nors šviesininkai skelbėsi ne
priklausą jokiai politinei parti
jai, tačiau jis dar 1948 m. įsto
jo  į Lietuvos socialdemokratų 
partiją. 1949 m. atvyko į JAV 
ir New York 1951 m. išlaikė 
valstybinius m edicinos eg
zaminus patalogijos specialy
bei. 1953 m. vedė Joaną Pal
tarokaitę, užaugino dvi dukras

“NAFTA IR KRAUJAS”
Amerikos Lietuvių Tarybos 

atstovybė Washingtone - Jung
tinis Am erikos Pabaltiečių 
Komitetas (JBANC) vasario 
9-10 d . L’Enfant Plaza vieš
butyje ir W oodrow W ilson 
centre Washingtone ruošia 7- 
ąją B altijos konferenciją  
“Nafta ir kraujas: Baltijos 
energija ir Komunizmo pa
likimas”.

Konferencijos garbės sve
čias bus Lietuvos Respublikos 
prezidentas J.E. Valdas Adam
kus, kuris padarys pagrindinį 
pranešimą. Konferencijos te
mos: Baltijos šalių energijos 
saugum as ir K om unizm o  
palikimas. Bus rodomi doku
mentiniai filmai apie Baltijos 
šalis, taip pat vyks susitikimai 
su JAV A dm inistracijos at
stovais. Daugiau informacijos 
ALTo tel. 773-735-6677, el. 
paštu: AltCenter@aol.com

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
G E N E R A L I N I O  
KONSULATO UŽUOJAUTA

Mirus žymiam Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjui
-  garsiam filantropui, Ameri
kos lietuvių vaiko ugdymo 
draugijos (ALVUD) steigėjui 
ir ilgamečiam jos pirmininkui, 
labdaros ir paramos Lietuvos 
m okslo bei švietim o įs ta i
goms iniciatoriui ir organiza
toriui, Ordino “Už nuopelnus 
L ietuvai” Kom andoro kry
žiaus kavalieriui bei nenuils
tančiam sveiko gyvenimo bū
do propaguotojui

A .f A.
DR. JONUI 

ADOMAVIČIUI,
nuoširdžiai užjaučiame ve

lionio artimuosius, draugus bei 
visus jį pažinojusius.

Arvydas Daunoravicius
Lietuvos Respublikos gene

ralinis konsulas Čikagoje

-  Laurą ir Rasą. 1960 m. Park 
Ridge ligoninėje pasižymėjo 
kaip patologas ir kelis dešimt
mečius vadovavo patalogijos 
skyriui ir dėstė patalogiją Illi
nois universitete. Parašė moks
linę knygą, kuri yra naudoja
ma studentų. Rašė ir mūsų 
spaudoje. Buvo aktyvus Lietu
vių fondo vadovybės narys -  
tarybos ir valdybos pirminin
kas. Daug padėjo Lietuvos me
dikams ir palaikė nuolatinius 
ryšius su Lietuvos socialde
mokratais. Vilniuje staiga jo 
širdis nustojo plakusi. Kūnas 
buvo parvežtas į JAV ir čia vi
suomenė Petkaus laidotuvių 
namuose Lemonte atsisveiki
no su velioniu. Lietuvių fondo 
Tarybos garbės pirm. dr. Anta
nas Razma tarė paskutinį žodį, 
kalbėjo ir jo brolis Jurgis Va
laitis, atvykęs iš New York 
valstijos. Po gedulingų pamal
dų palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse šalia savo 
žmonos.

Tradicinės skautų vyčių Kūčiose, 2006 m. gruodžio 17 d., Dievo 
Motinos parapijos svetainėje, susitiko trys klevelandiečiai apdo
vanoti Geležinio Vilko ordinais. Iš kairės -  v.s. kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, jūrų v.s. Vladas Petukauskas, v.s. fil. Nijolė Kers- 
nauskaitė. Napoleono Vuciano nuotr.

C IC E R O , IL

KUN. DR. K. TRIMAKAS 
VĖL PAS CICERO 

LIETUVIUS
Gruodžio 10 d. Cicero IL ir 

apylinkių lietuviai tikintieji, 
kurie lanko Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, buvo laimingi prie 
altoriaus matydami savo dva
sios vadą kun. Kęstutį Trimaką, 
kuris po beveik 4 mėnesius 
trukusios misijos Lietuvoje vėl 
sugrįžo atgal į namus.

Kaip ir kiekvieną rudenį, 
kun. Kęstutis Trimakas pra
leido Lietuvoje, dėstydamas 
trijose aukštosiose mokyklose: 
Kauno Vytauto Didžiojo, Vil
niaus pedagoginiame ir Šiaulių 
universitetuose. Šiemet jis iš
vyko kiek anksčiau, nes norėjo 
suspėti į Ateitininkų kongresą, 
vykusį rugpjūčio antroje pusėje 
Panevėžyje.

Atlaikęs sekmadienines Šv. 
Mišias dvasininkas, knygų au
torius, mokslo vyras ir profe
sorius susitiko su tautiečiais 
tradiciniame ciceriečių lietuvių 
sekmadieniniame pabendra
vime, kur papasakojo apie 
tėvynėje praleistas dienas, o 
taip pat atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus.

Atsinešė seną gaublį. Kun.
K. Trimakas į susitikimą atsine
šė seną gaublį, kuriame, nors ir 
prieš daugelį metų pagamin
tame, jau buvo ir mūsų šalies 
vardas. “Tame sename gaublyje 
atradau Lietuvą. Pasaulis ap
valus, sukasi ir malonu, kad 
Lietuva dar ten tebėra, todėl į 
ją  kasmet ir vykstu” , - šiais 
žodžiais apie vizitą tėvynėje 
prakalbėjo ilgesnį laiką ten 
prabuvęs dvasiškis, kuris, beje, 
į Lietuvą vyko jau 14-tą kartą.

Kalbėtojas papasakojo apie

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Katalikų teologijos 
fakultetą, įsteigtą dar prieškario 
metais, kuriame jam teko dar
buotis ir iš čia važinėti į Vil
niaus bei Šiaulių universitetus. 
Kunigas papasakojo, kad Kau
ne yra daug naujovių, o ir pats 
Vytauto Didžiojo universitetas 
šiek tiek vis keičiasi. Kaip ir 
anksčiau, yra kursų, kuriuos iš 
užsienio atvykę mokslo vyrai 
bei moterys dėsto angliškai. 
Pats universitetas stipriai orien
tuojasi į Vakarus. Pasak kalbė
tojo, pasigirsta balsų, net siū
lančių čia viską dėstyti anglų 
kalba.

Kun. Kęstutis nusiskundė, 
kad Lietuvos valdžia aukštąsias 
mokyklas mažiau remia, ir stu
dentams yra sunkiau pragyven
ti. “Be to, - pažymėjo jis, - Lie
tuvoje mažėja kunigų seminari
jų, kai kurios jau susijungė”.

Kunigas perdavė linkėjimus 
ir sveikinimus iš kai kurių Lie
tuvos bažnyčios hierarchijos 
vadų, kurie geru žodžiu prisi
mena Cicero lietuvius, nes 
anksčiau čia jiems yra tekę vie
šėti. Tokių sąraše pirmuoju ėjo 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius.

Klausimų -  atsakymų “sesi
joje” buvo paliestas masiškas 
bėgimas iš Lietuvos ieškant 
geresnio uždarbio. Be to, kun. 
Kęstutis iškėlė “žudynes ant 
kelio” -  tai pagausėjusios au
tomobilių avarijos keliuose.

Aldona Zailskaitė, Cicero 
lietuvių tikinčiųjų aktyvistė, 
kun. Kęstutį priskyrė prie mūsų 
bendruomenės apaštalų, kurie 
vyksta Lietuvon apaštalauti, 
todėl pasiūlė jam sušukti tris 
kartus “valio”.

