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VASARIO 16-OJI -  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ!
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RUSIJOS IR ES SANTYKIUS TEMDO NESUTARIMAI 
DĖL ENERGETIKOS

Lietuvos ženklas.

Lietuvių Hytnnas.
Lietuva, tėvyne musų, tu didvyrių  žemė,
Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia’ 
Tegul tavo vaikai e in a  vien takais dorybės! 
Tegul d irba ant naudos tau ir žmonių gerybės! 
Tegul saule L ietuvos tam sumus prašalina,
Ir šv esą ir  tiesa mus žingsnius te lyd i!
Tegul meile Lietuvos dega mūšų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi !

Rusija dar kartą nenusi
leido Europos spaudimui ir pa
kartojo, jog neketina pasirašyti 
svarbios energetikos sutarties, 
kuri leistų konkurenciją Rusi
jos energetikos sektoriuje. 
"N eneigiam e E nergetikos 
chartijos principų. Priešingai, 
jais vadovaujamės. Tačiau kai 
kurie mechanizmai, susiję su 
tranz itu  ir investic ijom is, 
mums yra nepriimtini", - po 
susitikimo su Europos Sąjun
gos (ES) atstovais vasario 5 d. 
sakė Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergej Lavrov, kurį 
citavo EUobserver.

Po to, kai kelis kartus sutri
kęs dujų ir naftos tiekimas į ES 
šalis išryškino Bendrijos pri
klausomybę nuo Rusijos ener
getikos išteklių, Europos poli
tikai ėmė dar aktyviau spausti 
Maskvą, kad ši ratifikuotų En
ergetikos chartijos sutartį. Ta

čiau Maskva prieštarauja char
tijos nuostatoms, įtvirtinan
čioms konkurenciją energeti
kos sektoriuje tarp vidaus ir 
užsienio investuotojų.

ES taip pat siekia, kad nau
joje bendradarbiavimo ir part
nerystės sutartyje su Rusija 
būtų akcentuojami energeti
niai klausimai, tokie kaip tran
zitas ir garantijos investuoto
jams. Tačiau derybų dėl naujo 
dokum ento pradžią vetavo 
Lenkija, kuri reikalauja, kad 
Maskva prieš tai panaikintų 
lenkiškos mėsos ir daržovių 
im porto draudim ą. Rusijos 
pareigūnų teigimu, mėsa neim
portuojama dėl to, kad neuž
tikrinami pakankami kokybės 
standartai, o Varšuva tvirtina, 
kad taip Rusija baudžia ją  už 
paramą "oranžinei" revoliuci
jai Ukrainoje.

S. Lavrov tokius atidėlioji

mus pavadino "dirbtiniais" ir 
paragino Lenkiją pašalinti kliū
tis. Savo ruožtui Bendrijai pir
mininkaujančios Vokietijos už
sienio reikalų ministras Frank- 
Walter Steinmeier sakė tikįs, 
kad energetikos srityje arti
miausiu metu bus bendradar
biaujama dar glaudžiau. "Ti
kiuosi, kad kliūtys, trukdančios 
pradėti derybas, netrukus bus 
pašalintos", - politiką citavo 
The Associated Press.

Tuo tarpu ES užsienio poli
tikos vadovas Javier Solana in
terviu Interfax atkreipė dėmesį, 
kad abi pusės yra itin priklau
somos viena nuo kitos. "Rusija 
liks svarbiausia energijos tiekė
ja ES, tuo tarpu ES liks Rusijos 
svarbiausia energijos pirkėja ir 
užsienio investuotoja". Jo įsiti
kinimu, derybos dėl naujos su
tarties prasidės dar iki vasaros.

ELTA

Italijos ministras:
TARPTAUTINĖ BENDRIJA TURĖTŲ PRIPAŽINTI 

BALTIJOS ŠALIŲ OKUPACIJĄ NUSIKALTIMU

Tai Rygoje 1907 metais nežinomo leidėjo buvo išleistas šis atviru
kas, spausdintas spaustuvėje “Lietuva”.

Lietuvos Valstybės himno autorius Vincas Kudirka piktinosi 
didele armija valdininkų Lietuvoje -  beveik plėšikų gauja. Apie 
vieną toki poną Kapustianskį, kuriam “svieto mėgumams” al
gos nepakako ir kuris kišenes papildė iš valdiškos kasos, V. 
Kudirka rašo: “Nors Rusijos Temida turi tik vieną akį užrištą, 
vienok nukorojo poną K. labai teisingai: atėmė visas stono tie
sas, išsiuntė į Siberiją ir... prisakė K. sugrąžinti pinigus. Ką 
teisingai, tik... K. turbūt neištesės atsilyginti su nuskriaustais jo  
ir apvogtais... Ar nebūtų teisingiau, idant valdžios, pačios 
rinkdamos dėl mūs urėdininkus, pačios ir atsakytų už nusidėji
mus savo išrinktųjų.”

V. Kudirkos straipsnių mintys tokios aktualios -  lyg jos būtų 
pasakytos šiandien. Regina Kaženiauskienė, “Lietuvos himnas”

LIETUVOS PREZIDENTAS 
WASHINGTONE

Washington, vasario 9 d. 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus atvy
ko į Vašingtoną, kur tęsė iki va
sario 13 d.vyksiantį vizitą Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

Vasario 12 d. Baltuosiuose 
rūmuose įvyko Lietuvos va
dovo pasitarimas su JAV pre
zidentu George Bush. Jis ir 
dalyvavo JAV viceprezidento 
Richard Cheney rengiamuose 
darbo pietuose. Lietuvos va
dovas susitiko su kitais aukš
tais JAV administracijos pa
reigūnais, lankėsi JAV Kon
grese ir kalbėjosi su Atstovų 
rūmų bei Senato nariais.

Vašingtone prez. V. Adam

kus dalyvavo kasmetiniame 
iškilmingame JAV ir Baltijos 
fondo (US - Baltic founda
tion) renginyje, kuriame Ame
rikos visuomenės, politikos, 
žiniasklaidos, verslo atsto
vams buvo pristatyta Lietuva.

Renginio metu Lietuvos 
prezidentui buvo įteiktas Bal
tijos Valstybiškumo apdova
nojimas, kuriam V. Adamkų 
pristatė įžymus JAV visuome
nės veikėjas ir politologas 
Zbigniew Brzezinski.

Jis  da lyvavo  Jung tin io  
Baltijos ir Amerikos naciona
lin io  kom iteto  rengiam oje 
konferencijoje, kurioje buvo 
nag rinė jam os en e rg e tin io

Italijos teisingumo ministro 
Clemente Mastella vertinimu, 
tarptautinė bendruomenė turėtų 
pripažinti sovietų įvykdytą Bal
tijos šalių okupaciją nusikal
timu. Tokią nuomonę jis išdėstė 
per susitikimą su Latvijos tei
singumo ministru Gaidžiu Ber- 
ziniu.

JAV GALIMŲ PRIEŠŲ SĄRASE IR RUSIJA
W ashingoton DC , vasa

rio 8 d. JAV gynybos sekreto
rius Robet Gates įsitikinęs, kad 
šalies ginkluotosios pajėgos turi 
būti pasirengusios dideliam 
karui, p raneša A ssocia ted  
Press.

“Mums būtinas pilnas ka-

saugumo Baltijos regione te
mos ir pasakė kalbą. JAV sos
tinėje taip pat skaitė paskaitą 
Woodrow Wilson mokslinių 
tyrimų ir studijų centre, lankė
si National Press Club, kur at
sakė į JAV žiniasklaidos at
stovų klausim us, dalyvavo 
L ie tuvos garbės konsu lų , 
dirbančių Jungtinėse Valstijo
se, suvažiavime.

Taip pat apsilankė Nacio
nalinėje  B azilikoje ir jo je  
įrengtoje Šiluvos koplyčioje, 
apžiūrėjo  popiežiaus Jono 
Pauliaus II centrą, susitiko su 
vietos lietuvių bendruom e
ne.

www.president.lt

Komentuodamas Italijos 
įstatymų pataisas, po kurių bu
vo įtvirtinta baudžiamoji atsa
komybė už holokausto neigi
mą, ministras atkreipė dėmesį 
į Baltijos šalių likimą po II pa
saulinio karo iš pareiškė, jog 
okupacija turėtų būti visuotinai 
pripažinta kaip nusikaltimas.

riauti reikiamų priemonių rin
kinys, įskaitant tiek specialios 
paskirties dalinius, kurių reikia 
kovojant su teroristais, tiek sau
sumos pajėgas, galinčias susi
kauti su didelėmis reguliario
mis kariuomenėmis, -  pareiškė 
R. Gates. -  Mes nežinome, ko
kie pokyčiai įvyks tokiose šaly
se, kaip Rusija, Kinija, Šiaurės 
Korėja, Iranas”.

Šis gynybos sekretoriaus 
pareiškimas nuskambėjo vasa
rio 7 d. JAV Kongreso Gink
luotųjų pajėgų komitete, kur 
buvo svarstom as Jungtinių 
Valstijų karinio biudžeto 2008 
metams projektas.

R. Gates parėmė karinio 
biudžeto projektą, numatantį 
JAV sausumos pajėgų ir jūrų 
pėstininkų korpuso padid i
nimą. Šios priemonės turėtų 
padidinti Pentagono žinioje 
esančių  “laisvųjų  da lin ių” 
skaičių, taip suteikdamos ga
limybę reaguoti į naujas iški
lusias grėsmes.

Italijoje vykusiame Europos 
Sąjungos (ES) teisingumo min
istrų susitikime buvo aptaria
mos teisinės reformos Euro
poje, šalių bendradarbiavimo 
perspektyvos, taip pat diskutuo
ta dėl Vokietijos planų atgaivin
ti Bendrijos konstitucinę sutartį.

ELTA

RUSIJOS KARINIS 
AKTYVUMAS DIDĖJA
Suomijos parlamento už

sienio reikalų komisija atkrei
pia dėmesį į tą aplinkybę, kad 
Rusijos karinių jėgų aktyvu
mas ir kontrolė Suomijos įlan
koje ir Baltijos jūroje nuolat 
intensyvėja, rašo laikraštis 
Helsingin Sanomat.

Pagrindinė tokio sujudimo 
priežastis - Rusijos naftos ter
minalo statyba Suomijos įlan
kos rytinėje dalyje ir Baltijos 
dugnu eisiančio Rusijos bei 
Vokietijos dujotiekio tiesimas, 
aiškinama parlamentinės ko
misijos pranešime, kuriame 
užsimenama ir apie Rusijos 
ketinimus pasiųsti į Baltijos 
jūrą naują povandeninį laivą.

Praėjusią savaitę laikraštis, 
remdamasis Suomijos gyny
bos ministerijos duomenimis, 
rašė, kad Rusija ketina Balti
jos jūroje dislokuoti 10 naujų 
povandeninių laivų, - dalis jų 
pakeis jau esamus, dalis pa
pildys laivyną.

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchai paragino tikin

čiuosius nebūti abejingiems netrukus įvyksiantiems savivaldos 
rinkimams, balsuoti sąmoningai ir atsakingai. Vyskupų laiške 
tikintieji raginami nenumoti ranka į savo pilietinę teisę ir pa
reigą. “Norime, kad visi labai atsakingai dalyvautų ir balsus 
atiduotų už tuos, kurie rimtai pasiruošę dirbti žmonių labui, kurie 
rūpinsis tais reikalais, kurie žmonėms aktualiausi” ,- pažymėjo 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Artėjantys savivaldos rinkimai šiais metais organizuojami 
taip, kad partijos raudonuoja iš pykčio, rinkimų organizatorius 
įtaria nekompetencija bei šaukiasi Temidės pagalbos. Rinkimų 
organizavim o brokų esam a ir K laipėdoje - neteisingai 
išspausdintos kandidatų pavardės, eiliškumas sąraše, o agita
cinius plakatus kabinti turinti bendrovė tai daro itin vangiai. 
Neapsieita ir be rinkėjo pažymėjimų kaišiojimo už durų bei 
agitacinio chuliganizmo. Rinkimų organizavimas - palaida bala.

Kandidatai į savivaldybių tarybas rinkėjams pateikia nu
laižytas biografijas. Dauguma jų vengia rinkėjams nurodyti in
formaciją apie savo šeimą, buvusias darbovietes, išsilavinimą 
bei kiek partijų iki šių rinkimų yra pakeitę. Negana to, rinkėjai 
net nežino, kokios šalies pilietį renka. Rusijos piliečiai, preten
duojantys valdyti Lietuvos miestus, nenurodo nei ką Lietuvoje 
veikia, nei iš ko pajamas gauna. Jų anketos tuščios. Nėra 
duomenų ir apie tai, kiek metų jie gyvena Lietuvoje. Tiksliau 
sakant, tokio klausimo anketoje iš viso nėra.

“Liūdna. Tokių dalykų niekada nebuvo”, - dūsavo Vyriau
siosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Taip 
rinkimų prievaizdas reagavo į naują Vidaus reikalų ministeri
jos pranešimą, kad tarp kandidatų į savivaldybes nustatyta dar 
112 teistų asmenų. VRK vėl turės aiškintis, kurie iš šių kandi
datų savo anketose nurodė, kad buvo anksčiau teisti, o kurie - 
ne. Įvairių partijų rinkimų sąrašus komisija jau kuopė praėjusį 
savaitgalį. Tuomet iš rinkimų maratono buvo pašalinti 114 savo 
buvusį teistumą nuslėpusių kandidatų.

Ziniasklaidos teigimu, prezidentas Valdas Adamkus jau pa
sirinko, kas pakeis laikinai Valstybės saugumo departamento 
direktoriaus pareigas einantį Arvydą Pocių. TV3 Žinių tarny
bos teigimu, į VSD vadovus prezidentas siūlys dabartinį 
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių Povilą Malakauską. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose viešėdamas Lietuvos vadovas 
Lietuvos radijui sakė, kad jau yra numatęs, ką siūlys į saugumo 
vadovus, tačiau  kand idato  pavardės neatsk leidė. "Esu 
apsisprendęs dėl vieno asmens, kuris bus priimtinas visoms 
Lietuvos partijoms ir yra aukšto lygio profesionalas", - sakė V. 
Adamkus. Šalies vadovas tikino, kad jo  pasirinktas kandidatas 
atstovaus valstybės, o ne siauriems partiniams interesams. Tarp 
galimų kandidatų minimi ir du aukšti Generalinės prokuratūros 
pareigūnai - Gintaras Jasaitis ir Algimantas Kliunka. A. Pocius 
atsistatydinimo pareiškimą V. Adamkui įteikė pernai gruodžio 
22-ąją. Dabar jis laikinai eina pareigas.

Artėjantys rinkimai jau pakvipo sąmokslais. Likus dviem 
savaitėms iki savivaldybių tarybų rinkimų pasigirsta vis dau
giau nerimo signalų dėl galimų neteisėtų mėginimų daryti įtaką 
jų  rezultatams. Praėjusią savaitę vienas pirmųjų apie tai viešai 
prakalbo Socialdemokratų partijos rinkimų štabui vadovaujan
tis premjeras Gediminas Kirkilas. Tai, kad gali būti bandoma 
klastoti rinkimų rezultatus, neatmeta ir Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas. VRK va
dovas Z.Vaigauskas pripažino piktnaudžiavimo pavojų. Tačiau 
jis pažadėjo, kad prieš savivaldybių tarybų rinkimus vyksiantis 
išankstinis balsavimas bus akylai stebimas. Nuogąstaujama, kad 
daugiausia piktnaudžiavimų gali būti per išankstinį balsavimą. 
Tomis dienomis į savivaldybių patalpose įrengtas išankstinio 
balsavimo vietas gali būti masiškai vežami už pinigus balsuo
jantys rinkėjai. Lietuvos ryto šaltinių žiniomis, kai kurių partijų 
štabai savo atstovams rinkimų komisijose jau rengia instruk
tažus, kaip sukčiaujant pakreipti balsavimo rezultatus sau nau
dinga linkme. Vienas aptariamų sukčiavimo būdų - vadinamoji 
karuselė - paplitęs ne tik Lietuvoje.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) Lietuvos Vyri
ausybei perdavė pareiškimą, kuriuo pranešė, kad Strasbūro teis
me bus nagrinėjama nušalintojo prezidento Rolando Pakso byla 
prieš Lietuvą. Žiniasklaidos žiniomis, EŽTT bylos nagrinėji
mas bus susijęs su vieninteliu klausimu -  ar nebuvo pažeista 
R.Pakso teisė į laisvus rinkimus.

R.Paksas Strasbūro teismui pasiskundė, kad Lietuvoje buvo 
padaryti teisės aktų pakeitimai, uždraudžiantys jam  kandida
tuoti į parlamentą. Kaip žinoma, dar 2004 metais Konstitucinis 
Teismas paskelbė, kad apkaltos būdu iš pareigų pašalintas 
R.Paksas iki gyvos galvos negalės eiti jokių valstybinių pareigų, 
reikalaujančių duoti priesaiką. LGĮTIC

Saudo Arabijos karalius Abdullah dviejų dienų pasitarimuose sutaikė dvi palestiniečių grupes, kurios 
susitarė sudaryti vieningą vyriausybę. Nuotraukoje karalius Abdullah ir Palestiniečių prezidentas 
Mahmoud Abbas, vidury, su kitais nariais. “Hamas” vis nenori pripažinti pasirašyto Palestiniečių 
vadų susitarimo su Izraeliu 1983 m. Karalius patarė susitaikinti ir kalbėti visų vardu su Izraelio 
vadais. “Jei mes būsime vieningi, tai tarptautinė bendruomenė turės pripažinti mūsų norus” -  tokia 
buvo pasitarimų tema. Meka buvo jų  susitarimo miestas. Šiandien JAV sekretorė Condoleezza Rice vėl 
Jeruzalėje su Palestiniečių vadu M. Abbas ir Izraelio min. pirm. Olmert aptarė naują politinę situaciją.

MUMS REIKIA RUSIJOS 
PAGALBOS?

