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—  DEVYNIASDEŠIMT TRETIEJI METAI

LIETUVIŲ TAUTINĖS M INTIES LAIKRAŠTIS

KOVO VIENUOLIKTOJI -  LIETUVOS VALSTYBES
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖ!

AMBASADORIAUS AUDRIAUS BRŪZGOS KALBA  
VASARIO 16-OSIOS MINĖJIME BOSTONE

Gerbiamieji,
Švenčiame Lietuvos Nepri

klausomybės atkūrimo 90-ies 
metųjubiliejų. Neeilinė data, ne
eilinė šventė. Vasario 16-oji yra 
mūsų, Lietuvos vaikų, išsibars
čiusiu po visą pasaulį, šventė. 
Mūsų garbė ir atsakomybė. Va
sario 16-oji yra ir modernios Lie
tuvos valstybės kertinis akmuo.

Pastaruoju metu būta ir dar 
bus visokių sukakčių ir jubilie
jų: Lietuvos ir JAV diplomati
niams santykiams - 85-ri, Lietu
vos Sąjūdžiui - 20 irjau visai ne
užilgo - 1000 metų nuo Lietuvos 
vardo paminėjimo. Taigi, turime 
kuo džiaugtis ir didžiuotis.

Vis tik, aš manau, aukščiau 
visų šių datų iškyla Vasario 16- 
oji. Prieš 90 metų lietuvių tauta 
apsisprendė mesti iššūkį istori
jai ir apginti teisę į savo žemę, 
savo kalbą, savo istoriją ir svar
biausia - savo ateitį. Į ateitį, į lais
vą, demokratiniais pagrindais 
sutvarkytą Lietuvos piliečių 
bendruomenę buvo orientuotas 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
tas. Ne Mindaugo, ne Didžiųjų 
kunigaikščių Lietuvą atkūrė mū
sų tėvai. Atsiremdami į garbin-

ESTIJOS PREZIDENTAS RUSIJĄ PALYGINO SU 
VOKIETIJA PRIEŠ A.HITLERIO IŠKILIMĄ

Talinas, vasario 26 d. Pre
zidento Vladimir Putin valdo
ma Rusija primena Vokietiją 
prieš pat nacių vado Adolfo 
Hitlerio atėjimą į valdžią, dien
raštyje The M oscow Times 
skelbiamame interviu teigia 
Estijos prezidentas.

Prezidentas Toom Hendrik 
Ilves šiam laikraščiui sakė, kad 
Rusiją yra apėmęs „dūrio į nu
garą mentalitetas, o tai primena 
Veimaro respubliką“. „Veimaro 
mentalitetas ... yra toks panašus, 
kad aš tiktai galiu viltis, jog mes 
nenueisime bloga linkme“, - sa
kė jis anglų kalba leidžiamam 
Maskvos dienraščiui.

Veimaro respublika vadina
mas Vokietijos periodas nuo 
Pirmojo pasaulinio karo pabai
gos 1918-aisiais iki 1933 me-

RUSIJA IR SERBIJA PASIRAŠĖ DUJOTEKIO SUTARTĮ
Rusija ir Serbija vasario 24 

d. pasirašė naftos vamzdyno 
projekto „South Stream“ įgy
vendinimo susitarimą, pagal ku
rį Rusija savo dujas transportuos 
per Serbiją į Balkanus bei kitas 
Europos valstybes.

Susitarimą pasirašė Rusijos 
viceministras bei kandidatas į

gą Lietuvos praeitį ir liudydami 
jos gyvastingumąjie atvedė mū
sų kraštą į XX amžiaus moder
nių Vakarų valstybių bendriją. 
Toje bendrijoje mes ir šiandien 
esame, nors teko išgyventi ka
rus, netektis, totalitarizmą, emig
raciją ir vertybių perkainojimą. 
Toji bendrija, per pastaruosius 
dešimtmečius pati neatpažįsta
mai pasikeitusi, sukūrusi tokius 
demokratinius aljansus, kaip 
Europos Sąjunga ir NATO, 
kviečia ir įpareigoja likti ištiki
miems laisvos visuomenės ide
alams ir išvien kurti savo pilie
čių ir viso pasaulio ateitį.

KAIP ATSILIEPIAME Į ŠĮ 
KVIETIMĄ?