(Nukelta į 12 psl.)

mailto:AltCenter@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Baltarusijoje 

siūlomas Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatin
giems pavedimams Edminas Bagdonas. Taip nutarė Vyriausybė. 
Lapkričio 30 dieną Turniškių skandale minimo E. Bagdono 
kandidatūrai pritarė Seimo Užsienio reikalų komitetas. E. Bag
dono kandidatūrai pasipriešino Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas konservatorius Audronius Ažubalis ir 
frakcijai “Tvarka ir teisingumas (Liberalai demokratai) atstovau
jantis Dailis Alfonsas Barakauskas.

Seimo narys konservatorius Emanuelis Zingeris žurnalistams 
prisipažino, jog visą naktį galvojęs, kaip pasielgti, nes situacija, 
jo vertinimu, yra sudėtinga, “ypač, kai pažįsti žmogų, kuris yra 
puikus diplomatas”. “Susilaikiau nuo balsavimo, šiame balsavime 
nedalyvavau, išreikšdamas savo poziciją”, - sakė E. Zingeris. Jis 
pažymėjo, kad E. Bagdoną pažįsta nuo 1990 metų ir neabejoja 
dėl jo patriotizmo. “Manau, kad dėl jo valstybinio patriotizmo 
jokių klausimų nekyla, tai yra žmogus, kuris yra Lietuvos valsty
bės patriotas ir įrodęs tai įvairiose tarnybose”, - sakė E. Zingeris. 
Vis dėlto E. Zingeris kartu su parlamentarais A. Ažubaliu ir D. A. 
Barakausku pasirašė atskirąją nuomonę, kurioje Užsienio reikalų 
ministerijos žingsnis teikti E. Bagdono kandidatūrą vertinamas 
kaip iššūkis Konstitucijoje įtvirtintam parlamentinės kontrolės 
principui. Atskirąją nuomonę pasirašę parlamentarai reiškia įsiti
kinimą, kad Užsienio reikalų ministerijos teikiama E. Bagdono 
kandidatūra atstovauti Lietuvai Baltarusijoje prieštarauja Diplo
matinės tarnybos įstatymo nuostatai, jog diplomatu gali tapti tik 
nepriekaištingos reputacijos pilietis.

Bandymu Lietuvos užsienio politiką paversti iškrypimu 
apkaltinti konservatoriai neliko skolingi. Jų idėja iš Rusijos 
išsireikalauti žalos atlyginimą per 1991 metų sausio įvykius 
nukentėjusiems žmonėms abejojantys politologai ir premjeras 
Gediminas Kirkilas buvo pavadinti Maskvos advokatais. Tėvynės 
sąjungos, kurios atstovas siūlo iš Rusijos prašyti kompensacijos 
1991 metų sausio 13 dieną sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms, 
pasipiktinimo sulaukė Vilniaus universiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų instituto direktoriaus Raimundo Lopatos 
pasvarstymai, esą negalima žaisti tokiais skaudžiais klausimais, 
ypač kai jie įvelkami į proginius reikalus.

Tėvynės sąjungos frakcijos atstovas Saulius Pečeliūnas 
įsitikinęs, kad žalos atlyginimo iš Rusijos reikia reikalauti griežtai. 
“Jei Lietuvoje mes prisiveisėme nelabai profesionalių juridiniu 
požiūriu Rusijos advokatų, ką padarysi”, - piktinosi jis. Į klausimą, 
ar tokiu advokatu galima įvardyti reikalavimo atlyginti žalą ne- 
remiantį premjerą G.Kirkilą, konservatorius atsakė klausimu: “O 
kodėl ne?” Vyriausybės vadovas pareiškė pritariąs politologo 
R.Lopatos nuomonei. G.Kirkilas teigė, kad Lietuva dėl žalos at
lyginimo į Rusiją yra kreipusis ne kartą, tačiau tai jokių rezultatų 
nedavė.

63 proc. lietuvių yra patenkinti savo gyvenimu, rodo “Eu
robarometer 66” apklausos rezultatai. Anot tos pačios apklausos, 
Lietuvos kaimyninių šalių gyventojai yra dar labiau patenkinti 
savo gyvenimu. Gyvenimo kokybe džiaugiasi 65 proc. latvių ir 
79 proc. estų. Visoje Europos Sąjungoje (ES) vidutiniškai 82 proc. 
gyventojų yra patenkinti savo gyvenimu, rodo apklausos rezul
tatai. Labiausiai gyvenimu patenkinti švedai (98 proc.), danai (97 
proc.), olandai (95 proc.) ir suomiai (94 proc.). Tuo tarpu Veng
rijoje tik 50 proc. šalies gyventojų džiaugiasi savo gyvenimo 
kokybe.

Metus JAV kalėjime praleidę bei vietos teismo išteisinti 
motorlaivio “Yalta” jūreiviai iš Klaipėdos ketina šiai šaliai pateikti 
milijoninį ieškinį. Tiesa, narkotikų gabenimu kaltintų jūreivių 
advokatai teigia, kad jų planus stabdo Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos nenoras talkininkauti gaunant informaciją apie šį teis
mo procesą. Jūreiviai seniai planavo išsireikalauti kompensaciją 
už neteisingus kaltinimus, tačiau tik dabar jiems atstovauti teis
me pasiryžo viena sostinės advokatų profesinė bendrija. Spėja
ma, kad ieškinio paruošimas gali užtrukti keletą mėnesių. LR 
Užsienio reikalų ministerija atsisako padėti savo piliečiams ginče 
su užsienio valstybe. Tokią skandalingą žinią paskelbė dėl ko
kaino gabenimo išteisintų Lietuvos jūreivių advokatai. Jie tvirti
na, kad jūreiviai ketina JAV pateikti didžiulius civilinius ieškinius, 
bet URM kaišioja pagalius į ratus.

Iš Klaipėdos uoste stovėjusio laivo “Porthos” pasprukę nele- 
galai pasiprašė politinio prieglobsčio ir pateko į Pabradės užsie
niečių registracijos centrą. Kaip jie pabėgo iš uosto, atsakingos 
tarnybos iki šiol nutyli. Anot prokurorų, ikiteisminį tyrimą dėl 
nelegalaus sienos kirtimo planuojama nutraukti, nes keturi iš lai
vo pasprukę marokiečiai pasiprašė politinio prieglobsčio. Tai jau 
trečias atvejis, kai iš uostamiestyje prisišvartavusio laivo pasprun
ka nelegaliai atplaukę asmenys. Visus juos pavyko sugauti.

Lietuvoje labdaros Kalėdų švenčių proga surengtame studentams 
pokylyje JAV ambasadorius Albert Cloud su žmona Mary Eliza
beth Vilniuje.

PREZIDENTAS TEIGIAMAI VERTINA 
NAUJĄ ES

ENERGETIKOS POLITIKĄ
V iln iu s , sausio  10 d. 

(ELTA). Prezidentas Valdas 
A dam kus sveik ina  naują 
žingsnį Europos Sąjungos 
(ES) bendros energetikos poli
tikos link bei Europos Komisi
jos trečiadienį patvirtintą ko
munikatą “Energetikos politi
ka Europai” .

“Džiaugiuosi, kad Europa 
priima sprendimus dėl naujos 
energetikos politikos. Manau, 
kad tokį ž ingsn į iš dalies 
paskatino Europos viršūnių 
tarybos susitikimas Lahtyje ir 
pastaruoju m etu padažnėję 
energetinių resursų tiekimo 
sutrikimai”, - sakė valstybės 
vadovas.

Anot V. Adamkaus, šian
dien jau galime skaityti ener
getikos strategiją Europai, ku
rioje rašoma apie bendrą ener
getikos rinką ir bendrą Euro
pos poziciją sprendžiant ener
getikos tiekimo problemas.

