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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

JAV Kongrese prez. George Bush, atlikdamas konstitucinę pareigą, Washingtone, kalba sausio 23 d. -  State o f the Union -  vidaus ir 
užsienio politikos klausimais.

Jungtinių Amerikos Val
stijų prezidentas George Bush 
sausio 23 d. perskaitė metinį 
pranešimą. Daugiausia dėme
sio jis skyrė naujai Irako strate
gijai, terorizmui, taip pat šalies 
vidaus klausimams -  energe
tikai, biudžetui, imigracijos 
politikai. Jis paragino opozi-

SKELBIAMI PIRKIMO 
KONKURSAI LIETUVIŲ 
KARIŲ AFGANISTANE

STOVYKLAI 
Vilnius, sausio 24 d. Lietu

vos vadovaujamos Afganis
tano Goro provincijos atkūri
mo grupės (PAG) pagrindinės 
stovyklos išlaikymo ir aprūpi
nimo paslaugoms bei įrangai 
pirkti Lietuvos kariuomenė pa
skelbė tarptautinius viešuosius 
konkursus.

Goro provincijos sostinėje 
Cagčarane įsikūrusiai lietuvių 
karinei stovyklai išlaikyti ir 
aprūpinti kariuomenė planuo
ja  pirkti maitinimo, geriamojo 
vandens tiekimo, vandens va
lymo, stovyklos teritorijos pa
talpų priežiūros, atliekų tvar
kymo, skalbimo, priešgais
rinės saugos ir kitas buities 
sąlygų užtikrinimo paslaugas.

Misijos dalyviams apgy
vendinti ir kitoms stovyklos 
reikmėms planuojama įsigyti 
kilnojamąsias gyvenamąsias ir 
kitas patalpas, taip pat vandens 
valymo, kuro sandėliavimo ir 
išpilstymo įrangą, skalbyklą ir 
elektros generatorius.

Iki šiol PAG narius maiti-

JAV PREZIDENTO METINĖ KALBA
cinės demokratų partijos val
domą Kongresą drauge įgy
vendinti Amerikai naudingus 
projektus, praneša Lietuvos 
radijas.

Prezidento kalboje buvo 
apstu naujų iniciatyvų, įskai
tant priemones šalies priklau
somybei nuo naftos mažinti,

LIETUVA UŽ ES KONSTITUCINĖS 
SUTARTIES TURINIO IŠSAUGOJIMĄ
V iln iu s , sausio 24 d. 

(ELTA). Užsienio reikalų mi
nistras Petras Vaitiekūnas tei
gia, kad Lietuva nuosekliai pa
sisakė ir pasisakys už Europos 
Sąjungos Konstitucinės su
tarties turinio išsaugojimą.

“Esame suinteresuoti, kad 
dar šiais metais būtų pasiektas 
susitarim as dėl ES K onsti
tucinės sutarties, priešingu 
atveju ES raida gali pasisukti 
nepalankia Lietuvai linkme”, - 
teigė P. Vaitiekūnas.

Užsienio reikalų ministeri
ja Vyriausybės pasitarime pri
statė Lietuvos poziciją dėl ES 
Konstitucinės sutarties ateities 
ir Berlyno deklaracijos, skirtos

na ir stovyklą aprūpina ame
rikiečių kompanija KBR. Pa
gal susitarimą su JAV partne
riais amerikiečių kampanija 
Cagcarane veiks iki šių metų 
lapkričio pradžios - vėliau sto
vyklos išlaikym ą ir aprūpi
nimą užtikrins konkursą lai
mėjęs paslaugų teikėjas.

LGITIC

taip sumažinant ir priešiškų 
šalių bei teroristų įtaką. Jis taip 
pat žadėjo pateikti Kongresui 
biudžeto projektą, kuris iki 
2012 metų panaikintų deficitą. 
Prezidentas ragino Kongresą 
atsisakyti smulkaus išlaida
vimo, prisidedančio prie defi
cito 18 mlrd. dolerių.

Romos sutarties 50 metų ju 
biliejui paminėti.

Anot Lietuvos diplomatijos 
vadovo, nuo to, kaip bus iš
spręstas Europos Sąjungos (ES) 
Konstitucinės sutarties klausi
mas, priklausys, kokia ES bus 
ateityje, ar sugebės atsakyti į 
vidinius ir išorinius iššūkius, ar 
ES bus stipresnė, efektyvesnė 
ir demokratiškesnė.

“Nuo šių sprendimų pri
klausys ir Lietuvos gerovė bei 
įtaka Europoje, ir žmonių pasi
tikėjimas ES”, - sakė P. Vai
tiekūnas.

Ministras informavo, kad 
Lietuva savo poziciją derina su 
17 kitų dokumentą jau ratifika
vusių ES šalių.

Ratifikavusių šalių atstovai 
sausio 26 dieną Madride aptarė, 
kaip padėti šį pusm etį ES 
pirmininkaujančiai Vokietijai 
pasiekti teigiam ų rezultatų 
derybose dėl Konstitucinės su
tarties likimo.

Konsultacijose su Vokietijos 
atstovais dėl Berlyno deklaraci
jos Lietuva siūlė į deklaraciją

Apie karą Irake JAV prezi
dentas, kaip įprasta, kalbėjo 
apie kovą su terorizmu. Anot 
jo, JAV negali pasiduoti, nes 
to pasekmės būtų tragiškos ir 
didžiulės, o karių skaičių Irake 
didinti būtina. Reaguodami į 
prezidento kalbą, demokratai 
pasisakė nepatenkinti planu di
dinti karių skaičių Irake.

www.lrt.lt

įtraukti nuostatas dėl bendros 
energetikos politikos, ES soli
darumo ir lygiateisiškumo prin
cipų, kaimynystės politikos. 
Tačiau esminis Lietuvos inte
resas, anot ministro, yra siekti, 
kad Berlyno deklaracija su
teiktų postūmį ES konstituci
niam procesui.

2004 metų spalio 29 dieną 
ES vadovų pasirašyta sutartis 
dėl Konstitucijos Europai turė
jo įsigalioti 2006 metų lapkričio 
1 dieną, tačiau po nesėkmingų 
referendumų Prancūzijoje ir 
Nyderlanduose nuspręsta jos 
įsigaliojimo datą atidėti.

Šiuo metu sutartį dėl Kons
titucijos Europai yra ratifikavu
sios 18 šalių - Lietuva, Vengri
ja, Slovėnija, Italija, Ispanija, 
Slovakija, Graikija, Austrija, 
Vokietija, Latvija, Kipras, Mal
ta, Liuksemburgas, Belgija, Es
tija, Suomija, Bulgarija ir Ru
munija.

Berlyno deklaracija, skirta 
Romos sutarties 50 metų su
kakčiai paminėti, turėtų būti 
patvirtinta 2007 metų kovo 25 
dieną ES valstybių ir vyriausy
bių vadovų neformaliame su
sitikime Berlyne.

PATVIRTINTA 
ŠENGENO SISTEMOS 

PROGRAMA
V iln iu s , sausio 24 d. 

(ELTA). Vyriausybė patvirtino 
Lietuvos prisijungimo prie Šen
geno informacinės sistemos 
SIS1+ programą.

Numatoma atlikti būtinuo
sius darbus, kad Lietuva dar 
2007 m. prisijungtų prie Šen
geno erdvės - 2007-ųjų pa
baigoje būtų panaikinta Euro
pos Sąjungos (ES) vidinių sau
sumos ir jūrų sienų kontrolė, 
2008-ųjų kovą - oro sienų kont
rolė.

Siekiant prisijungti prie 
Šengeno informacinės siste
mos SIS1+ 2007 metais būti
niems darbams atlikti ir tech
ninėms priem onėm s įsigyti 
planuojama panaudoti iki 4,9 
mln. litų. Darbus numatoma 
baigti iki 2006 m. rugsėjo mė
nesio. Artimiausiu metu bus 
skelbiami viešieji konkursai 
reikalingai įrangai ir darbams 
pirkti.

“Praėjusių metų pabaigoje 
nemažomis Lietuvos ir naujųjų 
ES narių pastangomis pasiek
ta, kad ES Teisingumo ir vidaus 
reikalų taryba patvirtino Portu
galijos pasiūlytą Šengeno plėt
ros variantą “SISone4all” , - 
pažymėjo vidaus reikalų mi
nistras Raimondas Šukys.

Vadinasi, narystei Šengeno 
erdvėje pasirengusios naujosios 
ES šalys 2007-ųjų pabaigoje 
galės jungtis prie dabar vei
kiančios Šengeno informacinės 
sistemos SIS I, nelaukdamos, 
kol bus sukurta naujosios kar
tos centrinė informacinė siste
ma SIS II.

Kaip žinoma, Europos Ko
misija, nespėjusi laiku įdiegti 
naujosios kartos informacinės 
sistemos SIS II, jos įdiegimą 
atidėjo iki 2008-ųjų birželio. 
Toks sprendimas būtų nutolinęs 
dešimties naujųjų ES šalių, tarp 
jų ir Lietuvos piliečiams, ga
limybę laisvai keliauti be doku
mentų patikros.

JAV Senato daugum os
vadovas yra sen. Harry Reid, 
o jo  pavaduotoju išrinktas sen. 
Richard J. Durbin. Lapkričio 
rinkimuose laimėję JAV Se
nato ir Atstovų rūmų daugumą 
sudaro demokratai.

Lietuva bevizio režimo su 
JAV gali tikėtis jau po metų. Tai 
“Žinių radijui” teigė Lietuvos 
vidaus reikalų ministerijos sek
retorius Anatolijus Rimkevi
čius, dalyvavęs Prahoje vyku
siame susitikime tarp Baltijos 
ir Višegrado grupės valstybių 
atstovų ir JAV Krašto saugumo 
departamento narių.

http://www.lrt.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimas prašys Generalinės prokuratūros teisiškai įvertinti 

Valstybės saugumo departamento parlamentarams nepateiktas 
analitines pažymas apie aukštų politikų ir valstybės pareigūnų 
korupcinius ryšius su verslo grupėmis. Tokį Seimo valdybos 
ryžtą palaimino su jos nariais susitikęs LR prez. Valdas Adam
kus.

2005-ųjų rudenį Liustracijos komisija nusprendė, kad 
tuometinis premjero Algirdo Brazausko patarėjas Vilius Kava
liauskas bendradarbiavo su sovietų saugumu, tačiau to negalė
jo  pagrįsti jokiais dokumentais. V. Kavaliauskas šį sprendimą 
apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 
panaikino KGB agentų medžiotojų nutartį. Tačiau Liustracijos 
komisija neatsižvelgė į teismo nutartį ir netrukus, net neišklau
siusi kaltinamojo, priėmė naują sprendimą, juo nutarė viešai 
paskelbti, kad V.Kavaliauskas nuo 1979 metų buvo KGB agen
tas, o nuo 1989-ųjų - saugumo “patikimas asmuo”. Advokato 
Vytauto Sviderskio nuomone, V. Kavaliausko byla įrodė visišką 
ne tik Liustracijos komisijos, bet ir jai privalančių talkinti Val
stybės saugumo departamento pareigūnų nekompetentingumą.

A.Kubilius sukritikavo prezidentą Valdą Adamkų, kad šis, 
nepateikęs Seimui naujojo VSD vadovo kandidatūros, išskrido 
atostogų į Meksiką. V.Landsbergis VSD vadovybės atsisakymą 
pateikti analitines pažymas lygino su 1993 metų savanorių akcija 
Pakaunėje. “Į mišką išėjo 60 žmonių iš 12 tūkstančių savano
rių. Pabuvo miške ir kas čia? Sukilimas, maištas? Ką jie užėmė? 
Pagrybavo miške ir tiek, - visą auditoriją prajuokino europar- 
lamentaras. - Tikrą maištą matome dabar, kai Seimui atskaitin
ga kur kas žemesnio rango institucija tyčiojasi. VSD taip ardo 
valstybės hierarchinę sistemą” .

Išsigandus, kad į Lietuvą grįžęs V. Uspaskichas dalyvaus 
savivaldos rinkimuose, Seime rengiamasi panaikinti visų kan
didatų į savivaldybių tarybų narius neliečiamybę. Seimas ban
dys užkirsti kelią Rusijoje nuo Lietuvos teisėsaugos besislap
stančiam buvusiam Darbo partijos vadui Viktorui Uspaskichui 
išvengti teisinio persekiojimo kandidatuojant savivaldybių 
tarybų rinkimuose.

Darbo partijos ir jos buvusio vedlio Viktoro Uspaskicho 
galimas finansines aferas nuo 2006-ųjų pavasario tirianti Gene
ralinė prokuratūra sušvelnino toną. Nors oficiali bėglio paieška 
dar nėra atšaukta, politikas gali ruoštis grįžimui - Lietuvoje jam 
blogiausiu atveju gali tekti sumokėti baudą. Pasak generalinio 
prokuroro pavaduotojo Gintaro Jasaičio, “yra galimybė, kad 
sugrįžusį V. Uspaskichą teisėjai už 5 tūkst. litų užstatą paleis į 
laisvę, bet prieš tai bylą reikėtų perduoti teismui”. Panašiai teigė 
ir prokuroras Saulius Verseckas, kuris dirba grupėje, tiriančioje 
Darbo partijos finansinių aferų bylą: “Pagal Baudžiamąjį kodek
są ir šiuo metu pateiktus įtarimus V. Uspaskichui grėstų didžiau
sia iki ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, bet gali būti 
paskirta tik bauda”. Pats V. Uspaskichas, šiuo metu atostogaujan
tis Jungtiniuose Arabų Emiratuose, galimybės grįžti į Lietuvą 
kol kas nekomentuoja.

Sausio 17 d., Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos sava
norių pajėgos minėjo 16-ąsias įkūrimo metines. Minėjimo 
renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Lietuvos kariuomenės Šv. Ig
noto bažnyčioje, vidudienį Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje 
įvyko iškilminga Savanorių pajėgų rinktinių vėliavų rikiuotė, 
vėliau - iškilmingas minėjimas ir koncertas Lietuvos kariuo
menės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų pradžia - 1990-ieji. 1991-ųjų sausio 17 dieną, 
po Sovietų Sąjungos bandymo ginkluota jėga sutramdyti ne
priklausomybę paskelbusią Lietuvą, Aukščiausioji Taryba 
priėmė įstatymą dėl Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) įkūrimo ir įteisino savanorių, kurie pradėjo burtis 1990- 
aisiais, veiklą.

Europos žmogaus teisių teismui apskundęs savo tėvynę 
buvęs Lietuvos karys gavo piniginę kompensaciją. Vyriausybė 
pasirašė taikų susitarimą su buvusiu kariuomenės eiliniu Romu 
Juodsnukiu ir įsipareigojo sumokėti jam  15 tūkst. litų. Vaikinas 
turėjo traktorininko pažymėjimą, bet kariuomenėje jam  buvo 
nurodoma vairuoti karinį sunkvežimį. Problema kilo, kai 2001 
m. spalio 31-ąją vairuodamas sunkvežimį nereguliuojamoje 
sankryžoje R. Juodsnukis susidūrė su “Ford Sierra”, o grįžusį 
iš armijos vaikiną pradėjo persekioti antstoliai, reikalaudami 
atlyginti žalą automobilio vairuotojui. Lietuvos teismuose bu
vusiam kariui pavyko įrodyti, kad kaltė dėl avarijos tenka 
įsakymą davusiems vadams, jaunuoliui buvo priteista 1 tūkst. 
litų moralinei žalai atlyginti, tačiau buvęs karys tokį teismo 
sprendimą apskundė Strasbūrui. Dabar pinigai - jau jo  sąskai
toje.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

RUSIJA
ATSISAKO

IŠDUOTI
Rusijos Federacijos Gene

ralinė prokuratūra atmeta ga
limybę, kad Didžiajai Britani
jai gali būti išduotas verslinin
kas Andrej Lugovoj, kurį bri
tai įtaria prisidėjus prie buvu
sio Federalinės žvalgybos val
dybos darbuotojo Aleksandr 
Litvinenko nužudymo, pra
neša RIA Novosti. “A. Lugo- 
voj yra Rusijos pilietis, o pa
gal Rusijos Federacijos konsti
tuciją mūsų šalies piliečiai ne
gali būti išduoti užsienio ša
lims, kad prieš juos būtų įvyk
dytas teisingumas“, -  sakė šal
tinis Generalinėje prokuratū
roje.

Britanijos vyriausybė ruo
šiasi prašyti Rusijos verslinin
ko ekstradicijos, kuris turėtų 
stoti prieš teismą dėl buvusio 
KGB agento nunuodijimo po- 
loniu-210. Laikraščiui buvo 
pranešta, kad Scotland Yard 
žada perduoti Karališkajai pro
kuratūrai bylos medžiagą, ku
rioje yra pakankamai medžia
gos prieš Andrej Lugovoj, rašo 
guardian.co.uk.

Vyriausybė jau  ruošiasi 
santykių atšalimui su Maskva. 
Manoma, jog tai bus neišven
giama po prašymo pateikimo.

Prašymas gali būti pateik
tas kitą mėnesį ir Britanijos 
valdžios atstovai neabejoja, 
kad Rusija mainais paprašys 
Boris Berezovskij ekstradici- 
jos. A. Lugovoj, buvęs KGB 
asmens sargybinis, buvo vie
nas iš kelių žmonių, kuriuos 
praėjusį mėnesį Maskvoje ap
klausė Scotland Yard detekty
vai. Scotland Yard atsisako ko
m entuoti bylos eigą, todėl 
turimų įrodymų detalės lieka 
neaiškios.

Verslininkas neigia savo 
dalyvavim ą žm ogžudystėje 
bei laikraščiui teigė: “Aš ne
kaltas. Neturiu nieko bendro su 
žmogžudyste” . Taip pat jis tei
gė, jog neturi informacijos apie 
prašymą jo ekstradicijai. Delfi

IZRAELIS KALTINA 
RUSIJĄ

Izraelio televizija pranešė, 
kad Rusija išlaiko informacijos 
sekimo postus netoli Izraelio- 
Sirijos sienos. Anot šaltinio, šie 
Rusijos kariuomenės postai 
perduoda informaciją “Hezbol
lah” grupuotei Libane. Izraelis 
apie tokių postų egzistavimą 
žino nuo jų  įkūrimo dienos 
prieš dešim tm etį, rašo The 
Jerusalem Post.