W ashington , DC, vasa
rio 9 d. (ELTA). Tik demokra
tinė Rusija, kurią su Europa 
sieja tikri kultūriniai, strategi
niai ir ekonominiai ryšiai, turės 
svaresnį žodį euroatlantiniuose 
reikaluose. Turėtume darbuo
tis kartu su šiandienine Rusija 
ir taip padėti pamatus darbui 
su ateities demokratine Rusi
ja, pareiškė JAV viešintis Lie
tuvos prezidentas konferenci
jo je , surengto je W .W ilson 
tarptautiniam e mokslininkų 
centre.

Lietuvos vadovas Valdas 
Adamkus konferencijoje per
skaitė pranešimą "Saugumas ir 
nesaugumas ES kaimynystėje 
ir už jos ribų: ieškant spren
dimų". Gausiai susirinkusiems 
JAV politologams, apžvalgi
ninkams, žurnalistams ir tarp
tautinių santykių specialistams 
V. Adamkus pabrėžė, kad tik 
demokratinė Rusija gali tapti 
patikima euroatlantinės sąjun
gos valstybių partnere. "Rusi
ja mėgsta tvirtinti, kad ji yra 
patikima partnerė, ir tokią ją 
mes visi norėtum e m atyti. 
Kaip JAV ir Europai reikia vie-

JAV senatorius Joseph R. Biden, 
Jr., Užsienio reikalų komiteto pir
m ininkas, paskelbė kandida
tuosiąs Demokratų partijos są
raše 2008 metų rinkimuose būti 
Jungtinių A m erikos Valstijų 
prezidentu.

nos kitai, taip mums reikia Ru
sijos pagalbos sprendžiant pa
saulinius iššūkius", - sakė Lie
tuvos prezidentas.

Jis pažymėjo, kad šiandien 
Rusijai kyla strateginio pa
sirinkimo problema: tapti de
mokratinių Europos valstybių 
partnere ar atsiriboti nuo jų, 
ieškant vien tik jai pažįstamos 
"suverenios demokratijos. Va
karų pasaulio bendruomenė 
taip pat turi aiškiai išsakyti 
savo poziciją Rusijai. Esu tik
ras, kad transatlantinė bend
ruomenė turi būti sąžininga pa
ti sau, pareikšdama, kad tik de
mokratinė Rusija, kurią su Eu
ropa sieja tikri kultūriniai, stra
teginiai ir ekonominiai ryšiai, 
turės svaresnį žodį euroatlan- 
tiniuose reikaluose", - susi
rinkusiems teigė V. Adamkus.

Lietuvos vadovas taip pat 
susitiko su W.Wilson tarptau
tinio mokslininkų centro direk
toriumi Lee Hamilton. Tą tarp
tautin į m okslininkų centrą 
1968 m. įkūrė JAV Kongresas.

Rusijoje nauji prezidento 
rinkimai, po kurių turėtų pasi
traukti dabartinis šalies vado
vas Vladimir Putin, įvyks 2008 
metų kovo 9 dieną, paskelbė 
centrinės rinkimų komisijos 
pirmininkas. "Rusijos prezi
dento rinkimai įvyks antrąjį 
2008-ųjų kovo sekmadienį, ... 
kovo 9-ąją", - sakė Aleksandr 
Vešniakov, kurio žodžius cita
vo naujienų agentūra "Inter
fax".

Pagal įstatymus V.Putin turi 
pasitraukti 2008 metais pasi
baigus jo  antrajai kadencijai. 
Pats jis tvirtina, kad taip ir pa
darys. Tačiau tai nenuslopino 
spėlionių, kad populiarusis 
Kremliaus vadovas gali nu
spręsti likti valdžioje. Delfi

MASKVA
FINANSINĖMIS
PRIEMONĖMIS

ĮTAKOJA ESTIJĄ
Estijos politikų nuomone, 

Rusija finansinėmis priemonė
mis ir eskaluodama tautinių 
mažumų klausimą bando daryti 
įtaką Estijos vidaus politikai, 
rašo dienraštis Postimees. Es
tijos parlamento užsienio reika
lų komiteto pirmininko pava
duotojas Mark Michelson sako 
esąs sumišęs dėl to, kad kai ku
rių Estijos politinių partijų va
dovai taip dažnai lankosi Mask
voje. Kadangi niekas nežino šių 
susitikimų turinio, galima tik 
svarstyti, bando ar ne kai ku
rios partijos gauti iš ten mate
rialinę paramą savo politikai 
vykdyti. Tačiau tai atrodo gana 
tikėtina", - sakė politikas.

Estijos saugumo policijos 
pernai paskelbtoje kasmetėje 
ataskaitoje pažym im a, kad 
Maskva, eskaluodama tautinių 
mažumų klausimą, bando dary
ti vis didesnį spaudimą Estijai. 
Institucijos duomenimis, įta
kingos organizacijos, tokios 
kaip Rusų tėvynainių bendruo
menių asociacija, yra tiesiogiai 
ar netiesiogiai valdomos iš Ru
sijos ambasados Taline. Jos taip 
pat gauna finansavimą iš Mask
vos. Dienraštis rašo, kad tokios 
charakteristikos išryškėja atsi
žvelgiant į antiestišką isteriją, 
sukeltą dėl Bronzinio kario sta
tulos Taline klausimo. Ją itin 
kursto Andreja Zarenkov vado
vaujama Konstitucinė partija, 
siekianti prasimušti į parla
mentą.

Laikraštis primena doku
mentinį filmą "Estija - istorijos 
kryžkelės", kuriame šalies is
torija atpasakojama iš Krem
liaus pozicijų. Jį sukurti užsakė 
istorikų bendrija "Monumen
tas", kuri ekspertų yra laikoma 
neoficialia Konstitucinės parti
jos rėmėja. ELTA
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KLASTA IR MELAS

Sausio 30 dienos laidoje rašėme, kad Rusija išleido enciklo
pediją, kurią pavadino: “Šventoji Rusia. Didžioji rusų tautos 
enciklopedija”. Visas tomas skiriamas Estijos, Latvijos ir Lietu
vos niekinimai.

Kai Lietuvos valdžia vis galvoja, kaip pasauliui pristatyti savo 
valstybę, tai Maskva jau seniai “rūpinasi” savo kaimynais, ypač 
Pabaltijo kraštais. Štai pats didžiausias istorijos klastojimo 
pavyzdys, kurį Lietuvoje atspausdino rusų savaitraštis: “Nepaste
bėta data. Dabartinės Lietuvos nauja atsiradimo data”. Tas 
laikraštis -  “Obzor” -  gruodžio 12 d. laidoje kritikavo ir puolė 
Lietuvos istorikus, kad jie neprisiminė 140 metų sukakties, nes 
Rusijos caras paskelbęs įsakymą, kuris garantavęs lietuvių kal
bai visas teises Suvalkijos krašto mokyklose, o tai padaryti carui 
pataręs Rusijos generalgubernatorius M. Muravjovas, kurį lie
tuviai vadino koriku. Todėl buvusi suorganizuota lietuviška gim
nazija Marijampolėje ir mokytojų seminarija Veiveriuose. Buvę 
skiriama daug stipendijų į Rusijos universitetus lietuvių valstiečių 
vaikams. Tikslas buvęs juos atitraukti nuo lenkų kultūros. Po to 
caro įsakymo pradėjusios veikti mokyklos, kuriuose buvo moko
ma žemaičių kalba, nes tada taip buvo vadinama lietuvių kalba. 
Todėl lietuvių kalba buvę spausdinami leidiniai kirilica. Visa tai 
pirmiausia raginę katalikų kunigai ir “Peterburgo dvasinėje aka
demijoje išsilavinę gavęs lietuvių literatūros įkūrėjas Antanas 
Baranauskas”. Spaudos draudimo nebuvę, niekas knygnešių 
nepersekioję, kunigai pasisakę už kirilicą. Rusijos sostinėje mo
kęsi būsimosios Lietuvos valstybės kūrėjai -  Jonas Basanavičius, 
Antanas Smetona ir kiti. Maskvos universitete mokęsis ir mūsų 
gramatikos kūrėjas Jonas Jablonskis. Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis savo išsilavinimą gavęs Rusijoje ir ten net pasaulinį 
pripažinimą. Tokio žiauraus istorijos faktų klastojimo dar nėra 
buvę.

Neteko pastebėti, kaip į tai reagavo Lietuvos politikai. Minė
toje “enciklopedijoje” yra trisdešimt straipsnių ryšium su Balti
jos valstybėmis, bet nė vienas neatitinka tikrovei. Parašymas, 
kad Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė neveikė ir buvo tik sugal
vota, bet ne tikra valstybė nuo tryliktojo iki aštuonioliktojo 
amžiaus, yra šmeižtas, nesiskaitoma su istorine tiesa. Kaip ga
lima rašyti, kad jau nuo devintojo amžiaus prie Baltijos jūros 
gyveno tik rusai. Taip gali rašyti tik Baltijos valstybių priešas. 
Arba kad Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos generalinis 
štabas parengęs planą atskirti Baltijos valstybes nuo Rusijos. 
Todėl ir buvusios sudarytos marionetinės valstybės -  Lietuva, 
Latvija, Estija -  kurias valdę vokiečiai. 1940 metais jos nustoju
sios veikusios ir vėl teisėtai sugrįžusios į Rusijos sąjungą, bet ne 
į Sovietų Sąjunga (!), kuri nustojo buvusi. O 1991 m. marione
tinėmis Pabaltijo valstybėms ėmėsi vadovauti JAV žvalgyba ir 
Baltijos kraštai tapę Vakarų kolonijomis ir pagrindiniais tarptau
tinio nusikaltimo centrais. Tokio kaimyno buvimas keliąs grėsmę 
Rusijos saugumui, rašo melo puoselėtojai.

Lietuvos dabartinės valdžios tyla nežada nieko gero. Gal todėl 
dabar lietuviškuose pasuose nebeįrašoma asmens tautybė: lietu
vis, lietuvė. Dėl emigracijos ir globalizacijos nebeliks tų žodžių 
-  nebus žinoma žmogaus tautybė, tik pilietybė. Tai baisiau, negu 
lietuviškos spaudos uždraudimas po 1863 m. sukilimo. Ir tai 
daroma pačių lietuvių!

S. Tūbėnas

Junginio "čia ir dabar" neuž
tiksime senesnėje bendrinėje 
kalboje, grožinėje ar kitokioje 
literatūroje. Tačiau dabar jun
ginį jau vartoja dažnas kalbė
tojas, vartoja kur visiškai jo 
nereikia, kur netinka, kur jis 
neturi jokios prasmės. Junginys 
jau virsta kažkokia magiška 
formule. Jį vartoja žinantys, ką 
nori pasakyti liberalieji filoso
fai, nesusivokiantys filosofų 
mėgdžiotojai, politikai, varto
ja  pats prezidentas.

Junginio "čia ir dabar" su
reikšminimas, juolab siekis gy
venti pagal jį, pirmučiausia, yra 
bedieviškas, nes pripažindamas 
tik momentą ir ribotą vietą, 
neigia Pradžią ir Amžinybę. 
Deja ne vien bedieviai ir vie
nadieniai drugeliai gyvena ir 
naudojasi momentu, maža lai
ko atkarpėle. Juo, darkydami 
žemės ir visuomenės veidą, 
pasaulyje naudojasi daugelis 
galiūnus vaizduojančių šios 
žemės dulkių.

Laiko ir vietos, kurie ma
tuojami skirtingais matais, sam
plaika -  ne tik nelogiška, bet 
nuolat vartojama tarsi tvirtina, 
kad viskas, kas buvo ir bus, kas 
vyko ir vyksta kitur, - nereikš
minga, o svarbu ir reikšminga, 
kas vyksta čia, kas vyksta da
bar. Panašu, kad peršamas ego- 
centrizmas, požiūris į gyveni
mą, kai pirmenybė teikiama 
savo paties, o ne kitų idealams 
ar interesams. Gyvenant ir vei
kiant vardan "čia ir dabar" alt
ruizmui vietos nelieka. Iš tik
rųjų tokį vaizdą Lietuvoje ir 
matome: vieni gyvena pilims ar

KREMLIUS RADO PRORUSIŠKĄ 
A.LUKAŠENKOS ĮPĖDINĮ

Maskva, vasario 6 d. Kaip 
sužinojo laikraštis Versija, ne
seniai Kremliuje buvo priimtas 
galutinis sprendimas dėl toli
mesnio Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenko liki
mo.

Maskva ilgai kentė jo  savi
valę, tačiau vieną kartą kantry
bė baigėsi: susitarti su A. Luka
šenka neįmanoma, o tai kelia 
grėsmę ne tik Rusijos ir Balta
rusijos integracijai, kuri be di
desnių pasiekimų tęsiasi jau 8 
metus, bet ir visai Rusijos eko
nomikai -  naftos ir dujų tranzi
tas eina per Baltarusiją ir jeigu 
Minskas sugalvos užsukti kra
nelius, Maskvai tai gali atnešti 
milžiniškus finansinius nuosto
lius. Štai todėl Kremlius ruošia 
įpėdinį odioziniam Baltarusijos 
vadui, rašo newsru.com.

Kol kas detaliai neaiškus 
scenarijaus, pagal kurį Balta
rusijoje valdžią į savo rankas 
perims žmogus, kurio lojalumo 
Maskvai pakaks tam, kad per 
trumpą laiką būtų užbaigta in
tegracija. Versijos“ duomeni
mis, prieš dešimt dienų į Krem
lių buvo pakviesti keli labai tur-

"ČIA IR DABAR"
rūmams prilygstančiuose būs
tuose, kiti - statybininkų vago
nėliuose ar šiluminiuose maz
guose, vieni šimtus tūkstančių 
litų švaisto savo hedonistiniams 
poreikiams tenkinti, kitiems 
trūksta centų maistui ar vais
tui. Ir tik dėl to, kad pirmųjų 
dvasios struktūra grynai bur
žuazinė, kad jie gyvena pagal 
formulę "čia ir dabar". Gal kam 
keistai pasirodys, tačiau bur
žuazinė dvasia buvo puoselėja
ma diegiant marksistinę ideo
logiją; su buržuazija buvo ko
vojama kaip su luomu, sie
kiant atimti iš jos turtus, gi ko
munizmo siekis buvo grynai 
buržuazinis: "iš kiekvieno -  pa
gal galimybes, kiekvienam -  
pagal poreikius". Komunistinė 
nomenklatūra jau anuomet gy
veno komunizme, o dabar, din
gus menkiausiems ribojimams, 
- juo labiau. Tačiau ir visame 
pasaulyje ne geresni dalykai de
dasi.

Žmogus tapo prievartauto
ju. Jis reikalauja: duok čia, 
duok dabar, duok kuo daugiau, 
jis pamiršo žodžius "gana", 
"pakanka". Žmogus kaip tran
dis graužiasi į žemės gelmes, 
negalvodamas apie pasekmes 
grobia jos išteklius, besaikiškai 
vartoja, o žemei grąžina tarša- 
lus, nuodija vandenį, orą, jau 
šiukšlina kosmosą. Dėl ne
meilės žemei pastaroji nebeat- 
laiko to "čia ir dabar", uraga
nais, žemės drebėjimais, cuna
miais kratosi žmogaus, kuris iš 
Dievo paveikslo ir panašumo 
virto biosocialine būtybe, eko
nominių santykių veiksniu.

tingi rusai. Pokalbiai su jais bu
vo konfidencialūs, kalbėta apie 
tai, kad būtų neblogai bendro
mis jėgomis pasirūpinti Rusi
jos ir Baltarusijos integracija ir 
finansiškai paremti A. Luka
šenkos įpėdinį -  Sergej Kar- 
jakin.

Baltarusijos politiniuose 
sluoksniuose žmogus tokia pa
varde negirdėtas, tačiau čia ge
rai žinomas Sergej Karjakin, A. 
Lukašenkai oponuojančios Bal
tarusijos komunistų partijos va
das, 2005 m. vadovavęs kandi
dato į prezidentus nuo de
mokratinių Baltarusijos jėgų 
rinkimų štabui. Ši partija seniai 
konfliktuoja su teisingumo mi
nisterija, kuri siekia sustabdyti 
komunistų veiklą.

S. Karjakin asmenybė kol 
kas mažai kam žinoma ir Rusi
joje, ir Baltarusijoje. Kai ku
riais duomenimis jo  kandidatū
ra svarstyta dar prieš 2001 m. 
rinkimus, tačiau tada buvo nu
spręsta dar palaukti. Visą šį lai
ką S. Karjakin rūpinosi “Rusi
jos ir Baltarusijos integracijos 
klausimais, susijusiais su eko
nomine sfera”. Jis dažnai lankė-

Tokiu virto iš gyvensenos ša
lindamas konservatyvųjį pradą, 
tvirtinantį laikų ryšį, vienodai 
vertinantį dabartį, praeitį ir 
ateitį.

K onservatyvusis pradas 
numato ne tik dabartinės kar
tos teises, jis pripažįsta balsą 
ir teises buvusių ir būsimųjų 
kartų, jis pripažįsta nenutrūks
tamą ryšį tarp kartų, jo  dėka 
išlieka gyvas paveldas, tra
dicijos, papročiai. Jis saugo 
tautas nuo nutautėjimo. Šis 
pradas nėra vien praeities 
sergėtojas, jis nukreiptas ir į 
ateitį, jis ne tik nesipriešina 
kūrybai, bet ją  skatina, ne
ardydamas senojo pasaulio, 
užtikrina kūrybos tęstinumą.

Dūsaujam dėl mažo gims
tamumo, dėl tautos išsivaikš- 
čiojimo, dėl nutautėjimo per 
santuokas su kitataučiais, dėl 
šeimų nepatvarumo. Priežastis
-  konservatyviojo prado suny
kimas, gyvensena pagal nuos
tatą "čia ir dabar". Jau mada 
tapo gyventi nesusituokus, ne 
ištikimosios gulbės, o kosmo
politinio žvirblelio pavyzdžiu 
seka šeimos, vedybos su kita
taučiais nebelaikomos tautine 
nuodėme (negausioms tautoms
-  pražūtingas pavojus), pa
mirštama, kad Lietuva buvo 
"šalelė daug mielesnė, juoda 
duona daug gardesnė".