Pripažinkim e, progresas 
Lietuvoje yra nesustabdomas. 
Per nepilnus du dešimtmečius 
ne tik atkūrėme Vinco Kudir
kos ir Jono Basanavičiaus Lie
tuvą, bet ir įsiliejome į XXI am
žiaus technologijomis grįstą ži
nių ekonomikos pasaulį. Esame 
vieningos Europos vidaus rin
kos dalis, o Vilnius kitais me
tais užsidės garbingą Europos 
kultūros sostinės vainiką. Su

tų. Būtent šiuo aštrios ekono
minės krizės periodu naciona
lizmo banga, kurstoma troški
mo atkeršyti už pralaimėtą Pir
mąjį pasaulinį karą ir pokario 
reparacijas, į valdžią iškėlė 
tuomet ne itin žinomą populis
tą A.Hitlerį.

Estija, kuri Antrojo pasau
linio karo metais buvo prievar
ta prijungta prie Sovietų Sąjun
gos, nepriklausomybę atkūrė 
1991 metais, kai žlugo sovieti
nis režimas.

Talino ir Maskvos santykiai 
iki šiol tebėra įtempti. Rusija 
atmeta Estijos kaltinimus oku
pacija ir žmogaus teisių pažei
dimais, teigdama, kad Raudo
noji armija iš tikrųjų išlaisvi
no Baltijos valstybes nuo na
cistinės Vokietijos.

prezidentus Dmitrij Medvedev 
ir Serbijos premjeras Vojislav 
Koštunica. „South Stream“ pro
jektu bus užtikrintas 10 mlrd. kb 
m dujų transportavimas kasmet 
per Juodąjąjūrą. Vamzdynas ke
liaus nuo Juodosios jūros kran
to, per Bulgariją ir tuomet įsiša- 
kos į skirtingas kryptis. LRT

Jungtinėmis Valstijomis mus 
sieja Šiaurės Atlanto sutartis, o 
su kaimynais - abipusiai nau
dingas, pagarba ir pasitikėjimu 
grįstas bendradarbiavimas.

Neginčysiu, ne visi ir ne vi
sada bus patenkinti tuo kas yra. 
Ne visi ir šiandien yra patenkin
ti savo Lietuva. Tik ar gerai ži
nome, kokios jos norime? Ar ži
nome, kaip tai pasiekti ir ar mė
giname siekti? O patys? “Lietu
viais esame mes gimę” - kokiais 
lietuviais norime mes būt?

Neapleidžia nuojauta, kad 
labai dažnai mes patys sau ne
galime į šiuos klausimus atsa
kyti: “Cepelinų” Lietuva ar 
“G uggenheim o” L ietuva? 
“Klumpakojo” Lietuva ar “Eu- 
rovizijos” Lietuva? Lietuva lie
tuviams ar Lietuva pasaulyje? 
Jau mums nepatinka ir pats Lie
tuvos pavadinimas anglų kalbo
je  - Lithuania. Tariamai, sunku 
tokį svetimtaučiui ištarti, tai 
verčiau pakeisti į kitokį.

Gali atrodyti keistai: praėjus 
90 metų po Nepriklausomybės 
mes dar neesame tikri dėl savo 
lietuviškumo, nežinome, kaip 

(Nukelta į 4 psl.)

RUSIJA GALI PANAUDOTI KARINĘ JĖGĄ
Rusija gali panaudoti ka

rinę jėgą tarptautiniam teisė
tum ui ginti, te ig ia  Rusijos 
nuolatinis atstovas prie NA
TO. Dmitrij Rogozin neatme
ta galimybės, kad ginant Ru
sijos interesus gali būti panau
dota jėga.

"Šiandien, jeigu Europos 
Sąjunga parengs vieną bendrą 
poziciją arba NATO išeis už

SIŪLOMA STABDYTI “LEO LT” STEIGIMĄ
"Leo LT" steigimas buvo 

valdžios priemonė padovanoti 
"NDX energijos" savininkams 
valstybės turtą, todėl parlamen
taras Kęstutis Cilinskas siūlo 
stabdyti "Leo LT" steigimą.

Konservatorius K.Cilinskas 
išplatintame pranešime teigia, 
kad "NDX energijos" savinin
kai po nacionalinio investuoto
jo  bendrovės sukūrimo nedel
siant parduos 5 proc. jiems pri
klausančių "Leo LT" akcijų. Jo 
manymu, ši vieša informacija tu
rėtų tapti pretekstu Vyriausybei 
nutraukti derybas su "NDX 
energija", o prezidentui - prie
žastimi pareikalauti, kad Seimas 
panaikintų Atominės elektrinės 
įstatymą.