Maskva kol kas nekomen
tuoja pranešimų apie Rusijos 
kariuomenės dalinimąsi žval
gybine informacija su “Hez- 
bollah” .Dar praėjusių metų 
spalį laikraštis H a ‘aretz rašė 
apie tai, kad karo Libane metu 
“Hezbollah” naudojosi rusiš
kais radiolokatoriais. omni.lt

JAV prezidentas George Bush pradeda savo metinę kalbą Kong
rese sausio 23 d. Už jo  -  viceprezidentas Dick Cheney ir Atstovų 
rūmų pirmininkė Nancy Pelosi.

NATO DIDINS
KARIŲ SKAIČIŲ
AFGANISTANE
Į Afganistaną, kuriame pa

staraisiais metais suaktyvėjo 
Talibano kovoto jų  veikla, 
NATO šiemet pasiųs papil
domų pajėgų. Tai sausio 26 d. 
Briuselyje Aljanso šalių užsie
nio reikalų ministrų susitikime 
paskelbė NATO atstovas spau
dai James Appathur, praneša 
JAV žiniasklaida.

Pareigūnas atsisakė įvardy
ti karių skaičių. Dėl to turėtų 
būti sutarta per NATO gynybos 
ministrų susitikimą, kuris vasa
rio 8-9 dienomis vyks Ispani
jos Sevilijos mieste.

Didinti paramą Afganista
nui ypač aktyviai ragina Jung
tinės Valstijos. P rezidento 
George W. Bush administraci
ja  ketina artim iausiu metu 
kreiptis į Kongresą, kad šalies 
atstatymui ir saugumo užtikri
nimui būtų skirta 10,6 mlrd. 
dolerių. Europos Sąjunga sau
sio 26 d. paskelbė ketinanti 
skirti 600 mln. eurų paramą 
Afganistanui. 2006-aisiais Af
ganistane nuvilnijo didžiausia 
smurto banga po 2001-ųjų, kai 
JAV vadovaujamos pajėgos nu
vertė Talibano režimą. Išpuolių 
aukom is tapo per keturis 
tūkstančius žmonių, žuvo dau
giau kaip pusantro šimto karių. 
JAV valstybės sekretorius Ri
chard Boucher duodamas inter
viu BBC  televizijai perspėjo, 
kad Talibano kovotojai 
greičiausiai dar labiau suak
tyvės pavasarį.

Apmokydamos tūkstančius 
Afganistano policininkų ir ka
reivių, JAV nori stabilizuoti pa
dėtį šioje šalyje. JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice su
sitikime su savo NATO kolego
mis paskelbė apie 10,6 mlrd. 
dolerių pagalbos paketą Afga
nistanui, praneša agentūra AP .

R u sijos in form acijos  
agentūra “Regnum” su pa
sitenkinimu cituoja Lietuvos 
kultūros atašė Karaliaučiuje A. 
Juozaitį, kuris, lankydamasis 
Šiauliuose, pasakė, kad lietu
viai niekada neturės preziden
to lietuvio. “Regnum” cituoja 
tokius A. Juozaičio žodžius: 
“Prezidentas privalo būti su
sietas su Amerika. Jis bus lyg 
ir lietuvis. Kalbės lietuviškai, 
bet bus kitų jėgų  atstovas. 
Amerika bijo, jog prezidentas 
nebūtų Rusijos išrinktas. R. 
Paksą todėl ir pašalino, kad jį 
laikė Rusijos žmogumi” .

The W ashington  P o st 
d ienraštis rašo, jo g  negali 
pamiršti, kad kainas už dujas 
B a lta ru s ija i pad id in o  ne 
“Gazprom” vadovas A. M il
ler, bet tikrasis tos įmonės 
valdytojas pats prezidentas V. 
Putin. Be to, tai dar vienas 
akivaizdus priminimas ne tik 
Rusijos kaimynams, bet ir vi
sai Europai, kad senasis že
mynas privalo kuo greičiau 
ieškoti būdų Rusijos energe
tikos ištekliams pakeisti, nes 
niekas nežino, ką gali iškrėsti 
Kremlius ateityje.

Slovėnija didžiuojasi, kad 
jiems pirmiesiems iš Rytų Eu
ropos pavyko įsivesti eurą. 
Apie tai slovėnai svajojo pen
kiolika metų, išsivadavusi iš 
sovietinės komunistinės Jugo
slavijos glėbio ir vos porą mi
lijonų gyventojų turinti šalis 
savo vairą pasuko laisvosios 
rinkos ekonomikos kursu. Kol 
kitos buvusios Jugoslavijos 
respublikos santykius aiški
nosi ginklais, Slovėnija drą
siai pradėjo reformuoti savo 
ūkį, o tautinės valiutos tolaro 
pakeitimas euru pabrėžė slo
vėnų laimėjimus. Slovėnija -  
vienintelė buvusio sovietinio 
bloko valstybė, įsiliejusi į eu
ro zoną.

guardian.co.uk
omni.lt
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KONSTITUCINIS TEISMAS ATĖMĖ 
LIETUVOS PILIETYBĘ

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. lap
kričio 13 d. nusprendė, jog niekas negali turėti dvigubos pilie
tybės, išskyrus Prezidento sprendimu.

Ziniasklaidoje skelbiamomis žiniomis, užsienio kraštuose 
-  Amerikoje, Australijoje, Azijoje ir Europos kraštuose gyve
na maždaug trečdalis lietuvių tautos. Manoma, kad tik per 
pastaruosius nepriklausomybės metus iš Lietuvos išvyko per 
404,000 žmonių.

Pirmosios nepriklausomybės 1928 metų Lietuvos Konsti
tucija taip pat teigė, kad niekas negali turėti dvigubos piliety
bės teisių, tapęs kurios nors Amerikos krašto piliečiu, tik jei 
atlieka tam tikras įstatymo nurodytas pareigas”. Tas mūsų tau
tos istorijoje dvigubos pilietybės konstitucinis precedentas gali 
būti pavyzdžiu ir šiandien.

Konstitucija yra toks dokumentas, kuris turi būti veikiamas 
tam tikrų sąlygų ir gali būti, kad kai kurie jos straipsniai po 
daugelio metų nebeatspindi esamos tautos padėties.

Kai ji buvo kuriama, Lietuva buvo kitoje padėtyje, negu 
dabar -  keičiasi valstybės reikalai. Tačiau svarbiausia, kad Lie
tuva yra tautinė valstybė ir užsienio lietuviai yra neatskiriama 
mūsų tautos dalis. Bet Konstitucinis Teismas išaiškino, kad 
dviguba pilietybė yra negalima. Sis Konstitucinis Teismo nu
tarimas užkirto kelią užsienyje gyvenantiems lietuviams ir jų 
vaikams gauti Lietuvos pasą neatsisakius kitos valstybės pilie
tybės. Pagal galiojusį Pilietybės įstatymą lietuvių kilmės asme
nys, jų vaikai ir vaikaičiai galėjo gauti Lietuvos pilietybę ir 
turėti tos valstybės, kurioje gyvena, pasą.

Kadangi pirmas po nepriklausomybės atkūrimo, dėl Lietu
vos valdžios nesupratimo ar nenoro, etapas jau įvyko, o gal yra 
ir sąmoningas nomenklatūros noras, kad kuo mažiau būtų lie
tuvių, maždaug pusę milijono tautiečių išvyko į užsienio kraštus. 
Pagal Konstitucinio Teismo nutarimą, įsigiję kitą pilietybę, jie 
tapo pasmerkti savo kraštui. Kaip į tai žiūri Seimo nariai ir 
Lietuvos Vyriausybė?

Skaitydami Lietuvos Konstitucijos nuostatus, žinome, jog 
“Respublikos prezidentas turi ir tokius konstitucinius įgalioji
mus, kuriuos įgyvendindamas gali daryti didelę įtaką ir kitoms 
valstybės valdžią vykdančioms institucijoms -  Seimui, vyk
dančiam įstatymų leidžiamąją galią, taip pat Vyriausybei -  vyk
domosios valdžios institucijai ir nuo to, kaip Respublikos prezi
dentas -  valstybės vadovas įgyvendina jam Konstitucijoje nu
matytus įgaliojimus, nemažai priklauso ir kitų valstybės val
džios institucijų veikimas”, - rašoma Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 dienos nutarime. 
“Pažymėtina, kad išrinktas Respublikos prezidentas -  Tautos 
tiesiogiai renkamas valstybės vadovas -  yra vienintelis Kons
titucijoje nurodytas asmuo, kuriam priklauso suverenitetas, yra 
prisiekęs Tautai ir jo priesaika nėra vien formalus ar simboli
nis aktas, nėra vien iškilmingas priesaikos žodžių ištarimas ir 
priesaikos akto pasirašymas”. Tad jis turi rūpintis visais lietu
viais, taigi ir užsienyje gyvenančiais.

Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Na- 
rušienė kreipėsi, kad Lietuvos vadovai surastų būdą išlaikyti 
Lietuvos valstybės pilietybę šimtams tūkstančių lietuvių.

S. Tūbėnas

Archangelskine
“myli-nemyli” versija
Kaltinamųjų suoluose teis

muose sėdintieji ir už nusikal
timus jau kalėjimuose atsidūru- 
sieji turi pagrindo stipriai do
mėtis šiandiene politine teise, 
ar -  kaip tai pavadinti?

Jeigu archangelskinis, Rusi
jos krūmuose besislapstąs “Lie
tuvos gelbėtojas”, pasiskelbęs 
kokiu nors kandidatu ateinan
čiuose savivaldybių rinkimuo
se, gaus neliečiamumą, kali
niai ir kaltinamieji galės masi
niai kandidatuoti ir, kaip kan
didatai, pagal tą pačią “teisę”, 
reikalauti neliečiamumo vesti 
rinkiminę kampaniją. Pagal 
nusikaltėlių logiką, tokie “kan
didatai” gali, žinoma, ir nelauk
ti balsų skaičiavimo: toks nelie
čiamumas galioja tik tol, kol 
“kandidatas” tebėra kandidatu. 
Kai jis laimės, ar pralaimės, iš
garuoja jo neliečiamumas.

Ar kas galėtų nustebti, jei, 
gerokai prieš balsų skaičiavi
mą, išgaruotų ir tokie “kandi
datai”?

K om edija? Taip. Teatro 
publika tokius komediantus 
nušvilptų nuo scenos. Tačiau, 
kai tokią komediją vaidina val
džia, juokas nekyla.

Šios komedijos recenziją 
“rašo” piliečiai. Laimei, aiš
kėja, jog mažėja nuo okupaci
jos metų užsilikėlių, ant kurių 
galvos “nors ir kuolą tašyk”. 
Jau atsiranda galvų, ant kurių 
valdžia net melagingo pieštuko 
nepasmailins.

BALTARUSIJA ATSIŽADA RUSIJOS
Minskas, sausio 26 d. Bal

tarusijos prezidentas A lek
sandr Lukašenka sausio 26 d. 
pareiškė, kad Baltarusija nie
kuomet nebus kitos valstybės 
dalis. Šis jo komentaras duoda 
dar daugiau pagrindo teigi
niams, kad sąjunginės Rusijos 
ir Baltarusijos valstybės idėja 
greičiausiai bus palaidota vi
siems laikams.

Pirmą kartą apie galimybę 
sukurti sąjungą su viena eko
nomika, bendromis sienomis ir 
politine erdve Minskas ir Mask
va prakalbo 1997 metais. Ta
čiau derybos vyko itin komp
likuotai, o dvišaliai nesutarimai 
kulminaciją pasiekė per vadi
namąjį "energetinį karą", kilusį 
metų pradžioje.

"N iekuom et nebūsim e 
aneksuoti kitos šalies. Nesame 
niekam nieko skolingi", - pa
reiškė A. Lukašenka.

Skeptiškai galimybes įvesti 
bendrą valiutą ir sujungti ener
getines sistemas sausio 25 d. 
įvertino ir Rusijos Valstybės 
Dūm os pirm ininkas Boris 
Gryzlov.

Atrodo, kad A.Lukašenka 
vėl ruošiasi naftos karui su 
Rusija. Baltarusijos prezidentas 
penktadienį Minske pareiškė,

DVI NEJUOKINGOS KOMEDIJOS
Ypač daug drąsos ir veiklos 

judinimo rodo mūsų moterys. 
Gal E.Pliaterytės sukakties 
paskatintos, jos stipriau paju
dins patriotinei veiklai ir dau
giau drąsių vyrų.

Pasiklydę tarp dviejų 
vėliavų

Lietuvos televizijos kana
luose, šalia etatinių žinių pra
nešėjų ir laidų vadovų veidų, su 
retom išimtim, matome vis tuos 
pačius, lyg etatinius, “auto
ritetų” ir idėjų skelbėjų veidus. 
Panaši, istorikų etiketėmis ap
klijuotų, veidų grupė neseniai 
iš Lietuvos šiandien slegiančių 
problemų krūvos atkasė, mato
mai, jų  nuomone sunkiausią 
problemą: ar reikia keisti LR 
vėliavą?

Mūsų istorikai yra pasižy
mėję jau ne vienu klajojimu 
Lietuvos istorijos (net vaka
rykštės sovietinės okupacijos) 
miškeliuose. Tad nenuostabu, 
kad ir ši grupė pasiklydo tarp 
dviejų vėliavų: tarp balto Vyčio 
ir Trispalvės vėliavų. Lyg šian
dien nebūtų svarbesnių (ir dar 
kaip svarbesnių!) klausimų, ku
rie prašosi intelektualų smege
nų pajudinimo.

Net kalbant apie vėliavas, 
gal svarbiausias klausimas -  
kaip išgelbėti bent vieną tų 
dviejų vėliavų nuo išnykimo 
ant vėliavų stiebų ir kitų vietų 
Lietuvoje. Jau šiandien klausi
mas, kaip atstatyti pagarbą LR 
Trispalvei Lietuvos padangė
je.

kad nepasirašė naftos tiekimo 
sutarčių su Rusija vasario mė
nesiui ir užsiminė, kad gali vėl 
įvesti papildomus muitus tran
zitu transportuojamai rusiškai 
naftai, praneša newsru.com.

DUJAS RUSIJA TIEKS 
APLENKDAMA 
BALTARUSIJĄ

K om panija “T ransneft” 
pasiūlė pastaty ti dujotiekį, 
kuris aplenktų B altarusiją, 
praneša “Interfaks”. Šiuo metu 
m inisterijo je diskutuojam a 
apie tokio projekto tiksling
umą. Agentūros šaltinio duo
menimis, naujoji magistralė 
Uneča -  Aukštieji Lukai -  Pri- 
morsko uostas panaikins dujų 
tiekimo į Vokietiją ir Lenkiją 
riziką.

Pažymėtina, kad kompani
jos pasiūlym as m inisterijai 
buvo pateiktas anksčiau, nei 
Rusija ir Baltarusija pasirašė 
naftos eksporto sutartį šių 
metų sausio 12 d.

Ziniasklaida primena, kad 
Baltarusija rado kompromisą 
su Rusija dėl naftos tranzito, 
kai telefonu pasikalbėjo Rusi
jos prezidentas Vladimir Putin 
ir Baltarusijos vadovas Alek
sandr Lukašenka. Delfi

Jau dingo mūsų Trispalvė 
nuo automobilių registracijos 
numerių. Tačiau nei valdžios, 
nei intelektualiniame kieme 
“net šuniukas nesulojo”. Neži
nia, ar kur kitur (gal oficialiuo
se blankuose?) LR Trispalvę 
keičia ES žvaigždelės.

O kaip su pagarba Trispal
vei? Negi nekrenta akin tai, 
kad, neva patriotizmą įkvėpti 
privalančių, mokyklų vėliavų 
stiebuose Trispalvė pažeminta, 
nustumiant ją nuo Lietuvoje jai 
priklausančio centrinio stiebo. 
Kieno, kurio “valstybininko” 
sumanymu ar įsakymu tai pada
ryta? Jei centriniame stiebe ka
binsime vėliavas visų tarptau
tinių organizacijų, kurioms pri
klausome, teks jame sugrūsti 
JTO, NATO, UNESCO, TVF, 
Pasaulio banko ir dar kiek vė
liavų. O jei visas jas kelsim virš 
Trispalvės, jai net 12-je stiebų 
vietos neatsiras.

TV žin iose parody to je  
“M ažeikių naftos” vėliavų 
rikiuotėje, Lenkijos vėliava 
kabo virš LR vėliavos. Lietu
voje! Vilniuje, Gedimino pros
pekte, prie vieno viešbučio, 
aukščiau nuo centrinio stiebo 
nustumtos Trispalvės, kabo ne 
tik kurios tai užsienio valsty
bės vėliava, bet ir kokia tai 
šiaip plevezda.

Tai yra dalykai, kurie turėtų 
sukrėsti ne tik komedijomis už
siiminėjančius istorikus. Nema
nau, kad turėčiau išminėti vi
sus, kuriuos tai liečia.