Metas sustoti, susimąstyti, 
neatidėliojant daryti išvadas. 
Sustoti čia, Lietuvoje. Daryti 
dabar, nes vėliau gali būti per 
vėlu. Šioje vietoje žodžiai "čia" 
ir "dabar" turi prasmę.

Algimantas Zolubas

UKRAINA NEATIDUOS 
DUJŲ VAMZDYNŲ

K ijevas , vasario  7 d. 
(Delfi). Ukrainos parlamentas 
priėmė įstatymą, draudžiantį 
privatizuoti, parduoti ar išnuo
moti šalies dujų vamzdynus. 
Toks sprendimas iš esmės su
griovė planus suformuoti ben
drą Ukrainos ir Rusijos vamz
dynų operatorę. Apie 80 proc. 
Europai skirtų dujų keliauja per 
Ukrainą, ir "Gazprom" jau kurį 
laiką laukė galimybės perimti 
Ukrainos dujų tranzito siste
mos kontrolę.

"Tai istorinis žingsnis, kuris 
įtvirtins Ukrainos energetinę ir 
politinę nepriklausomybę", - 
sakė buvusi ministrė pirm i
ninkė, opozicijos vadė Julija 
Tymošenko. Naujajam įstaty
mui pritarė 430 parlamentarų. 
Prieštaravusių įstatymui nebu
vo. Įstatymą pristatė opozicija 
po Rusijos prezidento Vladimir 
Putin užuominų, jog Ukraina 
yra pasirengusi suformuoti ben
drą dujų įmonę su Rusija.

si Maskvoje, čia jam buvo atvi
ros pačių aukščiausių valdžios 
pareigūnų kabinetų durys.

omni.lt
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San Francisco meras G.Newsom vasario 7 d. Lietuvos Respublikos prezidentui V.Adamkui įteikė 
simbolinius jo  vadovaujamo miesto raktus. www.president.lt

LIETUVOS PREZIDENTAS V.ADAMKUS 
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS 

PROGA PASVEIKINO SAN FRANCISCO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ

LIETUVOS PREZIDENTAS PAKVIETĖ 
SAN FRANCISCO MERĄ APSILANKYTI LIETUVOJE
San Francisco, vasario 8 d. 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus trečia
dienį vakare dalyvavo Valsty
bės atkūrimo dienos ir prezi
dento vizito proga surengtame 
priėmime ir susitiko su San 
Francisco miesto meru Gavin 
Newsom.

Susitikime su meru Lietu
vos vadovas pabrėžė, kad San 
Francisco garsėja kaip itin 
pažangus ir liberalus miestas, 
kuriame daug pasiekta mokslo 
ir informacinių technologijų 
srityse.

“Turime plėtoti ryšius tarp 
San Francisco ir Lietuvos mies
tų. Kviečiu Jus atrasti Lietuvą 
-  naująją Europos Sąjungos

PREZIDENTAS V.ADAMKUS PRAŠO NEW YORK ARKIVYSKUPĄ 
IŠSAUGOTI VILNIAUS DIEVO MOTINOS BAŽNYČIĄ

Washington, vasario 9 d. 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus laišku 
kreipėsi į New York arkivysku
pą kardinolą Edward Egan ir 
paprašė jį atkreipti ypatingą dė
mesį į Aušros Vartų parapijos 
vaidmenį puoselėjant tautišku
mą bei dvasingumą ir išsaugoti 
ją tiek dabartinei visuomenei, 
tiek ateities kartoms.

Laiške kardinolui Lietuvos 
vadovas rašo, kad sausio mė
nesį Lietuvą pasiekė nerami
nanti žinia apie Arkivyskupijos 
ketinimą uždaryti Vilniaus Di
evo Motinos (Aušros Vartų) 
Romos katalikų bažnyčią Man
hattan.

“Prisiminus Aušros Vartų 
bažnyčios istoriją nuo jos įstei
gimo 1909 m. gruodžio 10 d. ir 
įvertinus jos religinę bei kul
tūrinę reikšmę lietuvių katalikų 
bendruomenei New York bei jo 
apylinkėse, šis ketinimas man 
kelia didelį susirūpinimą”, - 
rašo prezidentas V.Adamkus.

Šalies vadovas pabrėžia, 
kad tolerancija ir pagarba etni
nių mažumų paveldui ir religi
nėms tradicijoms -  tai vertybės,

narę, puoselėjančią senas eu
ropines tradicijas ir turinčią 
daug patirties plėtojant ryšius 
su Rytų Europos šalimis” , - 
sakė prezidentas V.Adamkus.

Šalies vadovas pažymėjo, 
kad Lietuva rengiasi įgyven
dinti am bicingą integruotų 
mokslo, studijų ir verslo cent
rų koncepciją visuose didžiuo
siuose mūsų šalies miestuose ir 
JAV Vakarų pakrantėje sukaup
ta ilgametė patirtis būtų labai 
naudinga Lietuvai.

“Kuriant tokio tipo valsty
binės reikšm ės integruotus 
mokslo, studijų ir verslo cen
trus labai praverstų San Fran- 
cisce veikiančių kompanijų pa
tirtis. Esu tikras, kad tokie

kuriomis vadovaujasi ir kurias 
puoselėja mūsų valstybės.

“Beveik prieš šimtmetį lie
tuviai išeiviai Amerikoje savo 
lėšomis pastatė Aušros Vartų 
bažnyčią, kad turėtų kur mels
tis ir išpažinti tikėjimą į Dievą. 
Ilgainiui bažnyčia įgavo ir kitą 
prasmę - ji tapo ne tik religijos, 
bet ir lietuvių kultūros, lietu
viškos tapatybės išsaugojimo 
centru. Žmonės telkėsi apie sa
vo bažnyčią, kad palaikytų tar
pusavio ryšius, kad neatitoltų 
nuo Tėvynės” , - teigia prezi
dentas V.Adamkus.

Lietuvos vadovas laiške 
kardinolui pažymi, kad šioje 
Manhattan bažnyčioje sukaup
ta nemažai lietuviškos kultūros 
vertybių, o dėl savo architek
tūrinės ir meninės vertės baž
nyčios pastatas yra įtrauktas į 
Lietuvai svarbių paveldo ob
jektų JAV sąrašą, kuris sudary
tas atsižvelgiant į Lietuvos ir 
JAV vyriausybių “Susitarimą 
dėl tam tikrų kultūros objektų 
išsaugojimo ir apsaugos” , ir 
kuris įsigalio jo  2006 metų 
rugpjūčio 3 dieną.

Prezidentas pastebi, kad į

centrai galėtų  tap ti ypač 
patrauklia vieta JAV informa
cinių technologijų kompanijų 
investicijoms”, - sakė preziden
tas V.Adamkus.

Lietuvos vadovas pakvietė 
San Francisco merą apsilanky
ti Lietuvoje ir sakė tikintis, kad 
2009 metais, Vilniui tapus Eu
ropos kultūros sostine, daug 
turistų iš Californijos apsi
lankys mūsų šalies sostinėje 
vyksiančiuose kultūriniuose 
renginiuose ir meno projek
tuose.

Susitikimo metu San Fran
cisco meras G.Newsom prezi
dentui V.Adamkui įteikė sim
bolinius jo vadovaujamo mies
to raktus. www.president.lt

Jungtines Amerikos Valstijas iš 
Lietuvos atvykstant daug jaunų 
žmonių, Aušros Vartų bažny
čios Manhattane vaidmuo tam
pa dar svarbesnis.

“Ji tampa tiek sielovados, 
tiek etninės kultūros namais, 
suteikiančiais dvasinę ir mora
linę paramą. Jos veikla galėtų 
svariai prisidėti prie jaunosios 
kartos evangelizacijos proceso. 
Rūpindamasis lietuvių tautos 
tapatumo išsaugojimu ir jos 
ištikimybe krikščioniškosioms 
vertybėms, kreipiuosi į Jus, 
Jūsų Eminencija, ir prašau at
kreipti ypatingą dėmesį į Auš
ros Vartų parapijos vaidmenį 
puoselėjant tautiškum ą bei 
dvasingumą ir išsaugoti ją tiek 
dabartinei visuomenei, tiek 
ateities kartoms”, - rašo prezi
dentas V.Adamkus.

www.president.lt užsienyje, turėtų pradėti vy-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $130.00

San Francisco, vasario 8 d. 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus tre
čiadienį vakare dalyvavo Vals
tybės atkūrimo dienos ir prezi
dento vizito proga surengtame 
priėmime San Francisco ir pa
sveikino vietos lietuvių ben
druomenę bei iškilmingo mi
nėjimo svečius.

Lietuvos vadovas pabrėžė, 
kad šiame minėjime susirinko 
visi, kuriems Lietuvos valsty
bės atkūrimo diena visuomet 
buvo ir bus pati brangiausia 
šventė.

“Būtent Vasario 16-oji nu
brėžė patikimas šiuolaikinės 
Lietuvos gaires. Prieš 89-eri- 
us metus savo valstybę atkūrė- 
me ant tvirtų Vakarų demokra
tijos pamatų. Tik ant tokių tvir
tų pamatų gali augti ir stiprėti 
dabartinė Lietuva. Tik remda
miesi šimtmečių išbandytomis 
vertybėmis galėsime drąsiau 
žvelgti į ateitį ir kurti abipusiu 
pasitikėjimu grįstą demokrati
nių valstybių  bendrystę ir 
stiprinti mūsų šalių bendradar
biavimą”, - sakė prezidentas V. 
Adamkus.

Lietuvos prezidentas su
sirinkusiems priminė, kad Lie
tuvą ir JAV dar XVIII amžiaus 
pabaigoje simboliškai sujungė 
vieno žmogaus -  už Lietuvos 
ir Amerikos laisvę kovojusio 
generolo Tado Kosciuškos -  
likimas.

PRAŠO DAUGIAU LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
UŽSIENYJE

Svetur gyvenančių lietuvių 
atstovai tikina, kad išvykę lie
tuviai nori grįžti į Lietuvą, ta
čiau didžiausia problema tam
pa inform acijos trūkum as. 
Konferencijoje “Lietuviai Lie
tuvoje ir svetur: spręskime 
problemas kartu” jie kalbėjo 
apie būtinybę steigti lie tu 
viškas mokyklas, mokytis lie
tuviškai ir skiepyti tautiečių 
vienybę.

“Keletas kriminalistų nėra 
tauta. Netiesa, kad lietuviai yra 
tik nusikaltėliai užsienyje. Lie
tuviai vertinami už labai gerą 
darbo kokybę, jie moka labai 
puikiai atstovauti savo šaliai, 
labai gražiai pristato kultūrą, 
jie privertė airius susidomėti 
savo kalba, kai airiai sužino
jo, kad išsaugojome savąją. Be 
abejo, problemų, nusikaltimų 
yra, bet aš manau, kad požiū
ryje į lietuvius, gyvenančius

“Šis, greta didžiųjų N e
priklausomybės Tėvų už JAV 
laisvę kovojęs lietuvis supra
to, kad Jūsų šalies kova už ne
priklausomybę tiesia kelią ir 
Lietuvos laisvei. Todėl 1784 
metais jis grįžo į Tėvynę ir vi
sas savo jėgas bei JAV įgytą 
patirtį atidavė kovose už Lietu
vos laisvę. Jis tikėjo, kad žmo
nes reikia mokyti laisvės, ug
dyti jų pilietinius gebėjimus ir 
mokyti juos būti savo laisvės 
ir savo krašto gynėjais. Šiais 
principais buvo, yra ir, tvirtai 
tikiu, bus grindžiamas mūsų 
valstybių ir visuomenių gyve
nimas”, - sakė prezidentas V. 
Adamkus.

Lietuvos vadovas pabrėžė, 
kad laisvė yra įpareigojanti 
dovana, už kurią reikia kovo
ti, kurią reikia saugoti ir puo
selėti.

“Šiandien mūsų Tėvynei 
reikia piliečių, kurie nuolat 
primintų valdžiai, jog valsty
bė nėra jos nuosavybė. Reikia 
piliečių, kurie savo kasdiene 
veikla, savo oria laikysena 
nuolat sakytų, kad valstybė -  
tai bendras tautos kūrinys, tai 
laisvų  žm onių san ta ra” , - 
pažymėjo prezidentas.

Ketvirtadienį prezidentas 
V.Adamkus ir jį lydinti dele
gacija iš San Francisco išvyko 
į Vašingtoną, kur tęsė vizitą 
JAV.

www.president.lt

rauti daugiau pozityvių ten
dencijų”, - žurnalistams sakė 
Lietuvos ambasadorė Airijoje 
Izolda Bričkovskienė.

Anot jos, emigrantai už
m ezga kontaktus, aktyvina 
ekonominius santykius, for
muoja Lietuvos įvaizdį. I.Brič- 
kovskienė sako, jog netiesa tai, 
kad lietuviai nenori grįžti ir 
nėra patriotai: “Jeigu lietuviai 
nebūtų patriotai, mokytojai po 
sunkios darbo savaitės savait
galiais nevažiuotų po 120 ki
lometrų visiškai neatlyginti
nai mokyti lietuvių kalbos”.

Vilniaus miesto savivaldy
bė Švietimo ir mokslo minis
terijai (ŠMM) siūlo steigti vir
tualią vidurinę mokyklą, kurio
je būtų registruojami užsienyje 
gyvenančių tautiečių vaikai. 
ŠMM siūloma mokinio krepše
lio lėšas skirti vaikams, gyve
nantiems užsienyje, kad jie ga
lėtų mokytis lietuvių kalbos ir 
šalies istorijos. Iš moksleivio 
krepšelio lėšų siūloma finan
suoti savaitgalinių mokyklų pa
talpų išlaikymą ir mokytojų 
darbą. Lietuvių mokyklos esą 
galėtų kurtis Europos miestuo
se, kuriose yra gausesnės lietu
vių bendruomenės. LG0TIC

http://www.president.lt
http://www.president.lt
http://www.president.lt
http://www.president.lt
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Brangus tėvynainiai,

Vasario 16-oji įėjo i Lietuvos istoriją kaip viena svar
biausių datų ilgaamžėje lietuvių tautos istorijoje. Šimt
mečius išbraukta iš pasaulio žemėlapio, mūsų valstybė 
1918 metais buvo atkurta ir užėmė prideramą vietą Euro
pos tautų šeimoje.

Nepamirškime praeities, tačiau žiūrėkime i ateitį, 
kurkime Lietuvą, kurioje visiems būtų gera gyventi. 
Kurkime Lietuvą, kurioje būtų laikomasi įstatymų, ger
biamos žmogaus teisės. Tai priklauso ne tik nuo valdžios, 
bet ir nuo kiekvieno mūsų. Kiekvienas, nesvarbu kuriame 
pasaulio kampelyje begyventų, gali prisidėti prie modern
ios Lietuvos valstybės kūrimo.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga sveikinu visus 
tėvynainius užsienyje, linkiu žmogiškos laimės ir sėkmės. 
Tegul Vasario 16-osios dvasia gyvena mūsų širdyse.

Gediminas Kirkilas
Lietuvos Ministras Pirmininkas

Vilnius,
2007 metų vasaris

Mieli Amerikos lietuviai,

Nuoširdžiai sveikinu visus su Vasario 16 - ąja - Lietu
vos nepriklausomybės diena. Ši diena turejo ypatingai 
didelės įtakos lietuvių tautos gyvastingumui. Naujam  
gyvenimui mūsų valstybę ikvėpė mūsų žmonių širdžių ug
nis, patriotizmo ir laisvės siekis!

Pagrindiniai moraliniai kiekvieno lietuvio įsipareigoji
mai - dirbti savo, valstybės bei tautos gerovei. Todėl noriu 
padėkoti Jums už Jūsų darbą, idėjas ir mintis puoselėjant 
lietuvybę Amerikoje. Nuoširdžiai tikiu, kad kryptingai ir 
pasiaukojančiai toliau kartu dirbsime stiprinant mūsų ben
druomenę, išsaugant mums visiems šventus lietuviškumo 
simbolius.

Iškilmingai minėdami Nepriklausomybės metines su- 
siburkime, kad pamąstytume apie valstybės ateitį, ir pa
kartotume pasiryžimą savo meile, kūryba ir darbu siekti 
Lietuvos suklestėjimo. Tegul ši mūsų valstybės prisikėli
mo diena išlieka švente kiekvieno mūsų širdyje!

Puoselėkime patriotizmą, pagarbą ir meilę savo kraštui 
ir darykime tai sąžiningai, sąmoningai ir nuoširdžiai. Esa
me viena politinė bendruomenė, viena brandi tauta. 
Saugią, gerai tvarkomą ir užtikrinančią savo piliečiams 
darbą ir gerovę, tokią Lietuvą norime matyti visi mes.

Nuoširdžiai, LR Laikinoji reikalų patikėtinė

Kornelija Jurgaitienė, Washington DC, 2007 m. vasaris

Mieli tautiečiai,

Sveikiname Jus Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos, proga.

Ši data visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją 
kaip vienas ryškiausių Tėvynės meilės pavyzdžių ir laisvės 
simbolių.

Šviesiausi Lietuvos protai, nepabūgę tebevykusio karo, 
represijų visam pasauliui paskelbė carinės priespaudos 
metais brandintą tautos norą atkurti savąją valstybę.

Sovietinės okupacijos dešimtmečiais Vasario 16-oji 
mums švietė tarsi Biliūno laimės žiburys, kvietęs lietuvius 
tikėti savo valstybe, tauta, nepamiršti savo šaknų ir 
nenuleisti rankų.

Ši data priminė, kad jokia jėga, jokios tremtys, negali 
sunaikinti nepriklausomybės idėjos ir tautos savimonės.

Apsisukęs istorijos ratas ir viso pasaulio lietuvių valia 
vėl suteikė mums galimybę kurti savos valstybės ateitį.

Tai sunki užduotis, kurią lydi nuolatinė kova su iššūkiais, 
ir kuriai įgyvendinti reikia visų lietuvių, nesvarbu, kur jie  
gyventų ar dirbtų, pastangų ir vienybės.