"Jas (5 proc. akcijų), pasak

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Kovo 11-osios minėjimas 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte 2007 m. Vainiką prie Partizano 
Motinos paminklo padėjo Irena Dirdienė ir Jonas Variakojis. De
šinėje stovi Vaclovas Mažeika, taręs prie paminklo žodį apie Ko
vo 11-osios reikšmę Lietuvai.

savo mandato Kosove ribų, tai 
prasidės šių organizacijų kon
fliktas su Jungtinėmis Tauto
mis, ir tada mes taip pat, ma
nau, vadovausimės tuo, jo g  
kad mus gerbtų, reikia panau
doti šiurkščią jėgą, kuri vadi
nama ginkluota", - pabrėžė jis 
per televizijos tiltą Maskva- 
Briuselis.

Nuolatinio atstovo nuomo-

savininko Žilvino Marcinkevi
čiaus, ekspertai vertina 350 mln. 
litų. Tuo tarpu visos "NDX ener
gijos" įneštos akcijos kainavo tik 
kiek daugiau nei 108,3 mln. li
tų. Vadinasi, už 5 proc. "Leo LT" 
akcijų "NDX energija" savinin
kai gaus tris kartus daugiau pi
nigų, nei kainavo visos šių savi
ninkų į "Leo LT" įneštos akci
jos", - išplatintame pranešime 
aiškina K.Cilinskas. Kadangi 
"NDX energijos" savininkai 
parduos valstybei ir Lietuvos 
žmonėms bendrovės "Leo LT" 
akcijas tik keliasdešimt kartų 
brangiau nei įsigijo iš valstybės, 
tai nėra kaip pateisinti Vyriau
sybės, prezidento ir tų Seimo na
rių, kurie nusprendė turtą per
leisti privataus kapitalo įmonei.

ne, šiandien Kosovo klausimas 
sukėlė pasaulėžiūrų konfliktą, 
skirtingų požiūrių į tarptautinio 
saugumo sistemą konfliktą.

"Kai Bukarešte vyks Rusi
jos ir NATO viršūnių susitiki
mas, Rusijos vadovas nesivar
žys kalbėti apie mūsų intere
sus, apie tai, kad saugumas tu
ri būti visiems", - pabrėžė jis.

LRT

JAV REIŠKIA 
NEPASITENKINIMĄ 
RUSIJOS POLITIKA

Jungtinės Valstijos išreiškė 
nepasitenkinimąRusijos "ciniš
ka politika" Kosovo atžvilgiu.

"Manau, Rusija laikosi gana 
ciniškos politikos", - sakė JAV 
valstybės sekretorės pavaduoto
jas Nicholas Burns, kalbėdamas 
apie Maskvos nusistatymą prieš 
Kosovo paskelbtą nepriklauso
mybę nuo Serbijos. "Jų nėra Ko- 
sove, jie nieko nedaro, kad pa
dėtų šalies gyventojams. Jie lai
kosi nuošalyje ir beveik nepade
da", - Fox News sakė N.Burns.

Prieš JAV ir Vakarų šalių pa
ramą Kosovo nepriklausomybę 
nusiteikę riaušininkai Belgrade 
padegė JAV ambasadą, tuo su
keldami JAV ir JT protestus. LRT
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"L ietuva. D evyn i ž in gsn ia i" . Katedros aikštėje tokiu pa
vadinimu buvo atliktas Vasario 16-ąjai skirtas koncertas Vil
niuje. 1918 metų Valstybės atkūrimo aktas, Lietuvos partiza
nų laisvės kovos, Romo Kalantos auka, Sąjūdis, Baltijos ke
lias, Sausio 13-oji ir 2008-ųjų metų Vasario 16-oji - šie devy
ni istoriniai mūsų tautos įvykiai buvo reiškiami koncertu, ta
pusiu pagrindiniu reiškiniu Lietuvos sostinėje. Kiekvienas tas 
istorinis žingsnis buvo pavaizduotas daina ir tapo spektakliu 
su skirtingu apšvietimu ir tautine nuotaika.

D ain in in k ė A istė  S m ilgevičiū tė  dainavo seną "Anties" ro
ko grupės dainą "Krantas" ir ja i pritarė ansamblis "Lietuva". 
Operos solistas Vytautas Juozapaitis, Inga Valinskienė ir Me- 
rūnas Vitulskis dainavo kompozitoriaus Kęstučio Vasiliausko 
"Vėliavą", kadaise jų  dainuotą mokykloje.