Vilius Bražėnas, Vilnius

PASIRUOŠĘS ĮSIVESTI 
EURĄ

Baltarusijos prez. A lek
sandr Lukašenka davė interviu 
vokiečių laikraščiui Die Welt, 
kuriame nuodugniai išaiškino 
savo šalies santykius su Rusija 
ir Europos Sąjunga. Jis pabrėžė, 
kad niekada nesutiktų su tuo, 
kad “Rusija prarytų Baltarusiją”. 
Anot jis pasisako už tokią sąjun
gą, kurioje abi valstybės būtų 
lygiateisės ir nesutinka, kad 
vieninga tokios sąjungos valiu
ta taptų rublis. “Mes neturime 
užsienio skolų, mūsų šalyje ma
ža infliacija, žmonės myli dar
bą ir yra kantrūs, mūsų ekono
mika veikia 100%, mes gami
name normalias prekes, mes vi
sada galime uždirbti pinigų. Ir 
jeigu ES atvertų savo sienas 
mūsų prekėms, mes ramiai ten 
konkuruotume: ir kainomis, ir 
kokybe. Vadinasi, uždirbtume 
pinigus. Tai pripažįsta ir vokie
čiai, ir dauguma kitų europiečių
-  tie, kurie nori matyti realijas. 
Jie atvirai sako, kad Baltarusija
-  tai šalis ir ekonomika, kurios
ekonominis stabilumas ir eko
nomikos vystymasis, labiau nei 
bet kuri kita, šiuo momentu yra 
pasiruošusi įstoti į ES ir įsivesti 
eurą”, -  įsitikinęs Baltarusijos 
vadas. Delfi

mailto:dirva@ix.netcom.com
newsru.com
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Lietuva 1956 m. Vėlinių metu palaikė sukilusius vengrus. Vilniaus Rasų kapinėse įvyko riaušės, o 
Kaune prie Dariaus ir Girėno mauzoliejaus likučių ir paminklo “Žuvusiems už Tėvynę” degamos 
žvakutės ir sakomos antisovietinės kalbos, skanduojama “Laisvę Vengrijai”, “Laisvę Lietuvai”. Mi
licija areštavo dalyvius - daugelis gavo po 6 ir 8 metus “už kapų rimties pažeidimus”. Lietuvos 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras Vilniuje ir Vengrijos ambasada surengė Vengrijos laisvės 
kovotojų pagerbimą. Dalia Kuodytė ir konsulas Laszlo Mathe Vengrijos sukilimo 50-mečio proga 
medaliais apdovanojo vienuolika to įvykio dalyvių. S. Dovydaičio nuotr.

V. USPASKICHAS NEBETURI 
NELIEČIAMYBĖS

PARTIJOS JAU TURI RINKIMU NUMERIUS
Vilnius, sausio 23 d. Savi

valdybių tarybų rinkimuose 
dalyvausiančios partijos jau 
turi rinkimų numerius. Jie pa
aiškėjo antradienį partijų atsto
vams ištraukus burtus.

Pirmuoju numeriu (Nr. 1) 
rinkimų biuletenyje bus įra
šytas Rusų aljansas, paskutinis 
numeris (Nr. 24) atiteko Nau
jajai sąjungai (socialliberalai).

Kaip praneša ELTA, partijų 
rinkimų numeriai per savival
dos rinkimus yra tokie: Rusų 
aljansas Nr. 1, Lenkų liaudies 
partija Nr. 2, Lietuvos krikš
čionys demokratai - Nr. 3, Li
beralų ir centro sąjunga - Nr. 
4, “Tvarka ir teisingum as” 
(Liberalai demokratai) - Nr. 5, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija

NEBŪTŲ PROBLEMŲ, JEIGU RINKIMUS 
STEBĖTŲ ES ATSTOVAI

Vilnius, sausio 23 d. Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas nemato jokių prob
lemų, jeigu Europos Sąjungos 
(ES) atstovai nutartų atvykti į 
Lietuvą stebėti vasarį vyksian
čius savivaldos rinkimus.

“Partijos gali inicijuoti tą 
pakvietimą, tarptautinės orga
nizacijos gali siųsti stebėtojus, 
gali iš užsienio kokios nors or
ganizacijos pageidauti atvykti 
į Lietuvą. Mano galva, tai yra 
sveikintinas dalykas, kad ne
kiltų kokių nors abejonių dėl 
rinkimų rezultatų” , - sakė Z. 
Vaigauskas, komentuodamas 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
vadovo parlamentaro Valdema
ro Tomaševskio ketinimus pa
kviesti ES stebėtojus.

VRK vadovas teigė tikrai 
nematąs jokios problemos, jei
gu ES atstovai norėtų atvažiuoti 
į Lietuvą stebėti rinkimus. Ta
čiau Z. Vaigauskas sakė esąs 
tvirtai įsitikinęs, kad Lietuvoje

- Nr. 6, Socialdemokratų są
junga - Nr. 7, “Jaunoji Lietu
va” - Nr. 8, Tautos pažangos 
partija - Nr. 9, Lietuvos lais
vės sąjunga - Nr. 10.

Antrąjį dešimtuką pradeda 
Centro partija - Nr. 11, Tautinė 
partija “Lietuvos kelias” iš
traukė Nr. 12, Socialdemokra
tų partija - Nr. 13, Liaudies 
sąjunga “Už teisingą Lietuvą”
- Nr. 14, Lietuvių tautininkų 
sąjunga - Nr. 15, Smulkaus ir 
vidutinio verslo partija - Nr.
16, Lietuvos rusų sąjunga - Nr.
17, Pilietinės dem okratijos 
partija - Nr. 18, Valstiečių liau
dininkų sąjunga - Nr. 19, Tė
vynės sąjunga (konservatoriai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
krikščioniškieji demokratai) -

niekas nesiruošia klastoti rinki
mų rezultatų. “A tvirkščiai, 
manyčiau, kad pas mus yra la
bai daug dėmesio skiriama tam, 
kad rezultatai nekeltų niekam 
abejonės, kad juos skaičiuojant, 
nustatant dalyvautų gausus ste
bėtojų būrys” , - teigė VRK 
pirmininkas.

Pasak jo, VRK pati kviečia 
stebėti rinkimus kaimyninių 
šalių, pavyzdžiui, Lenkijos, 
Latvijos, Estijos, rinkimų ko
misijų atstovus.

“Tikimės, kad neatvyks ste
bėtojai, kurie būtų politiškai 
angažuoti palaikyti vieną ar kitą 
politinę partiją. Tai būtų nela
bai korektiškas rinkimų stebėji
mas”, - teigė Z. Vaigauskas.

ELTA jau skelbė, jog įtar
damas galimą būsimų savi
valdybių tarybų rinkimų rezul
tatų klastojimą Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos vadovas par
lamentaras Valdemaras Toma- 
ševskis ketina pakviesti į Lietu
vą ES stebėtojus.

Nr. 20, Darbo partija - Nr. 21, 
L iberalų  sąjūdis - Nr. 22, 
Krikščionių konservatorių so
cialinė sąjunga - Nr. 23, Nau
joji sąjunga (socialliberalai) - 
Nr. 24.

Savivaldybių tarybų rinki
mai vyks vasario 25 d. Juose 
dalyvaus 24 partijos, kelian
čios savo 628 kandidatų sąra
šus į 60 savivaldybių tarybas.

VRK duomenimis, savival
dybių rinkimų sąrašuose užre
gistruota apie 14 tūkst. asme
nų. Vyriausiosios rinkimų ko
m isijos pirm ininko Zenono 
Vaigausko teigimu, apygardos 
rinkimų komisijos turėtų iki 
ketvirtadienio priimti sprendi
mus, ar konkrečiai registruoti 
kandidatus, ar ne.

“Mes ruošiame kreipimąsi į 
Europos Sąjungą, kad į Lietu
vą būtų atsiųsti ES stebėtojai. 
Lietuvoje rinkimai per pasta
ruosius metus nėra stebimi, nes 
esą demokratiniai principai yra 
įsitvirtinę. Tačiau paskutiniai 
įvykiai, susiję su išpuoliais 
prieš tautines mažumas, rin
kimų komisijų sudarymas rodo, 
kad gali būti rinkimų klastoji
mas”, - antradienį spaudos kon
ferencijoje Seime sakė V. To- 
maševskis.

Kaip išpuolį prieš lenkų tau
tinę mažumą jis įvertino kon
servatoriaus europarlamentaro 
Vytauto Landsbergio raginimą 
telktis galimai istorinei perga
lei Vilniaus krašte, kviesti pa
žįstamus registruotis Vilniaus 
rajone tam, kad galėtų balsuoti 
būtent Vilniaus rajono rinkimų 
apygardoje.

V. Tomaševskio nuomone, 
toks kvietimas akivaizdžiai pa
žeidžia Vietos savivaldos įsta
tymą ir Europos savivaldos 
chartiją, kurios pagrindinis tiks
las - kad vietos bendruomenės 
aktyviai dalyvautų visuomeni-

Vyriausioji rinkimų komisi
ja (VRK) sausio 26 d. panaiki
no į savivaldą kandidatuojan
čio buvusio Darbo partijos (DP) 
vado Viktoro Uspaskicho ne
liečiamybę.

Leidim as M askvoje nuo 
Lietuvos teisėsaugos besislap
stantį V.Uspaskichą patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn ar 
kitaip suvaržyti jo laisvę duo
tas 10 komisijos narių balsavus 
už ir 3 prieš.

Pagal Savivaldybių tarybų 
rinkimų įstatymą, kandidatas 
rinkimuose įgyja teisinį imu
nitetą, kurį panaikinti Gene
ralinės prokuratūros prašymu 
gali VRK.

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasaitis ir 
galimai neskaidrios finansinės 
DP veiklos bylą tiriantis proku
roras Saulius Verceckas kandi
dato neliečiamybę prašė panai
kinti argumentuodami teismo 
sprendimais, kuriais V.Uspaski- 
chui paskirta kardomoji prie
monė - suėmimas.

Prokurorų VRK pateiktoje 
medžiagoje pranešama, jog 
vykstančio ikiteisminio tyrimo 
metu surinkti duomenis "leidžia 
teigti, kad įtariamasis, (...) siek
damas Darbo partijos naudai 
išvengti mokesčių, drauge su 
partijos iždininke Marina Liut- 
kevičiene įrašė į DP finansinės 
ataskaitą žinomai neteisingus 
duomenis apie DP pajamas, tur
tą ir jo  naudojimą".

Prokurorų pateiktais duome
nimis, Darbo partija nuslėpė 
apie 8 mln. Lt pajamų, nedek
laravo apie 7 mln. Lt išlaidų.

Prokurorų rašte teigiama, 
jog DP 2005 metų pajamos 
buvo apie 10 mln. litų, išlaidos 
- apie 9 mln. litų, tuo tarpu fi
nansinėje deklaracijoje įrašyta 
tik beveik 2 mln. litų pajamų 
bei virš 1,5 mln. litų išlaidų.

Maskvoje nuo Lietuvos tei
sėsaugos besislapstantis V.Us- 
paskichas anksčiau sausio 25 d. 
paprašė VRK užtikrinti jam

niame gyvenime, rinktų savo 
atstovus. Politiko įsitikinimu, 
tai taip pat prieštarauja Europos 
Tarybos tautinių mažumų pa
grindų apsaugos konvencijai, 
kurioje šalys įsipareigoja susi
laikyti nuo veiksmų, keičiančių 
tautines gyventojų proporcijas 
tuose rajonuose, kuriuose gyve
na tautinėms mažumoms pri
klausantys žmonės.

VRK pirmininkas Z. Vai-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

galimybę dalyvauti rinkimuose 
į savivaldą.

Sausio 25 d. prieš posėdį 
VRK gavo faksu iš Maskvos 
atsiųstą V.Uspaskicho raštą, ku
riame šis sako esąs pasirengęs 
bendradarbiauti su Lietuvos tei
sėsauga, žadėdamas, jog grįžęs 
į Lietuvą pats kreipsis į pro
kurorus, norėdamas duoti pa
rodymus. Žurnalistų paklaus
tas, ar tikisi, jog atsiųstas raštas 
paveiks komisijos nuomonę 
sprendžiant dėl leidimo pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn, V.Uspaskichas atsakė 
galvojantis, jog "VRK pareiga 
apginti kandidatą".

"Aš išsakiau, nejaugi esu 
tiek pavojingas, kad reiktų apri
boti laisvę? Aš pats sutinku 
duoti parodymus, o sulaikytas 
aš neturėčiau lygių teisių su 
savo oponentais bendrauti su 
rinkėjais, dalyvauti kampani
joje", - sakė V.Uspaskichas.

Kėdainių apygardos rinki
mų komisija sausio 25 d. įre
gistravo V.Uspaskichą kandi
datu į savivaldos rinkimus.

Darbo partija buvusį vadą 
savivaldybių tarybų rinkimuose 
įtraukė paskutiniuoju kandidatu 
partijos rinkimų sąraše Kėdai
nių apygardoje.

Kėdainių verslininką 47 
metų V.Uspaskichą, anksčiau 
dėl skandalų netekusį ūkio mi
nistro ir Seimo nario postų, Lie
tuvos teisėsauga įtaria apgau
lingų duomenų apie jo vado
vautos partijos pajamas ir jų 
naudojimą pateikimu Valstybi
nei mokesčių inspekcijai ir Vy
riausiajai rinkimų komisijai.

Pernai rugpjūčio 25 dieną 
Vilniaus miesto 2-asis apy
linkės teismas V.Uspaskichui 
skyrė kardomąjį suėmimą. Jis 
Rusijoje yra pasiprašęs prie
globsčio. Sprendimas dėl prie
globsčio kol kas nepriimtas.

Lietuvos Savivaldybių tary
bų rinkimai vyks vasario 25 d., 
agitacinė kampanija prasidėjo 
sausio 26 d. LGĮTIC

gauskas sakė negirdėjęs, kad 
būtų koks nors masinis gyve
namosios vietos perdeklaravi- 
mas Vilniaus rajone.

“Man atrodo, kad čia reikėtų 
labai įspūdingos akcijos, kad 
tas deklaravimas kaip nors pa
keistų rinkimų rezultatus. Aš 
manau, kad Vilniaus rajono 
reikalus spręs patys Vilniaus 
rajono rinkėjai”, - žurnalistams 
sakė Z. Vaigauskas.
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FOTO NUOTRAUKŲ PARODA 
“DIDŽIOJI LIETUVA”

Dr. Leonas Milčius

Mes dažnai jau  nesuvokiame Didžiosios Lietuvos, nors esa
me jos palikuonys. Taip yra todėl, kad mums ši Lietuva yra ap
gaubta paslapties, tautos pasididžiavimo ir skaudžių praradi
mo šydu. Išaugo ištisos kartos, iš kurių sąmonės buvo bandoma 
ištrinti šią Lietuvą. Ji buvo menkinama, ypač iškeliami jos  
praradimai ir nesėkmės. Tačiau Ji, įspaudusi gilius pėdsakus, 
išliko iki mūsų dienų. Vietomis išpuoselėta ir garbinama, kai 
kur tiesiog nugriauta ir užstatyta. Didžiojoje dalyje apleista ir 
apgriuvusi, bet jos didybė dar ir šiandien mus žavi, stebina ir 
verčia Jai nusilenkti.

(Lietuvos Nepriklausomybes akto signatarė Birutė Valionytė)

Šie žodžiai tikrai bene ge
riausiai ir nusako signatarės 
Birutės Valionytės Fotonuot
raukų parodos “Didžioji Lietu
va” esmę. Trejus metus Signa
tarų klubo pirmininkės B. Va- 
lionytės iniciatyva, signatarai 
vyko į B altarusiją, Rusiją, 
Lenkiją ir Ukrainą, ieškojo 
Lietuvos D idžiosios K uni
gaikštytės ir jos pakraščių dar 
išlikusių pilių, gynybinių tvir
tovių, jų  griuvėsių, piliakalnių 
ir kitų istorinių paminklų, liu
dijančių apie čia kažkada bu
vusią Didžiąją Lietuvą. Ką ra
do, bandė ne tik prisiminti, pa
sidžiaugti, bet ir aprašyti, nu
fotografuoti. Ir tai ne tiek dėl 
savęs, kiek dėl kitų, tikėdamie
si parvežti pačią geriausią 
vaizdinę medžiagą jaunimui, 
mokykloms, tikėdamiesi grei
tu laiku visa tai pateikti ne tik 
elektroninėse laikmenose, bet 
gal ir atskirame leidinyje, spal
votų nuotraukų albume. Gal ne 
tiek laikas, kaip mūsų pačių, 
mūsų istorikų apsileidimas tiek 
daug gražiausių ir didingiau
sių Didžiosios Lietuvos pa
minklų, pilių paliko atskirtas 
net nuo dabar mokyklose mo
komos Lietuvos istorijos. Kiek 
daug pačių didžiausių kultū
rinių vertybių pamiršta, abejin
gai palikta pasisavinti kitiems, 
neišnaudota mūsų tautinės, 
pilietinės savimonės ugdymui. 
Kiek daug didingos istorinės 
tiesos nusikalstamai palikta 
išnykimui. Ar ne dėl to taip 
lengvai jau klesti įbrukta skur
di mintis, kad esame maži, esa
me menki, esame mažos, silp
nos ir nykstančios valstybės 
ainiai. Ar ne dėl to, kai kurių 
svetimų agresyvių ir klastingų 
kaimynų prieš šimtmečius pri
lenkti taip ir nesugebame atsi
tiesti.

Trijose ekspedicinėse ke
lionėse 2004-2006 m etais 
buvo rasta ir pamatyta tikrai 
daug. A plankyti 136 mūsų 
kultūros paveldo objektai, iš 
kurių net 99 yra dar išlikusios 
pilys arba piliavietės. Tokiu 
kultūros, istorijos paveldu ne 
viena pasaulio valstybė pa
grįstai galėtų didžiuotis. Tad 
keista, kad mes, mūsų istori
kai, kultūros paveldo sargai 
kažkodėl visa tai kol kas yra 
linkę beveik pamiršti, be tie

sos žodžio, be istorinių am
bicijų vos ne viską perleisti 
kitiems. Tai taip skaudu ir ne
teisinga. Niekas nekalba, kad 
į jau kitose valstybėse esamus 
pam ink lus m es galėtum e 
reikšti kokias tai pretenzijas. 
Bet sau prisiminti, o ir kitiems 
priminti, iš kur mes esame, ką 
esame sukūrę, palikę kitiems, 
seniai buvo ir yra būtina. Juo 
labiau dabar, kai netrukdomai 
galime atskleisti visus savo is
torinės valstybės, Didžiosios 
Lietuvos, kartais tragiškus, 
kartais skaudžius, bet ir iš lai
ko gilumos vis dar tokius ryš
kius ir didingus puslapius.