Teįkvepia mus visus Vasario 16-osios pavyzdys.

Pagarbiai

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respubliko Vyriausybės
generalinis direktorius Antanas Petrauskas

Vilnius, 2007 m. vasario 16 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai, nutarę užsienio lietuviams atimti Lietuvos pilie
tybę. Dėl “tobulų” įstatymų iš Lietuvos jau pasitraukė ketvirtadalis lietuvių.

VRK LEIDO 
V.USPASKICHUI 

DALYVAUTI 
SAVIVALDOS 
RINKIMUOSE

Vyriausioji rinkim ų ko 
misija atmetė konservatorių 
skundą ir paliko galioti Kė
dainių apygardos rinkimų ko
misijos sprendimą įregistruoti 
buvusį Darbo partijos vadą 
Viktorą Uspaskichą kandidatu 
savivaldybių rinkimuose.

Kėdainiuose kandidatuo
jantys konservatoriai prašė 
neleisti V. Uspaskichui daly
vauti rinkimuose, nes jis jau 
ilgiau nei 8 mėnesius negyve
na Kėdainiuose, o yra apsi
stojęs Rusijoje.

Pagal Gyvenamosios vie
tos deklaravimo įstatymą toks 
asmuo privalo deklaruoti naują 
savo gyvenamąją vietą.

Tačiau VRK nusprendė, 
kad buvęs Darbo partijos va
das iki šiol vis dar yra Kėdai
nių gyventojas - tai patvirtina 
gyventojų registras. Už laiku 
nedeklaruotą gyvenamąją vie
tą sugrįžusiam  į Kėdainius 
politikui grėstų tik adminis
tracinė atsakomybė.

Konservatoriai taip pat pra
šė įvertinti tai, kad V.Uspas- 
kichas yra pasiprašęs politinio 
prieglobsčio Rusijoje.

Tačiau prieglobsčio prašy
tojo statusas, anot VRK, taip 
pat negali užkirsti jam  kelio 
dalyvauti rinkimuose Lietu
voje. Tokios teisės politikas 
netektų, tik jei prarastų Lietu
vos pilietybę ir negautų leidi
mo gyventi Lietuvoje.

“Laukiam V. Uspaskicho 
Kėdainių tarybos posėdyje”, - 
po “darb ieč iu i” palankaus 
sprendimo priėmimo pareiškė 
VRK pirm ininkas Zenonas 
Vaigauskas. LG0TIC

Lietuvos Savivaldybių ta
rybų rinkimų tvarka, iki šiol ri
bojusi nepartinių piliečių tei
ses kandidatuoti į savivaldybių 
tarybas, prieštarauja Konsti
tucijai. Tai vasario 9 d. nu
sprendė Konstitucinis Teismas 
(KT). Kita vertus, KT taip pat

KGB ATSARGINIAI -  
SUDĖTINĖ KGB DALIS

Tėvynės sąjungos vadovą 
Andrių Kubilių stebina Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komite
to pirmininko socialdemokra
to Juliaus Sabatausko siūlymas 
atskiru įstatymu spręsti buvu
sių KGB atsarginių statusą. Jo 
nuomone, buvusiems KGB at
sarginiams reikėtų taikyti to
kius pat veiklos apribojimus 
kaip ir kadriniams KGB dar
buotojams.

“Stebiuosi tuo fantazijos 
lankstumu, kokį valdančiosios 
koalicijos atstovai ir vadovai 
naudoja  tam , kad apgintų  
keletą atsarginių. Siūlome tai
kyti jiems tokius pat apriboji
mus kaip ir buvusiems kadri
niams darbuotojams. Tai yra 
apribojimai dirbti valstybės 
valdžios įstaigose, apribojimai 
dirbti tokiose pareigose, ku
rios susijusios su valstybės pa
slapties naudojimu ir kiti pa
našūs apribojimai”, - komen
tuodamas J. Sabatausko siūly
mą žurnalistams sakė A. Ku
bilius.

Jo nuomone, iš įstatymo 
reikėtų išbraukti ribojimą bu
vusiems KGB darbuotojams 
dirbti privačiose struktūrose, 
nes taip nurodė Europos Žmo
gaus Teisių teismas (EŽTT). 
“Seniai tą buvo galima padary
ti, bet kitas problemas, tarp jų 
atsarginių, reikia spręsti”, - sa
kė A. Kubilius.

Parlamentaro nuomone, di
džiausia problema yra valdan
čiosios koalic ijos nenoras 
spręsti šių problemų, kažkoks 
“susisaistymas su tais asmeni
mis, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių patenka į to 
įstatymo veikimą.”

“Valdančiosios koalicijos

konstatavo, kad šis KT nutari
mas priimtas jau vykstant sa
vivaldybių tarybų rinkimų pro
cesui, tad atšaukiant numaty
tus rinkimus būtų padaryta 
žala rinkėjų lūkesčiams bei vi
sai politinei sistemai.

LG0TIC

atstovai niekaip negali apsi
spręsti, ką daryti su atsargi
niais. Mes manome, kad Sei
mo komisija ir genocido cent
ro tyrėjai yra pakankamai aiš
kiai įrodę, kad atsarginiai buvo 
tokia pat sudėtinė KGB dalis 
kaip ir kadriniai KGB darbuo
tojai ir remiantis tuo sutapimu 
reikia spręsti jų problemą”, - 
mano A. Kubilius.

Jis apgailestavo, kad KGB 
atsargos problema buvo kaž
kaip praleista ir neįžiūrėta tuo 
metu, kai buvo priimami pa
grindiniai liustracijos įstaty
mai. “Tą spragą reikia dabar 
užpildyti. Nematau dėl ko čia 
reikia taip ilgai diskutuoti”, - 
sakė konservatorių pirminin
kas, Seimo vicepirmininkas A. 
Kubilius.

ELTA primena, kad Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komite
to pirmininkas J. Sabatauskas 
mano, kad Lietuva, nevykdanti 
EŽTT sprendimo ir nepanaiki
nusi draudim o buvusiem s 
KGB kadriniam s darbuoto
jams užimti tam tikras parei
gas, gali sulaukti įspėjimo.

Pasak J. Sabatausko, tam, 
kad būtų įvykdytas EŽTT 
sprendimas, reikėtų iš Liust- 
racijos įstatymo išbraukti ri
bojimą buvusiems KGB kad
riniams darbuotojams dirbti 
privačiose įmonėse, paliekant 
apribojimus užimti tik aukš
čiausio lygio pareigas valsty
bės tarnyboje.

Dėl buvusių KGB atsargi
nių, jo  nuomone, reikėtų pri
imti naują įstatymą, nes dabar
tiniuose projektuose “nėra jų 
sąvokos, apibrėžimo, draudi
mas užimti tam tikras pareigas 
yra iš karto nustatomas įsta
tymu, o ne teismo sprendimu.”

“Jeigu būtų norima padary
ti kažkokius ribojim us, tai, 
mano manymu, turėtų būti at
skiras įstatymas, neinkorpo
ruotas nei į kadrinių KGB dar
buotojų, nei į slaptųjų bendra
darbių įstatymą”, - mano J. Sa- 
batauskas. LG0TIC



6 DIRVA • 2007 m. vasario 13 d.
ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Romuvos pilis, Huettenfelde, Vokietijoje, Vasario 16-osios gim
nazija. Vokietijos LB nuotr.

V O K IE T IJ A

VASARIO 16-osios 
GIMNAZIJA VOKIEČIU 

DĖMESIO CENTRE
Vokietija šių metų pirmą 

pusmetį pirmininkauja Euro
pos Sąjungos Tarybai. Ta pro
ga Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel bando jaunimą dau
giau sudominti Europos susi
vienijimo idėja. Todėl ji prašė 
Vokietijos žemių švietimo mi
nistrų visose mokyklose pra
vesti projekto dieną obalsiu 
“Švietimas jungia” . Projektas 
visoje Vokietijoje vyko sausio 
22 d. Tą dieną Federalinės val
džios ir atskirų žemių minist
rai bei parlamentų nariai lankė 
mokyklas ir diskutavo su mo
kiniais Europos klausimais.

Hesseno žemės švietimo 
ministerija nutarė sausio 22 d. 
Lampertheime suorganizuoti 
pagrindinį vyriausybės renginį 
šia tema. Tam reikalui ji pa
sitelkė tris mokyklas: Lampert- 
heim o profesinę m okyklą, 
Lam pertheimo gim naziją ir 
Vasario 16-osios gimnaziją. 
Šios mokyklos paruošė labai 
įdomią programą. Abiejų gim
nazijų  septin tokai paruošė 
trumpus vaidinimus, išryškin
dami Europos Sąjungos prob
lemas ir kalbų mokėjimo reikš
mę. Vyko mokinių diskusijos, 
ar nereikėtų suvienodinti visos 
Europos Sąjungos švietimo 
sistemas, Vasario 16-osios gim
nazijos mokiniai apklausinėjo 
visų trijų mokyklų mokinius 
apie Europos Sąjungą ir sukūrė 
filmą apie apklausą. Galop vy
ko diskusijos, kurios iš pradžių 
buvo uždaros, jose dalyvavo po 
vieną mokinių atstovą iš kiek
vienos mokyklos, Hesseno Eu
ropos ministras Volker Hoff, 
europarlam entaras dr. W olf 
Klinz ir Lietuvos ambasado
rius Vokietijoje Evaldas Igna
tavičius. Vėliau į jas įsijungė ir 
kiti dalyviai. Buvo svarstoma 
tema “Švietimas jungia: jauni
mo ateities perspektyvos Euro
poje. “Svarbiausia išvada: būti
nai reikia mokytis daug užsie
nio kalbų. Programos pradžio
je, pabaigoje ir per pertraukas 
grojo Lampertheimo gimnazi
jos mokinių orkestras, o Vasa
rio 16-osios gimnazijos moki

niai šoko tautinius šokius, lydi
mi savo orkestro. Po oficialios 
programos dalyviai buvo vaiši
nami lietuviškais užkandžiais.

Renginyje, kuriame dalyva
vo ir Hesseno švietimo minist
rė Karin Wolff, daugiausiai dė
mesio susilaukė Vasario 16-os- 
ios gimnazija. Vokiečių televi
zijos antroji programa translia
vo reportažą, kuriame parodė, 
kaip lietuvių gimnazijos mo
kiniai šiai šventei ruošėsi ir kaip 
jie joje dalyvavo. Trumpai pa
pasakojo apie gimnazijos dar
bą, pranešė, kad joje mokosi 
dviejų tautų jaunimas, ir pri
statė gimnaziją kaip tikrą Eu
ropos mokyklą. Panašius repor
tažus transliavo Hesseno tele
vizija ir radijas. Daug dėmesio 
šiam renginiui ir mūsų gimna
zijai skyrė regioninė spauda.

Vasario 16-osios gimnazijos inf.

C H IC A G O , IL

Lietuvos Respublikos kon
sulate Čikagoje sausio 27 dieną 
trečią valandą ryto aštuoni lie
tuviai atvyko į konsulato patal
pas ir rašė lietuvių kalbos dik
tantą. Jo rašymas buvo praves
tas visame pasaulyje. Užsienio 
lietuviams diktantą surengė Už
sienio reikalų ministerija, Lie
tuvos diplomatinės atstovybės, 
konsulatai ir Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas. Či
kagoje diktantą rašė Rasa Kaz
lauskaitė, Monika Adomaitytė. 
Ditas Adomėnas, Giedrė Elek- 
šytė, Oreta Eidukytė, Aurelija 
Dobrovolskienė, Vilma Jaulie- 
nė ir Tomas Rinkūnas. Diktan
tus rašiusius pasveikino Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas. Tadas Kubi
lius, konsulato pareigūnas, va
dovavo rašymui. Diktanto teks
to “Teisybė” autorė Alma Karo- 
saitė naudojo daug tarptautinių 
žodžių; neaiški buvo sintaksė. 
Vertinimo komisijai vadovau
ja Živilė Bandorienė. Baigia
masis rašymas bus vasario 17 
d., į kurį bus pakviesta 50 ge
riausiai rašiusių asmenų. Dik
tanto tekstą spausdiname 11 
psl.

Kunigaikščių restorane
įvyko Lietuvos vaikučiams pa
dėti rengtas vakaras. Tas lab
daros vakaras įvyko Audriaus

KONSULATO
PRANEŠIMAS

Š. m. sausio 27 dieną Lietu
vos Respublikos generalinis 
konsulatas Čikagoje organiza
vo antrojo Nacionalinio diktan
to, kurį rengė Lietuvos politi
kos savaitraštis Atgimimas kar
tu su Valstybine lietuvių kalbos 
komisija, Lietuvos nacionali
niu radiju ir televizija, LR Už
sienio Reikalų Ministerija bei 
kitomis Lietuvos institucijomis, 
rašymą konsulato patalpose. 
Tai buvo vienintelė vieta JAV, 
kurioje buvo galima rašyti Na
cionalinį diktantą tuo pačiu lai
ku kaip ir Lietuvoje ir dalyvauti 
konkurse dėl raštingiausio Lie
tuvos piliečio titulo.

JAV gyvenantys lietuviai 
buvo aktyviai raginami rašyti 
Nacionalinį diktantą Čikagoje 
bei prisijungti prie visų Lietu
voje ir kitose užsienio šalyse tą LR gen. konsulato inf.

Gaila, kad nežinome, kas rašė tą diktantą. Dešinėje stovi Tadas Kubilius, Lietuvos konsulato Či
kagoje pareigūnas. Jono Staskaus nuotr.

Gudanavičiaus ir Giedriaus 
Memėno dėka. Jie patys -  nese
niai atvykę iš Lietuvos. Tą va
karą septyniems vaikams buvo 
suaukota po 360 dol. metams -  
surasti nauji rėmėjai. Tai Lietu
vos vaikų globos būrelio “Sau
lutės” pavyzdinga veikla, kuris 
šiais metais minės 14 metų tos 
labdarybės sukaktį. Remiami 
vaikai yra dažnai išsiskyrusių 
tėvų, neturi batelių, šilto apda
ro, trūksta maisto. Būna ir taip, 
kad tėvas pavagia iš žmonos 
paskutinius pinigus, kad galėtų 
nusipirkti degtinės. “Saulutės” 
labdarą remia lietuviai. Praėju
siais metais tų vargšų vaikučių 
globai skirta 134,240 dol. Že
miau skurdo ribos gyvenančių 
vaikų skaičius Lietuvoje kas
dien daugėja.

Bronius Nainys vasario 16 
d. kalbės tema “Tauta ir valsty
bė šiandieninėje Lietuvoje” 
Vasario 16-osios minėjime, kurį 
rengė Jaunimo centro valdyba 
Čikagoje. Meninę programėlę 
atliks Jolantos Banienės moki
niai. Šventės pradžia 6 val. vak. 
Joje dalyvaus ir Cook apskrities 
atstovė Pat Michalski, kuri rūpi
nasi tautybių reikalais. Vėliau, 
7:30 val. vak., Čiurlionio gale
rijoje vyks grafikės Elvyros

pačią dieną ir tą pačią valandą 
rašančių diktantą lietuvių. Na
cionaliniu diktantu nebuvo sie
kiama patikrinti ar lietuviai mo
ka visas lietuvių kalbos grama
tikos taisykles ir skyrybos niu
ansus, bet norima paskatinti, 
kad kiekvienas pamąstytume 
apie mūsų kalbos grožį ir gir
dimo žodžio esmę.

Svarbiausia griežta šio dik
tanto sąlyga, kad diktantas turi 
būti rašomas visose valstybėse 
tą pačią dieną ir tuo pačiu metu 
apsunkino JAV gyvenančius 
lietuvių pasiryžimą rašyti dik
tantą LR generaliniame konsu
late, nes Nacionalinis diktantas 
buvo rašomas 3 valandą nak
ties Čikagos laiku. Vis dėl to pa
tys ištvermingiausi ir patriotiš
kiausiai nusiteikę lietuviai ne
patingėjo atvykti į konsulatą ir 
rašyti Nacionalinį diktantą to
kiu neįprastu laiku. Iš viso ge-

Kriaučiūnaitės parodos atidary
mas. Dailininkės dukra Gabrie
lė atliks meninę dalį.

Justinas Riškus, praėjusią 
vasarą keliavęs Sibire, lankyda
mas mūsų tremtinių vietas ir jų 
kapus, savo įspūdžius papasa
kojo Maironio lituanistinės mo
kyklos Lemonte mokiniams, 
parodydamas ir savo padarytą 
vaizdų juostą. Istorijos moky
toja Gražina Sturonienė džiau
giasi puikiai pavykusiu jo pasa
kojimu ir mokinių dėmesiu.

Lemonto LB valdyba ren
gia Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios šventę vasario 18 d. 
Lietuvių fondo salėje po pa
maldų Misijos bažnyčioje. Pa
grindinis paskaitininkas -  Alek
sas Vitkus. Meninėje dalyje Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio

“Vaiko vartai į mokyklą” organizacijos valdyba.

neraliniame konsulate diktantą 
rašė aštuoni žmonės. Kelios mi
nutės prieš prasidedant Nacio
naliniam diktantui, susirinku
sieji konsulate sulaukė Lietu
vos Respublikos Užsienio Rei
kalų Ministro Petro Vaitiekūno 
skambučio iš Vilniaus, kuris pa
linkėjo sėkmingai parašyti dik
tantą ir pasidžiaugė, kad Ame
rikoje gyvenantys lietuviai ne
patingėjo atsikelti ir rašyti dik
tantą vėlyvą naktį.

Vasario 17 d. Vilniuje vyks 
antrasis - finalinis - diktanto 
konkurso etapas, bet geriausiai 
diktantą užsienyje parašiusieji 
bus renkami jau po pirmojo 
turo. Geriausiai Nacionalinį 
diktantą parašiusiam užsienio 
lietuviui Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministras Pe
tras Vaitiekūnas pažadėjo pado
vanoti savo parkerį.

m isijos choras, kanklių an
samblis “Gabija” ir Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai.