A tg im im o him nu tapusią dainą "Pabudome ir kelkimės", 
sukurtą pagal aktoriaus ir poeto Kęstučio Genio eilėraštį, atli
ko Inga Jankauskaitė ir Deivis. Jis, paklaustas, ar esąs patrio
tas, tvirtino, kad jam  skaudu klausytis emigrantų pagyrių apie 
geresnį gyvenimą svetur. "Man Lietuvoje gerai, kad ir kaip 
čia būtų blogai". Kiekvienas lietuvis turėtų būti patriotas.

K atedros a ik štėje  skambėjo ir Andriaus Mamontovo dai
na "Geltona. Žalia. Raudona". Tai kūrinys apie Lietuvą. Dai
nos žodžiais išreiškiamas Lietuvos krašto vaizdus gyvenimas. 
Savo daina jis norįs paskatinti lietuvių kūrybingumą, kalbėji
m ą savais žodžiais, bet ne svetimybėmis. Vasario 16-osios 
šventės vaizdo medžiagą sukūrė filmų kūrėjas Domantas Vil
džiūnas ir dalyvavo fotografas Marius Marius Jovaiša su jo  
neseniai išlaisto albumo "Neregėta Lietuva" vaizdais.

P asitik ėjim ą  praradę darbuotojai, susikompromitavę pa
reigūnai ir kiti geri žmonės be darbo Lietuvoje neliks. Tokiems 
visada atsiras jauki vietelė valstybės valdomame monstre - 
AB "Lietuvos geležinkeliai". Į "Lietuvos geležinkelius" ver
žiasi ne tik valstybės tarnautojai, bet ir įvairių tarnybų parei
gūnai. Net saugumiečiai - kai posto neteko VSD vadovas Ar
vydas Pocius, tarp galimų jo  darboviečių irgi buvo minima 
"Lietuvos geležinkeliai". "Lietuvos geležinkeliuose" netrūks
ta ir žavių moterų. Viena iš jų  - premjero Gedimino Kirkilo 
žmona Liudmila, Vidaus administravimo tarnybos viršininkė.

L ietu vos V idaus reikalų  m in ister ija  skambina pavojaus 
varpais. Jai pavaldžiose institucijose ėmė stigti darbuotojų. 
Tūkstančiai laisvų darbo vietų jau  susikaupė ir valstybės tar
nyboje. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiose ins
titucijose yra keli tūkstančiai laisvų darbo vietų. labiausiai 
trūksta policijos pareigūnų - net 1269.

P o  in tegracijo s į E uropos S ąju n gą prasidėjusi emigraci
jos banga Lietuvos ūkio raidai buvo naudinga, tačiau ateityje 
dėl emigracijos šalis gali susidurti su rimtomis problemomis, 
teigia ekspertai. Vyriausybės kanceliarijos užsakymu atlikto 
tyrimo autoriai konstatavo, kad nors Lietuva prarado apie penk
tadalį darbo jėgos, ekonominiu požiūriu iki šiol šio reiškinio 
integruotas poveikis buvo labiau teigiamas nei neigiamas - 
kelis kartus sumažėjo nedarbo lygis, darbo pajamos ėmė spar
čiai kilti ne tik didmiesčiuose, bet ir periferijoje, sumažėjo 
socialinė įtampa.

B e to , n u sta ty ta , kad ūkio augimą skatino ir gyvenimo 
lygį Lietuvoje kėlė užsienyje uždirbtų pinigų srautai. Nors pas
tarieji į valstybinės statistikos akiratį beveik nepatenka, ne
abejojama, kad jie  yra ženklūs. "Lenkijos centrinio banko spe
cialistai nustatė, kad šios šalies vienam emigrantui pernai vi
dutiniškai teko per 2 tūkst. eurų šalies mokėjimų balanse ap
skaitytų perlaidų, tačiau jie  mano, kad tai tik ledkalnio viršū
nė. Remiantis prielaida, kad tikroji suma buvo bent dvigubai 
didesnė, ir pritaikant šį įvertį Lietuvai, tai gautume išvadą, 
kad mūsų šalies emigrantai 2007 m. persiuntė 5-6 mlrd. litų, 
arba gerokai daugiau nei visa gauta ES parama", - sakoma 
pristatyto tyrimo ataskaitoje.