Kai Lietuvos Respublikos 
Seimo rūmuose pamačiau Ne
priklausom ybės akto klubo 
pirmininkės Birutės Valionytės 
fotonuotraukų parodą “D i
džioji Lietuva”, iš karto pagal
vojau, kad kaip būtų gerai ją 
parvežti ir į Raudondvarį. Gi 
čia, senoje pilyje, tos visos 
kažkada lietuvių statytos ir 
L ietuvos D idžiosios ku n i
gaikštystei priklausiusios pi
lys, pilių liekanos, tvirtovės ir 
piliakalniai, atrodytų dar tik
roviškesni, dar įspūdingesni ir 
gal būt taip skaudžiai dar ar
timesni. Džiaugiuosi, kad pa
vyko susitarti ir dar iki Sausio 
13-osios eksponatus, beveik 
70 spalvotų nuotraukų, atvež
ti į Raudondvarį, o į parodos 
atidarym ą pakviesti ne tik 
nuotraukų autorę ir trijų eks
pedicijų po LDK pilis ir p i
liakalnius iniciatorę bei orga
nizatorę B. Valionytę, bet ir 
šios ekspedicijos dalyvį, puikų 
mūsų garbingos praeities ži
novą signatarą Algirdą Pa
tacką.

Esu labai dėkingas, kad 
šiam sumanymui karštai pri
tarė ir jį  palaikė muziejaus 
direktorė Zita Nekrošytė bei 
Raudondvario bendruomenės 
centras. Gi nepakanka vien 
duris atverti ir svečius pakvies
ti. Visą ekspoziciją reikia pri
taikyti vietos sąlygoms, sukur
ti tinkamą renginio scenarijų. 
Juo labiau, kad iš pirmo žvilgs
nio atrodė, kad parodos tema 
“Didžioji Lietuva” lyg ir nela
bai rišosi su Laisvės gynėjų 
diena -  Sausio 13-ąja. Bet 
vėliau supratau, kad ryšys yra 
ir labai jautrus. Parodos ati-

Nuotraukoje (iš kairės): Raudondvario pilies Naujelio muziejaus direktorė Zita Nekrošytė, signatarai 
L.Simutis, B.Valionytė ir L. Milčius, Raudondvario bendruomenės centro direktorė Laura Ja
nušauskienė, signataras A. Patackas. Leono Milčiaus nuotr.

darym o dieną, gausiai su 
sirinkusiems lankytojams pri
statydamas svečius, signatarus
B. Valionytę, A .Patacką ir 
Liudviką Simutį, kalbėjau, kad 
Sausio 13-ąja mes gynėme ne 
tik teisę būti laisviems, bet ir 
teisę turėti pilną, neiškraipytą 
savo valstybės istoriją.

Dar labiau surengtos paro
dos reikalingumą ir temos ak
tualumą patvirtino prieš dieną 
“naujose Tėviškės žiniose” 
(2007 m. sausio 10 d. Nr. 6) 
Ričardo Venckaus paskelbtas 
straipsnis “Istorija ir propagan
da” , kuriam e aprašyta kaip 
rusiškoje žiniasklaidoje šmei
žikiškai iškraipoma ir niekina
ma LDK, būk tai ji buvusi sta
čiatikių slavų valstybė ir nie
ko bendro su dabartine Lietu
va ir lietuviais neturėjo. Skau
du, kai rusų ir baltarusių istori
kai nerdamiesi iš kailio įro
dinėja, kad mes savo valstybės 
tuose XIII-XVIII amžiuose 
neturėjome, kad Didžioji Lie
tuva buvo žemesnio lygio ir, 
kad apskritai, buvo ne LDK, 
bet Lietuvos Rusia. Visoje šio
je melo ir klastočių baloje liūd
niausia ne tie prasimanymai, 
bet jau laisvos Lietuvos isto
rikų, politikų ir intelektualų 
abejingumas, vangumas, o gal 
baugumas į save, į Lietuvos 
istoriją pažvelgti tikrai laisvo 
ir oraus žmogaus akimis, kuris 
sugeba pamatuotu žodžiu, is
torine tiesa apgint savo tautą, 
savo valstybę ir iki šių dienų 
išlikusį mūsų kultūros pavel
dą.

Signataras A. Patackas
pasakojo apie aplankytas LDK 
pilis, jų  vaidmenį įtvirtinant 
Didžiąją Lietuvą ir ginant ne 
tik ją  bet ir Europą bei Rusiją 
nuo turkų, klajoklių  puldi
nėjimų. Signataras prisipažino, 
kad nors daug anksčiau buvo 
skaitęs apie LDK, bet dabar

visai kitaip ją  suvokia, nes ir 
tai, kas dar yra išlikę, yra tiek 
didinga, kad negali nejaudin
ti, negali nesukelti pasididžia
vimo jausmo. Ir šiandien gali
ma tik stebėtis, kaip strate
giškai apgalvotai buvo parink
tos pilių, gynybinių įtvirtinimų 
vietos, kokia puiki privalėjo 
būti tokios didžiulės valstybės 
valdymo, organizacinė siste
ma, kokie turėjo būti ištver
m ingi žm onės, kad keletą  
šimtų metų didžiulėse stepių, 
miškų ir pelkių platybėse iš
laikytų savo įtaką.

Signatarė B. Valionytė sa
kė, kad dar mokydamasi mo
kykloje ir skaitydama Lietuvos 
istoriją, visą laiką svajojo ap
lankyti buvusias LDK žemes, 
pamatyti tais laikais lietuvių 
statytas ir dar išlikusias pilis, 
tvirtoves. Dabar ta svajonė jau 
tapo tikrove ir tokiu padarytu 
darbu labai džiaugiasi. Apie 
aplankytas pilis, susitikimus su 
vietiniais gyventojais signatarė 
papasakojo daug įdomių faktų, 
dar daugiau iškėlė savų min
čių, samprotavimų, prielaidų. 
Taip pat nepagailėjo karčių 
priekaištų mūsų dabartiniams 
istorikams, kurie kol kas nė 
vienas nerado reikalo savo aki
mis pamatyti ir įvertinti dar te- 
beesamą Didžiosios Lietuvos 
paveldą, ryžtingiau atitaisyti 
Rusijos, Baltarusijos ir Lenki
jos istorikų klastotes, nutylėji
mus, o kartais ir atvirą melą.

Apibendrinama Signatarų 
klubo surengtas ekspedicijas, 
jų naudą, signatarė pasakė, kad 
po visų šių kelionių, po visos 
tos LDK dar likusios didybės, 
ji pati lyg atsitiesė, nes supra
to, kad ne tokie maži ir silpni 
mes esame, kad turime iš ko 
pasisemti jėgos ir tikėjimo vėl 
būti valstybe, būti lietuviais. 
Man įstrigo signatarės mintis, 
kad mes, mūsų istorikai, kai

1569 m. buvo pasirašyta Liub
lino unija, lyg ir nubraukėme, 
pamiršome ir atidavėme Len
kijai savo istorijos tąsą, Di
džiosios Lietuvos mums palik
tą istorinį, kultūrinį ir doku
mentinį paveldą. Bet Lietuva, 
lietuviai, jų  pastatytos pilys, 
tvirtovės, rašytiniai dokumen
tai niekur nedingo. Visa tai liko 
ir esant abiejų tautų Respubli
kai. Tad šiandien tiesiog būtina 
tiksliai įvardyti, kas buvo ir vi
siems laikams liko Didžiosios 
Lietuvos, liko mūsų, lietuvių. 
Ir šį išlikusį kultūrinį, istorinį 
paveldą turime neužmiršti, nes 
tai yra, apskritai, valstybei ne
įkainuojama, juo labiau ugdant 
tautinę, pilietinę savimonę. 
Niekas šiandien nepretenduo
ja  į šį paveldą kaip į materialų 
turtą, bet mes visi turime teisę 
į pilną istorinę tiesą ir tą tiesą 
drąsiai skelbti kitiems.

Didžiosios Lietuvos pilių 
fotonuotraukų paroda Juozo 
Naujalio memorialiniame mu
ziejuje bus eksponuojama iki 
vasario mėn. Vėliau ji bus per
vežta į Anykščius, dar vėliau į 
Biržus, o nuo gegužės 1-osios 
gal vėl grįš į Kauną, į Kari
ninkų Ramovę. Nors Signatarų 
klubas rengiasi visą sukauptą 
medžiagą padovanoti mokyk
loms, bet ir dabar aplinkinių 
mokyklų istorijos mokytojams 
reikėtų nepraleisti progos ir čia 
eksponuojamą tikrai plačią ir 
įdom ią vaizdinę m edžiagą 
panaudoti istorijos pamokoms. 
Susirinkusius raudondvarie- 
čius signatarai ragino nelaukti 
kol bus parengti ir išleisti ko
kie albumai, bet patiems orga
nizuotis ir atostogų metu va
žiuoti ne į Turkiją ar į Mal- 
jorką, bet ten, kur vis dar dunk
so didingi lietuvių statyti rū
mai, pilys, kur net vietos gy
ventojai dar žino, kad čia kaž
kada buvo Didžioji Lietuva.
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LR gen. konsulas Arvydas Daunoravičius skaito paskaitą. Tado Kubiliaus nuotr.

C H IC A G O , IL

PRAŠOMA IŠSAUGOTI ŠIMTAMETĘ 
NEW YORK LIETUVIU PARAPIJĄ IR 

BAŽNYČIĄ

Jono D ovydėno paroda 
“Sugrįžimas į paliktą kraštą” 
įvyks Lietuvių dailės muziejuje, 
Lietuvių centre, 14911 127th St., 
Lemont, IL. Parodos atidarymas
-  vasario 3 d., 6:30 val. vak.

Jungtinis Amerikos Pa
baltijiečių komitetas (JBANC) 
Washingtone vasario 9-10 die
nomis rengia septintąją Baltijos 
konferenciją “Nafta ir kraujas
-  Baltijos energija ir komuniz
mo palikimas”. Pagrindinį pra
nešimą skaitys Lietuvos prez. 
Valdas Adamkus. Ta proga bus 
teikiami ir keli žymenys už 
nuopelnus lietuvybės išlaiky
mui šiame krašte, jų  tarpe ir 
“Draugo” dienraščiui, kuris yra 
krikščioniškos ir tautinės min
ties laikraštis. Tą dienraštį dau
gelį metų sumaniai redaguoja 
rašytoja Danutė Bindokienė, 
kuri dienraštį padarė mielai 
skaitomu ir laukiamu, ir ypač 
puikiu šeštadieniniu kultūriniu 
priedu. Tai prasmingas įverti
nimas.

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija Čikagos ir apylinkių 
lietuvius kviečia į tradicinį “Už
gavėnių šiupinį”, kuris bus va
sario 17 d., 6 val. vak., Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejuje, 
Gintaro salėje. Meninę prog
ramą atliks lietuvių tautinių 
šokių grupė “Suktinis”. Ramū
nas Buntinas teikia visą infor
maciją: stalus reikia užsisakyti 
iš anksto tel. 630-969-1316.

Lem onto Lietuvių ben
druomenės skyrius ruošia Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11-osios 
šventės minėjimą Lietuvių fon
do salėje, PLC patalpose. Pas
kaitininkas -  Aleksas Vitkus. 
Šventė vyks vasario 18 d. tuoj 
po pamaldų Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje. Meninę programą atliks 
kanklių ansamblis “Gabija” ir 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai.

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, Čikagoje, vasario 
16 d., penktadienį, įvyks gra
fikės Elvyros Kriaučiūnaitės 
parodos “Atodangos” atidary
mas. Dalyvaus pati menininkė

PASKAITA APIE LIETUVĄ
Š.m. sausio 17 dieną Lietu

vos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius lankėsi Illinois 
valstijos Darbo saugumo de
partam ente  (ang. I llin o is  
Department o f  Employment 
Security) šio departamento pa
veldo ir kultūros kom iteto 
kvietimu. Jis gausiai susirin
kusiems departamento darbuo
tojams skaitė paskaitą apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą, su
pažindino su Lietuvos užsie
nio politikos aktualijomis, san
tykiais su Jungtinėmis Ameri
kos Valstijomis bei atsakė į de
partamento darbuotojų klausi
mus apie Lietuvą. Renginyje 
taip pat buvo paruoštas infor
macinis stendas apie mūsų šalį,

ir jos dukra pianistė Gabrielė, 
kuri į mamos parodą atvyksta 
iš Vokietijos.

Lietuvių Operos choras 
rengia vakarą “Myli, nemyli, 
kam spėlioti -  sužinoki” vasa
rio 10 d., 7 val. vak. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Programą at
liks dainininkai Nida Grigala
vičiūtė, Linas Sprindys, Geno
vaitė Bigenytė, Vilma Skučienė. 
Vaišins “Kunigaikščių užeiga”, 
šokiams gros “Kaukas”.

Čikagos lietuviai savo po
kalbiuose jautriai diskutuoja, 
kad New York arkivyskupijos 
vadovybė uždarė Aušros Vartų 
lietuvių bažnyčią ir parapiją 
Manhattan apylinkėje. Daugelis 
klausia, kokias pastangas darė 
kun. Prel. Putrimas, kuris yra 
skirtas užsienio lietuvių sielova
dai. New York lietuviai neseniai 
prarado “Kultūros ž id in į” 
Brooklyne, kurio rūmus Tėvai 
pranciškonai pardavė ir sustab
dė “Darbininko” leidimą, kuris 
ten buvo lietuviams labai reika
lingas. Minima bažnyčia dar 
buvo vadinama “Our Lady of 
Vilnius”. Jos atnaujinimui, nors 
buvo lėšų, Arkivyskupijos val
džia nedavė leidimo. Skaityto
jams įdomu, kokias pastangas 
darė Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacija, kad nebūtų 
uždaryta ši bažnyčia.

kuriame buvo pateikta infor
macija apie Lietuvos kultūrą, 
istoriją ir supažindinama apie 
turizmo į Lietuvą galimybė
mis.

Vizito metu Ilinojaus vals
tijos Darbo saugumo departa
mente, prieš skaitydamas pa
skaitą, Arvydas Daunoravičius 
susitiko su departamento di
rektore Brenda A. Russell, kuri 
supažindino LR generalinį 
konsulą su departamento veik
la. Buvo apsikeista nuomonė
mis apie darbuotojų ir darbda
vių aktualijas JAV ir Lietuvoje. 
Daunoravičius departamento 
vadovybei papasakojo apie 
Lietuvoje vykstančius proce
sus ir darbo rinką.

LR gen. konsulato inf.

Londone nužudyto Ale
ksandr L itvinenko artim as 
draugas ir bendradarbis, doku
mentinių filmų kūrėjas, Andrei 
Nekrasov, bus vienas iš garbės 
svečių ALT’o Čikagos sky
riaus rengiamam e Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
vasario 11 d. 1:00 val. p.p. 
Marija gimnazijoje, Marquette 
Parke. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir išgirsti asmenišką 
liudijimą apie Rusijos val
dovų dabartinę politiką ir jų 
galimus ateities kėslus, kurie 
gali paveikti ir Pabaltijo kraštų 
ateitį.

London Financial Times ir 
Wall Steeet Journal Maskvos 
biūro vedėjas David Satter da
lyvaus ALT’o ruošiam am e 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime. Eilės knygų auto
rius, j is  yra m okslin inkas 
Stanford ir Johns Hopkins 
universitetuose, sąjūdžio lai
kais artimai bendradarbiavo 
su Lietuvos laisvės veikėjais 
ir pažįstantis Lietuvos padėtį. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti minėjime ir išgirsti šio 
mūsų draugo mintis apie Lie
tuvos kelią į laisvę, jos dabartį 
ir ateitį. Minėjimas įvyks va
sario 11 d. 1:00 val. p.p. Ma
rija gimnazijoje, M arquette 
Parke, Čikagoje.

Vilnius/New York, sausio 
25 d. Lietuvos kultūros mi
nistras Jonas Jučas nusiuntė 
kreipimąsi Niujorko arkivys
kupui kardinolui Edvardui Iga- 
nui (Edward Egan), kuriame 
išreiškė susirūpinimą Aušros 
Vartų Dievo Motinos parapi
jos (Parish of Our Lady of Vil
na), gyvuojančios daugiau 
kaip šimtą metų, likimu.

Kreipimesi į arkivyskupą 
ministras atkreipia dėmesį į tai, 
kad žinia apie galimą parapi
jo s  ir bažnyčios N iujorko 
Manheteno rajone uždarymą 
su didžiuliu liūdesiu buvo su
tikta ne tik Niujorke, bet ir Lie
tuvoje.

Reikšdam as savo didelį 
susirūpinim ą dėl ketinim ų 
uždaryti šį lietuvių kultūros ir 
paveldo centrą J. Jučas prašo 
neužtrenkti durų lietuvių etni
nei ir kultūrinei veiklai Man- 
hetene ir padėti išlaikyti Auš
ros Vartų Dievo Motinos pa
rapijos lietuvių bažnyčią ir 
kultūros centrą, kuris priside
da ne tik prie lietuvybės puo
selėjimo, bet ir prie Amerikos 
kultūrinio paveldo turtinimo 
Lietuvos tradicijomis.

1905 metais įsteigta Aušros 
Vartų Dievo Motinos parapija 
yra viena seniausių ir garbin
giausių lietuvių bendruomenės 
istorijos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose liudytojų. Lietuvos 
kultūrai ši parapija yra svarbus 
mūsų etninės ir religinės isto
rijos JAV paminklas. Ši baž
nyčia yra įtraukta į Lietuvai 
reikšm ingų nekilnojam ojo 
ku ltū ros paveldo  objektų , 
esančių JAV, inventorinį są
rašą, sudarytą vykdant dvišalį

N E W  Y O R K , NY

Sausio 28 d., įvyko pianisto 
Edvino Minkštimo koncertas. Jis 
grojo Saint-Saens, Concerto 
No.5 in F major, Op. 103 (“Egyp
tian”) ir Schnittke, Concerto for 
Piano & Strings. Koncertas įvyko 
The Piano Salon at Yamaha Ar
tist Services, Inc., Manhattan.

New York Vasario 16-tos 
Minėjimas vyks sekmadienį, 
Vasario 11 d. šv. Mišios bus lai
komos 10 val. ryto Apreiškimo 
bažnyčioje, North Fifth Street ir 
Havemeyer, Williamsburg.