Prezidentas sakė tikįs, kad 
šiame dokumente išdėstytos 
mintys bus tikrai įgyvendina
mos. “Tikiuosi, kad neapsiri
bosime vien problemų bei jų

PRAŠYMAS DĖL BALTARUSIJOS ŠNIPO
Generalinės prokuratūros 

Tarptautinių ryšių ir teisinės 
pagalbos skyriaus vyriausioji 
prokurorė Laima Cekelienė 
tvirtina, kad Lietuvos apelia
ciniam teismui nutarus šni
pinėjim u įtariam ą 40 metų 
Baltarusijos pilietį Sergej Mo- 
nič išduoti baudžiamajam per
sekiojimui į Lenkiją, Lietuvoje 
nebeliko jokių kliūčių šiam 
prašymui įvykdyti.

Jeigu Baltarusijos teisėsau
gininkai šiomis dienomis Ge
neralinei prokuratūrai atsiųs 
žadėtą teisinės pagalbos pra-

sprendimo būdų įvardijimu, 
bet ir negaišdami laiko perei
sime prie konkrečių veiksmų. 
Manau, kad šie veiksmai Eu
ropos žmonėms parodys ES 
bendrosios rinkos ir bendros 
pozicijos energetikoje svarbą 
ir reikšmę”, - sakė V. Adam
kus. Jis pabrėžė, kad labai 
svarbiu bendru Lietuvos ir 
Lenkijos pasiekim u reikėtų 
vadinti tai, jog EK dokumente 
Vokietijos-Lenkijos-Lietuvos 
elektros tiltas yra vadinamas 
svarbiu projektu.

EK dokumente akcentuoja
ma ir atominės energetikos 
svarba. Tai, prezidento vertin
imu, yra padrąsinimas Lietu
vai greičiau imtis veiksmų sta
tant naują atominę elektrinę.

Labai teigiamai EK komu
nikatą vertina ir prem jeras 
Gediminas Kirkilas. Lietuva, 
anot Vyriausybės vadovo, turi 
įvairių blokadų patirtį ir skati
no siekti bendros energetikos 
politikos. Todėl pats faktas, 
kad Europos Sąjunga jau rodo 
politinį solidarumą ir supra
timą, yra labai svarbus.

šymą dėl S.Monič ekstradici- 
jos, Lietuva jo  nenagrinės. 
"Apeliacinio teismo nutartis 
yra galutinė ir neskundžiama, 
mes ją  vykdysime", - pabrėžė
L.Cekelienė.

Ekstradicijos byloje Gene
ralinę prokuratūrą atstovavusi 
prokurorė Rozita Požarskienė 
tvirtino, kad netgi jeigu Bal
tarusija teisinės pagalbos pra
šymą dėl S.Monič perdavimo 
būtų atsiuntusi anksčiau, grei
čiausiai jis taip pat būtų likęs 
nesvarstytas. "Kuo Baltarusi
ja  jį kaltins?" - stebėjosi pro-

ĮPUSEJO
EUROPOS

PARLAMENTO
KADENCIJA

V iln iu s , sausio  12 d. 
(ELTA). Europos Parlamento 
(EP) šeštoji (2004-2009 m.) 
kadencija, kurioje Lietuvai 
pirm ąkart atstovauja 13 EP 
narių, įpusėjo. Iš viso 2004 m. 
birželį išrinktą EP sudaro 732 
nariai iš 25 Europos Sąjungos 
(ES) šalių.

EP deputatai atstovauja 
daugiau nei 455 mln. ES pi
liečių (iki Rumunijos ir Bul
garijos į ES įstojimo šių metų 
sausio 1 d.). Kiekvienos šalies 
atstovų skaičių lemia ES narės 
gyventojų skaičius - gausiau
siai atstovaujama Vokietija, 
Prancūzija, Italija ir Jungtinė 
Karalystė.

2007 m. sausis - šeštosios 
kadencijos EP darbo pusiau
kelė. Netrukus įvyksiančioje 
EP plenarinėje sesijoje, kurios 
paprastai Prancūzijos mieste 
Strasbūre vyksta vieną darbo 
savaitę per mėnesį, deputatai 
išrinks naująjį EP pirmininką 
ir jo pavaduotojus likusiam 2.5 
metų laikotarpiui.

2004 metais EP, kuris įpras
tomis dienomis dirba Briuse
lyje, iš esmės pasikeitė. 2004 
m. gegužės 1 d. įvyko istorinė 
ES plėtra - nuo 15 šalių ji  
išsiplėtė iki 25, o birželį visose 
ES narėse buvo surengti rinki
mai į EP. Po šių rinkimų euro- 
parlamentarų skaičius padidė
jo nuo 626 iki 732, o oficialių 
darbo kalbų skaičius išaugo 
nuo 11 iki 20.

2007 m. į ES įstojus Bul
garijai ir Rumunijai europar- 
lamentarų skaičius dar labiau 
išaugo - iki 785, įskaitant 35 
naujus Rumunijos deputatus ir 
18 EP narių iš Bulgarijos. Nuo 
šių metų oficialių ES kalbų 
skaičius padidėjo iki 23, įs
kaitant rumunų, bulgarų ir ai
rių kalbas.

Šios kadencijos EP patvir
tino naują Europos Komisiją, 
balsavo už Paslaugų direkty
vos įteisinimą, naują regla
m entą dėl chem ikalų  
(REACH), pritarė ilgalaikiam 
ES biudžetui (2007-2013 m.) 
bei kitiems svarbiems teisės 
aktams. Iš Lietuvai dar ypač 
svarbių klausimų - Baltijos jū 
ros regioną pripažinti svar
biausiu.

kurorė.
Lietuvos apeliacinio teismo 

teisėjas Aloyzas Kruopys sau
sio 11 d. paskelbė, jog nėra 
jokių kliūčių išduoti Baltarusi
jos pilietį baudžiamajam per
sekiojimui į Lenkiją. Dėl Lie
tuvos teismų Baltarusijos am
basada Lietuvą jau apskundė 
Europos Tarybai, artimiausiu 
metu S.Monič advokatas keti
na išsiųsti skundą Europos 
žmogaus teisių teismui. LG0TIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

Vincas Mykolaitis-Putinas

VIVOS PLANGO
Per bedugnes ir kalnus 
Jūs žengiat kaip gigantai, 
Išnardote marias 
Ir kylat i padanges,
Ir spjaudot ugnimi,
Ir vemiate siera,
Ir Dievo žemėj jums nėra,
Gyvieji!

Vieni kaip viešpačiai,
Kiti — vergai,
Visi rūstaus likimo sūnūs,
Kerštu pritvinusia dvasia.
Ir Kaino ženklas kaktose,
Ir ta pati klaiki dalia —
Kentėt apgaulėj ir mele 
Ir žūti keikiant žydrą dangų.
Vivos plango.

Rūsčių dienų kerštingi sūnus, 
Nepalaimos herojai,
Visais keliais, visom kryptim 
Su juoda prievartos mintim 
Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, 
Likimo baimės pasmerkti.
Kur krinta jūs šešėlis,
Ten džiūsta skaisčios gėlės.
Po švinine jūs koja 
Kantrus akmuo vaitoja.
Nuo jūs burnų nuodingo kvapo 
Vaiduokliai keliasi iš kapo. 
Klaikiam šios žemės pragare 
Jūs trypiat sėkla nemaria 
Ir žydit apgauliais žiedais,
Ir nokstat dvokiančiais nuodais, 
Tvaiku to melo ir žabangų.
Vivos plango.