K ita  vertu s, ek sp erta i p ažym ėjo , kad neigiama emigra
cijos įtaka kasmet stiprėja, ir šis reiškinys ima kelti rim tą grės
mę. Nors teigiama, kad išvykstančiųjų kiekį jau  beveik kom
pensuoja grįžtantys, tačiau pastaruoju metu emigruoja dau
giausia jaunimas - produktyviausia darbo jėgos dalis, be to, 
intensyvėja protų nutekėjimas - vis daugiau lietuvių išvyksta 
studijuoti į užsienį ir baigę mokslus ten pasilieka.

B en d ro v ės " E k on om in ės k o n su lta c ijo s  ir  tyr im ai"  at
liktame tyrime taip pat teigiama, kad ES finansinė parama 
turėjo reikšmingą tiesioginį ir teigiam ą poveikį BVP augi
mui bei ūkio darbo našumo struktūros pokyčiams. Tiesiogi
nio poveikio infliaciniams procesams ES integracija neturė
jo , tačiau turėjo netiesioginį - integracijos lem tą spartesnį 
ūkio augimą. LGĮTIC

JAV išsiuntė New York Filharmonijos orkestrą atlikti diplomatinę misiją Šiaurės korėjos komunisti
nėje valstybėje. Maestro Lorin Maazel po koncerto vasario 26 d. Pchenjane priima gėles. Reuters

G. W. BUSH RAGINA TURKIJĄ 
TRAUKTIS IŠ IRAKO

JAV prezidentas George W. 
Bush paragino Turkiją kiek 
įmanoma greičiau trauktis iš 
Irako.

„Turkija turi judėti į prie
kį, greitai judėti į priekį, pa
siekti savo tikslus ir pasitrauk
ti“ , -  pareiškė G. W. Bush 
vasario 27 d. spaudos konfe
rencijoje B altuosiuose R ū
muose.

Kartu jis pabrėžė bendrą 
JAV, Turkijos ir Irako interesą 
konflikte su Kurdų darbininkų 
partijos (PKK) sukilėliais, ku
rių bazės yra prieš aštuonias 
dienas Turkijos pradėtos sau-

sumos operacijos taikinys. 
„PKK yra bendras turkų, ame
rikiečių ir irakiečių, įsikaitant 
Irako kurdus, priešas“, -  kal
bėjo G. W. Bush.

Vyriausybė Ankaroje iki 
šiol nepateikė duomenų, kiek 
laiko Šiaurės Irake truks Tur
kijos operacija prieš PKK.

Šioje situacijoje JAV susi
duria su problema: ir Bagda
das, ir Ankara yra artimi JAV 
sąjungininkai. Vašingtonas re
mia Turkijos operaciją, suteik
damas jai žvalgybos informa
cijos, tačiau kartu nori išveng
ti Irako skaldymo. LRT

A. SHARON SUNUS UZ GROTŲ
Buvusio Izraelio ministro 

pirmininko Ariel Sharon vyriau
siasis sūnus septyniems mėne
siams sėdo už grotų. 43 metų vy
ras 2007 metų birželį buvo nu
teistas dėl nelegalaus rinkimų 
kampanijos finansavimo.

Buvęs parlam ento narys 
1999 metais per fiktyvias fir
mas į savo tėvo partijos rinki
mų sąskaitą pervedė 1,1 mln. 
eurų slaptų aukų.

Tai buvo septynis kartus di
desnė suma nei leidžia Izrae
lio įstatymai.

A. Sharon 1999 metais lai
mėjo rinkimus dėl „Likud“ 
bloko pirmininko posto. Pra-

ėjus 18 mėnesių, 2001 metų 
vasarį jis tapo Izraelio minist
ru pirmininku. Buvęs Izraelio 
ministro pirmininkas teismo 
proceso išvengė. Jis nurodė vi
siškai pasitikėjęs sūnumi ir 
nieko nežinojęs apie jo  aukų 
rinkimų metodus. Nuo 2006 
metų sausio A. Sharon serga ir 
yra komos būklės.

Buvusiam  Lenkijos prezi
dentui ir „Solidarumo“ profsą
jungos steigėjui Lech Walęsa 
amerikiečių chirurgai sėkmingai 
atliko širdies aortos praplėtimo 
operaciją, praneša lenkų žiniask- 
laida.

Kas bus Demokratų partijos kandidatas JAV prezidento pareigoms? 
Nuotraukoje debatų metu sen. Barack Obama ir sen. Hillary Clin
ton.