Po to bus pietūs apatinėje 
parapijos salėje, o vėliau aka
demija ir kultūrinė dalis Our 
Lady of Mount Carmel, North 
8th Street ir Havemeyer. pa
grindinis kalbėtojas bus švedas, 
Jonas Ohman, kuris išmoko lie
tuvių kalbą ir labai domisi Lie
tuvos kova prieš komunizmą. 
Jis kalbės lietuviškai. Minėjimą 
rengia Tautos fondas, Lietuvių 
Bendruomenė ir ALT’as. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvauti 
šioje mūsų tautinėje šventėje.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

Lietuvos Respublikos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų vyriau
sybių susitarimą dėl tam tikrų 
kultūros objektų apsaugos ir 
išsaugojimo.

Nors žiniasklaidoje skel
biama, kad minėtoje parapijoje 
mažėja tikinčiųjų, o bažny
čioje nebelaikomos pamaldos 
lietuvių kalba, parapijos gynė
jai sako, jog per pastarąjį de
šimtmetį Aušros Vartų Dievo 
Motinos parapija išgyvena at
gimimą, apie ją buriasi vis dau
giau jaunų lietuvių, atvykusių 
gyventi ir dirbti į JAV. Baž
nyčia ir jos bendruomenė pa
deda jiem s prisitaikyti prie 
naujų gyvenimo sąlygų ir kul
tūros svečioje šalyje pirmai
siais jų  gyvenimo metais. Ši 
parapija lietuvių bendruome
nei yra svarbus jų  dvasinio ir 
kultūrinio gyvenimo centras.

Susirūpinimą lietuvių para
pijų JAV išlikimu yra išreiš
kusi ir Lietuvos Vyskupų Kon
ferencija. Nors Lietuvos vys
kupai negali tiesiogiai tvarky
ti kitos šalies Vyskupų Konfe
rencijos teritorijoje esančių 
parapijų reikalų, tačiau sieks, 
kad jos nebūtų uždaromos. 
Šios parapijos yra svarbios 
kaip lietuvių katalikų centrai, 
kaip tikėjim o bei kultūros 
paveldas, taip pat jos teikia 
galimybę evangelizuoti nau
juosius išeivius. Amerikoje 
gyvenantys tautiečiai jaučia at
sakomybę už bendruomenių 
lėšomis pastatytas bažnyčias ir 
namus, tačiau svarbiausia, kad 
patys lietuviai gausiai jose 
rinktųsi - tuom et parapijos 
išliktų gyvybingos, įsitikinę 
Lietuvos vyskupai. LG0TIC

V O K IE T IJ A

DRAUGYSTĖS TILTAS
HUTTENFELDE 2007
Šiais metais jau tradicija ta

pusi savaitgalinė lituanistinė 
stovykla vaikams, tėveliams ir 
mokytojams Draugystės tiltas 
atkeliauja į Vokietiją. Ji vyks 
2007 m. liepos 6-8 d. Hutten- 
felde, Vasario 16-osios gimna
zijoje. Dalyvauti kviečiam i 
Europos šeštadieninių mokyk
lėlių moksleiviai, jų  tėveliai, 
mokytojai, Bendruomenių pir
mininkai. Generalinis šio ren
ginio rėmėjas - Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas 
prie LR vyriausybės.

Būsimo renginio Huttenfel- 
de metu, organizatoriai numa
to parengti vaikams įdomius 
užsiėmimus: sportinius turny
rus su lietuviška atributika, 
piešimo, šokių, dainų ratelius, 
simbolinę pamokėlę Vasario 
16-osios gimnazijoje. Numato
mas projektas "Lietuva inter
nete", kompiuteriniai lietuviški 

(Nukelta į 11 psl.)
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NAUJI METAI LOS ANGELES 
LIETUVIU VIENSĖDIJOJE

NEBEREIKIA LIETUVOS HIMNO, O VYTIS 
TRUKDO DEKORACIJOMS

Visame Vakarų pasaulyje 
Naujieji M etai atšvenčiam i 
linksmai, puošniai, ir pagal gru
pių išgales bei tradicijas, iš
kilmingai. Los Angeles lietu
viai niekad nuo kitų neatsiliko 
ir neatrodo, kad žada atsilikt. 
Jau kelintą kartą iš eilės šią 
linksmiausią šventę ruošia jau
noji, paskutinių imigrantų, ban
ga. Puota buvo šauni. N e
matytai puikiai “hollywoodiš- 
kai” išpuošiama šv. Kazimiero 
parapijos salė, geras šokių 
orkestras, laimingi ir patenkin
ti svečiai. Ir šiemet (buvę pasa
koja) salė buvo paversta į žė
ruojančią pasaką, orkestras net 
dar geresnis, maistas gardus ir 
skoningai patiektas, šampano į 
valias. Svečiai, daugumoje jau
ni, bet ir grupelė vyresniųjų, 
linksmai ir trankiai sutiko Nau
juosius metus, kaip kad pridera 
ir diktuoja įsisenėjusi tradicija. 
Viskas pasisekė puikiai. Iš
skyrus vieną ar du “m enk
niekius”, labai nustebinusius ir 
varginusius kai kuriuos svečius. 
Užklausti, kodėl nebuvo su
giedotas Lietuvos himnas, kuris 
giedamas visada ir visur per 
Naujus metus, rengėjai (kurių 
žinomi tik pirmi vardai ir kad 
tai esanti privati grupė) atsakė, 
kad jie niekuomet himno negie
da. Taip pat -  kodėl nukabino 
salėje virš scenos visada kabė
jusį Vytį, paaiškino, kad Vytis 
trukdė salės dekoracijoms.

Už savaitės Pensininkų klu
bas turėjo jau irgi į tradiciją 
įėjusius Naujų Metų pietus toje 
pačioje salėje. Visos puoš
menos buvo prapuolusios, bet

Vytis nesugražintas savo vie
ton.

Vyresniųjų šventė
Pensininkai jau keletą metų 

ruošia šį malonų pobūvį sausio 
pradžioje. Šv. Kazimiero salė 
visada prisipildo pensininkais, 
bet matyt ir jaunų veidų, net 
vaikučių. Kulinarė Genovaitė 
Plukienė, ne tik Pensininkų klu
bo narė, bet ir lietuviško radi- 
jos pusvalandžio klubo pirmi
ninkė, bei viena iš pranešėjų, 
suruošė labai puošnias vaišes. 
Ant raudonomis rožėmis pa
puoštų stalų stovėjo vyno ir 
šampano buteliai. Susirinkusius 
visą popietę linksmino du akor
deonistai ir gražiai susidainavu
sių moterų grupė, kuriai greitai 
prisijungė ir balsingiausi po
pietės svečiai. Pavalgius ir lau
kiant kavos ir tortų gerokai pa
sišokta poromis ir grupėmis. 
Parodyta ištrauka iš filmo, ku
riame vaidino filmų aktorė Rūta 
Lee, neseniai gavusi žvaigž
dę garsiam e H ollyw ood’o 
“žvaigždžių tako” šaligatvyje. 
Šventė pradėta ir užbaigta klu
bo pirmininko Vytauto Mic
kevičiaus sveikinimu ir padė
ka. Programą pravedė Ona Ka
tilienė. Solistai Janina Ceka- 
nauskienė ir Antanas Polikaitis 
pravedė Lietuvos himno gie
dojimą. Klebonas Stanislovas 
Anužis sukalbėjo invokaciją. 
Sekė sveikinimai, kurių metu, 
deja, barškėjo lėkštės ir skam
bėjo stiklai neiškenčiančių ir 
skubančių išgerti vyno ir suval
gyti, tiesa, labai viliojančiai 
kvepiančius užkandžius. Tik

keli stalai, susilaikydami nuo 
smaguriavimo, atatinkamai pa
gerbė kalbančius sveikintojus.

Pirmasis trumpą žodį tarė ir 
ironišką poeto Bernardo Braz
džionio eilėraštį paskaitė garbės 
generalinis konsulas Vytautas 
Cekanauskas, savo linkėjimus 
užbaigdamas šiais žodžiais: 
“Tad tegul šventinė nuotaika, 
p rip ildž iusi širdis šviesos, 
džiaugsmo, viltingo laukimo, 
neapleidžia Jūsų visus metus, ir 
gražina Vytį į šiuos namus”.

Dariaus Udrio “šutvė”
ALT’o Los Angeles sky

riaus pirmininkas Albinas Mar
kevičius, pasveikinęs su Nau
jais metais ir pasidžiaugęs bei 
padėkojęs už Lietuvos Himno 
giedojimą, padarė pranešimą 
apie ateinančio Vasario 16-tos 
minėjimo apgailėtiną padėtį. 
Cituoju jo žodžius:

“Noriu Jums pranešti, kad 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas Darius 
Udrys, nepasitaręs ir pakartoti
nai Bendruomenės apygardos 
Valdybos prašomas tartis dėl 
Vasario 16-tos iškilmingo mi
nėjimo, paskelbė per internetą, 
kad rengia “šutvę” šeštadienį, 
vasario 17-tą dieną ir pavadins 
N epriklausom ybės šventės 
minėjimu. Į Apygardos krei
pimąsi ir prašymą pasakė, kad 
nereaguos, darys ką nori, ir nuo 
nieko jis nepriklausomas.

Tokiai padėčiai susidarius, 
ALT-as nutarė, kad vasario 18- 
tą (kaip buvo numatyta) po 
“šutvės” netinka rengti antrą 
Nepriklausomybės minėjimą. 
Nutarta surengti iškilmingą 
Kovo Vienuoliktos minėjimą, 
atšvęsti iškilmingą Nepriklau
somybės paskelbimą ir atsta
tymą.” Citata baigta.

Kiti sveikintojai: Lietuvių 
Bendruomenės vardu Angelė

Brangus lietuviai,
šių metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Vasa
rio 16-tos 89-tųjų metinių tradicinis minėjimas vyks vasa
rio 18 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijos patalpose, 
Los Angeles, CA.

Šventės programa:
10:15 val. vėliavų pakėlimas parapijos kieme, 
10:30 val. iškilmingos Šv. Mišios,
12:00 val. minėjimas ir meninė programa.

JAV Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygarda kviečia 
Jus atvykti ir paminėti visiems lietuviams taip brangią die
ną. Ta proga galėsite savo pinigine auka prisidėti prie 
išeivijos lietuvybės stiprinimo.

Antanas Polikaitis
JAV LB Vakarų apygardos pirmininkas
(805) 496-9711

Nelsienė, šv. Kazimiero parapi
jos vardu Karis Petrulis, Radi
jo klubo pirmininkė Genovaitė 
Plukienė, Tautinių namų pir
mininkas Aloyzas Pečiulis.

P. S. “Tarpukario” nepri
klausomoj Lietuvoj Vasario 16- 
ta buvo didžiausia valstybinė 
šventė, visad iškilmingai at
švęsta miestuose, miesteliuose 
ir kaimuose, pradedant kariuo
mene ir organizacijomis, bai
giant mokyklų vaikais. Užplū
dus komunizmui buvo panai
kinta Nepriklausomybės šven
tė, uždrausta malda, Himnas, 
Vytis ir visa, kas priminė taip 
sunkiai iškovotą nepriklauso
mybę. Bet tą tradiciją išsinešė 
pasitraukdami į Vakarus ir, kiek 
įmanoma, nors slaptai, niekad 
neužmiršo -  atvirkščiai, nepa
prastai rizikuodami, minėjo Si
biran išvežtieji.

O kaip bus toliau?

Ir štai, kas toliau
Atrodo, kad Los Angeles 

lietuvių parodytas didelis ne
p as iten k in im as , už poros 
savaičių pakeitė vietinės Ben
druom enės valdybos nuo 

m onę apie V asario 16-tos 
minėjimą ir be šeštadienio pa
silinksminimo, nutarė ir per 
vietinį lietuvių radiją paskel
bė, kad sekmadienį, vasario 
18-tą, suruoš dar vieną, šį 
kartą iškilmingą, Nepriklau
somybės šventės minėjimą.

Rūta Šakienė

Sol. Aldona Stempužienė atida
ro praėjusių metų Kaziuko mu
gę Clevelande.

G.Kijauskienės nuotr.

VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖJE KONCERTUOS 
LIETUVIU CHORAS IŠ MONTREALIO

M ontrealyje ilgus metus 
veikiantis choras, įkurtas 1982 
m etais muziko Aleksandro 
Stankevičiaus. Tais pačiais 
metais buvo išleista plokštelė 
“Kalėdos” . Praėjus penkeri- 
ems metams, buvo atlikta Ale
ksandro Stankevičiaus ir poe
to H enriko Nagio kan ta ta  
“Kryžių ir rūpintojėlių Lietu
va”.

Po 18 metų, Aušros Vartų 
parapijos choras, Šv. Kazimi
ero parapijos choras, Montre- 
alio vyrų oktetas, “Melodija” 
dainininkai susijungė į šiandi
eninį gyvuojantį chorą. Šiuo 
metu koncertuoja kartu vaikų 
choras. Susijungusios trys dai
nininkų kartos: močiutės, tėvu
kai, vaikai ir vaikaičiai. Kas 
gali būti įspūdingiau? Viena 
choro solistė Loreta Cičins- 
kaitė yra sakiusi: “Niekuomet 
neužmiršiu pirmojo koncerto, 
kuriame dainavome kartu su

dukra. Šiame koncerte daina
vau savo vaikystės amžiaus 
dainas”. Choro solistas Heral- 
das Celtorius pasidžiaugė, kad 
daina ir bendravimas keletos 
kartų viena iš jo išsipildžiusių 
gyvenimo svajonių.

Montrealio choras gali pa
sidžiaugti savo kūrybine veik
la. 2006-sias dalyvavo 8-je 
Lietuvių dainų šventėje “Atsi
liepk daina”. Taip pat koncer
tavęs Vasario 16-sios šventėje, 
surengęs Naujųjų metų sutiki
mo vakarą, kuris atgaivino 
Montrealio lietuvių bendruo
menės veiklą ir taip pat padė
jo  chorui susirinkti lėšų, ruo
šiantis dainų šventei. Solistė 
Vilija Bulotienė, dalyvavimu 
chore, tai draugystė ir meilė 
lietuviškai dainai, muzikai.

Nomeda Vucianienė, 
Darius Tuskenis

Clevelando LB valdybos 
nariai
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VASARIO 16-sios ŠVENTĘ,
kuri įvyks 2007 vasario 17 dieną, 6:00 val. vak.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos viršutinėje salėje. 
Šventinio minėjimo prelegentas Vytautas Šliupas. 

Šventinėje programoje dalyvaus Montrealio lietuvių choras.
Po koncerto šventinė vakarienė, šokiai, linksmybės. 

Kviečiamos jaunos šeimos, jūsų  vaikučiai bus patikim ai saugomi.

Bilietų kainos:
20 dol. 15 dol. ir studentams 5 dol.. Vaikams iki 16 metų -  nemokama. 

Vakarienės kaina 10 dol.

Dėl bilietų telefonu galite kreiptis į Kristiną Stankaitytę-Phillips 440- 238-2557

Sekmadienį, vasario 18 dieną, 10:00 v.r. šv. Mišios 
Mišiose dalyvauja EXULTATE choras, vad. Rita Kliorienė 

Dalyvauja LB organizacijos su vėliavomis.

Minėjimą rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba
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LIETUVA IR PASAULIS
Ispanijoje, Madride, sausio 26 dieną Lietuva kartu su kitomis 

septyniolika Europos Sąjungos Konstitucinę sutartį ratifikavusių 
valstybių svarstė, kaip pasiekti persilaužimą derybose dėl ES Kons
titucijos likimo. Lietuvai šiame susitikime atstovavęs Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius Žygimantas Pavilionis teigė, kad 
ratifikuodamos ES Konstitucinę sutartį naujosios ES šalys paro
dė, kad dilema tarp ES plėtros ir integracijos gilinimo yra dirbtinė.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekretorius Laimonas 
Talat-Kelpša susitiko su Baltarusijos ambasadoriumi Lietuvoje 
Vladimir Dražin ir perdavė prašymą paremti Lietuvos kandidatūrą 
pirmininkauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organiza
cijai 2010 metais.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas sau
sio 26 dieną neformaliame NATO užsienio reikalų ministrų su
sitikime Briuselyje su sąjungininkais tęsė diskusijas apie NATO 
sąjungos vykdomas operacijas Afganistane ir Kosove.

Lietuvos diplomatinės atstovybes, bendradarbiaudamos su 
lietuviu bendruomene, sukvietė pasaulio lietuvius rašyti antrąjį 
Lietuvių kalbos diktantą 24 pasaulio šalyse. Diktantą pasaulio 
lietuviai Europoje, Amerikoje ir Azijoje rašė tuo pačiu metu - 
sausio 27 dieną 11 val. Lietuvos laiku. Šia proga Užsienio reikalų 
ministerijoje sausio 27 dieną 10:30 val. surengė teletiltą su Airi
jos lietuviais. Teletilto metu Airijos lietuvius, susirinkusius rašyti 
diktantą, pasveikino ne tik užsienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas, Lietuvos diplomatai, bet ir žurnalistai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija sausio 24 dieną Vy
riausybės pasitarime pristatė Lietuvos poziciją dėl Europos Są
jungos konstitucinės sutarties ateities ir Berlyno deklaracijos, 
skirtos Romos sutarties 50 metų jubiliejui paminėti.

Lietuvos ambasadorius Rokas Bernotas sausio 24 dieną 
įteikė skiriamuosius raštus Kinijos Prezidentui Hu Dzintao.

Lietuvos UR ministras Petras Vaitiekūnas sausio 23 dieną 
su Vilniuje viešėjusiu Lenkijos Vyriausybės kanceliarijos valsty
bės sekretoriumi Adam Lipinskij aptarė aktualius dvišalio ben
dradarbiavimo klausimus, situaciją Baltarusijoje, abiem šalims 
svarbius energetinius projektus. “Mūsų energetinis bendradar
biavimas bus ir toliau sėkmingai plėtojamas”, - susitikime pa
žymėjo diplomatijos vadovas P.Vaitiekūnas.

Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai sausio 22 
dieną Briuselyje vykusiame Bendrųjų reikalų ir išorės santykių 
tarybos posėdyje sutarė pradėti derybas dėl naujos sustiprintos 
bendradarbiavimo sutarties su Ukraina.

Uzbekistano sostinėje, Taškente, viešėdamas Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Laimonas Talat-Kelpša sausio 17 dieną 
pasirašė Lietuvos ir Uzbekistano užsienio reikalų ministerijų kon
sultacijų protokolą, kuriuo iš esmės susitariama dėl galimybės 
Lietuvos kariams, vykstantiems į misiją Afganistane, naudotis 
Uzbekistano teritorijoje esančiais oro uostais. Lietuvos kariai šią 
teisę įgis atlikus būtinas ratifikavimo procedūras.

Lietuvos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų, ambasa
dorius Dalius Cekuolis, sausio 17 dieną Niujorke vieneriems 
metams išrinktas Jungtinių Tautų Organizacijos Ekonominės ir 
socialinės tarybos (ECOSOC) pirmininku. Ambasadorius D. 
Cekuolis pažymėjo, kad švęsdama penkioliktus narystės JT me
tus Lietuva ypač vertina valstybių pasitikėjimą, kurį jos parodė 
išrinkdamos Lietuvos nuolatinį atstovą Tarybos pirmininku.

Lietuvos ambasadoriai Artūras Žurauskas sausio 17 dieną 
Atėnuose įteikė skiriamuosius raštus Graikijos prezidentui Karo- 
los Papoulias, o Vienoje, Austrijoje, reziduojantis Lietuvos am
basadorius Giedrius Puodžiūnas sausio 16 dieną įteikė skiriamuo
sius raštus Slovėnijos prezidentui dr. Janez Drnovšek. Lietuvos 
ambasadorius pasveikino Slovėniją įsivedus eurą. Ambasado
rius pažymėjo, kad narystė Europos Sąjungoje atveria Lietuvai ir 
Slovėnijai naujas bendradarbiavimo perspektyvas dvišalių poli
tinių ir ekonominių santykių srityje ir dalijantis patirtimi aktua
liais ES klausimais.

Lietuvos vežėjai dėl ilgalaikių pastovų Latvijos pasienyje, 
negalutiniais duomenimis, patyrė apie 8 mln. litų nuostolių. 2006 
metų lapkričio 20-30 dienomis Latvija be išankstinio įspėjimo 
apribojo krovininių automobilių įvažiavimą į Latvijos teritoriją 
visuose pagrindiniuose perėjimo punktuose. Pasak Lietuvos 
vežėjų automobiliais asociacijos "Linava" prezidento Algimanto 
Kondrusevičiaus, nuostolių suma dar gali kisti, nes kiekvienas 
vežėjas turės juos pagrįsti. Šiuo metu asociacijoje diskutuojama, 
ar kelti nuostolių išieškojimo klausimą. Užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai, susitikę su "Linavos" vadovybe ir vežėjų at
stovais, aptarė 2006 metų lapkričio mėnesio Latvijos vyriausybės 
sprendimą apriboti krovininių automobilių įvažiavimą į Latvijos 
teritoriją. Dėl to Lietuvos ir Latvijos pasienyje susidarė išvyks
tančių iš Lietuvos krovininių automobilių eilės.

Sausio 13 d. Ohio valstijos sostinėje Columbus mieste buvo iškilminga Ohio gubernatoriaus inaugu
racijos puota. Iš kairės: Ingrida Bublienė, LR Garbės konsule, Don Esarove, Cypress Corp. pirminin
kas, Ohio valstijos gubernatorius Ted Strickland. R. F. nuotr.

AVIACIJOS BAZEJE -  
NATO EKSPERTAI

Lietuvos karinių oro pajėgų 
(KOP) Aviacijos bazėje inspek
tavo trys NATO ekspertai. Jie 
tikrina NATO lėšų panaudo
jimą ir pateiks išvadas dėl naujų 
investicijų.

Pasak KOP Aviacijos bazės 
vado pulkininko leitenanto 
Audronio Navicko, eksper
tams buvo pristatyta Aviacijos 
bazė, oro policijos misija bei 
NATO lėšų remiami projektai, 
kurie įgyvendinami nuo 2004 
metų. Stambiausi baigti darbai 
- rekonstruoti du kilimo-tūpi-

racijų centrą, aviacinio kuro 
saugyklą, naikintuvų ginklavi
mo ir nuginklavimo aikšteles, 
peronus naikintuvams ir trans
porto lėktuvam s” , - Šiaulių 
kraštui sakė A. Navickas.

Pasak Aviacijos bazės va
do, nuo NATO ekspertų išva
dų priklausys, ar NATO pri
tars iki galo išvystytai infra
struktūrai Šiaulių aerodrome, 
ar kai kurie projektai bus at
mesti. Pateikus išvadas, pa
aiškės, kiek investicijų atke
liaus į Šiaulius. Kada ekspertų 
išvados bus paskelbtos - dar 
neaišku.

LGITIC

STRINGA IGNALINOS AE UŽDARYMO DARBAI
Dėl techninių problem ų 

užtruko Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo projektų 
darbai. Planuojama tirti, kodėl 
vėluoja juos įgyvendinanti 
Vokietijos bendrovė. Paaiškė
jus, kad tai nėra užsakovo kal
tė, gali būti peržiūrėti darbų 
terminai ir jų  kaina, praneša 
LTV naujienų tarnyba.

Vėluojant dviem Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 
projektams, kuriuos įgyvendi
na Vokietijos bendrovė, atom
inė elektrinė už daugiau nei 14 
mln. Lt pati įsigijo panaudoto 
branduolinio kuro konteinerių.

“Mes tuos 14 konteinerių 
pirkome todėl, kad matome, 
jog yra problemų su panaudoto 
branduolinio kuro saugyklos 
projektu, o mums reikia ek
sploatuoti antrąjį bloką. Todėl

mo takai, kurių rekonstrukcija 
kainavo per 100 tūkstančių 
litų, didžiąją dalį lėšų tam 
skyrė NATO. Jie ekspertai ver
tino įgyvendintus projektus.

“Su ekspertais aptarėme 
parengtas išlaidų sąmatas ki
tiems projektams. Dar nekal
bame apie konkrečias sumas, 
tik apie projektų pagrįstumą. 
Svarbu, kad projektai, kurie 
a te ity je  bus įgyvendinam i 
Šiaulių aerodrome, būtų reika
lingi ir NATO. Artimiausiuose 
planuose numatyta statyti ope-

buvo priim tas sprendim as 
pirkti konteinerius”, -  Saulius 
Urbonavičius, Ignalinos AE 
Eksploatacijos nutraukim o 
tarnybos viršininkas.

Jo teigimu, jokių finansinių 
pretenzijų iš Vokietijos ben
drovės Ignalinos atominė nėra 
gavusi. Projektus įgyvendi
nantys vokiečiai neatmeta, kad 
gali būti keičiamos sutarties 
sąlygos.

“Jeigu išaiškės, kad vėluo
jama ne dėl užsakovo kaltės, 
bus arba derinamas užsakymo 
įvykdymo terminas, arba per
žiūrima kaina” , -  LTV sakė

Ulfas Kuperis, “Nukem Tech
nologies” Tarptautinio sky
riaus viršininkas.

Kietųjų radioaktyviųjų at
liekų apdorojimo komplekso 
statybos projektas ir panaudoto 
branduolinio kuro saugykla, 
įskaitant ir konteinerius, ver
tinami maždaug 1 mlrd. Lt. 
Saugyklos projektas turėjo būti 
baigtas kitų metų rugpjūtį, 
tačiau terminą vokiečiai prašo 
atidėti maždaug 10 mėnesių.

Statybos turėtų prasidėti 
šiemet pavasarį arba vasarą. 
Dalį darbų vokiečiai planuoja 
patikėti Lietuvos bendrovėms.

Klaipėdos savivaldybė ne
davė leidimo fejerverkams per 
Lietuvos rusų sąjungos ren
giamą šventę, skirtą paminėti 
62-sioms metinėms, kai po na
cistinės Vokietijos kariuomenės 
pasitraukimo Raudonoji armi
ja užėmė uostamiestį. 1945 m. 
sausio 28 naktį buvo baigta vo
kiečių karinių dalinių atitrauki
mo iš Klaipėdos operacija. Po 
to prasidėjo pusę amžiaus tru
kusi sovietinė okupacija. omni

Kai 2007 m. sausio 1 dieną į Europos Sąjungą priimtos Bulgarijos 
ir Rumunijos valstybės, buvo išstatytas milžiniškas mėlynų spalvų 
plakatas, sveikinantis naujas ES nares. Prieš tai Briuslyje suvažia
vusius valstybių vadovus pasitiko Europos Sąjungai priklausančių 
valstybių vėliavos. Lietuvos delegacijai vadovavo prez. Valdas 
Adamkus. AP
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KULTŪROS PUSLAPIS

KULTŪROS KRONIKA
Lietuvos valstybines operos teatre Vilniuje sutinkant nau

juosius metus buvo sutikta ir nauja operos primadona. Sopranas 
Irena Zelenkauskaitė tapo Metų operos soliste. Jai įteiktas “Ope
ros Švyturys” už Cio Cio San vaidmenį Puccini operoje “Ma
dam Buttefly” Tos operos režisierius buvo žymusis britų režisie
rius Anthony Minghella ir kinų kilmės choreografė Carolyn 
Choa. Solistė yra sukūrusi per dvidešimt operos vaidmenų. Ji 
yra pažadėjusi atvykti į Čikagą ir dainuoti Strausso operetėje 
“Vienos kraujas”, kurią gegužės 6 d. stato Lietuvių opera Či
kagoje.

Maestro Virgilijaus Noreikos vadovaujamoje Operos studi
joje mokslus pradėjo šeši studentai, būsimieji operos meno 
solistai. Tai jau trečioji laida, kuri studijuos dainavimą ir operinę 
vaidybą bei repertuarą.

Baltarusijos akademiniame teatre režisierius A. Latėnas 
pristatė W. Shakespear “Makbeto” premjerą. Vietos kritikų 
nuomone, režisierius “atnešė į Baltarusiją europinės kultūros”. 
Minske spektaklį kartu kūrė scenografas G. Makarevičius, ko
stiumų dailininkė S. Straukaitė ir kompozitorius Faustas Latė
nas. Tai trečiasis režisieriaus pastatymas Baltarusijoje.

Washingtone prasidėjo tarptautinis W. Shakespere festiva
lis, kurio spektakliai vyks pusę metų. Programoje bus per 500 
renginių. Festivalis pradėtas su paskutine kūrėjo komedija “Dvy
liktoji naktis”. Bus ir nemaža kino filmų, kuriuose bus rodomos 
juostos apie rašytoją. Bilietų kainos nuo 20 iki 200 dolerių.

Režisierius Oskaras Koršunovas Turino “Regio” teatre 
pastatė Mozarto “Užburtosios fleitos” spektaklį, kurio rečitaty
vus perrašė italų rašytojas A. Baricco, o scenografiją sukūrė 
Jūratė Paulėkaitė, kostiumus -  Agnė Kuzmickaitė. “Užburtoje 
fleitoje” kartu su italų artistais vaidino ir aktoriai iš Lietuvos -  
Rūta Butkutė, Egidijus Bakas ir Benas Šalna.

Profesore, literatūros tyrinėtoja, buvusi Vilniaus universiteto 
profesorė, iš gyvenimo pasitraukė palaužta sunkios ligos Kalėdų 
dieną. “Savo gyvenime vadovaujuos Dekalogo principais. Žmo
gus turi skleisti meilę, gerumą bei atlaidumą ir būti sąžiningas” 
-  kalbėjo likus keliems mėnesiams iki mirties Elena Bukelienė. 
Jos literatūrinių tyrinėjimų sritis buvo lietuvių proza. E. Buke- 
lienė parašė monografijas “Jonas Avyžius”, “Juozas Paukštelis”, 
“Juozas Kralikauskas” . Ji buvo literatūros dėstytoja. Rašytojas, 
prozininkas Vytautas Bubnys išsireiškė: “Kalbėti apie Eleną 
Bukelienę, kaip apie ką tik iškeliavusią Anapilin, nepajėgčiau. 
Ji tebėra gyva mūsų literatūros kūrėjams.”

Lietuvos Filharm onijos direktorė Rūta Prusevičienė 
praneša, jog pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos 
koncertų rengėjais ir numato rengti didelius bendrus koncertus. 
Filharmonijos scenoje šiemet koncertuos svečiai iš Kanados, 
Izraelio, Portugalijos, Pietų Korėjos, Turkijos, Japonijos ir JAV. 
Lietuvos kamerinis orkestras koncertuos Japonijoje, o Vilniaus 
valstybinis kvartetas vėl koncertuos Amerikoje.

Rumšiškėse atkurtas dramatiškas Napoleono armijos likučių 
atsitraukimas. Lietuvių liaudies buities muziejuje sausio mėnesį 
slapstėsi XIX amžiaus prūsų, rusų armijos kariai, ginkluoti vie
tinių gyventojų būreliai - jie “persekiojo” atsitraukiančius iš 
Rusijos imperijos Napoleono armijos likučius. Istorinėje in
scenizacijoje dalyvavo Kauno karybos istorijos klubo “Bata
lionas” , Klaipėdos ir Rygos karo istorijos klubų nariai, LDK 
Didžiojo etmono pirmojo regimento pėstininkai - jie vykusiai 
parodijavo demoralizuotus karius. Deja, šią įdomią 6 valandų 
inscenizaciją stebėjo vos keli muziejaus lankytojai - kitus, matyt, 
atbaidė prastas oras. 1812 metais išsekinti Napoleono armijos 
kariai Lietuvos teritoriją pasiekė gruodį - tada, skirtingai nei 
šiais laikais, buvusi labai rūsti žiema. Per atsitraukimą Vilniuje 
žuvo beveik 40 tūkst. Napoleono armijos karių.

Sausio 27-ąją , bendrovė “Lietuvos paštas” į apyvartą 
išleido tris naujus pašto ženklus iš serijos “Žymūs žmonės” . 
Išleidžiam i ženklai skirti poetui Bernardui Brazdžioniui, 
grafikui, skulptoriui Vytautui Kazimierui Jonynui ir Lietuvos 
D idžiosios K unigaikštystės po litin iam  veikėjui Leonui 
Sapiegai. Pašto ženklus sukūrė dailininkė A ušrelė R at
kevičienė, o kiekvieno ženklo tiražą - po 0,5 mln. vienetų 
išspausdino Talino spaustuvė. Pašto ženklų nominali vertė 
atitinkamai 1 litas, 1 litas ir 3 litai.

Vokietijos archyvarai savo ---------------------------------------
iniciatyva Lietuvai grąžino XV 
amžiaus bažnytinį raštą - jis bus 
vienas seniausių dokumentų 
Lietuvos archyvuose. Taip pat 
tai pirmas istorinis dokumentas, 
į Lietuvos archyvus sugrįžtantis 
iš Vokietijos, pranešė LRT.

Spausdindami Lietuvių fondo žinutę, apie naujai gruodžio 
mėnesį įstojusius narius, padarėme didelę klaidą. Minėjome 
Giedrės Kijausienės įnašą kaip atminimo įnašą, o iš tiesų tai 
yra pagerbimo įnašas. Labai atsiprašome. Dėkojame Giedrei 
Kijauskienei ir sveikiname jos sūnų Simoną Kijauską, gyv. 
Cleveland, tapusį Lietuvių fondo nariu. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616.

Bernardas Brazdžionis

IRONIŠKAS
PASVEIKINIMAS 

SU NAUJAIS 
METAIS

Sveikinu visus, kurie neturit 
Laikraščių, žurnalų, knygų, nei 
Į  spausdintą žodi nepažiūrit 
Nė viena akim ir jau  seniai.

Sveikinu visus, kurie iš tolo 
Bijot susitikti su žmogum,
Ir  nesusidom ite  dangum  
krištolo
Ir težinot vieną: ego sum!

Sveikinu visus jus, užkietėję 
Egoistai ir individualistai, ir 
visi,
Tuo pasauliu niekad netikėję, 
Kad ne tu jame, iš viso, kad esi.

Sveikinu! Bet kam? Juk esat 
Ir be to jūs sotūs ir sveiki,
Į  beždžionžm ogi, i pro tėvi 
panašūs,
Nei i žmogų, nei i velnią ne
tiki.

1997 01 10

PAVOJUS 
K. DONELAIČIO 

MUZIEJUI
T olm in k iem is/V iln iu s ,

sausio 24 d. (ELTA). Kristi
jono Donelaičio draugija ragi
na Lietuvos valdžią imtis žy
gių išsaugoti Kristijono Done
laičio m em orialinį muziejų 
Tolminkiemyje ir siūlo pradė
ti derybas su Rusijos Federaci
jos Karaliaučiaus srities ad
ministracija dėl K. Donelaičio 
m em orialo Tolm inkiem yje 
nuolatinės globos bei su tuo 
susijusių darbų finansavimo.

K. Donelaičio draugijos 
kreipimesi “Ar išsaugosime 
Kristijono Donelaičio muziejų 
Tolminkiemyje?” primenama, 
jog prieš 26 metus, dar soviet
mečio sąlygomis, Karaliau
čiaus krašto - Mažosios Lietu
vos žemėje pradėtas kurti mu
ziejus šiandien vegetuoja ir 
kyla grėsmė jį uždaryti.

Kreipimesi išdėstytos prie
žastys, keliančios susirūpini
mą dėl muziejaus ateities: la
bai menkos lėšos, kurias mu
ziejaus išlaikymui kol kas dar 
skiria Karaliaučiaus administ
racija, bei dėl vizų į Kara
liaučiaus sritį režim o labai 
sumažėjęs lankytojų, taip pat 
ir moksleivių ekskursijų, iš 
Lietuvos skaičius.