“SURADO” IŠEIVIJOS GRAFIKUS

KULTŪROS KRONIKA

Lietuvos operos ir baleto 
teatras paskelbė tradicinių 
“Operos ir baleto švyturių” 
prizų laureatus. Šeši stiklo švy
turių apdovanojimai teikiami 
už besibaigiančių metų ryš
kiausius operos ir baleto vaid
menis. 2006 metų operos solis
tu pripažintas baritonas Vytau
tas Juozapaitis už Žermono 
vaidmenį operoje “Traviata” ir 
Šarpleso vaidm enį operoje 
“Madam Baterflai”. Metų ope
ros soliste tapo Irena Zelen-

/  GYVUOSIUS APVERKIU

Jūs žengiate i sostus
Ir minate altorius.
Nuo jūs istatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros;
Karūnos niekšų valiai,
O dulkėse karaliai.
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. 
Ir sūnūs nebeverkia,
Jei mirti motiną pasmerkia: 
Nereikalinga ir tuščia 
Žmogaus paniekinto kančia.
Ir vakaruos užgeso saulė —
Vien piktas melas ir apgaulė. 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo, 
Praskrido raitelis ant žirgo,
Ir dalgis sutemoj sužvango.
Vivos plango.

kauskaitė, sukūrusi įsimintiną 
Baterflai vaidm enį operoje 
“Madam Baterflai”. Metų bale
to solistu tapo Aurimas Pau
lauskas už Soloro partiją balete 
“Šešėliai”, ir Dezyrės vaidmenį 
“Miegančiojoje gražuolėje” . 
Metų baleto soliste tapo Inga 
Cibulskytė, sukūrusi Džuljetos 
vaidmenį balete “Romeo ir 
Džuljetą” bei Mari - “Sprag
tuke” . Metų operos viltimi 
paskelbta Jovita Vaškevičiūtė 
už penkis nepagrindinius vaid
menis operose “Madam Baterf
lai”, “Eugenijus Oneginas”.

Lietuvos baleto artistas Nerijus 
Juška savo 30 m. sukaktį pami
nėjo šokdamas L. A. Minkaus 
baleto “Šešėliai” premjeroje Vil
niuje. Nuotraukoje -  po spek
taklio su savo mama.

Nežinomą, bet atpažįstamą 
lietuvių išeivijos grafiką buvo 
galima pamatyti sostinės dailės 
galerijoje “Dalia”.

Kartu su Šiaulių “Laiptų” 
galerija atidarytoje ekspozici
joje “Nežinoma, tik atpažįs
tama grafika” pristatomi darbai 
iš garsaus lietuvių menotyri
ninko ir bibliofilo Povilo Rek- 
laičio (1922-1999) sukaupto 
grafikos rinkinio.

Pasak parodos kuratorės, 
Šiaulių “Laiptų” galerijos di
rektorės Janinos Ališauskienės, 
ši kruopščiai sukomplektuota ir 
parengta paroda - tai dar vie
nas bandymas pristatyti visuo
menei egzilio palikimą, jos dai
lės kultūrą. Paroda, sudaryta iš 
Veimare (Vokietija) gyvenusio 
menotyrininko P. Reklaičio su
kaupto rinkinio, ir primena 
mums apie šio dailės tyrinėto
jo, išeivių parodinio gyvenimo 
užsienyje įkvėpėjo ir organiza
toriaus veiklos svarbą sudėtin
gomis egzodo sąlygomis. Me
notyrininkas buvo ne tik vienas 
iš nedaugelio Lietuvos išeivijos 
dailės tyrinėtojų, bet ir dailės 
parodų, vykusių 1955-1965 
metais Vakaruose iš savo su
rinktos kolekcijos, kuratorių.

Ekspozicijos branduolį su
darė dviejų kartų dailininkų - 
Pauliaus Augiaus-Augustina- 
vičiaus (1909-1960), Viktoro 
Petravičiaus (1906-1989), Te
lesforo Valiaus (1914-1977) bei 
Prano Gailiaus (g. 1928) ir Al
berto Veščiūno (1921-1976) 
kūryba - trys dešimtys grafikos 
darbų.

Pasak parodos kuratorės, 
apie išeivijos dailę pradėta kal
bėti palyginti senokai, dar so
vietmečiu, nuo XX a. septinto
jo dešimtmečio vidurio: buvo 
rengiamos personalinės išeivi
joje gyvenančių dailininkų pa
rodos, pasirodė pirmieji straips
niai. 1990 m. Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, dar labiau 
ryškėjo tendencija tyrinėti ir 
susigrąžinti prarastas kultūros ir 
dailės vertybes. Buvo rengia

mos ne tik individualios, bet ir 
platų išeivijos dailės spektrą 
reprezentuojančios parodos, 
leidžiami katalogai, mokslo 
veikalai.

Paroda galerijoje “Dalia” 
reprezentavo pokarinės lietuvių 
grafikos egzilyje dalį, padėjo 
atkurti jos raidos istoriją; bylo
ja apie lituanistikos sklaidą dai
lės parodų pavidalu ir iniciaty
vas jas rengti Vakarų Europoje 
XX a. 5-7 dešimtmečiais, taip 
pat rodė nė karto Lietuvos pub
likai nematytus P. Gailiaus ir A. 
Veščiūno grafikos lakštus ir 
piešinius.

Trys vyresniosios kartos 
menininkai - P. Augius-Augus- 
tinavičius, V. Petravičius ir T. 
Valius gimė ir mokėsi Lietu
voje, baigė Kauno meno mo
kyklą. Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje emigravo būdami vi
siškai susiformavę profesiona
lūs dailininkai, Lietuvoje jau 
tuomet žinomi kaip stiprūs gra
fikai, pedagoginę veiklą tęsė 
Freiburgo meno mokykloje 
Vokietijoje, Jungtinių Tautų iš
laikomoje UNRRA dailės aka
demijoje Miunchene, vėliau iš
garsėjo Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje.

P. Gailius ir A. Veščiūnas -
jau kitos kartos menininkai, į 
Vakarus pasitraukę būdami vi
siškai jauni ir mokslus ėję jau 
užsienyje. P. Gailius karo audrų 
buvo nublokštas į Prancūziją, 
mokėsi Strasbūro dailės mo
kykloje, 1950 m. išvyko į Pa
ryžių ir studijas tęsė Fernand 
Leger studijoje, litografijos mo
kėsi Aukštojoje dailės mokyk
loje. Iki šiol dailininkas gyve
na ir kuria Paryžiuje. A. Veš
čiūnas nuo 1940 m. Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete stu
dijavo architektūrą, nuo 1944 
m. Štutgarto aukštojoje techni
kos mokykloje tęsė architektū
ros mokslus ir buvo laisvas 
klausytojas Štutgarto meno 
akademijos profesoriaus ab- 
strakcionisto Willi Baumeister 
klasėje.

Lietuvos operos studijos nariai: iš kairės Ramūnas Urbietis, Fausta Savickaitė, koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras, Jovita Vaškevičiūtė, Rafailas Karpis , Aistė 
Ruškienė, prof. Virgilijus Noreika, Marija Lukošiūtė, prof. Vytautas Viržonis, Vilma Mončytė, Arūnas Dingelis, Eglė Ulienė, Jevgenijus Chrebtovas.
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Menotyrininkė Vida Mažrimienė iš Vilniaus su “Margučio II” radijo 
laidų vedėja Dalia Sokiene Čikagoje.

GARSIOS DAILININKĖS SUKAKTIS
Laiko tėkmę matuojame 

darbais, neišdildomais įspū
džiais ar iškiliomis datomis. 
Tolyn nubėgantys metai lei
džia džiaugtis, branginti, ver
tinti žmones, kurie yra šalia 
mūsų, giliai savo darbais pa
likdami meno pasaulyje neiš
dildomą pėdsaką.

Prieš 82-jus metus pasaulį 
išvydo viena ryškiausių dai
lininkių -  Magdalena Stankū
nienė, kuri sausio 5-ąją šventė 
savo gimtadienį. Ją pažįsta 
visa Siaurės Amerikos lietu- 
vija ir gausūs bičiuliai Lietu
voje. “M argučio II” radijo 
laidų  p rogram ai Č ikagoje 
didžiulė garbė ir laimė viešai 
p asv e ik in ti v isiem s gera i 
pažįstam ą dailininkę. D ai
lininkės darbus tevertina me
notyrininkai, o mes maža da
lelyte prisiliečiame prie jubi
liatės kūrybinio kraičio.