Amerikos piliečiai ir nuola
tiniai gyventojai su žaliomis 
kortelėmis turės parodyti savo 
pasus pareigūnams, kai jie važi
uos į Meksiką, Panamą, Kana
dą ir kitus kraštus, taip pat, kai 
jie grįš atgal į JAV.

Poeto B ernardo B raz
džionio šim tąsias gim im o 
metines įspūdingai paminėjo 
Lietuvių televizija vasario 6 d., 
parodydama vaizdus, kai poe
tui buvo suruoštas 80-ties metų 
sukakties minėjimas. Buvo la
bai miela klausytis jo  pasa
kojimų ir deklamavimo, kurį 
jis baigė su savo eilėraščiu “Aš 
čia gyva”.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C L E V E L A N D ,  OH

“ŽAIBO DIENA 2007”

Tradicinė Clevelando LSK 
“Žaibo diena 2007”, metinis 
renginys -  balius, 57-sis Žaibo 
gimtadienis, naujų narių pakėli
mas į “Žaibo” “Hall of Fame”, 
įvyks š.m. kovo 3 d., šeštadienį, 
Slovenian Society Home, “Re- 
cher Hall”, 20713 Recher Ave., 
Euclid, Ohio.

Durys atviros nuo 6:30 val. 
vak. Jūsų lauks kokteiliai, skani 
vakarienė ir “Vakaras žirgų 
lenktynėse” -  video improvi
zuotos lenktynės, kur bus pro
ga išbandyti laimę lažybose. Po 
to -  muzika, šokiai...

Pelnas skiriamas LSK “Žai
bo” sportinei veiklai ir, š.m. ge
gužės 19-20 d. C levelande 
įvykstančioms Š. Amerikos lie
tuvių jaunučių krepšinio žaidy
nėms paremti. Sporto mėgėjai 
ir bičiuliai kviečiami savo atsi
lankymu parem ti lietuvišką 
sportuojantį jaunimą! Šis pa
rengimas yra tik suaugusiems, 
ne jaunesniems kaip 21 metų.

Įėjimas 30 dol. asmeniui, 
padengia vakarienę ir gėrimus. 
Platesnę informaciją gauti ir bi
lietus užsakyti galima pas Vidą 
Tatarūną, tel. 440-209-0440, el. 
paštas: tatarunas@oh.rr.com 
arba pas bilietų platintojus.

Pokylio metu, į LSK “Žai
bo” “Hall of Fame” (nusipel
niusių “Žaibo” narių ratelį) bus 
įvesdinti du nauji nariai: Hen
rikas Johansonas ir a. a. Ša
rūnas Stempužis.

Henrikas Johansonas, 82 
metų, krepšininkas ir krepšinio 
treneris, stalo tenisistas ir šach
matininkas. Drauge su Vytautu 
Januškiu ir Jaunučiu Nasvyčiu 
1950 gegužės 5 d. įsteigė Cle- 
velando Lietuvių sporto klubą 
“Žaibas” ir buvo I-sios ir II-sios 
valdybos nariu. Jo iniciatyva

A R G E N T IN A

ARGENTINOJE -
LIETUVOS VARDO 

AIKŠTĖ
Argentinoje, Esquel mies

te, inauguruota Lietuvos Res
publikos vardo aikštė.

A ikštės inaugu racija  
įtraukta į miesto šimtmečio 
minėjimo programą ir vainika
vo pastarųjų metų Lietuvos 
ambasados Argentinoje ir Lie
tuvos garbės konsulo Sergio 
Nunes bendradarbiavimą su 
miesto meru Rafael Williams 
ir su unikalų ir vienintelį lietu
vių muziejų mieste įkūrusiais 
Olga ir Bruno Lukoševičiais.

Pirmieji imigrantai iš Lie
tuvos į Argentinos Chubut pro
vinciją, kurioje įsikūręs šis 
miestas, atvyko 1879 metais.

Tai pirmoji Lietuvos Res
publikos vardo aikštė Argen
tinoje ir pirmoji užsienio bend
ruomenės aikštė Esquel mies
te. Šiame mieste daugiau nei 
50 procentų visų gyventojų yra 
imigrantai iš įvairių šalių.

1950 buvo suorganizuota pir
moji vyrų krepšinio komanda, 
kuri 1950 m. gegužės 25 d. 
sužaidė pirmas rungtynes prieš 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
veteranų komandą. Vėliau jis 
atsidavė krepšinio trenerio dar
bui ir 1956 m. prisiėmė jau
nučių ruošimo programą, ku
rios dėka išugdyta komanda (C 
klasė) , 1957 m. VII-se žaidy
nėse Toronte laimėjo I vietą. Tą 
patį pakartojo 1958 ir 1960 m. 
Kaip sporto idealistas ir geras 
organizatorius mielai talkinin
kaudavo “Žaibo” darbuose.

A.A. Šarūnas Stempužis, 
(1954-2004), iškilus LSK “Žai
bo” lengvaatletis ir krepšinin
kas. Lengvosios atletikos ir 
krepšinio treneris. Žaibo eilėse 
be pertraukos nuo 7 metų am
žiaus. Aktyviai ir sėkmingai 
reiškėsi lengvojoje atletikoje ir 
krepšinyje. Specializavosi me
timų rungtynėse. Šv. Juozapo 
gimnazijos auklėtinis. Priklau
sė mokyklos lengvosios atleti
kos komandai, kaip geriausias 
metikas. Daugkartinis lietuvių 
ir baltiečių lengvosios atletikos 
metimų rungčių čempionas 
įvairaus amžiaus klasėse. Ak
tyviai reiškėsi AAU varžybose. 
Kaip žaidėjas, krepšinyje Ša
rūnas perėjo per visas klases. 
1972-75 m. buvo vyrų koman
dos vadovu ir kapitonu ir reiš
kėsi kaip vienas iš geriausių 
žaidėjų. Vėliau, Šarūnas vis 
daugiau pradėjo reikštis kaip 
treneris, tiek krepšinyje, tiek ir 
lengvojoje atletikoje. Pastaruo
ju metu, labai aktyviai darba
vosi kaip jaunučių krepšinio 
treneris. Netikėta ankstyva mir
tis nutraukė jo užmojus.

“Žaibo” “Hall of Fame” 
įsteigta 2000 metais. Iki šiol yra 
įvesdinti šie nariai: Algirdas 
Bielskus -  2000 m.; Rytas Bab
ickas (miręs 1987 m.), Juozas 
Kijauskas ir Vytenis Čiurlionis 
-  2001 m.; Aušra Barzdukaitė- 
Babickienė -  2002 m.; Rita 
Čyvaitė-Kliorienė -  2003 m.; 
Leonardas Kedys -  2004 m.; 
Eglė Giedraitytė-Laniauskienė 
ir Algimantas M otiejūnas -  
2005 m.; Elvyra Šikšniūtė-Va- 
dopalienė, Vytautas Januškis ir 
Raimondas Jonaitis -  2006 m.; 
Henrikas Johansonas ir Šarūnas 
Stempužis (miręs 2004 m.) -  
2007 m. Algirdas Bielskus

A IR IJ A

"Bijau, kad užmetus akį į 
lėktuvus, lėktuvai visada pilni. 
Ir tie žmonės, kurie išvažiavo 
ir įsikūrė, dabar atsiveža žmo
nas, atsiveža tėvus, atvažiuoja 
šeimomis, giminėmis. Jeigu 
dar prieš metus mes kalbėjome 
apie 100 tūkstančių lietuvių 
Airijoje, tai dabar drąsiai sa
kome -  čia 120 tūkstančių - ir 
tikrai neapsirinkame", - apie 
emigracijos į Airiją mastus 
kalba A irijos lietuvių ben
druomenės pirmininkė Jurga 
Vidugirienė. Delfi

Švenčiant inž.Vaclovo Mažeikos, buvusio Tautinės Sąjungos pirmininko, 90-tą gimtadienį 2007 m. 
sausio 21 d., dabartinė Sąjungos valdyba įteikė sukaktuvininkui padėkos plaketę už įdėtą darbą 
Sąjungai. Iš kairės: Petras Bučas, TS pirmininkas, Oskaras Kremeris ir Vaclovas Mažeika. Savo 
gimtadienio proga V. Mažeika “Dirvos” leidimui įteikė 500 dol. auką.

N E W  J E R S E Y , NY

MINĖJIME KALBĖS 
DR. GIEDRIMIENĖ

Kai tik Lietuvą užplūdo 
okupantai, Amerikos lietuviai 
buvo vieni iš pirmųjų kurie sa
vo parapijose, telkiniuose ar 
klubuose pradėjo garsiai skelb
ti apie užpuolikus ir apie lietu
vių naikinimą, bei tautai daro
mas piktadarybes. Geriausia 
proga tam buvo nuolatiniai kas
metiniai renginiai -  Vasario 16 
minėjimai. Jie buvo tarsi kokie 
neatskiriami tautiniam sąmo
ningumui žadinti metiniai at
laidai. Prie lietuvių kalbėtojų, 
kultūrininkų, šviesuolių prisi
dėdavo ir amerikiečiai, Lietu
vos draugai. O svarbiausia kad 
apie tai parašydavo ir vietinė 
spauda.

Nepriklausomybės minėji
mą New Jersey lietuviams pa
gal tradiciją ir šiemet rengia LB 
Elizabetho Apylinkė. Savo 
mintis apie šventės prasmę, šių 
dienų Lietuvą, bei dabarties rū
pesčius mums pateiks Dr. Da
lia Giedrimienė iš Connectictut. 
Gimusi Dzūkijos sostinėje Aly
tuje mokslininkė jau eilę metų 
dirba šiame krašte. Prieš tai ji

KONSULATAS KVIEČIA DALYVAUTI ŠVENTĖJE
Lietuvos Respublikos ge

neralinis konsulatas Čikagoje 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį,
visus maloniai kviečia į dailės 
ir muzikos improvizacijų va
karą kartu švęsti mums bran
gias šventes - Lietuvos Valsty
bės atkūrimo dieną -  Vasario 
16-ąją ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo dieną -  Kovo 
11-ąją.

Šventinis vakaras prasidės 
jungtinės dailininkų darbų pa
rodos atidarymu. Parodoje eks
ponuojami žinomų lietuvių ir 
lietuvių kilmės menininkų Vy
tauto O. Virkau, Vido Zimkaus, 
Britta Cruz, Audronės Adoma
vičienės, Nomedos Grumada, 
Rimo Visgirdos, H enrietos 
Vepštienės, Audriaus Plioplio, 
Mary Strasevičius, Noros Auš-

dirbo Kauno klinikų intensy
viosios kardiologijos skyriuje ir 
tęsė mokslinę veiklą asperan- 
tūroje. 1989 metais ji apsigynė 
Medicinos mokslo habilituoto 
daktaro dizertaciją. 1995 m. pa
sirinko pastovią profesorės po
ziciją St. Joseph College ir dir
ba taip pat University of Con
necticut School of Medicine. 
Be to ji mokslinį darbą širdies 
ritmo sutrikimų srityje tęsia

H artford University Health 
Center, kur ji taip pat vadovau
ja gamtos mokslų bei matema
tikos skyriuje. Yra skaičiusi 
apie 50 mokslinių pranešimų, 
tarptautinėse konferencijose 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

rienės, Rimo Čiurlionio ir Ed
ward K uliešio darbai savo 
spalvų, formų ir dimensijų įvai
rove pakvies lankytojus impro
vizuoti jausmais, mintimis ir 
akimirka, kurią įtakoja garsas, 
nuotaika bei išgyvenimai. Im
provizacijoje viskas galima ir 
priimtina, ką bepasirinktum - 
temą, kompoziciją ar išraiškos 
formą.

Antroje vakaro dalyje pa
kviesime į džiazo -  lietuvių 
liaudies ir klasikinės muzikos 
-šokio koncertą. Gyvenimas 
susideda iš daugybės garsų, su
pančių mus visur ir visada. 
Šiandieninis klausytojas yra 
atviras balsams, sklindantiems 
iš įvairių pasaulinių kultūrų, 
įnešantiems į gyvenimą dau
giau spalvingumo. Klasikinė

Gyvena su vyru ir trimis sūnu
mis, du iš jų  -  gydytojai. Nuo 
1995 aktyviai įsijungia į JAV 
LB veiklą. Buvo išrinkta į JAV 
Bendruomenės Tarybą, o 2006 
metais dalyvavo JAV delegaci
jos nare PLB Seime Vilniuje. 
Šiuo metu ji  yra išvykusi į 
mokslinę konferenciją Hong 
Konge. Mums yra labai ma
lonu, kad ši energina ir veikli 
mokslininkė sutiko pabūti su 
mumis Elizabetho minėjime.

Minėjimas prasidės pamal
domis 11:00 val Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, sekmadienį, 
vasario 25 dieną, 216 Ripley 
Place, Elizabeth, NJ.

Po pamaldų, apie 12:30 p.p. 
parapijos salėje įvyks minėji
mas. Po prelegentės žodžių, 
meninę programą atliks parapi
jos vaikų choras “Varpelis”, 
Birutės Mockienės vadovybėje; 
sekmadieninės mokyklėlės mo
kiniai, vadovaujant Laimai Liu
tikienei, jaunas violončelistas ir 
tautinių šokių atlikėjai. Bus ga
lima paamatyti Gintaro Jociaus 
tapybos darbų ir įsigyti jo  kny
gą. Po minėjimo pasigardžiuo
sime lietuviškais valgiais, atsi
gaivindami “Utenos” alumi.

Julius Veblaitis

muzika, džiazas, folkloras, net
gi baletas ar tautiniai šokiai -  
tai tie garsai, tautos turtas, ku
riuo mes didžiuojamės ir kurį 
branginame. Koncerto progra
moje pasirodys “Joffrey” bale
to šokėjai, grupė “Streetdan- 
cer” (vadovas Kęstutis Stan- 
čiauskas) ir Gailė A. Main (vo
kalas) bei lietuvių tautinių šokių 
kolektyvas “Suktinis” (vadovai 
Vidmantas ir Salomėja Striži- 
gauskai).

Šventę Lietuvos generali
nis konsulatas rengia kartu su 
Amerikos lietuvių meno drau
gija (pirmininkė Nora Auš- 
rienė) ir muzikinės renginio 
dalies režisieriumi kompozi
toriumi bei atlikėju Kęstučiu 
Stančiausku.

LR generalinio konsulato
Čikagoje inf.

mailto:tatarunas@oh.rr.com


8 DIRVA • 2007 m. vasario 13 d.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus sausio 15 d. įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos 
Respublikos ambasadoriui Baltarusijos Respublikoje Edminui Bagdonui. www.president.lt

LIETUVA ISVENGE DEBATŲ EUROPOS TARYBOJE
Lietuva nebus svartoma Eu

ropos Tarybos (ET) Ministrų 
komiteto (MK) žmogaus teisių 
atstovų posėdyje Strasbūre. 
Kaip vykdomas Europos žmo
gaus teisių teismo sprendimas 
bylose dėl pažeistų buvusių 
KGB darbuotojų teisių, Lietu
vos Vyriausybė galės informuo
ti MK bendra tvarka, paaiškin
dama situaciją raštu, praneša 
Lietuvos radijas.

2004-aisiais metais du buvę 
sovietinio saugumo KGB dar
buotojai laimėjo bylą Strasbūro 
teisme prieš Lietuvą. Teismas 
nustatė, jog KGB darbuotojams

nepagrįstai buvo apribotos tei
sės dirbti privačiame sektoriuje 
ir įpareigojo Lietuvą pataisyti 
savo įstatymus.

Pataisoms vėluojant Seime, 
Lietuvos žiniasklaidoje pa
sirodė pranešimų, esą ET Mi
nistrų komitetas svarstysiąs 
Lietuvą savo posėdyje vasario 
viduryje. Tačiau MK sekreto
riatas Lietuvoje patvirtino, jog 
nuspręsta neįtraukti nė vienos 
bylos iš Lietuvos į Ministrų 
komiteto žmogaus teisių at
stovų žodinius debatus. Tai 
reiškia, jog nesudaroma ga
lim ybės kuriai nors šaliai,

greičiausiai Rusijai, posėdžio 
metu pareikalauti sankcijų Lie
tuvai.

Žmogaus teisių klausimais 
Ministrų komitetą sudaro šalių 
ambasadorių prie Europos Ta
rybos pavaduotojai. Lietuvos 
nuolatinės atstovybės prie ET 
patarėjas Julius Rakitskis Lietu
vos radijui sakė, jog Ministrų 
komitetas atsižvelgė į spalio 
mėnesį Lietuvos pateiktus pa
aiškinimus, o tolesnė priežiūra 
vyks susirašinėjant su Vyriau
sybe. Pasak diplomato, tai jog 
nebus debatų rodo, jog Lietuva 
pasitikima. LRT

LIETUVIŠKA MOKYKLA SEINUOSE 
NESULAUKIA PINIGŲ

Lietuviškos Seinų gimnazi
jos vadovai skundžiasi negau
nantys reikiamo finansavimo iš 
Lenkijos valdžios. Naujiems 
gimnazijos mokiniams, besi
mokantiems nuo rugsėjo, mo
kinio krepšelis neskiriamas iki 
šiol, o pusantrų metų gimnazi
joje veikiančiam darželiui vie
tos valdžia pinigų skyrė tik nuo 
šių metų, praneša LTV naujienų 
tarnyba.

Darželį, kurį lanko 25 lietu
viai darželinukai, pusantrų me
tų finansavo Lietuvos vyriau
sybė, nors pagal Lenkijos švie
timo strategiją mokinio krepšelį 
ar finansavimą darželiams pri
valo skirti šios šalies Švietimo 
ministerija. Tačiau Seinų mies
to valdžia tik šiems metams 
darželiui skyrė 70 tūkst. Lt, esą 
pinigų iki šiol trūko ir lenkiš
kiems darželiams.

“Nors pagal Lenkijos švie
timo įstatymą priklauso moki
nio dotacija iš miesto savival
dybės -  75 proc. vienam vaikui 
savo savivaldybės darželyje, 
mes 2006 m. negavome nė cen
to” , -  teigė Seinų “Žiburio” 
gimnazijos direktorius Algirdas 
Vaicekauskas.