“Žvelgiant iš šalies, susida
ro įspūdis, jog Poeto memo
rialą rusai gera valia išlaiko tik 
dėl pagarbos europinio masto

Lietuvos lėšomis atstatytoji XVIII a. Tolminkiemio bažnyčia -  
K.Donelaičio muziejus (Čistyje Prudy). Nuo 1743 m. Tolminkie
myje klebonavo lietuvių literatūros klasikas - epo “M etai” ir 
pasakėčių autorius, muzikos ir fizikos instrumentų meistras Kris
tijonas Donelaitis (Donalitius), 1780 m. palaidotas Tolminkiemio 
bažnyčioje. Pokariu beveik nugriauta jo  statyta bažnyčia buvo at
statyta 1979 m. pagal architektūros istoriko dr. Napaleono Kitkaus
ko projektą. 1988 m. pagal jo  projektą baigti ir klebonijos restau
ravimo darbai. Šiuose pastatuose veikia K. Donelaičio muziejus.

kūrėjui Kristijonui Donelai
čiui”, - konstatuojama kreipi
mesi ir teigiama, kad tokia 
situacija toliau tęstis nebegali.

“Lietuvos kultūros minis
te rija  tu ri iš esm ės ke is ti 
požiūrį į Kristijono Donelaičio 
muziejų ir rimtai imtis Poeto 
memorialo globos. Laikas pa
galiau suvokti, jog Kristijono 
Donelaičio memorialas Lietu
vai yra vienas iš pirmaeilės 
reikšmės kultūros objektų, vie
nas svarbiausių muziejų! Nors 
K. Donelaičio muziejus įkur
tas už Lietuvos ribų, bet repre
zentuoja Lietuvos kultūrą, jos 
žinomiausią pasauliui lietuvių 
literatūros kūrėją Kristijoną 
Donelaitį”, - rašoma kreipime
si.

Pasak rašto autorių, visą 
laiką pasikliauti vien visuome
nininkų dėmesiu memorialui, 
laukti jų  iniciatyvų, paragin
imų bei pagalbos, kuri negali 
būti pakankam ai efektyvi, 
Kultūros ministerijai daugiau 
negalima.

Kreipimąsi pasirašę garsūs 
Lietuvos kultūros ir mokslo 
veikėjai siūlo Kultūros minis
terijai nedelsiant pradėti dery
bas su Rusijos Federacijos 
Karaliaučiaus srities adminis
tracija dėl K. Donelaičio me
morialo Tolminkiemyje nuo
latinės globos bei su tuo susi
jusių darbų finansavimo. Už
sienio reikalų, Kultūros bei 
Švietimo ir mokslo ministeri
joms siūloma tartis su Kara
liaučiaus srities atitinkamomis 
įstaigomis dėl lengvatų eks

kursijoms, pirmiausia moks
leivių, vienodai taikomų Lietu
vos ir Rusijos piliečiams, per
važiuojant valstybinę sieną iš 
Lietuvos ir iš Karaliaučiaus 
pusės.

K reip im ąsi pasirašė  K. 
Donelaičio draugijos pirminin
kas Napaleonas Kitkauskas, 
Vilniaus universiteto rektorius 
Benediktas Juodka, Klaipėdos 
universiteto rektorius Vladas 
Žulkus, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto direkto
rius Algis Kalėda, Vilniaus 
universiteto profesoriai Domas 
Kaunas ir Juozapas G irdzi
jauskas, Klaipėdos ir Šiaulių 
universitetų profesoriai, Pane
vėžio vyskupas Jonas Kaunec- 
kas, per 260 Vilniaus, Klaipė
dos, Panevėžio, Kauno ir Ma
rijampolės miestų visuomenės 
atstovų, talkų Tolminkiemyje 
dalyvių. Kreipimasis nusiųstas 
prezidentui Valdui Adamkui, 
Seimo pirmininkui Viktorui 
Muntianui ir ministrui pirmi
ninkui Gediminui Kirkilui.

K. D onelaičio m uziejus 
buvo atidarytas 1979 metais 
paties poeto rūpesčiu statytoje 
ir pokario metais atstatytoje 
Tolm inkiem io bažnyčio je. 
1988 m. restauruota buvusi 
klebonija, kurioje poetas gy
veno ir kūrė poemą “Metai”. 
Penkių hektarų ploto muzie
jaus teritorija tvarkoma mu
ziejaus darbuotojų ir iš Lietu
vos kartais atvykstančių tal
kininkų rūpesčiu.
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NAUJAS LĖKTUVAS LIETUVOS 
PADANGĖJE
Antanas Dundzila

Šių metų pradžioje Lietu
vos spauda paskelbė , kad 
Šiauliuose buvoję Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos krašto ap
saugos ministrai paskraidinti 
Lietuvos karinių pajėgų nau
jai įsigytu transporto lėktuvu, 
italų gamybos C-27 “Spartan” 
modeliu. Naujas, modernus 
lėktuvas Lietuvai -  tai nekas
dieninis įvykis.

Kai prieš metus laiko pradė
jo sklisti žinios apie planuo
jamą lėktuvų užpirkimą Lietu
vos kariuomenei, nutariau ne
išmesti Aviation Week žurnalo 
kataloginio numerio su viso pa
saulio aviacijos stambiųjų ga
minių duomenimis. Vasarą su
žinojome, kad birželio mėn. 
Lietuvos kariuomenė pasirašė 
sutartį su italų “Alenia Aero
nautica” firma pirktis tris karin
io transporto lėktuvus. Su at
sarginėmis dalimis, reikalinga 
įranga, lietuvių personalo ap
mokymu ir kt. kaštais pirkinys 
Lietuvai atsieis beveik 259 mln. 
litų. Tai didžiulė krūva pinigų 
pvz., žinant, kad 2006 m. vals
tybės biudžete Krašto apsaugos 
ministerijai iš vis buvo numaty
ta tik vos ne keturis kart didesnė 
suma, 961 mln. Lt.

Perkami lėktuvai yra kari
nio transporto naudojimui su- 
konstruktuoti dvimotoriai C- 
27J modeliai, populiariai ži
nomi “Spartan” vardu. Šis lėk
tuvas gali skraidinti 62 karius, 
arba 46 parašiutininkus, arba 
talpinti 36 neštuvus-lovytes. 
Transportuojant ne žmones,

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XIX.
Kritikuoti krašto lietuviai 

savo vaikus vokiškais vardais 
krikštijantys, savo dukras iš- 
leidžiantys už vokiečių ar sū
nums nedraudžiantys vokietes 
vesti. O apsivedus su vokie
čiais ar vokiete, dažniausiai lie
tuvių kalba užmirštama ir jos 
vaikai nemokinami. Pateikta 
pavyzdžių, kur mokytojai lietu
vių vaikams rykščių įkrėsdavo 
už tai, kad jie vokiškai nemo
kėję ("Aušra". 1886. P. 187).

"Aušroje" mėginta anali
zuoti ir priežastis, dėl kurių lie
tuvių kalba atsidūrusi ant išny
kimo ribos. Įvairiuose straips
niuose, korespondencijose daž
niausiai buvo nurodoma, kad 
taip atsitiko todėl, kad Lietuvos 
valdantieji -  bajorai, o taip pat 
kunigai sulenkėjo, nebuvo iš
ugdyta lietuviška raštija, o taip 
pat dėl pačių lietuvių nuolan
kumo kitataučiams, abejingu-

bet, sakykime, mašinas, į lėk
tuvą telpa helikopteris, arba keli 
sunkvežimiai ir pan. Įmanomas 
pastovus greitis siekia 370 my- 
lių/val., aukščio riba -  iki 
30,000 pėdų, su 10 tonų krūviu 
gali nuskristi iki 1,000 mylių, 
taigi, maždaug, iš Vilniaus į 
Londoną. (Su lengvesniu kro
viniu, lėktuvas gali skristi kad 
ir dvigubai toliau.) Šešių men
čių propelerius suka dvi Rolls- 
Royce turbinos. Bendrai Spar- 
tanas pritaikytas vidutinio krū
vio bei atstumo misijoms ir “sa
vistovioms” operacijoms. Kad 
ir minimalinėse aplinkybėse 
tereikia jam, palyginus, trumpų 
pakilimo-nutūpimo atstumų.

Skelbta, kad į Spartaną gali 
būti įmontuojama salono sekci
ja ypatingai svarbių valdžios 
pareigūnų kelionėms. Liko ne
aišku, ar toks salonas užsaky
tas, ar tik “gali būti” įmontuo
tas. (Taip pat neaišku, ar Šiau
liuose trys ministrai jau skrido 
salone, ar kaip paprasti karei
vėliai.) Tai svarbus reikalavi
mas, nes žinantieji Lietuvos 
valdžiai priskaičiuoja bent 100 
tokių kelionių per metus, tad 
vidutiniškai po dvi per savaitę. 
Imant dėmesin tokį skaičių ir 
gal net tuo pačiu metu vykstan
čias keliones, gali reikėti ne vie
no, bet dviejų lėktuvų su įreng
tais salonais... Vienaip ar ki
taip, šimtui skrydžių per metus 
nebus praktiška kas kelintą die
ną daryti sudėtingą salono 
įmontavimą-išmontavimą. To
dėl manau, kad mažiausiai vie-

mo savo kalbai ir valstybei.
Kad išaugtų lietuvių kalbos 

vaidmuo, reikia, kad su vaikais 
būtų bendraujama tik lietuviš
kai ir tik tada, kai jie gerai iš
moks lietuviškai, galima pradė
ti mokyti ir svetimųjų kalbų (J. 
Zauerveinas. Aušra. 1883. P. 
25-28); raginta M. Lietuvoje ir 
kitur užsienyje, kur daugiau lie
tuvių gyventa, steigti bent sek
madienines ar privačias lietuvių 
mokyklas ("Aušra". 1886. P. 
23), pabrėžta, kad "tik per lie
tuviškus raštus mokinsimės 
mes karštai mylėti ir garbinti 
savo gražią kalbą lietuvišką ir 
savo giminę ("Aušra". 1883. P. 
55).

Aušrininkai džiaugdavosi 
kiekvienu lietuviškumo pasi
reiškimu. Štai 1883 m. numery
je (p. 219) Vieversys pasakoja, 
kad žemaičiuose esą kaimų 
(kaip Šimkaičiai), kur kelio tai-

nas iš trijų “kariuomenei per
kamų” lėktuvų bus skirtas vien 
valdžios biurokratams. Keisto
ki čia du reiškiniai: pirmas -  
skelbta ir komentuota, kad sa
lono įranga nebuvo derinta su 
krašto vyriausiu ginkluotų pa
jėgų vadu, prezidentu V. Adam
kum, pirmuoju kandidatu to
kio salono naudojimui; ir antras 
-  V. Adamkus vasarą viešai 
išsireiškė, kad jo “lėktuvų nu
pirkimas nejaudina”.

Šiame ketvirčio milijardo 
pirkinyje gali slypėti ir val
dančiųjų politinė gudrybė: 
krašto kariuomenės sąskaiton 
perkami lėktuvai, kuriais ap
čiuopiamai n a u d o s is .  biu
rokratai! Taigi, už dideles iš
laidas viešoji opinija bumbės 
ant Krašto apsaugos ministeri
jos, bet nematys specialiuose 
salonuose skraidančių seimūnų 
bei ministrų. (Valstybės prezi
dento neįskaičiavau, nes jis, bū
damas vyriausiu ginkluotų pa
jėgų vadu, turi neginčijamą tei
sę į kariuomenės transporto 
priemones.) Čia, turbūt, pasi
mokyta iš pirmojo prezidenti
nio lėktuvo fiasco A. Brazaus
ko laikais: už jį brangiai dole
riais mokėta, bet, kai prireikė 
skristi į Skandinaviją, lėktuvas 
stovėjo su g e d ęs . Po to tyliai, 
nežinia už kiek ir kaip, jis lik
v iduo tas. Ir, savaime aišku, tų 
259 milijonų Lietuva italams 
nesumokės iš karto. Pirkinys 
bus finansuojamas, gal per 10 
metų laikotarpį, už paskolą mo
kant nuošimčius.

Ryšium su šiuo pirkiniu pa
sisakymų spaudoje buvo aps
čiai, vienu metu www.Delfi.lt 
tinklalapyje virš šimto. Daugu
ma jų  neigiami, nes žmones

symo stulpelių padaluose žmo
nės lietuviškai įrašę savo pavar
des ir vietovių pavadinimus, 
kad Šiaulių kapinėse, šalia len
kiškų atsirado paminklų jau ir 
su lietuviškais užrašais (p. 179), 
patariama, kad lietuviai teis
muose tik lietuviškai kalbėtų, 
kad reikalautų, jog lietuviškai 
mokėtų ir teisėjai ("Aušra". 
1883. P. 183), raginama rašyti 
laiškus carui, kad panaikintų 
lietuviškos spaudos draudimą ir 
lietuvių kalbos persekiojimą, 
džiaugtasi 1885 m. "Birutės" 
draugijos susirinkimo nutari
mu, kad tie jos nariai, kurie su
sirinkime sukalbės vokiškai, 
turės sumokėti po tris markes 
pabaudą ("Aušra". P. 366).

"Aušra" ne tik ragino kal
bėti lietuviškai, reikalauti lie
tuvių kalbai teisių, bet stengė
si sunorminti kalbą, bent lei
dinyje, ragino ir skaitytojus 
išmesti iš savo kalbos, ypač 
rašomosios, visus germaniz
mus, slavizmus, o nerandant 
lietuviško atitikmens, sukurti 
naujadarus. Taip, kaip teigia 
kalbininkas Petras Jonika, 
"Aušra" pirmą kartą panaudojo 
tokius terminus, kaip "mašina",

C-27J “Spartan” lėktuvas. ALENIAAeronautica nuotr.

baugino pirkinio kaina, o kai 
kurie buvo net piktoki, gatvės 
mentaliteto. Neturint duomenų 
apie pirkinio esminius porei
kius bei planuojamą naudojimo 
ekonomiką, reikia pripažinti, 
kad šie trys “Spartanai” padės 
Lietuvai tampriau integruotis į 
NATO karinių pajėgų šeimą, 
kas jau vertintina teigiamai. 
Teigiamas bruožas glūdi ir ta
me, kad šiuo pirkiniu Lietuva 
vis tampriau prisiriša prie Vaka
ruose išvystytos ir naudojamos 
technologijos. Kaip žinome iš 
patirties pasaulinėje aviacijoje, 
šiais “Spartanais” Lietuva nau
dosis bent sekančius 20-30 
metų.

“Alenia” firma po 12 “Spar- 
tanų” yra pardavusi Italijos ir 
Graikijos karinėms pajėgoms, 
šiuos lėktuvus perka Kanada 
(ypač patruliavimo ir gelbėjimo 
uždaviniams Arktikoje), eina 
derybos su Bulgarija ir kitais 
kraštais. Įmonė lėktuvą rugsė
jo bei spalių mėnesį taip pat de

"kilmė", "savininkas", "egois
tas", "pirmokas", "atomas", 
"šviesūnas", "filosofas", "for
ma", "septyndienis" ir daugelį 
kitų. Apskritai "Aušros" reikš
mė tautiniam atgimimui neiš
matuojama. Jos idėjos išplito 
tarp lietuvių, davė impulsą for
muotis ir pirmosioms politi
nėms partijoms, gimti naujiems 
periodiniams leidiniams, kaip 
"Varpas" (1889-1905), "Tėvy
nės sargas" (1896-1904) ir ki
tiems, įkvėpė drąsos kovoti dėl 
lietuviškos spaudos draudimo 
panaikinimo, o vėliau - dėl Ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimo.

Pagrindiniais kovotojais 
dėl lietuviškos spaudos buvo 
lietuviai valstiečiai, amatinin
kai, darbininkai, moksleiviai 
ir tie negausūs lietuviai in
teligentai -  jų, pavyzdžiui, 
tautinio atgimimo žadintojų 
1890 m. priskaičiuojama apie 
254. Tarp jų  vyravo gydytojai, 
vaistininkai, teisininkai -  25%, 
dvasininkai -  23,5%, amatinin
kai ir verslininkai -  10,5%, mo
kytojai -  10%, studentai, klieri
kai -  4,5%, valdininkai -  6% ir 
kt. Beveik kurčia lietuvių tau-

monstravo net šešiose JAV vie
tovėse -  atseit, “kaista” varžy
bos dėl sutarties su JAV Armi
ja. Bendrai “Alenia” firma kari
nio transporto lėktuvų rinkoje 
yra gerai žinoma, sekančio pen
kmečio bėgyje planuoja par
duoti apie 75 lėktuvus, kas su
daro 17 nuošimčių pasaulinėje 
karinio transporto lėktuvų rin
koje, maždaug tiek pat kaip ir 
JAV žymiosios “Boeing” ar 
“Lockheed Martin” firmos.

Spartanai Lietuvoje pakeis 
dabar naudojamas, jau labai 
pasenusias, iš okupacinių laikų 
Lietuvoje užsilikusias “Anta- 
nov” firmos AN-26 oro trans
porto mašinas. AN-26 yra ir 
mažesni, ir lėtesni, ir tetinka
mi tik daug trumpesniems ats
tumams. Įdomu, kad ukrainie
čiai Kijeve juos tebegamina, 
nors “Antanovo” firma pasau
linės rinkos statistikoje atski
rai nefigūruoja yra suplakta į 
“visų kitų”, mažesniųjų kate
goriją.

tiniam atgimimui liko didžioji 
dalis bajorijos -  ji liko ištikima 
Lietuvos unijai su Lenkija, len
kų kalbai ir kultūrai; ji liko prie
šiškai nusistačiusi prieš lietuvių 
tautinio atgimimo veikėjus, ma
nydama, kad lietuvių tauta jau 
niekada nebesugebės savaran
kiškai nuo lenkų reikštis. Kai 
kurie lietuvių tautinio sąjūdžio 
veikėjai mėgino sulenkėjusią, 
savo, lietuvių tautą išdavusią 
bajoriją susigrąžinti, pažadinti 
juose lietuvius. Tarp tokių buvo 
ir kun. A. Dambrauskas-Jakš
tas, kuris 1902 m. išspausdino 
lenkų kalba brošiūrą "Glos lit- 
winow do mlodej generacji 
magnatow i szlachty na Litwe" 
(Lietuvos balsas į jaunąją mag
natų ir bajorų generaciją), ku
rioje aiškino apie lietuvių tau
tinį sąjūdį, jo  tikslus, apie dva
rininkų, vyskupų, klebonų vyk
domą lenkinimo politiką, lietu
vių persekiojimą vien už tai, 
kad jie nori savo kalba kalbėti, 
savo spaudą, mokyklas turėti. 
Brošiūrą baigė kviesdamas Lie
tuvos bajorus atsibusti ir įsi
jungti į lietuvių tautinį atgi
mimą, eiti kartu su prisikelian
čia tauta. (Bus daugiau)

http://www.Delfi.lt
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ATSISVEIKINIMAS 
SU A.A. DR. JONU ADOMAVIČIUMI

RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 3 d., šeštadienį 6 v.v. tradicine: “Žaibo diena 2007”
-  Recher Hall (Slovenian Society Home), 20713 Recher Ave., 
Euclid, Ohio. Rengia Clevelando LSK “Žaibas”.