Vaikystė prabėgo L ietu
voje, toliau Vokietija, Anglija 
ir 1960 m. Čikaga, kur prasi
deda naujas gyvenimo etapas. 
Atsivežtas didžiulis bagažas 
džiaugsmų, netekties, skaus
mo ir begalinis noras tapyti, 
sutalpintas dailininkės pasą
monėje, kuri vėliau ir lėmė 
visą kūrybinį polėkį.

Čikagoje lankė Čikagos 
meno institutą, susipažinusi 
su žymiu lietuviu grafiku Vik
toru Petravičium i, pajaučia 
dar didesnę trauką dailei.

Dailininkės M agdalenos 
Stankūnienės kūrybinis lobis 
neišsenkantis, kaip ir ji pati, 
pasižyminti nepaprastu dos
numu, suvokdama, kad jos 
šaknys tėvynėje Lietuvoje -  
per vandenyną išplukdo dide
lę savo darbų dalį. Nereikia 
būti dailininku, kad žvelgiant 
į jos kūrybą pajustum, kokia

meile ir šiluma spinduliuoja 
kiekvienas jos darbas.

Lietuvą jau pasiekė šimtai 
jos dovanotų paveikslų, ren
giam os parodos įvairiuose 
Lietuvos miestuose, m ieste
liuose, paaukota  dešim tys 
tūkstančių dolerių įkuriant 
muziejus, juos restauruojant ir 
tai daroma iš begalinės meilės 
gimtajam kraštui -  Lietuvai. 
Kiek daug reikėjo takto, iš
m inties, gudrum o ir d ip lo
matijos ir moters žavesio, kad 
Lietuvos biurokratai paklustų 
dailininkės svajonių įgyven
dinimui. Lietuvos muziejuose 
sukaupti paveikslai spindu
liuoja didžiule dailininkės ener
gija, ir tai tebūna tarsi impul
sas naujoms kūrėjų kartoms.

Nors ir sulaukusi garbingų 
metų, dailininkė tebestulbina 
savo energija, gyvastingumu, 
darbštum u, kūryb ingum u, 
galbūt tai ir yra jos jaunystės 
eleksyro paslaptis. Magdale
na moka įpūsti tokią stiprią 
bičiulystės ugnį, kad žmonės 
taip ir limpa prie jos, kaip lau
ko bitės prie medaus. Tikriau
sia nėra nė vienos parodos, ar 
koncerto, ar pokylio, kuriame 
nesutiktume mūsų gerbiamos 
jubiliatės dailininkės Magda
lenos Stankūnienės. Nenuils
tanti dailininkė ryškiu talen
tu, ieško vis naujų techninių 
galimybių naujai interpretuo
ti jai duotą Dievo dovaną -  ta
pyti, kurti.

Ji yra Vilkaviškio rajono 
garbės narė, už indėlį į Lietu
vos kultūrą apdovanota D i

džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordinu. Ji yra pel
niusi daug premijų Amerikoje 
surengtose parodose, o Lietu
vos muziejuose -  Kaune, Vil
niuje, M olėtuose, Biržuose, 
Rietave, Skuode, Plungėje, 
įvairių regionų m okyklose, 
bibliotekose, ligoninėse jos 
paveikslai džiugina kiekvieno 
lietuvio širdį.

Prieš 62 metus palikdama 
savo kraštą, ji  vis dėlto jo  ne
paliko, širdimi ir siela įsikibo 
į g im tąją žem ę, kuri savo 
žemės šaknimis, tarsi syvais,

Palanga. 1991. Sintetinė tekstilė, spalvintas medžio raižinys.
Magdalena B. Stankūne

maitina mūsų mielą jubiliatę.
Palaima tam, kas atrado 

savo vietą, suprato savo misi
ją  ir pasiliko ištikim as sau 
pačiam. Stiprybės, sveikatos, 
ilgų gyvenimo metų, neišsen
kančių kūrybinių minčių jai 
linki visa “Margučio II” va
dovybė, o prie sveikinim ų 
jungiasi ne tik gausus radijo 
klausytojų būrys, bet ir visa 
lietuviškoji visuomenė. Taip 
apie mūsų dailininkę kalbėjo
Dalia Sokienė, “Margučio II” 
radijo laidų programų viena 
vedėjų.

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XVIII.
1883 m. išėjusiame pirma

me "Aušros" numeryje J. Basa
navičius išryškino lyg ir savo 
bei bendražygių nuostatas dėl 
lietuvių tautos ir kalbos. Aiš
kino, kad Lietuva pam ažėl 
nykstanti, nes nykstanti jos kal
ba; pagrindinė to priežastis 
esanti ta, kad tie, kurių pareiga 
ja rūpintos, nesirūpina; tuo tar
pu kai kaimynai stengiasi, kad 
lietuviai tik taptų vokiečiais, 
slavais; bet lietuviai yra tokie 
par žmonės ir gali, turi naudo
tis visomis teisėmis lygiai su 
kaimynais; lietuviai turi teisę 
turėti ir savas, letuvišks mo
kyklas, nes mokydamiesi sve
timomis kalbomis lietuviai nu- 
tautėja; švietimas ir žinių pla
tinimas apie mūsų tautos seno
vę ir yra vienas svarbiausiųjų 
"Aušros" uždavinių.

Visiems "Aušros" steigė
jams, rėmėjams, korespon
dentams tarp svarbiausio bu
vo -  lietuvių kalba, jos iš
saugojimas. Pirmame "Auš
ros" numeryje spausdinama

me Vištelio eilėraštyje "Lietu
viškoji kalba", skaitome:

"O brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji! 
Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viską meilingesnė [...]. 
Tu esi tarpe daugio šimtų 
Kalba sviete garbintų 
Turtingiausia ir švelniausia

[...]
Daugel kalbų jau pražuvo 
Daug suiro ir sugriuvo; 
Kitos kitaip apsirėdė...
Jau ir tave, senutėlę,
Mūsų brangią motinėlę, 
Jaunosios su skara maro 
Da gyvą in grobą varo..." 
Bet Vieversys (M. Davainis

-  Silvestraitis) "Genties gies
mėj" tam prieštarauja ir pagal 
jį lietuvių kalba nepražus, nes 
ji esanti Dievo duota:

"Kalba leista mums nuo 
Dievo,

Reik ją  palaikyti.
Eina tie prieš mus ir Dievą 
Kur ją  nor varyti..." 
Kadangi "Aušroje", kaip ir

apskritai tarp lietuvių beveik

nebuvo kalbotyrininkų, tai lei
dinyje ir nenagrinėta lietuvių 
kalba tuo požiūriu, tačiau lietu
vių kalbos svarbą dažniausiai 
mėginta įrodyti remiantis isto
rija. Nors tuose įrodymuose 
šiandienos požiūriu labai jau 
menkai moksliškumo, bet tau
tinio susipratimo žadinimui -  
reikšmė neabejotinai buvo.

Labai svarbų darbą atli
ko aušrininkai, gindami lietu
vių kalbą, ragindami ją  visur 
naudoti ir lietuvius priešintis 
ne tik rusinimui, bet ir lenki
nimui. Bet baisiausia tais me
tais buvo, jog neretai ir patys 
lietuviai su panieka į savo kal
bą žiiūrėjo. Buvęs Lietuvos 
Respublikos prezidentas Kazys 
Grinius savo "Atsimininimuose 
ir mintyse" (Tiubingenas. T. I. 
1947. P.114, 130) taip rašo apie 
1894 m. vieną "lietuviškiausių" 
miestų -  Marijjampolę: "Pačia
me mieste su apie 6000 gyven
tojų lietuviškai kalbančių buvo 
apie 700. Tai buvo: tarnaitės, 
juodadarbiai darbininkai, mal
kų kirtikai, davatkėlės, vežėjai 
ir keliolika inteligentų, namų 
savininkų. Lenkėjimo eiga tuo
met tebesitęsė toliau, ir tarnai
tės, susitikusios gatvėje mane 
su kai kurias poniškais asme
nimis lietuviškai bekalbannt, su

pasipiktinimu stebėdavosi ir 
tarp savęs kalbėdavo: kaip dak
tarui negėda mužikiškai su po
nais kalbėti. Bet buvo tada ir to
kių gyventojų, kurie nesigėdy
dami ir atvirai gatvėse kalbėda
vo lietuviškai [...]. Ir Marijam- 
polėlėje lietuviai jau reikšdavo 
savo nepasitenkinimą, kad ne
suprantantiems lenkiškai lietu
viams sumos vidury būdavo 
skaitoma lenkiškai evangelija ir 
sakomi lenkų kalba pamokslai, 
o gegužės mėnesį lenkiškai sa
komas pamokslas ir giedama 
Marijos litanija [...]. Kunigai, 
būdami sulenkėję, ir kleboni
joje viešpataudavo lenkų kalba 
[...]. Apie katalikų kunigiją dar 
pasakysiu, kad jos tarpe tikrų 
lietuvių patriotų net iki 1905 m. 
buvo nedaug ..."