Lietuviška gimnazija, kaip 
ir kitos vietos mokyklos, Seinų

burmistrui kiekvieną mėnesį 
pagal nustatytą tvarką pateikia 
duomenis apie besimokančiųjų 
skaičių. Tuomet jiems skiria
mas vadinam asis m okinio 
krepšelis. Tačiau lietuvišką 
gimnaziją nuo rugsėjo lankan
tiems naujiems vienuolikai mo
kinių mokinio krepšelis iki šiol 
neskirtas.

“Mes turėtume gauti išlygi
nimą kitą mėnesį arba metų 
pabaigoje, tačiau negavome. 
Kitaip sakant, nors mokiniai 
pas mus mokėsi nuo rugsėjo 
pirmos, bet mes už juos pinigų 
negavome”, -  tvirtino A. Vaice
kauskas.

Apie mokyklos finansavimą 
su Seinų burmistru dar spalį aiš
kinosi ir Lietuvos diplomatai. 
Tada burmistras žadėjo, kad 
mokiniai bus finansuojami, ta
čiau Seinų savivaldybė iki šiol 
pažado nevykdo, nes esą neturi 
tam pinigų.

Lietuvos konsulas Seinuose 
Liudvikas Milašius sako, kad 
lietuviams, kaip ir lenkams, 
priklauso mokinio krepšelis.

Gimnazijos direktorius tei
gia sunkiai randantis bendrą 
kalbą su Seinų burmistru. Pa
tekti pas jį nepavyko ir LTV 
naujienų tarnybos žurnalistams.

LIETUVA IR LATVIJA 
PANAIKINS 

SAUSUMOS SIENŲ 
KONTROLĘ

Lietuvos ir Latvijos vidaus 
reikalų ministrai Raimondas 
Šukys ir Ivars Godmanis ofi
cialiai vasario 8 d. atidarė ben
drą Saločių-Grenctalės pasie
nio kontaktinį punktą, esantį 
Latvijos teritorijoje, kur yra ir 
pasienio kontrolės punktas. Tai 
-  žingsnis į ateitį, rengiantis 
dokumentų patikros panaiki
nimui prie sausumos sienų.

Šiame, daugiau nei 500 km 
pasienio ruože, iš viso planuo
jama įsteigti keturis kontakti
nius punktus (po du kiekvienos 
šalies pasienio teritorijoje), kur 
savo funkcijas pasienio, polici
jos ir muitinės pareigūnai vyk
dys ir tuomet, kai Lietuva ir 
Latvija įsilies į Šengeno erdvę 
ir įsigalios laisvo asmenų ju 
dėjimo režimas.

Sausumos ir jūros sienos 
abiejų šalių gyventojams tu
rėtų atsiverti 2008 m. p ra
džioje, oro uostų -  2008-ųjų 
kovą, pranešė Vidaus reikalų 
ministerija. LG0TIC

Kol finansavimas iš Lenkijos 
stringa, Lietuvos Vyriausybė 
šiais mokslo metais gimnazijai 
išlaikyti skyrė pusę milijono 
litų. LRT

LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas vasa

rio 6 dieną dalyvavo JAV, Baltijos ir Adrijos šalių užsienio 
reikalų ir gynybos ministrų susitikime Taline ir aptarė energe
tikos klausimus su Estijos pareigūnais.

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius 
Cekuolis ir Sant Vincento ir Grenadinų nuolatinė atstovė JT 
Margaret Hughes Ferrari savo valstybių vyriausybių vardu vasa
rio 5 dieną New York pasirašė dvišalį protokolą, kuriuo užmez
gami Lietuvos ir Sant Vincento ir Grenadinų diplomatiniai san
tykiai. Užmegzti diplomatinius santykius su šia Karibų regiono 
valstybe Lietuvos Vyriausybė nusprendė 2006 metų lapkričio 
21 dieną.

0 Afganistano Goro provinciją vasario 2 dieną išvyko Užsie
nio reikalų ministerijos diplomatė Birutė Abraitienė, kuri va
dovaus Lietuvos specialiajai misijai Cagčarane. Nuo 2005 metų 
liepos mėnesio Afganistano Goro provincijoje veikianti Lietu
vos specialioji misija ne tik atstovauja Lietuvos interesams Af
ganistane, bet ir padeda atkurti Goro provincijos valdžią, policiją 
ir teisingumo sistemą.

Gruzija remia Lietuvos siekį pirmininkauti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo organizacijai 2010 metais. Lietu
vos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas Tbilisyje vasa
rio 2 dieną vykusiame dvišaliame susitikime su Gruzijos užsie
nio reikalų ministru Gela Bezuašvili aptarė dvišalių santykių 
klausimus ir planuojamus daugiašalius renginius Lietuvoje ir 
Gruzijoje.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Žygiman
tas Pavilionis vasario 1 dieną vykusių konsultacijų Vokietijoje 
metu aptarė Europos Sąjungos konstitucinės sutarties ateities ir 
Berlyno deklaracijos, skirtos Romos sutarties 50-ties metų ju 
biliejui paminėti, klausimus.

Didžiosios Britanijos vadovai priėmė principinį sprendimą 
griežtai priešintis planams atgaivinti Europos Sąjungos (ES) 
konstitucinę sutartį, kurios ratifikavimo procesas Senajame že
myne yra patekęs į aklavietę. Anot britų spaudos, premjeras 
Tony Blair yra įsitikinęs, kad Didžioji Britanija galėtų pritarti 
tik "mini-sutarčiai", kurioje būtų įtvirtintos tam tikros po plėtros 
būtinos techninės pataisos, susijusios su rinkimais, bei nutraukta 
praktika, kad Bendrijai kas pusę metų pirmininkauja vis kita 
valstybė.

Akmenės policijos pareigūnams pagaliau pavyko apklausti 
prieš pusantro mėnesio per buto balkoną iškritusią ir sunkiai 
susižalojusią 18-metę Vitaliją Rymanovą. Tačiau, kokiomis 
aplinkybėm is įvyko nelaim ė, tikriausiai ir liks neaišku. 
Pareigūnams tepavyko nustatyti, kad merginos niekas jėga per 
balkoną neišstūmė, o ji iškrito pati. V.Rymanovą pareigūnai ap
klausė tik vasario 2-ąją, nors iš komos ji atsigavo prieš gerą 
mėnesį. Mergina buvo gydyta Šiauliuose, paskui Kauno klini
kose, dabar pervežta į Akmenės ligoninę. Pasak prokurorės, 
pareigūnai merginos negalėjo apklausti ne vien dėl jos patirtų 
traumų nelaimės metu, bet ir dėl sunkios depresijos. Mergina 
esą susirgo, kai ji su seserimi Sandra buvo parsiųstos į Lietuvą 
iš JAV, kur globėjų  am erikiečių  šeim oje p rale ido  visą 
dešimtmetį. Iš globėjų atimtos merginos nepriprato prie gyven
imo sąlygų kukliame savo motinos bute. Prokurorės teigimu, 
Akmenės policija į butą, kuriame gyvena iš JAV parvežtos mer
gaitės ir jų  motina su sugyventiniu, vyko ne vieną kartą. 
Pareigūnai buvo kviesti tramdyti bute vykusių konfliktų, policiją 
yra kvietę ir patys buto gyventojai, susikivirčiję tarpusavy, ir 
kaimynai, neapsikentę triukšmo.

Iš JAV grąžintos seserys bando iš Lietuvos prisiteisti mili
joną litų neturtinės žalos. 1996 metais mažametės mergaitės iš 
Šiaulių globos namų buvo išgabentos į JAV, mat tuo metu jų 
motina Panevėžio pataisos namuose atliko bausmę. Tiek globė
jams, tiek mergaitėms Lietuvos valdininkai buvo pasakę, kad 
jos yra našlaitės. Tačiau mergaičių motinai ėmus ieškoti vaikų, 
seserys buvo išsiųstos į Lietuvą.

Bevizio įvažiavimo į Jungtines Valstijas siekiančių naujųjų 
Europos Sąjungos šalių, sudariusių "Koaliciją už vizų lygybę", 
atstovai, vasario 6 d. Cekijos sostinėje aptarė savo padarytą 
pažangą.Kaip pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministerija, 
grupės, kurią sudaro Višegrado ir Baltijos šalys, atstovai susi
tikimo metu aptarė JAV pasiūlytus pakeitimus vadinamajai JAV 
vizų atsisakymo programai. Susitikimo dalyvių nuomone, jų 
atstovaujamos šalys nekelia grėsmės JAV saugumui ir yra tik
ros, kad kiekviena iš jų  atitinka sustiprintus saugumo reikalavi
mus JAV vizų atsisakym o program os dalyviam s. Anot 
pranešimo, sutarta, jog "Koalicija" yra pasiruošusi artimai ben
dradarbiauti su JAV Krašto saugumo ir Valstybės departamen
tais. LG0TIC, LR URM

http://www.president.lt


DIRVA • 2007 m. vasario 13 d. 9
KULTŪROS PUSLAPIS

Bernardas Brazdžionis

Minime žymaus poeto Ber
nardo Brazdžionio šimtąsias 
gimimo metines. Turbūt mažai 
žinojo, kad šio poeto vardu yra 
pavadinta šeštadieninė lietu
viška mokykla, kuriai vadovau
ja poeto anūkė Dalytė Lovett. 
Norėdami daugiau sužinoti apie 
šią mokslo įstaigą, kreipėmės į 
ją su eile klausimų, kuriuos ji 
išsamiai atsakė.

Pirmiausiai pasiteiravome 
apie šios mokyklos užuomazgą.

- Bernardo Brazdžionio mo
kyklos atidarymas ir įsteigimas 
įvyko 2001 m. rugsėjo 22 d. 
Pats poetas Brazdžionis su 
žmona Aldona buvo mokyklos 
atidaryme. Dalyvavo kiti sve
čiai: Birutė (Brazdžionytė) 
Trotman (Brazdžioniu anūkė), 
Juozas ir Elena Kojeliai (Braz
džioniu bičiuliai), Angelė Nel- 
sienė (Lietuvių Bendruomenės 
veikėja), Dalilė Polikaitienė, 
(Lietuvių Bendruomenės Svie- 
timo Tarybos pirmininkė), Al
gis ir Viva Bačanskai, San Die
go Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, Antanas Mikalajū
nas, ir kiti asmenys, - pradėjo 
savo pasakojimą pašnekovė.

- Kas buvo mokyklos stei
gėjai?

Steigimo komitetą sudarė: 
Saulius Lisauskas, Audra Avi- 
žonienė, Danutė Vidutienė, 
Audra Kazlauskienė, Simona 
V alančiūtė-K aušas, D alytė 
(Brazdžionytė) Lovett, Arūnas 
Brazdžionis (poeto giminaitis), 
ir Rita Misevičienė.

- Kaip išsprendėte patalpų 
klausimą?

Nuomojame Liuteronų baž
nyčios patalpas, Pacific Beach 
-  San Diego, 5 kvartalai nuo 
jūros. Vaizdas yra nepaprastai 
gražus ir esame laimingi jau 
antri metai tuose pačiose patal
pose. Turim 3 kambarius, dar 
žaidimo aikštę ir salę vaikams 
šokti ir dainuoti.

BERNARDO BRAZDŽIONIO 
100 METU GIMIMO SUKAKTĮ MININT

- Ką galite pasakyti apie 
m okym o program ą, kiek  
mokinių grupių turite?

Mokinių grupės yra šios: 
“M eškiukai” nuo 3-5 metų, 
Vaikų darželis nuo 5 metų ir 1
6 klasės. Mokome tikybą, ra
šymą, gramatiką, lietuvių lite
ratūrą, istoriją, geografiją, dai
navimą, tautinius šokius ir tau
todailę.

- Ką San Diego lietuviai 
darė, kai lietuviškos mokyk
los nebuvo?

Kelios šeimos važiuodavo 2 
valandas į lietuvišką mokyklą 
Los Angeles mieste. Bet po San 
Diego Lietuvių Bendruomenės 
įsteigimo (2000 metais) su
pratome, jog pakankamai daug 
lietuvių kilmės vaikų gyvena 
San Diego apylinkėse ir būtų 
verta suorganizuoti komitetą ir 
apklausą kiek šeimų dalyvautų 
šeštadieninėje mokykloje. Nu
sprendėm, net su 10 vaikų būtų 
verta pradėti, kad vaikai neiš
skristų iš lietuviškos veiklos.

- O kaip su finansais orga
nizuojant šią mokyklą?

Aukų gavome iš Lietuvių 
Bendruomenės, Švietimo Tary
bos ir turėjome pajamų iš Ed
vardas Šulaitis mokslapinigių. 
Prašome kasmet iš Švietimo 
Tarybos paramos, o taip pat ir 
kitų vietinių organizacijų. Taip 
pat mūsų tėveliai yra labai 
dosnūs ir padengia visas mo
kyklos išlaidas.

- Kas vadovavo ir vado
vauja šiai mokyklai?

Direktorė buvo ir dar tebėra 
Dalytė (Brazdžionytė) Lovett. 
Taip pat turime valdybą iš ke
turių asmenų: Dalytė Lovett, 
mokyklos direktorė, Gailė Ra- 
sienė-sekretorė, Jurgita Ja- 
novskienė-ižd in inkė, N ida 
Brinkytė-Rice -  Tėvų komite
to pirm.

- O kaip su mokiniais -  ar 
jų  netrūksta?

Pradžioje mokyklą lankė 12 
vaikų, o šiais metais turime 28 
mokinius. Turime 4 mokytojas. 
Mokytojos atėjo iš pasišven
tusių mamyčių tarpo, kurios 
pačios lankė šeštadienines mo
kyklas JAV ir nori tą patį savo 
vaikams perduoti. Arba jos dar 
neseniai imigravo iš Lietuvos. 
Visos lanko JAV LB Švietimo 
tarybos suruoštus tobulinimo 
kursus vasarą Dainavoje, arba 
rudenį Los Angelėje.

Kol kas mūsų mokyklą tik 
lanko mokiniai iki 7-tos klasės. 
Deja neturime vyresnio am
žiaus mokinių. Tikimės atei
nančiais metais galėsime jais 
pasigirti. Vaikučiai mėgsta lan
kyti mokyklą vien dėl to, kad 
pabendrauja su draugais. Juos 
riša bendra kalba ir kultūra. 
Aišku, tėveliai turi didelį au
toritetą ir kur tėveliai juos veža, 
ten jie dalyvauja. Jaunimas ga
lėtų daug ko pasirinkti šešta
dieniais veikti. Su tėvelių pa
galba mes juos priviliojame. Ir 
tokiu būdu juos mokome apie 
savo, tėvelių, senelių, o gal 
prosenelių tėvynę.

- Ką galite pasakyti apie 
lietuviškų mokyklų padėtį 
šiame krašte?

Ankstyvesnės kartos turėjo 
kitokią švietimo rolę. Jie buvo 
pirmos kartos išeiviai, kurie 
išbėgę iš Lietuvos pradėjo kur
ti mokyklas Vokietijoje, Pietų 
Amerikoje ir kituose vietose. 
Manydami, kad grįš po karo, 
buvo labai svarbu, kad išeivių 
vaikai mokintųsi toliau grama
tiką, literatūrą, ir t.t. Kas galėjo 
tikėti, kad jie negrįš į savo gim
tinę. Vėliau, po karo, buvo 
aišku, kad išeivijoje teks gyven
ti ilgėliau - tokios mokyklos 
buvo vienintelis ryšys su tėvy
ne. Kai žmonės emigravo į 
Ameriką ir kitur, lietuviškos 
mokyklos buvo būdas šeimom 
rasti bendrumą, nepamiršti savo 
šaknis. Iš senelio pasakojimų 
prisimenu, kad rašytojai ir kiti 
visuomenininkai, kurie pabėgo 
nuo rusų, dėstė Vokietijoje lie
tuvių mokyklose. Dar ir dabar 
išliko atmintyje Brazdžionio, P. 
Lemberto, J. Jankaus ir kitų 
mokytojų pavardės tarp tų mo
kinių. Jų pavyzdžiai davė pa
grindą tolimesniam švietimo 
darbui Amerikoje ir kitur.

- Ką daugiau galite pasa
kyti apie San Diego lietuvišką 
mokyklą?

Dažnai švenčiame įvairias 
šventes kartu su LB užsakytoje 
salėje. Turime mokyklai patal
pas, bet dar neturime salės, kur 
galėtų keletas šimtų žmonių su
sirinkti. Mes esame dar jauna 
kolonija (palyginus su Los An
geles arba Čikaga). Dažnai vai
kučiai paruošti deklamuoja ei
lėraščius, vaidina kokį veikalą 
arba padainuoja, pašoka.

(Nukelta 10 psl.)

KULTŪROS KRONIKA
Septyniasdešimtasis Kauno kariliono gimtadienis praėjo be 

iškilmių ir net be varpų muzikos. Kompozitorius, karilionierius 
Giedrius Kuprevičius sakė, kad gimtadienio šventė perkelta į 
vasarą, kai bus tinkamesnės oro sąlygos rengti varpų koncertą. 
Jo metu vyks internetinė muzikinė konferencija su Gdansko 
karilionieriais. Tą, ką šio Lenkijos miesto karilionu gros lenkų 
varpininkai, didžiuliame ekrane matys ir girdės prie Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus bokšto susirinkę kauniečiai.

Atsigavusi po sudėtingos širdies transplantacijos, 48 m. 
jonaviškė Nijolė Špakauskienė prisiekė, kad, pakilusi iš patalo, 
stengsis propaguoti pačią kilniausią misiją - organų donorystę. 
“Tai, kas brangiausia, gavau iš visiškai nepažįstamų žmonių, - 
sakė ji. - Kai suvoki, kad iš 10 laukiančiųjų donoro širdies jos 
sulaukia tik vienas, tada ir įvertini, ką reiškia ši dovana ir kokia 
organų donorystės prasmė”.