BALANDŽIO 15 d . 11:30 v.r. -  Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 5 ir 6 dienomis Ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽĖS 13 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 19 ir 20 dienomis Šiaurės Amerikos jaunučių 
krepšinio žaidynės Clevelande, OH.

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.

RUGSĖJO 9 d., rrgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

(Atkelta iš 6 psl.)
DRAUGYSTĖS TILTAS...

žaidimai, koncertas, linksma 
tautinė vakaronė, pobūvis prie 
laužo su piemenėlių valgiais ir 
dainomis. Tėveliai, nemokan
tys lietuviškai, galės dalyvauti 
lietuvių kalbos kursuose. Ben
druomenių vadovai turės puikią 
progą aptarti savo einamus 
reikalus bei kurti naujas inici
atyvas.

Lapkričio 10-11 d. Hutten- 
felde Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės sukviestame šešta
dieninių mokyklėlių vadovų 
susitikime buvo įkurtas Drau
gystes tiltas 2007 ruošos ko
mitetas. Jo vadove yra išrinkta 
Salomėja Bottcher iš Hambur
go. Komiteto administratore 
PLB valdybos narė Dalia Hen
ke. Visų mokyklėlių mokytojai 
mielai pasisiūlė padėti ruošian
tis šiam renginiui. Taip pat mie
lai talkininkaus Vokietijos jau
nimo sąjunga, gimnazijos mo
kytojai ir VLB nariai.

Mūsų laukia didžiulis dar
bas. Tikimės supratimo ir pa
galbos iš apylinkių, įvairių lie
tuviškų organizacijų, įmonių, 
privačių asmenų. Be jų  para
mos suruošti tokio masto ren
ginį būtų labai sunku.

Užsienio lituanistinių mo
kyklų stovykla Draugystes til
tas rengiama jau trečius metus. 
Jos įkvėpėjais ir pradininkais 
buvo Švedijos lietuvių ben
druomenė ir Švedijos litua
nistinė "Saulės" mokykla, 2005 
m. birželį sukvietusi užsienio 
lietuvių bendruomenių valdybų 
atstovus, mokyklėlių mokyto
jus, moksleivius ir jų tėvelius į

Sigtuną. 2006 metais šeiminin
ko teises perėmusi Airijos lietu
vių bendruomenė ir Dublino 
lituanistinė mokykla " 4 vėjai" 
organizavo stovyklą Dubline, 
kuri taip pat sulaukė stulbi
nančio pasisekimo. Jo metu 
vienbalsiai nuspręsta sekančio 
Draugystes tilto 2007 orga
nizaciją patikėti Vokietijos lie
tuvių bendruomenei ir čia vei
kiančioms lituanistinėms mo
kyklėlėms.

Stovyklos tikslas yra susi
burti ir kartu aptarti užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikų švie
timo aktualijas, sustiprinti lietu
vių kalbos, istorijos, kultūros ir 
tradicijų reikšmę vaikų tarpe, o 
taip pat užmegzti šiltus santy
kius tarp Europos šalių lietuvių 
bendruomenių ir lituanistinių 
mokyklų. Šis unikalus renginys 
užtikrina betarpišką mokytojų, 
moksleivių bei jų tėvų bendra
vimą visos Europos ribose ir 
m otyvuoja m oksleivius dar 
rimčiau kibti į lietuvių kalbos 
studijas.

Švedijos lietuvių bendruo
menės pirm ininkė Virginija 
Langbakk savo padėką organi
zatoriams baigia šiais žodžiais: 
"Šio renginio metu mums ne tik 
pavyko arčiau suburti savo ben
druomenę, bet ir kitoms ben
druomenėms įrodyti, kad Šve
dijos lietuviai ir "Saulės" mo
kyklėlė pasėjo toki grūdą, kuris 
atsparus, tvirtas ir ilgai bus vi
siems reikalingas."

Daugiau informacijos apie 
Draugystes tiltą galima rasti 
www.draugystestiltas.info.se/

Bernadeta Goštautaitė, 
VLB Valdyba

Gruodžio mėn. 15 d., at
šventęs savo 95-jį gimtadienį, 
žymusis Čikagos lietuvių gy
dytojas, knygų autorius, vi
suomenininkas, mecenatas dr. 
J. Adomavičius gruodžio 20- 
ją  ramiai ir netikėtai iškeliavo 
amžinybėn.

Visą gyvenimą buvęs kuk
liu žmogumi, jis tai tesėjo iki 
pabaigos: testam ente buvo 
nurodęs, kad neruošti jokių 
iškilmingų viešų atsisveiki
nimų, pasitenkinant vien tik 
pamaldomis bažnyčioje.

Jo valia  buvo įvykdyta 
tokias pamaldas surengiant 
sausio 6 d. ryte Švč. Mergelės 
M arijos gim im o parapijos, 
kuriai velionis priklausė, baž
nyčioje. Į erdvius maldos na
mus Čikagos Marquette Parke, 
nors ir su mažai reklamos, su
sirinko apie 250 žmonių, ku
rie norėjo atiduoti pagarbą 
šiam tauriam tautiečiui.

Atvykusieji bažnyčios prie
kyje galėjo pastebėti uždengtą 
urną su mirusiojo palaikais, o 
taip pat didoką jo nuotrauką iš 
jaunystės laikų.

Visas apeigas bažnyčioje 
atliko kun. dr. Arvydas Žygas, 
kuris taip pat atlaikė ir šv. Mi
šias už velionio sielą, pasaky
damas prasmingą pamokslą. 
Kadangi bažnyčioje buvo ir 
būrelis lietuviškai nesupran
tančių, tai evangelija ir pa
mokslas buvo perteikti dviem 
kalbomis.

Pamokslininkas, kuris ve
lioniui davė ir paskutinį pa
tepim ą, bandė išskaičiuoti 
visus geruosius dr. J. Adoma
vičiaus darbus, kuriuos jis  
nesavanaudiškai darė artimui. 
Velionis buvo pristatytas kaip 
neeilinė asmenybė, atsidavusi 
kitiems žmonėms.

Dr. J. Adomavičiaus gerą 
širdį pajuto gana didelė dalis 
pam aldose dalyvavusių jų  
žmonių, kai kurių iš jų  akyse 
matėsi ašaros.

P asibaigus pam aldom s 
kun. dr. A. Zygas urną su ve
lionio pelenais nunešė testa
mento vykdytojai dr. Rožei 
Šomkaitei iš New Jersey val
stijos. Ji pažadėjo palaikus nu
vežti Lietuvon ir ten palaidoti 
prie dr. J. Adomavičiaus arti
mųjų.

Kai kurie iš pam aldose 
dalyvavusiųjų tautiečių būtų 
norėję praeiti pro velionio 
palaikus ir tokiu būdu duoti pa
skutinį atsisveikinimą. Tačiau 
gailėjosi, kad tokia proga jiems 
nebuvo suteikta.

Čia dar reikia pranešti, kad 
norintieji pagerbti dr. J. Ado
m avičiaus darbus, turi ga
limybę aukoti jo  įkurtam fon
dui, remiančiam talentingus 
neturtingų šeimų studentus. 
Šio fondo adresas: “Lithuanian 
Educational Assistance and

Relief Foundation (turi atlei
dimą nuo mokesčių), 386 Hill
side Place, South Orange, N.J. 
07079.

Reikia pasidžiaugti jog dr. 
J.Adomavičius suspėjo išleisti 
savo didįjį veikalą -  12-kos 
tomų knygų seriją -  “Kvieslys 
sveikaton”, kuris yra pats ge
riausias jam  paminklas. Be to, 
malonu pažymėti, jog jis pra
ėjusią vasarą susilaukė ir Lie
tuvos valstybinio apdovanoji
mo už nuopelnus savo kraštui, 
kurio jis tikrai yra vertas.

Rašančiam šias eilutes teko 
su dr. J. Adomavičiumi ben
drau ti, k a lbė tis  ruošian t 
straipsnį jo  95-jo gimtadienio 
proga. Tada visai neatrodė, 
kad, netrukus jo  neturėsime 
savo tarpe. Bet jau tokia buvo 
Aukščiausiojo valia.

Tegul jo  palaikai ilsėsis 
tėvynėje Lietuvoje, apie kurią, 
jis visą laiką galvojo ir jos nau
dai dirbo!

Edvardas Sulaitis

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

A.f A.
EMILIJA (Gelažytė) 

SIMANIUKŠTIENĖ-RAKAUSKIENĖ
Gimė 1915 m. kovo mėn. 8 d. Bučiūnų kaime. 

Mirė 2007 m. sausio 17 d.
Į Ameriką atvyko 1950 metais. Nuo 1979 metų 

gyveno St. Petersburg Beach, Floridoje.
Dideliam nuliūdime paliko sūnų Alfred Simon- 

tis ir dukrą Birutę (Ruth) McNulty iš St. Pete. 
Beach, Floridoje, seserį Elvyrą Žemaitienę Cleve
lande, 10 anūkų, 6 proanūkus.

Liūdinti šeima

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

DIRVAI
AUKOJO

C. Satkas, Kirtland, O H .......... 100
D. Januta, Oakland, C A ..............78
K.Bendoraitis, Schwetzingen, Vo
kietija ......................................... 76
G.Siliūnas, Flushing, N Y ......... 72
K.Paškonis, Eastlake, OH........ 45
E. Sluder, Centennial, CO ......... 45
A.Sutkus, Beverly Shores, IN ... 45
J. Ardys, Fairview, P A ................30
D.Sulmar, Springfield, P A ....... 25
R. Sakienė, Glendale, C A ......... 22
O.Adomavičius, Centervl., MA .20 
Anoniminis, Clev., O H ..............20
K. Civinskas, Brecksville, OH .. 20
S. Dimas, Middle Vill., N Y ......20
A. Grajauskas, Cliffside Pk., NJ .20 
J.Kavaliūnas, Barberton, OH .... 20
B. Prasauskas, Lomita, C A ....... 20
B.Pužauskas, Ocean Park, WA . 20
J. Siaučiūnas, Cicero, IL ........... 20
K. Sventoraitis, Jamaica, N Y ....20
K.Damijonaitis,
Deerfield, Bch., F L .................... 15
V.Misiūnas, Clark, N J................15
M.Bartkus, Pepperell, M A ....... 10
A.Barulis, Brockton, M A ........ 10
I. Juodišius, Clev., O H ................ 10
J. Miglinas, Chicago, I L ........... 10
J.Zubavičius, Sunny Hills, FL .. 10
D.Uzas, Maspeth, N Y ..................5
I.Grigaliūnas, Oceanside, C A ....2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

http://www.draugystestiltas.info.se/
mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

Naujuoju Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu išrinktas Ramūnas 
Butautas, dešinėje, o pirmuoju trenerio asistentu tapo Rimas Kur
tinaitis.

• alfas s-gos vyrų krepšinio 
PIRMENYBĖS

IX-TOS PASAULIO LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO PIRMENYBES

2007 metų ŠALFAS s-gos 
vyrų krepšinio pirm enybės 
įvyks 2007 m. kovo 31 ir ba
landžio 1 dienomis, Toronto, 
Ont., Kanadoje. Vykdo Toron
to PPSK “A ušra” . Senjorų 
klasei priklauso 35 metų ir 
vyresni vyrai, pagal 2007 m. 
gruodžio 31 d. Kitaip tariant, 
gimusieji 1972 m. ir vyresni.

Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija, su mokesčiais 
privalo būti atlikta iki 2007 m. 
kovo 9 d. imtinai, šiuo adresu:

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 
VAŠINGTONE KVIEČIA DALYVAUTI 

KREPŠINIO ŠVENTĖJE
A m erikos K atalikiškojo 

Universiteto sporto komplekse 
Vašingtone kovo 17 dieną vyks 
Lietuvos Respublikos ambas
ados organizuojama kasmetinė 
krepšinio šventė “Ambasados

Larry Hurst, 3509 Wagon- 
dust Road, Mississauga, ON 
L4Y 3M1, Canada.

Tel: 416-992-3449; E-mail: 
in fo@ ausra.net W ebsite: 
www.ausra.net

Savo apsisprendimą dėl da
lyvavimo prašom e pranešti 
rengėjams (Larry Hurst) iki 
vasario 15 d.

Sm ulkesnę inform aciją  
gaus krepšinio klubai. Naujos 
komandos, prašomos kreiptis į 
Larry Hurst.

Taurė 2007”. Krepšinio turny
ras skirtas paminėti septynio
liktąsias Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atkūrimo 
metines.

JAV lietuvių krepšinio ko-

Kaip jau ankščiau skelbė
me, IX-sios Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 2007 m. kovo 10-17 die
nomis imtinai, Passo Tonale 
slidinėjimo centre, netoli Pon
te di Legno miestelio, šiaurinėje 
Italijoj. Rengia -  Lietuvos kal
nų slidinėjimo federacija.

Varžybų programoje -  di
dysis slalomas ir slalomas vy
rams ir moterims įvairiose kla
sėse pagal amžių.

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai iš visų 
kraštų.

Varžybų ir renginių 
tvarkaraštis, kovo 10-17 d.

Kovo 10 d., šeštadienis. 
Dalyvių atvykimas ir apgyven
dinimas.

Kovo 11 d., sekmadienis. 
Varžybų dalyvių registracija. 
Slidinėjim as Passo Tonale. 
Vakare -  šventinis žaidynių

Dalyvauti kviečiami ŠAL- 
FAS s-gos klubai ir kiti lie
tuviški vienetai, užsiregistravę 
2007 metams ŠALFAS s-je.

Po galutinės registracijos 
bus paskelbta tolimesnės de
talės. 2006 metų laimėtojai -  
Cikagos ASK “Lituanica”.

•ALFAS s-gos krepšinio 
komitetas

•ALFAS s-gos centro 
valdyba

mandos, norinčios dalyvauti tur
nyre, daugiau informacijos tei
raukitės LR ambasadoje Vašing
tone: Vaidas Taučius, tel. paštu: 
vaidas.taucius@ltembassyus.org; 
telefonu: 202 234 5860 ext.130.

Žaidėjus ir sirgalius kvie
čiame aktyviai dalyvauti.

atidarymas Miramonti viešbu
tyj e .

Kovo 12 d., pirmadienis. 
Slidinėjim as Passo Tonale. 
Ekskursija į Veneciją.

Kovo 13 d., antradienis. Sli
dinėjimas. Oficiali treniruotė 
dalyviams.

Kovo 14 d., trečiadienis. 
Varžybų diena, didysis slalo
mas Passo Tonale.

Kovo 15 d., ketvirtadienis. 
Varžybų diena, slalomas Passo 
Tonale.

Nugalėtojų apdovanojimai. 
Po pietų -  apsilankymas vyno 
daryklose.

Kovo 16 d., penktadienis. 
Slidinėjimas. Ekskursija į Tren
to. Vakare -  šventinis žaidynių 
uždarymas Miramonti viešbu
tyj e .

Kovo 17 d., šeštadienis. 
Dalyvių išvykimas.

Dalyvių registraciją, infor
maciją ir varžybų pravedimą

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

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 

LINUI M U L 1 O L IL I - 216-387-3204 
L ina s@ Ii x l a rea  Ity . com

www.CIcvdamlKnisi njM-arkcl .rum 
H V fr .LyndluirslOhioltHncK.coni

.EdL'litl-Ĥ ltS.LTiLil
w,R ithnicjnd JHunilits-1 {Mosteom 

www, M uyikh ll hjmvs.nvt
www.Fepper-PikE-Hoiiies.co m 
U. V.'W,South I j j L l i l lH ' . l l  l l i l i .č I j iT l  

Beathwood-Ohici-HtMiMs.ctmi 
w w l n lLTK.uulty.icim 

f i l le r  Kenltv Group, Ine.
Linas MuBolis - M o k  TeL - 214-387-3204

II ■ ® I I

vykdo Lietuvos kalnų slidinėji
mo federacija, kurios preziden
tas yra Paulius Auginas, Tel.: 
37069 820444; Faks.: 37052 79 
0009; E-mail:

info@kalnuslidinejimas.lt
Website:

www.kalnuslidinejimas.lt 
ŠALFAS s-gos 2007 m. 

Slidinėjimo pirmenybių nebus. 
•.Amerikos slidinėtojų daly
vavimą pasaulio lietuvių pir
menybėse koordinuoja ir ŠAL- 
FAS s-ga pirmenybių išvedimą 
atlieka ŠALFAS s-gos slidi
nėjimo sekcijos vadovas dr. 
Jonas Prunskis, 22 Spring Lane, 
Barrington, IL 60010, Namų 
tel: 847-854-2299; tel: 630
726-3337; Fax: 847-854-1050; 
E-mail: jvp@illinoispain.com 

Visi Š. Amerikos dalyviai 
prašomi pranešti apie savo da
lyvavimą dr. Jonui Prunskiui. 

•A L F A S s-gos centro
valdyba

TAUPA»»
LITHUANIAN CREDIT UNION

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)

ausra.net_Website:www.ausra.net
ausra.net_Website:www.ausra.net
mailto:vaidas.taucius@ltembassyus.org
http://www.CIcvdamlKnisi
http://www.Fepper-PikE-Hoiiies.co
mailto:info@kalnuslidinejimas.lt
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