Nuolat "Aušroje" kritikuo
ta sulenkėjusi bajorija. J. Šliū
pas 1884 m. "Aušroje" (p. 367) 
rašo, kaip jam  apie Ariogalą 
užkalbinus bajorą lietuviškai , 
tas piktai atsakęs lenkiškai, 
gėdydam osi išsižio ti lie tu 
viškai. J. Mažuolis tų pačių 
metų "Aušros" numeryje (p. 
369) sielojosi, kad Žeimiuose, 
Kėdainiuose, Bukonyse ir kai 
kuriose kitose vietose lenkai iš 
bažnyčių visai išstūmė lietuvių 
kalbą. O korespondencijoje iš

Pašešupio rašoma, kaip apy
linkės lenkų šlėktos, išvarė iš 
valgyklos keletą jaunuolių, 
prakalbusių lietuviškai ir dar 
vadino juos chamais. Vieversys 
korespondencijoje iš Vandžio
galos nusiskundė, kad tik dvie
jose apylinkės kaimuose bekal
bama lietuviškai, o bažnyčioje 
leidžiama vien lenkiškai ir gie
doti ("Aušra". 1885. P. 60).

Nemažiau kaip dėl poloni
zacijos rašyta ir dėl rusifikaci
jos. 1886 m. "Aušros" (p. 61) 
numeryje rašoma, kad jei ir to
liau nebus priešinamasi, tai 
maskoliai (rusai) per 20 metų 
įvykdys savo planus -  surusins 
lietuvius. "Kada visoms k i
toms gentims, lenkams, žy
dams, čigonams, baškirams, 
kalmukams ir visiems kitiems 
yra valia turėti savo knygų, 
mums, lietuviams, nepavelyje 
nė Dievą garbinti savo prigim
tyje prabočoų kalboje" ("Auš
ra". 1886. P. 61).

N em ažai kritikuota  ir 
Prūsijos valdžia, skatinan
ti ir ten lietuvių tautos ir jos 
kalbos nykimą; draudžia
ma ten irgi vaikams mokyk
lose tarp savęs lietuviškai 
kalbėti ("A ušra". 1885. P. 
163).

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 15 d . 11:30 v.r. -  Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 13 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 28 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

KALĖDINĖS GODOS VARGELIAI
Baltą, baltą  nosinaitę -  

nusišluostyti a k i s .
O kas daugiau beliko tau

tai, kurios penktadalis gyvena 
žemiau skurdo ribos, o valdžia 
teikia paramą kitoms valsty
bėms, savų ubagų nem aty
dama? Nebent ašarojanti revo
liucija, bet tokios pasauly dar 
nebuvo. Antra vertus -  liek 
ašaras neliejęs, tačiau demok
ratinė valdžia geriau atstatinė- 
ja  pilis, bet ne sugriautus gy
venimus. O sugriovė didesnei 
daliai savo piliečių: 16 metų 
negrąžindama išlikusio turto, 
rublinių indėlių, kompensacijų 
už komunistų atimtą turtą dar 
1945 metais. Vietoj to -  dar 
papildomai nacionalizuodama 
2/3 sovietm ečiu užsidirbtų 
pensijų, nebaudžiamai išpor- 
celiuodama Lietuvos strateginį 
turtą.

Ir vis žadėdama. O  neįvyk
džius pažadų -  vis padejuo
dama, kad pinigų nėra! Tačiau 
šiemet jų  buvo 6-7 milijardais 
daugiau biudžete, nei buvo 
planuota. Taigi, buvo galima 
ne tik nušluostyti ašaras uba
gėliams, bet ir padovanoti Ka
lėdines šypsenas ligoniams, 
invalidam s ir našlaičiam s. 
T a č ia u .

Tačiau šypsenos dalijamos 
tik biurokratinių institucijų 
darbuotojams. Tai 13-jų atly
ginimų ir premijų dalybos. Zi- 
nant, kad jų ir šiaip atlygini
mai kelių, o tai ir keliasdešimt 
tūkstančių didumo, tai ir 13-to 
a tlyginim o šypsena to lygi 
ubagėlio metinėms pajamoms. 
Pavyzdžiui, deputato ar mi
nistro mėnesio alga varijuoja 
nuo 5 iki 8 tūkstančių. Tiek per 
metus gauna tik valstybinę 540 
Lt litų pensiją “užsitarnavę” 
personalininkai. Taigi ir jiems 
13-to atlyginimo užtektų vi
siems metams! O ką bekalbėti 
apie vidutinę ar m inim alią 
pensiją gaunantiems? Paly
ginkim e du kraštutinum us: 
15000 Lt teisėjo alga ir 50 Lt

vaiko pašalpa per m ėnesį. 
Teisėjo 13-asis atlyginimas 
300 kartų didesnis, nei vaikui 
skiriama pašalpa per metus!!!

Tokio skirtumo tarp biu
džetininkų pajamų nėra v i
same pasaulyje. 300 kartų 
daugiau gali uždirbti tik vers
lininkai, o mokesčių mokėtojų 
pinigai turėtų būti skirstomi 
tolygiau, jokiais būdais neda
rant vienų turtuoliais, o kitų 
badmyriais! Dar būtų lyg ir 
pusėtinai teisinga, jei visi biu
džetininkai (pradedant teisė
jais ir baigiant vaikais) gautų 
po 13-ktą atlyginimą ar pen
siją. Bet ir šios, tegul ir ne
tolygios, bent formalios tei
sybės nėra.

Tauta to nesupranta ir ver
tina kaip nenormalumą. Ste
bisi ir piktinasi, tačiau situaci
ja  nesikeičia. Juk mūsų eli
tinė nomenklatūra neturi mo
ralės, taigi ir tautos vertinimo 
kriterijai jai netinka. O įstaty
mus jie senai “pataisė” , kad 
kartais nereikėtų atsakyti už 
mūsų turto “prichvatizaciją” , 
finansines machinacijas, at
virą grobimą ar 13-tus atly
ginimus.

Belieka tik nusišluostyti 
ašaras, je i negali išvažiuoti 
svetur, ar nesiryžti nusižudy
t i .

Bandoma palengvinti val
džios nusku rd in tų jų  dalią  
įvairiomis “Gerumo akcijo
mis”, tai našlaitėliams, tai li- 
goniukams, tai šiaip “Bėdų 
tu rg u je” vargelį parduoti. 
Nors tai tiesioginė vyriau
sybės pareiga. Ir pinigų yra 
60% daugiau nei planuota.