“Bažnyčia ne tik neprieštarauja organų donorystei, bet ir 
laiko ją  labai aukšta krikščioniškosios artimo meilės išraiška. 
Kunigai įvairiomis progomis turėtų priminti apie tai tikintie
siems ir raginti juos taip praktikuoti artimo meilę. Gal ne iš 
karto šie raginimai pasieks daugumos sąmonę, bet žmones reikia 
ugdyti” ,- sako Kauno arkivyskupas m etropolitas Sigitas 
Tamkevičius. “Organų trūksta ne tik dėl artimųjų prieštaravimo 
dovanoti juos transplantacijai, bet ir dėl pačių medikų nesuin
teresuotumo. Tarkim, ligoninėje atsiranda potencialus donoras 
- žmogus, kuriam nustatoma smegenų mirtis. Gydymo įstaiga 
turi savo lėšomis atlikti daugybę tyrimų - nustatyti, ar jis neser
ga hepatitais, kitomis pavojingomis infekcinėmis ligomis, at
likti angiografijas. Visa tai kainuoja nemažus pinigus. Jei 
paaiškėja, kad organai netinka persodinti dėl medicininių 
priežasčių arba mirštančiojo giminės nesutinka jų  dovanoti, 
brangiems tyrimams išleistos lėšos nekompensuojamos. O gy
dymo įstaigos dabar tarsi gamyklos - negali dirbti nuostolin
gai...” , - teigia Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių kli
nikų Transplantologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos 
vedėjas prof. Kęstutis Strupas.

Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba iki profesiona
lių teatrų festivalio “Vaidiname žemdirbiams” likus trims die
noms uždraudė rengti masinius renginius Rokiškio kultūros 
rūmuose. Festivalio svečiai suprašyti, bilietai žiūrovams 
išparduoti, o kultūros rūmų žiūrovų salės durys užrakintos ir 
užplombuotos. Tokio skandalo Rokiškyje dar nėra buvę. Tik 
kilus skandalui paaiškėjo, kad Rokiškio kultūros rūmuose 
žiūrovų saugumas niekam nerūpėjo. Automatinė gesinimo siste
ma neveikia nuo pat rūmų atidarymo, o rankinė genda taip pat 
nebe pirmą kartą.

Lietuvos Kultūros ministras Jonas Jučas pataria ginčą dėl 
Grūto parke eksponuojamų sovietinio laikotarpio skulptūrų 
spręsti teisme. Taip ministras siūlo spręsti kilusį atvirą ginčą 
dėl Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LAT- 
GA-A) reikalavimo Grūto parkui mokėti 6 proc. parduotų bilie
tų sumos už teisę viešai rodyti skulptorių Nijolės Gaigalaitės, 
Vaclovo Krutinio, Konstantino Bogdano, Broniaus Vyšniausko, 
Gedimino Jokūbonio, Alfonso Vincento Ambraziūno ir Stepono 
Šarapovo kūrinius. “Ziniasklaidoje šiuo klausimu pasigirdę 
išvedžiojimai dar labiau klaidina kūrinių autorius ir jų  kūrinių 
naudotojus, bet nepadeda spręsti iškilusios problemos”, - sako 
kultūros ministras.

Kaip politikas, visuomenėje gana prieštaringai vertinamų 
kūrinių autorių siekį “prisidurti” vieną kitą litą naudojantis 
įstatymų nuostatomis J. Jučas laiko abejotinu. Kultūros minis
terijos Autorių teisių skyriaus specialistų teigimu, Grūto parke 
eksponuojamos skulptūros yra valstybės nuosavybė, tačiau 
materiali nuosavybė nėra tapati intelektinei nuosavybei. Kitaip 
tariant, autorių teisės į kūrinį nesiejamos su nuosavybės teise į 
materialųjį objektą. Autorių teisių specialistai taip pat rekomen
duoja kylančius nesutarimus spręsti derybomis, o nepavykus 
išspręsti ginčo taikiai - kreiptis į teismą.

Grūto parko prie Druskininkų įkūrėjas ir savininkas vers
lininkas Viliumas Malinauskas yra viešai pareiškęs, kad nemo
kės jokio mokesčio už teisę viešai eksponuoti sovietinių veikėjų 
skulptūras, kurias išgelbėjo nuo sunaikinimo. Ekspozicijos 
rengimo darbai Grūto parke buvo pradėti 1999 metų pradžioje, 
vietas skulptūroms parko įkūrėjas išrinko kartu su kai kuriais jų 
autoriais. Grūto parkas oficialiai atidarytas 2001 metų balandžio 
1 dieną. 20 hektarų plote eksponuojami 46 autorių darbai.

Lietuvoje esantys išskirtinės kultūros vertės paveldo ob
jektai, pastatai ir patalpos bus žymimi specialiu UNESCO žen
klu. Vyriausybė patvirtino išskirtinę kultūrinę vertę turinčių 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, pastatų ir patalpų, skirtų 
saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašą.
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Bernardas Brazdžionis
IŠTRĖMIMO KELIAS

Ištrėmimo kelias taip apkarsta,
O tu juo be poilsio eini,
Tartum širdį neštumei į karstą, 
Tartum kojas degintum ugny...

Ištrėmimo kelias buvo skirtas 
Daugelio mažą tautą sūnums,
O pasaulis šoko tartum girtas 
Ir ugnies kardu grasino mums:

-  “Atiduokit žydinčias sodybas, 
Atiduokit ošiančias marias
Ir laukus, kur rugio žiedas žydi, 
Kalnelius ir klonius ir girias...”

Ir atsakė tie, kurie kalneliuos 
Po kautynią ilsis milžinai:
-  Kaip didvyriai neškit savo dalią, 
Kaip dievai gyvensit amžinai!

Kriskite prie vartą -  neatsikelki, 
Kriski prie šaltinio -  jis  krauju 
Pavers savo gelmę šaltą, skalsią 
Ir tyra srove negirdys ją...

Gera bus milžinkapiuos ilsėtis, 
j  akis pažvelgt tėvą dievams,
Amžiais jūsą bus dangus žvaigždėtas, 
Amžina diena -  vaiką vaikams.

Ir atsakė j i  -  tėvą žemelė,
Kaip gėlė dejuodama šalnoj:
-E isit ištrėmimo sunką kelią,
Klupsit pakely ir darganoj,

Vėl mane sugrįžę rasit žalią,
Saulė auksą vėl žarstys languos,
Vėl puoš Sekmines žali berželiai, 
Amžiais Baltija laisva banguos!

1944.09.30

(Atkelta iš 9 psl.)
BERNARDO...

Švenčiame Kalėdas, Vasa
rio 16 ir Kovo 11-ją. Švenčiame 
Motinos dieną ir mokyklos už- 
baigtuves. Turime labai gerus 
santykius su SD Lietuvių ben
druomenės valdyba (Giedrė 
Milašienė pirm.) ir kitomis or
ganizacijomis. Visuomet šven
tes sutinkame kartu ir su dide
liu džiaugsmu. Juk daug metų 
nebuvo jokios organizuotos 
veiklos San D iego m ieste. 
Norint pasisemti lietuviškos 
kultūros reikėjo vykti į Los 
Angeles.

Edvardas Sulaitis

VYRIAUSYBĖ IMASI MIGRACIJOS VALDYMO

Emigracijos procesus Lie
tuva ketina valdyti informuo
dama apie įsidarbinimo, mo
kymosi, verslo įkūrimo gali
mybes šalyje bei realias gyve
nimo ir darbo sąlygas emig
racijoje. Tai numatyta Vyriau
sybės Strateginio planavimo 
komiteto sausio 5 d. patvirtin
toje Ekonominės migracijos 
valdymo strategijoje ir priemo
nių plane.

Reguliuojant m igracijos 
procesus, ketinama nuolat ste
bėti ekonominės migracijos 
procesus ir darbo rinką, kartu 
su socialiniais partneriais reng

ti ir įgyvendinti priemones dar
bo rinkos pusiausvyrai palai
kyti, pranešė Vyriausybė.

Plane numatoma gerinti už
sienio lietuvių padėtį, pareng
ti emigracijos prevencijos prie
mones tiems sektoriams, iš ku
rių emigravo daugiausia dar
buotojų.

Bus siekiama prevenciniais 
tikslais teikti informaciją ir 
konsultacijas apie įsidarbini
mo, mokymosi verslo įkūrimo 
galimybes Lietuvoje, taip pat 
apie realias įsidarbinimo gali
mybes užsienio šalyse.

Didelis dėmesys bus skiria-

Nepriklausomybės akto, kuris buvo pasirašytas 1918 m. vasario 
16 d. Vilniuje, signatarų rūmai. www.lrs.lt

mas migracijos srityje dirban
čių institucijų veiklos koordina
vimui, administracinių gebėji
mų stiprinimui, numatoma įs
teigti Migracijos reikalų tarybą.

Įvairios priemonės turėtų 
didinti gyventojų ekonominį 
aktyvumą ir užimtumą, darbo 
rinkos lankstumą, gerinti sau
gumo ir darbo sąlygas. Jomis 
siekiama sumažinti nemoty
vuotą m igraciją ir galim as 
grėsmes užsienio šalyse įsidar
binant nelegaliai.

Dokumentas prieš teikiant

jį tvirtinti Vyriausybei dar bus 
koreguojamas.

Remiantis Statistikos depar
tamento duomenimis, nuo 1990 
m. iš Lietuvos emigravo apie 
404 tūkst. žmonių. Lietuva yra 
viena pirmaujančių ES šalių 
pagal emigrantų skaičių 1000- 
čiui gyventojų. Dėl emigracijos 
daugiausia prarandama darbin
go amžiaus gyventojų: 2005 m. 
oficialiai emigravę 20-29 metų 
amžiaus gyventojai sudarė 37 
proc., 30-59 metų amžiaus - 39 
proc. LGITIC

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XX.

Į šį klausimą Lietuvos ba
jo ra i atsakė savo b rošiūra  
"Przenigdy" (Niekuomet).

Po poros metų A. Damb
rauskas-Jakštas vėl išspaus
dino panašią brošiūrą "Vieny
bė ar separacija", kurioje aiš
kino, kad ankstesnėje brošiū
roje jis kreipėsi tik į lietuviškos 
kilmės bajorus ir dvarininkus ir 
kvietė juos pasekti bajorais, 
esančiais jau drauge su savo, 
lietuvių tauta, paseketi tokiais 
kaip Putvinskis, Petkevičius, 
Davainis-Silvestravičius, Za- 
višas, Beržinskis ir kitais. Bet 
kaip ir anksčiau ir šis kvietimas 
susilaukė tik daugelio sulenkė
jusių bajorų pasmerkimo, kal
tinimų "litvomanija" ir pana
šiai. Mat, pagal juos Lietuva 
galinti būti tik Lenkijos provin
cija, o lietuviams -  tik lenkų 
kalba ir labiausiai tinkanti. Apie 
lietuvių tautinį atgimimą ir 
didžioji Lenkijos spaudos da
lis rašė tik neigiamai, nelaiky
dama jo  norm aliu istoriniu 
reiškiniu, "normaliu procesu". 
Nemažai daliai lenkų šovinistų

lietuviai buvo draugais iki tol, 
kol jie kovojo dėl Lenkijos ir 
jos kultūros, o kai tik ėmė at
sipeikėti ir kelti savo kalbos ir 
valstybės atkūrimo idėjas -  iš 
karto tapo "litvomanais", rusų 
pakalikais ir pan. Tad prak
tiškai lietuvių patriotams rei
kėjo kovoti ne tik su okupan
tais rusais, bet ir prieš lenkin
tojus, nors ir engiamais tų 
pačių okupantų.

1904 m. balandžio 24 d. 
(gegužės 7 d. -  naujuoju sti
lium), Rusijos caras patvirtino 
nutarimą: leisti visoje imperi
joje spausdinti lietuviškus raš
tus lotynų raidėmis. Ta pergalė 
parodė, kad atkaklia kova, 
esant įsitikinimui sava tiesa ir 
tvirtam pasiryžimui, galima 
įveikti ir šimteriopai galingesnį 
priešą. Toje kovoje ir pati lie
tuvių tauta sustiprėjo, paju
to, kad gali būti ne tik istori
jos dalyvė, kitų tautų stiprin
toja, bet ir pati būti istorijos 
kūrėja.

Lietuvių tautos subrendimas 
buvo pademonstruotas 1905 m.

lapkričio 21-22 d. (naujuoju 
stiliumi -  gruodžio 4 -6  d.) 
Didžiajame lietuvių Vilniaus 
seime, kuriame dalyvavo apie 
2000 atstovų, atvykusių ne tik 
iš "lietuviškų gubernijų", bet ir 
iš Rusijos bei užsienio. Zino- 
ma, kad rusų valdžia leido 
sušaukti tokį seimą, kad neiš
vaikė jį, nesuėmė atstovų, lėmė 
ir visą imperiją drebinantys 
streikai, protestų mitingai, o kai 
kur ir ginkluotas pasipriešini
mas valdžiai.

Į Seimo prezidiumą buvo 
išrinkti: dr. J. Basanavičius -  
nuo nepartinių, A. Smetona -  
demokratų, St. Kairys -  social
demokratų, Pr. Bučys -  krikš
čionių demokratų, J. Stankūnas 
-  ūkininkų. Į Seimo sekreto
riatą išrinkti: J. Gabrys, P. Kli- 
maitis ir L. Gira.

Seimas priėmė tikrai drąsius 
tiems laikams nutarimus. Juose 
skelbta, kad caro vyriausybė 
yra pikčiausias lietuvių priešas 
ir, kad geresnį gyvenimą gali
ma įgyti tik laimėjus kovą su 
senąja tvarka, stojus kovon 
drauge su sukilusia visos Rusi
jos tautų liaudimi. Dėl Lietuvos 
autonom ijos paskelbta, jog 
"Lietuvos gyventojų reikalai 
pilnai gali būti išgadėdinti tik
tai prie tikros mūsų krašto au
tonomijos (savivaldos) ir ka
dangi norima, idant ir kitos Lie

tuvoje begyvenančios tautos 
galėtų pilna laisve naudotis, 
L ietuvių suvažiavim as nu
sprendė: reikalauti Lietuvai au
tonomijos su seimu Vilniuje, 
išrinktu visuotiniu lygiu, tiesiu 
ir slaptu balsavimu, neskiriant 
lyties, tautos, tikėjimo. Toji au
tonomiškoji Lietuva turi būti 
sudėta iš dabartinės etnogra
fiškos Lietuvos, kaipo branduo
lio, ir tų pakraščių, kurie dėlei 
ekonomiškų, kultūriškų, tau
tiškų arba kitų priežasčių trau
kia prie to branduolio ir kurių 
gyventojai priklausyti prie jo 
panorės. [...]. Suvalkų guberni
jos lietuviai turi būti priskirti 
prie autonomiškos Lietuvos 
[...].

Kokiu būdu iškovoti au
tonomiją. Kad įgyti autonomi
ją, pirmiausia reikalinga yra 
galutinai sugriauti dabartinę 
prispaudimo tvarką. Tam tikslui 
reikia vienyti visos Lietuvos 
politiškųjų partijų ir pavienių 
protų pajėgas [...]. O kol kas 
reikia: nemokėti jokių m o
kesčių, uždarinėti monopolius, 
neleisti vaikų į rusiškas prade
damąsias mokyklas, neiti Kau
ne, Vilniaus ir Gardino guberni
jose į valsčiaus teismus ir visas 
kitas dabartines valdžios įstai
gas, neleisti savo brolių į ka
riuomenę, reikalui prisiėjus 
streikuoti visiems darbo žmo

nėms miestuose ir sodžiuose.
Valsčiai, mokyklos ir baž

nyčios. Visuose Lietuvos vals
čiuose turi būti vartojama pri
gimta žmonių kalba. Kadangi 
dabartinė mokykla yra tik iš- 
tautinimo ir ištvirkinimo įran
kiu, tai reikia visas tokias mo
kyklas paversti grynai tautiš
komis, kur mokslas būtų išgul- 
domas prigimta kalba ir kad pa
tys to krašto žmonės rinktų sau 
mokytojus [...]. Kadangi Vil
niaus vyskupystėje lietuvių 
bažnyčiose yra vartojama pa
maldose lenkiška kalba su po
litišku tikslu [...]. Linkime pa
sisekimo Vilniaus vyskupijos 
lietuviams kovojant su lenko- 
manų kunigija už lietuviškos 
kalbos teises Lietuvos bažny
čiose ir papeikti šiandieninės 
bažnyčios tvarką Vilniaus vys
kupystėje..."

Po Seimo dar susirinkę tau
tinės nuostatos lietuviai kunigai 
priėmė atskirą nutarimą: toje 
parapijoje, kur yra 100 ar dau
giau lietuvių, reikalauti, kad 
evangelija būtų skaitoma ir pa
mokslas sakomas lietuviškai; 
visi kunigai lietuvių gyvenamo
se vietose privalo mokėti lietu
viškai; Vilniaus kunigų semina
rijoje turi būti mokoma lietuviš
kai; Vilniaus vyskupystės kan
celiarijos darbuotojai turi mokėti 
lietuviškai ir t. t. (Bus daugiau)

http://www.lrs.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 17 d., šeštadienį, 6:00 v.v. Vasario 16-sios minėji
mas Dievo Motinos parapijos salėjė. Minėjimo prelegentas -  
Vytautas Šliūpas, meninę programą atliks Montrealio lietuvių 
choras. Rengia Clevelando LB apylinkė.
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”. Informuoja 
Vidas Tatarūnas440-209-0440. El. paštas tatarunas@oh.rr.com 
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., 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

NACIONALINIO DIKTANTO TEKSTAS
Sausio 27 d. vykusiame dik

tanto konkurse, pirminiais duo
menimis, dalyvavo apie 2,000 
lietuvių. Pateikiame diktanto 
tekstą.