Fondai
Maža to, Lietuvoje yra per 

100 įvairiausių fondų -  atro
do galima būtų ir be išmaldos 
visas Lietuvos bėdas ir bėde- 
les išspręsti! Tik eik, žmogau, 
belskis, ir bus atidaryta. Pa
gal savo vargelio pobūdį rin
kis ir duris: 14 organizacijų 
teik ia labdarą, 12 -  rem ia

DIRVAI
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LITTS Anglers Cl.,
Clev., O H .............................. 100
N.Juškėnas, Clev., O H ......... 100
R.Variakojis, Clev., O H ....... 100
D.Čipkus, Wlby., O H ..............90
L.Stokas, Los Angeles, C A .... 55
A.Lukas, Dearborn, M I .......... 45
D.Macernis, Chicago, I L ...... 45
A.Pautienis,
Richmond Hts., O H .................45

kultūrą, 10 -  globoja vaikus, 
2 -  padeda invalidams, 1 -  
pagyvenusiem s žm onėm s. 
Liūdna, bet 2 fondai rūpinasi 
alkoholikais ir narkomanais, 
palyginus su senais žmonėmis 
-  prioritetai neadekvatūs.

Gal materialinis fondų pa
matas lygina šią neteisybę? 
Tačiau fondai neteikia jokios 
informacijos apie lėšų apim
tis, rėm ėjus ir išlaidas. 11 
fondų galim e vertinti iš jų  
rėmėjų pavardžių: Adamkaus, 
Sorošo, Landsbergio, B ra
zausko, bet apie jų  galimybes, 
darbus ar paremtuosius visuo
menė neturi jokios informaci
jos. Nei įstatų, nei ataskaitų.

Antai Sorošo “Atviros vi
suomenės” fondas yra išva
rytas ne tik iš Čekijos, bet ir 
iš Baltarusijos! Ir su labai 
rimtais kaltinimais, kad po jo 
skraiste glaudžiam i lytiniai 
iškrypėliai, narkomanai ir kiti 
jaunimo demoralizuotojai. O 
Lietuvoj jisai gerbiamas!?

O Brazausko fondas pa
rėmė gėjų klubų įkūrimą 0,5 
milijonu Lt, nors trūksta pi
nigų vaikų kraujo vėžio gy
dymui labiau, bet AMB pri
oritetai k i t i .

Tai ką gi daro šie fondai? 
O svarbiausia, kas remia šiuos 
fondus ir pagal kokias ta i
sykles tos lėšos naudojamos? 
Po elitinių partijų finansavi
mo skandalo darosi aišku kam 
skirti fondai. Svarbiausia, kad 
didžioji fondų dalis laisva nuo 
mokesčių, kur nors investuo
jam a arba saugiau pasilaiko
ma.

Atvirai šnekant -  argi fon
dai ne puiki pinigų plovimo 
įstaiga? Todėl kyla labai ne
dora mintis patikrinti bent jau 
žinomų politikų fondus, fon
do įstatus, rėmėjus ir išlaidų 
teisėtumą.

Kažin ar nepaaiškėtų, kad 
į L ietuvos iždą šių fondų 
steigėjai ir rėmėjai nesumokė
jo  didokų m okesčių sumų? 
Kad šių fondų savininkų pa-

I.M.Prikockis,
Warrington, P A ....................... 45
I. Vileniškis, Wayland, MA .... 45
V.Gilys, Sun City, C A ............25
V.Petukauskas, Berea, O H .... 25
V.Rugienius, Livonia, M I ..... 25
R.A.Vaitys, Highland Prk., IL. 25 
R.Valaitis, Brecksville, OH ... 25
J. Veblaitis, Union, N J ............25
V.Petrulis, Franklin, M I .........23
I.Sušinskas, Cleveland, OH ... 23 
V.Mažeika, Park Ridge, IL .... 22
K.Bruožis, Cleveland, O H .... 20
A.Čepulis, Willoughby, OH... 20
I.Jansonas, Osterville, M A .... 20
T.Sperauskas, Glen Cove, NY. 20 
A.Trečiokas,
Singer Island, F L ....................20
A.Sandargas, Clermont, FL ... 15 
V.Armalis, Baltimore, MD .... 10

stangomis yra “prastumiami” 
įstatymai, apdairiai saugantys 
monopolistų pelnus.

Koks gražus perpetum mo
bile įgyvendinimas Lietuvoje! 
Suprichvatizuotas turtas iš- 
slapstomas po fondus, duoda 
pelno, bet valstybei mokes
čiai nemokami. O darbščioji 
tauta toliau kuria nacionalinį 
produktą, ir, rodydama visai 
Europai stebuklus, moka mo
kesčius bei išlaiko valstybę su 
visais biurokratais ir jų  fon
dais! Jeigu išanalizuotum e 
fondų veiklos ataskaitas ir 
buhalterines knygas, ar neras
tume pagrindo fondų įkūrėjus, 
kaip kadaise Al Kapone, pa
sodinti į kalėjim ą iki m ir
t i e s .

Kuklus pasiūlymas
Kaip matome žemos biu

džetininkų pajamos -  visai ne 
Sodros ar mokesčių surinki
mo problema. 300 kartų už 
pensijas d idesnėm s v a ld i
ninkų algoms pinigų biudžete 
nepritrūko niekad. Dešimtys 
milijonų premijoms taip pat 
atsirasdavo be vargo. Šimtai 
m ilijonų  “am žiaus s ta ty 
boms” -  oro uostams, Sodros 
rūm am s, K atedros aikštei, 
Gedimino prospektui -  plau
kia iš mokesčių mokėtojų ki
šenių be jokių Seimo pritari
mo. O diskriminuoti pensinin
kai savo apribotų teisių į už
s id irb tą  p en s iją  p riv e rs ti 
kreiptis į konstitucinį teismą. 
Pasirodo Socialinio aprūpi
nimo ministrė nemoka skaity
ti Konstitucijos nors yra tei
sininkė.

Įdomu kaip tokį plėšimą 
įvertins Europos Sąjunga, jei 
p en sin in k ų  o rg an izac ijo s  
kreipsis į Strasbūrą?

Antra vertus, tokia vargin-

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

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

L.Kapeckas, Hartford, C T ....  10
A. Kižys, Euclid, O H .............  10
K. Laskauskas,
Baltimore, M D .......................  10
V.Shimkus, Dalton, P A .......... 10
I.Alpaitė, S.Boston, M A ........... 5
H.Armanas, Ellicott City, MD . 5 
VJuodka, Chicago, I L ...............5
B. Kronas, Lemont, IL ................5
P.Matas, Mentor, O H .................5
B.Mikalauskas, St. Pete., FL.... 5
B.Navickas, Lemont, I L ........... 5
B.Palski, Sun City Ctr., F L ..... 5
L. Švelnis, Needham, M A ......5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

ga v a ls ty b ė  kaip  L ie tuva  
turėtų taupyti ir nešvaistyti 
kom fo rto  re ik a lam s. Ne 
aikštės, gatvės ar pilys turėtų 
būti prioritetu svarstant biu
džetą , ka i duonos trūksta  
pensininkams, protezų -  in
validams, pieno -  vaikams, 
vadovėlių -  jaunimui, medi
kamentų -  ligoniams, ir me
dikams su pedagogais -  atly
ginimų. Apie kultūrą net ne
kalbame.

Aišku tų 15000 Lt algų iš 
teisėjų neatimsi. Tačiau pini
gų yra ir be pajamų lygiavos 
galim e apsieiti. Taigi iš tų 
šešių milijardų viršnorminių 
lėšų biudžete galima ir netgi 
privalu buvo pakelti visas mi
nimalias biudžetines pajamas 
iki vidutinių pajam ų lygio! 
Pirmoje eilėje visas pašalpas 
-  pensijas padidinti iki 400 Lt. 
Antroje eilėje -  visus atlygin
imus -  iki 800 Lt, bei grąžinti 
visas skolas: tiek rublinius 
indėlius, kompensacijas, tiek 
nesumokėtus atlyginimus bei 
nacionalizuotus 2/3 pensijų.

To reikalauja socialinis tei
singumas. Atrodo tai yra ir 
valdančiosios Socialdemokra
tų mažumos pam atinė pro
g ram inė  abėcė lė . V ienok 
premjeras vaizduoja, kad ar 
nežino, ar pamiršo, ar nesu
pranta. Negi reikia, kad tą patį 
pasakytų ES kokia nors spe
cializuota institucija kaip kad 
pasakė dėl Ignalinos AE? Lai
kas suprasti, kad Europos pri
oritetai kiti.