TEISYBĖ
Teisybė ypatinga. Neįžūli, 

nedrastiška, neįkyri, ryžtinga. 
Sukčių užklupta ji neskėsčios 
rankomis, negūžčios pečiais, 
neūš kaip sugedęs radijas. Ver
čiau šypsniu palydės priešgy
niaujančius archajiškajai idea
lo ieškojimo idėjai. Ji šąla niū
rioje apmąstymų celėje, dres- 
kiančia žąsies plunksna iš są
siuvinio juodraščio į stebuk
lingąjį švarraštį perrašinėdama 
santūrius savo liudijimus. Jai, 
daugkartinei teismų dalyvei ir 
stebėtojai, natūraliai įgrysta 
ištęsti procesai, gąslių melagių 
sapaliojimai, bet teisybė nepra
tusi draskyti akių, tuščiai rep
likuoti, piktnaudžiauti įgimtu 
sąmoju. Įstabioji ginamųjų vie- 
nytoja pabuvojusi daug kur:

L A IŠ K A S

Gerbiamieji “Dirvos” leidėjai, 
Gavau Jūsų siųstus “Dir

vos” 2006 metų 35, 36, 37 nu
merius bei 2007 metų 1-ą nu
merį, kuriuose patalpinta me- 
nininko-rašytojo Jono Marti
naičio atsiminimu dalis. 

Didžiai gerbiame už Jūsų
kilnų darbą ir nuoširdžiai dė
kojam e visam  Jūsų leidėjų 
būriui.

Visų Jono Martinaičio gen
tainių vardu, Vida Samulienė

ankštose knygrišyklose, pripe- 
lijusiuose buduaruose, samano
tose lūšnose, išrūšiuotuose są
vartynuose. Teisybė yra susidū
rusi su patiriančiais nuosmukį, 
prasnūduriavusiais posūkį, iš
gąstingai krūpčiojančiais per 
vidunakčio įmygį, kelintąsyk 
atsiduriančiais nusikaltimų sū
kuryje. Ji drąsina save veiks
mažodžiais: nesukežti, nenu
liūsti, nepabūgti, neišsigąsti, 
nedūsauti. Pobūviuose teisybė 
mįslinga. Neūžaugos, žaliūkai, 
tuščiagarbiai nedrįsta jos šok
dinti. Ji akimirksniu diagnozuo
ja, kas akivaizdžiausias pasian
so specialistas, kas šykščiausias 
m aterialistas, užsimaskavęs 
klastūnas, kas sutrūnijęs pūzras, 
visiškas puvėsis, nors vaizduoja 
tvirtybės įsikūnijimą. Kartais 
teisybė per ankstyvąsias rytines 
žinias strykčioja aplink televi
zorių, džiūgauja lyg išlošusi 
milijoną. Ji džiaugiasi įrodymų 
neprašančiu teiginiu, kadgi 
savaime galima būti teisiai, jei 
neužsiriši visaregių akių. Netei
sybė, kad teisybę žąsinas nu- 
gnybė. Anot Tumo-Vaižganto, 
“vienąkart prairus teisybės mai
šeliui, turėjo ir daugiau byrėti 
melo ar bent perdėjimo”. Tą 
maišelį teisybė būtinai užadys 
pati, dailyraščiu uždygsniuos, 
kad įtariosios Temidės smilius 
neišlįstų per žiojinčią ir veikiai 
didėjančią skylę.

Alma Karosaitė

Sausio 27 d. vykusio pirmo
jo turo dalyvių darbus vasario 
3-4 d. vertino speciali profe-

DIRVAI
AUKOJO

V.Mažeika, Park Ridge, IL
(90 m. gimtadienio proga).....500
G.Lazdinis, Euclid, O H ...........100
J.Agurkis, Omaha, N E...............45
D.Degesys, St. Petersburg, FL .. 45 
S.Petravičius,

IX-TOJI IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ TORONTE

2010 metų vasarą Toronto 
mieste, Kanadoje, įvyks Devin
toji lietuvių dainų šventė. Taip, 
kaip Aštuntoji sutraukė tūks
tančius choristų bei žiūrovų į 
Čikagos miestą JAV-ėse, taip, 
tikimasi ir devintoji nemažiau 
sutrauks į Torontą. Visiems dar
bams pasibaigus, CD juosta pa
gaminus ir organizatoriams kny
gas suvedus ir jas galutinai už
skleidus, sekančios šventės or
ganizatoriams darbai ir rūpesčiai 
tik prasideda. O tie rūpesčiai 
gavo pradžią jau Čikagoje, kai 
Aštuntosios šventės uždarymo 
iškilmėse lazdelė buvo perduo
ta Devintosios šventės organiza
vimui torontiškiams -  vyriau
siai meno vadovei muzikei Da
liai Skrinskaitei-Viskontienei ir 
organizacinio komiteto pirmi
ninkams Pauliui ir Rasai Ku- 
rams. Nors šventė vyks po trijų 
su puse metų, pakalbinome De
vintosios išeivijos lietuvių dainų 
šventės vyriausią vadovę Dalią 
Viskontienę, kad susipažintume 
su jos mintimis -  šventės vizija.

sionalių lituanistų Nacionali
nio diktanto vertinimo komisi
ja, vadovaujama komisijos pir
mininkės Živilės Bandorienės. 
Į komisiją įtrauktas ir brailio 
rašto specialistas. Į finalą, vyk
siantį vasario 17 d. Vilniuje, ke
tinama pakviesti penkiasdešimt 
geriausiai Nacionalinį diktantą 
parašiusių dalyvių. Tačiau jei 
nepriekaištingų darbų bus dau
giau, bus daugiau ir finalo daly
vių. Šį konkursą rengia politi
kos savaitraštis Atgimimas kar
tu su kitais pernai surengto dik
tanto partneriais: Valstybine lie
tuvių kalbos komisija, Lietuvos 
nacionaliniu radiju ir televizija, 
Savivaldybių asociacija, inter
neto portalu DELFI.lt, Peda
gogų profesinės raidos centru, 
ir šiemet prisijungusiais -  Už
sienio reikalų ministerija bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentu prie Vyriausybės. 
Taip pat talkina akcinė bendro
vė “Lietuvos paštas”, R.Paknio, 
“Tyto albos” ir Lietuvos rašy
tojų sąjungos, “Almos litteros” 
ir “Krontos” leidyklos, Lietuvių 
kalbos draugija, verslininkas 
Valdemaras Valkiūnas, moterų 
klubas “Zonta” ir kiti. LG0TIC
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2009 metais Lietuva švęs 
1,000 metų sukaktį nuo pirmo 
jos paminėjimo istorijos kny
gose. Tai didžiulė sukaktis liudi
jantį mūsų tautos ilgą ir pras
mingą praeitį, o dar svarbiau, jos 
ryžtą ir ištvermę nepasiduoti per 
šimtmečius įvairiausių oku
pacijų. Tuo atsparumu pasižymi 
ir lietuviškoji išeivija: tiek caro 
laikais išvykusieji į kitas šalis 
ieškant geresnio, ram esnio 
gyvenimo, tiek pasitraukiančių 
iš krašto po Antrojo pasaulinio 
karo, tiek dabartinė banga, 
ieškanti šviesesnės ateities įvai
riuose pasaulio kraštuose. Bet 
kur lietuvis atsirastų, ten jis 
nepamiršta iš kur kilęs, kaip gi
liai ji su tauta riša jo prigimties 
šaknys. Įsikūręs randa reikalo 
kažką tai “lietuviško” nuveikti. 
Išeivijos “lietuvijai” rengiamos 
šventės yra būtina kaip žmogui 
oras, kad ji neišblėstų ir neišsi
blaškytų svetimuose kraštuose, 
bet tvirtai save pažintų ir iš to 
pasistiprintų ateičiai.

2009 metais Lietuva švęs 
tūkstantinį jubiliejų nuo savo 
istorijos pirmojo paminėjimo 
raštuose. Ta istorija rašoma ir 
toliau -  ji kuriama kiekvienos 
kartos ir palieka savo pėdsakus 
ateities kartoms. Išeivija taip pat 
rašo ir savo istoriją įvairių kraštų 
bei Lietuvos dabartinės istorijos 
lapuose. Kokius mes pėdsakus 
paliksime priklausys nuo mūsų 
gilaus tautinio įsitikinimo bei 
kūrybingumo. Išeivijos lietuvių 
dainų šventės -  proga tą tautinį 
įsitikinimą kūrybiškai išreikšti ir 
palikti jį jaunose širdyse su vil
timi, kad ta kibirkštėlė bus 
išsaugoma dar vienai ir dar ki
tai kartoms.

Devintoji dainų šventė vyks
ta Kanadoje, kuris pasižymi sa
vo daugiakultūrine politika. Jis 
save skiria nuo kaim yninių 
Jungtinių Amerikos Valstijų, ku
ri dažnai sociologų linksniuoja
ma kaip kultūrų lygintoja, kad 
joje kultūros tirpsta. Kanada 
skelbiasi įsiskirianti nuo savo di
džiulio kaimyno tuo, kad jos 
valstybės rėm uose įvairios 
kultūros turi galimybę išlikti 
savitos, “neištirpti” . Kanada 
džiaugiasi daugiakultūros įvai
rove kuri paįvairina jos valstybę 
rasdama vietos visiems ir ne-
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

reikalaujanti, kad čia atvykusios 
tautos atsisakytų savo kultūros 
šaknų, bet verčiau jomis pratur
tintų savo naują kraštą. Ir mes, 
lietuvaičiai, gyvenantys įvai
riuose kraštuose, esame ne tik 
lietuviai, bet ir savo gyvenviečių 
piliečiai bei atstovai. Gyvena
masis kraštas į mus kasdien daro 
įtaką tai elgsena, tai ištarmės 
niuansais, tai atsinešimu į kitus 
kraštus bei žmones. Kai suva
žiuojame iš įvairių kraštų, pama
tome tai kas mus skiria, bet taip 
pat ir tai kas mus jungia.

KONKURSAS
Šventės vadovė yra paskel

busi eilėraščių konkursą. Nori
ma per jį paskatinti kūrybines 
jėgas sukurti eiles, tinkančias 
naujoms dainoms, kurios bus 
atliktos Devintoje dainų šven
tėje Kanadoje. Taip pat jau 
nustatytas dainų šventės šūkis: 
Daina aš gyvenu! Konkursui 
nėra skelbiama tema, nes ma
noma, kad šventės šūkio paskel
bimas paskatins kai kurias kū
rybines mūzas ką nors paruošti. 
Kuriantys tiktai anglų kalboje, 
skatinami taip pat konkurse da
lyvauti. Prašoma, kad konkursui 
pateikiami žodžiai tiktų šioms 
keturioms kategorijoms: daina 
vaikams, jaunim ui, suaugu
siems ir bendram chorui. Ski
riamos po 2 premijos kiekvienai 
kategorijai -  pirmoji premija 
300 dol., antroji 200 dol. Iš viso 
8 premijos. Medžiagą prašome 
pristatyti vadovei Daliai Viskon- 
tienei nevėliau 2007 m. kovo 
mėnesio 16 dienos, adresu: 10 
Kirk Bradden Road East, Eto
bicoke, Ontario M8Y 2E6 Ca
nada. Medžiagą pristatyti vie
name didesniame voke, į atskirą 
mažesnį voką įdėti savo kūrinius 
ir užklijavus voką ant jo užrašyti 
savo slapyvardį. Į kitą, mažesnį 
voką įdėti savo slapyvardį ir 
tikrą savo vardą, pavardę, ad
resą bei telefoną ir el. pašto ad
resą. Galima pateikti savo kūri
nius kelioms kategorijoms, ant 
mažesnio voko nurodant kuriai 
kategorijai taikomas kūrinys.

Dalyvaukime šiame konkur
se, nes generacijų dovana kar
toms yra mūsų meilė lietuviškai 
dainai!

IX Dainų šventės muzikos 
komiteto vardu

Gabija Petrauskienė, Toron
tas, Kanada

mailto:tatarunas@oh.rr.com
DELFI.lt
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SPORTO ŽINIOS

SALFAS S-gos JAUNUČIU 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Kaip jau  ankščiau skel
bėme, 2007 m. S. Amerikos 
Lietuvių j aunučių krepšinio pir
menybės įvyks 2007 m. ge
gužės 19 ir 20 dienomis, Cleve- 
lande, Ohio. Vykdo -  Clevelan- 
do LSK “Žaibas”. Pirmininkas 
ir pirmenybių vadovas -  Vidas 
Tatarūnas.

Varžybas numatoma vykdy
ti šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: B (1991-92 m. gimi
mo), C (1993-94 m.), D (1995
96 m.), E (1997-98 m.) ir F 
“molekulių” (1999 m. gim. ir 
jaunesnių). Pastebėkite, kad F 
“molekulių” ir, galbūt, E kla
sėse komandos bus mišrios.

Dalyvauti kviečiami SAL
FAS s-gos klubai ir kitokį lietu
vių sporto vienetai, atlikę 2007 
m. registraciją SALFAS s-je. 
Komandų skaičius neapribotas 
visose klasėse. Principiniai, 
jaunesnių klasių žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vy
resnėse klasėse, kiek laiko ir 
vietos sąlygos leidžia. M er
gaitėms leidžiama žaisti berni
ukų kom andose, tačiau ne-

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

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

atvirkščiai.
Preliminarinė komandų re

gistracija privalo būti atlikta iki 
2007 m. kovo 20 d. imtinai, 
adresu: Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Drive, Mentor 
OH 44060. Tel. 440-209-0440; 
Faks: 216-481-6064; el. paš
tas: tatarunas@oh.rr.com Tink- 
lalapis: www.zaibas.org

Po preliminarinės regist
racijos bus paskelbta galutinis 
varžybų formatas, mokesčiai ir 
kitos detalės. Galutinė regist
racija, su žaidėjų sąrašais ir mo
kesčiais, privalo būti atlikta iki 
2007 m. balandžio 23 d. imti
nai, pas Vidą Tatarūną.

Viešbučių ir kitas buitines 
informacijas pateikia rengėjai. 
Visais reikalais kreipkitės į 
Vidą Tatarūną.

SALFAS s-gos krepšinio komite
tas, SALFAS s-gos centro valdyba

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

PATVIRTINTI 
KANDIDATAI 

Į LIETUVOS VYRŲ 
KREPŠINIO RINKTINĘ

L ietuvos k repšin io  fe 
deracijos (LKF) vykdomasis 
komitetas vasario 7 d. patvir
tino kandidatų į Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinę sąrašą, vyrų 
ir moterų rinktinių administra
torius bei visų Lietuvos krep
šinio rinktinių direktorių.

P agrind ines r in k tin es  
dvyliktukas:

Šarūnas Jasikevičius, Ar
vydas Macijauskas, Ramūnas 
Šiškauskas, Rimantas Kaukė- 
nas, Donatas Slanina, Linas 
Kleiza, Simas Jasaitis, Dar- 
jušas Lavrinovičius, Kšyštofas 
Lavrinovičius, Darius Songai
la, Robertas Javtokas ir Žyd
rūnas Ilgauskas.

Rezervine rinktine:
Tomas Delininkaitis, Da

rius Pakamanis, Mantas Kal
nietis, Rolandas Alijevas, Ma
rius Prekevičius, Renaldas Sei- 
butis, Steponas Babrauskas, 
Vytenis Jasikevičius, Andrius 
Šležas, Artūras Jomantas, Jo
nas Mačiulis, Mindaugas Lu- 
kauskis, Paulius Jankūnas, 
Povilas C iukinas, Antanas 
Kavaliauskas, Michailas Ani
sim ovas, M arijonas P e tra 
vičius, Darius Šilinskis, Mar
tynas Pocius.

Kaip sakė LKF vadybi
ninkė Rasa Liuimienė, vyrų 
krepšinio rinktinės administra
toriumi patvirtintas Lietuvos 
m oksleivių krepšinio lygos 
(MKL) direktorius Darius Sar- 
kanas. Moterų krepšinio rink
tinės administratoriumi patvir
tintas Martynas Gudas, dirban
tis vadybininku Vilniaus TEO 
ekipoje. Kol kas dar lika ne
paskirti rinktinių vadovai.

LGITIC

SLIDINĖJIMO IŠKYLA KANADOJE
Tradicinė, metinė Montre- 

alio lietuvių slidinėjimo stovyk
la -  iškyla įvyks 2007 m. kovo 
mėn. 8-11 dienomis, Mont La 
Reserve slidinėjimo vietovėje, 
Saint Donat, Quebec, Kana
doje, apie 150 km į šiaurę nuo 
Montrealio.

Stovykla prasideda kovo 
mėn. 8 d. individualiu  s li
dinėjimu Mont La Reserve. 
Kovo mėn. 9 d., penktadienį, 
slid inėjim o išvyka į M ont 
Tremblant. Kovo mėn. 19 d. 
šeštadienį, slidinėjimas ir di
džiojo slalomo varžybos Mont 
La Reserve, o vakare -  bendra 
vakarienė / linksm avakaris 
viešbutyje.

Oficialus viešbutis ir sto
vyklautojų “rendez-vous” cent
ras: I ’Hotel Montcalm, 251, 
chemin Fusey, C.P. 299 (off 
Route 125), Saint Donat, Que
bec J0T 2C0, Canada. Tel. 
(nem okam as): 1-866-424-

J e ig u  planuojate p i r t į  i arba parduoti namą, 
prieš p r iim d a m i g a lu tin i spnznd in ių  a p s ila n k y k ite  

siose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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1333; tel: 819-424-1333; el. 
paštas:

info@hotel-montcalm.com
Tinklalapis:

www.hotel-montcalm.com
Atlikite rezervacijas kuo 

greičiau. Paminėkit “Lithuanian 
Ski Group”. Organizuoja ir in
formuoja: Rytis ir Vilija Bulo
tos: Tel. 514-344-8265 arba 
mob. tel: 514-946-7639. El. paš
tas: viliabulota@hotmail.com 
Adresas: 4550 M iller Ave., 
Montreal, QC H3W 2E3 arba 
iytis.bulota@ville.chateauguay.qc.ca

Visi žiemos sporto mėgėjai 
kviečiami dalyvauti.

Šios varžybos skaitosi kaip 
2007 metų ŠALFASS-gos Ka
nados Sporto apygardos Sli
dinėjimo pirmenybės, kuriose 
dalyvauti kviečiami ir už Ka
nados ribų gyvenantieji lietu
viai slidinėtojai.

SALFAS s-gos centro valdyba

T A U P A I
SAVI PAS SAVUS 

KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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