Dr. Rūta Gajauskaitė, 
kriminologė

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

mailto:amberwings@mac.com
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KUN. DR. K. TRIMAKAS...

O pats Cicero lietuvių dva
sios vadas susirinkusiuosius 
pavaišino iš L ietuvos par
sivežtais saldainiais ir pasiūlė 
jo Lietuvoje išleistą 40 pusla
pių brošiūrą “Turėti gyvenimo 
apsčiai”. Sis leidinys yra dedi
kuotas popiežiaus Jono Pau
liaus II šviesiam ir šventam at
minimui, o taip pat visiems, 
kurie brangina Kūrėjo jiems 
duotą gyvybę ir, Jam dirbdami, 
grąžina ją atsidavusiu gyveni
mu.

Kitos susirinkimo dalys.
Kaip niekada, gruodžio 10 d. 
tautiečių į sekmadieninį pa
bendravimą buvo susirinkta 
gausiai. Jo metu buvo paminė
ta Cicero lietuvių buvusios vei
kėjos ir mokytojos dr. Bronės 
Motušienės dviejų metų mirties 
sukaktis. Ta proga jos artimieji 
parūpino vyno ir torto, arbatos 
ir kavos. Mirusiajai buvo sukal
bėtas “Amžiną atilsį”.

Tokią m aldą ciceriečiai 
sukalbėjo ir Putname (CT) 
gruodžio 9 d. mirusiai 102-jų 
m etų sulaukusiai M arcelei 
Mackienei, poeto A. Mackaus 
mamai, kuri išgyveno daugiau 
nei pusę amžiaus Cicero lietu
vių telkinyje.

Advokatas Saulius Kuprys, 
neseniai tapęs SLA viceprezi
dentu, susirinkusiems išdalino 
šviežiai išspausdintą atgaivin
to šios organizacijos organo 
“Tėvynės” naują numerį. Jis 
supažindino ir su pačiu Susi
vienijimu Lietuvių Amerikoje, 
kvietė į jį  įsijungti. Kalbėti 
buvo pakviestas ir šio leidinio

redaktorius Edvardas Sulaitis.
Sį įdomų lietuvių susibū

rim ą vedė LB Cicero apyl. 
valdybos pirm . M indaugas 
Baukus, nes nuolatinis progra
mos vadovas dr. Petras Kisie
lius sirgo. M. Baukus pranešė, 
kad gruodžio 17 d., po 9 val. 
pamaldų, parapijos salėje Cice
ro LB valdyba rengė prieškalė
dinį pabendravimą -  agapę bei 
kvietė visus tautiečius čia da
lyvauti.

Edvardas Sulaitis

Lietuvių fondui už suteik
tą paramą ir pasitikėjimą dėko
ja studentas Audrius Makaus
kas: "Turėjau didžiulę laimę 
m okytis ir baig ti ypatingą 
mokyklą -  Vasario 16-osios 
gimnaziją... Šioje mokykloje 
buvo puoselėjama lietuvybė, 
tai padėjo subręsti mano tau
tiškum ui... Stengiausi man 
suteiktas galimybes išnaudoti 
kuo geriausiai, lankyti daug 
papildomų užsiėmimų; moks
luose pasiekiau labai gerus re
zultatus. Visa tai nebūtų įma
noma be Lietuvių fondo para
mos. Už ją  Jums nuoširdžiai 
dėkoju savo ir tėvų vardu".

Lietuvių fondo nariams
dėkoja Teatro premijos lau
reatė Giedrė Griškėnaitė Gil
lespie, kuri rašo: "Nuoširdus 
ačiū Jums visiems, kad remia
te mus kultūros "darbininkus" 
lietuvių išeivijoje. Man Jūsų 
pripažinimas premijos būdu 
duoda dar daugiau malonumo 
ir energijos toliau tęsti šį dar
bą lietuvių kultūros labui." Lie
tuvių fondo adresas: 14911 
127th Street, Lem ont, IL 
60439, tel. 630-257-1616.

ČIKAGOS LIETUVIŲ
FUTBOLO KLUBO 

“LITUANICOS” 
PADANGĖJE

LFK “Lituanica” dabarti
niu metu pergyvena neperge
riausius laikus. Kaitų kaita tiek 
klubo vadovybės tiek žaidėjų 
bei rėmėjų tarpe nėra šiam vie
ninteliam JAV futbolą kultivuo
jančiam lietuvių vienetui pa
lanki. Šiemet klubas švenčia 
savo 56-ją gyvavimo sukaktį. 
Pernai rudenį iškilmingai, dide
liu pobūviu atžymėjęs savo 55- 
sius veiklos metus, šiemet kas
metinio baliaus jau neįstengė 
surengti.

Klubo vyrų komandos iš
krito iš “Metropolitan” lygos 
aukščiausios divizijos salės ir 
lauko pirmenybės ir turi pasi
tenkinti žaidimu žemesnėje 
grupėje. Turima sunkumų su 
pajėgesniais žaidėjais, kurių da
lis pasitraukė ar perėjo žaisti į 
veteranų komandą. Trūksta ir 
klubo darbuotojų, kurių dalis 
irgi išėjo poilsin.

Klubo darbuotojų 
susirinkimas

Gruodžio 2 d. PL centre įvy
ko klubo veikėjų susirinkimas, 
kuriame suformuota nauja val
dyba. Dainius Ruzevičius -  pir
mininkas, Virgis Marčinskas -  
vicepirmininkas, Algirdas Za- 
malaitis -  iždininkas, Gedimi
nas Bielskus -  sekretorius, Ed
vardas Sulaitis -  spaudos at
stovas ir 5 valdybos nariai: Al
bertas Glavinskas, Česlovas 
M inginas, Rimas Petraitis, 
Aleksas Rimeika, Vladas Sim- 
kus. Komandų atstovai: Laimo
nas Bytautas (vyrų), Mindau
gas Zamalaitis ir Don Brando- 
nisio (veteranų). Revizijos ko
misija: Romas Kartavičius, 
Bronius Žukauskas.

Kaip matome, daugumas

SPORTO ŽINIOS

2006 metų geriausiu Lietuvos futbolininku išrinktas Tomas Dani
levičius. Jis taip pat žaidžia ir Italijos futbolo lygoje.

yra nauji žmonės, kai kurie dar 
neseniai atvykę į šį kraštą, ta
čiau rodo didelį norą tęsti prieš 
daugiau negu 50 metų pradėtą 
“Lituanicos” veiklą.

Pasitarimo metu buvo nu
tarta 2007 m. sausio mėnesį 
vykdyti naujų narių ir rėmėjų 
vajų, nes norima sustiprinti klu
bo finansinę padėtį, kuri tuoj 
bus kritiškoje būklėje, nes už 
dalyvavimą salės futbolo pir
m enybėse reik ia  sum okėti 
2,400 dol. Buvo pasiūlyta pa
vasarį surengti pobūvį (gal kar
tu su Čikagos Lietuvių futbolo

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prięs p r iim d a m i g a lu tin i sp rund im q  a p s ila n k y k ite  

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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lyga) ir tokiu būdu sutelkti lėšų 
klubo veiklai. Be to kalbėta, 
kad reiktų peržiūrėti klubo įsta
tus, nes senieji neatitinka šių 
dienų reikalavimų. Taip pat 
buvo paliesta ir daugiau svar
bių klausimų.

Kadangi šį sezoną “Lituani- 
cos” ekipa žais žemesnėje gru
pėje, tai ji žais mažesnėje -  
šiaurinėje stadiono salėje.

Dėl įvairių klubą liečiančių 
klausim ų galim a kreiptis į 
sekretorių Gediminą Bielskų, 
tel. (708) 430-3055.

Edvardas Sulaitis

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

http://wwW.LyndburslOliinlfemtcK.com
http://www.Fix
mailto:TAUPA@AOL.COM