JAV KARO LAIVAS 
ARTIMUOSIUOSE 

RYTUOSE
Didėjant įtampai su Sirija 

Jungtinės Valstijos dislokuos 
Artimuosiuose Rytuose savo 
karo laivą. „USS Cole“ ateity
je  patruliuos prie Libano kran
tų, vasario 27 d. Vašingtone 
pareiškė Nacionalinės saugu
mo tarybos atstovas Gordon 
Johndroe, praneša agentūra 
AP . Šiuo žingsniu esą norima 
pademonstruoti „paramą re
giono pastovumui“.

JAV prezidentas George W. 
Bush yra labai sunerimęs dėl 
politinės įtampos Libane. Čia 
jau 15 kartų buvo atidėti pre
zidento rinkimai, nes partijoms 
nepavyksta susitarti dėl kom
promisinio kandidato.

JAV kaltina Siriją blokuo
jant permainas Libane.

ATSISTATYDINO 
ES SVEIKATOS REIKALŲ 

KOMISARAS
Atsistatydino Europos Są

jungos sveikatos ir vartotojų 
apsaugos komisaras Markos 
Kyprianou, nes jis nusprendė 
grįžti į Kiprą ir tapti šalies nau
juoju užsienio reikalų minist
ru, pranešė Europos Komisija.

"Komisijos narys, atsakin
gas už sveikatą, Markos Kyp- 
rianou, šiandien apie savo at
sistatydinimą pranešė Komi
sijos pirmininkui Jose Manu- 
eliui Barroso. Kyprianou at
sistatydina, kadangi priėmė 
Kipro Respublikos preziden
to pasiūlymą tapti Kipro vy
riausybės nariu - užsienio rei
kalų ministru", - pranešė Ko
misija, patvirtindama naujie
nų agentūros Reuters praneši
mą.

M.Kyprianou yra trečiosios 
pagal dydį Kipro demokratų 
partijos narys. Per prezidento 
rinkimus ši partija palaikė lai
mėtoją - komunistų vadą De- 
metris Christofias.
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MES NEBE VERGAI■--------------------------------------------
Vilniuje 1990 m. kovo 11 d. buvo paskelbta pasauliui, kad 

Lietuva vėl nepriklausoma valstybė. Seimas pradėjo įgyven
dinti savo Valstybės suverenitetą. Lietuvos Sąjūdis pradėjo vyk
dyti istorinį mūsų tautos teisingumą.

Užsienio lietuviai gerai dar atsimena, kaip to paties Sąjū
džio kai kurie nariai, įskaitant ir Kompartijos sekretorių, rei
kalavo neerzinti Maskvos, dar palaukti, ieškoti kažkokio statu
so ir likti sąjungoje - neišgyvensime vieni, reikia tartis. Bet 
metas nepriklausomybei atkurti buvo palankiausias. Įžvalgu
sis Vytautas Landsbergis tuo neabejojo - ir laimėjo, nors Krem
lius reikalavo, kad patys lietuviai atšauktų savo nepriklauso
mybę. Tauta buvo pasiryžusi būti laisva, kaip kad buvo ir par
tizanų metais. Lietuva neturėjo ginklų, bet turėjo teisinį pa
grindą ir moralinę stiprybę. Okupantų režimas tuoj pats žuvo 
po Medininkų žudynių. Tarptautinė teisė buvo Lietuvos pusė
je. Demokratine valstybe norinti būti Rusija pripažino Lietu
vos valstybę vėl tokia esančia nuo 1990 m. kovo 11-osios die
nos. Lietuvos ir Rusijos Federacijos sutartis, kaip su nepri
klausoma Lietuvos valstybe, buvo pasirašyta Maskvoje 1991 
m. liepos 29 dieną.

Šiandien Maskva vėl svaidosi žaibais. Kai Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus Užsienio reikalų ministerijos kolegijos po
sėdyje apžvelgė valstybės užsienio politiką ir pareiškė, kad "Mes 
neatsisakome ir neatsisakysime reikalavimų pripažinti sovieti
nės okupacijos fakto ir sieksime okupacijos žalos atlyginimo, 
tačiau kartu ieškosime dialogo su Rusija. Tas dialogas turi būti 
nuoširdus, pagrįstas bendrais principais ir vertybėmis", tai ne
delsiant Maskva reagavo, pavadindama tai šizofrenijos išraiš
ka. Okupaciją esą reikia palikti istorikams, bet ne politikams. 
Maskvos radijo laidoje buvo primintos Rusijos prezidento spau
dos konferencijos, kurių metu jis ne kartą pasakė, kad Baltijos 
valstybės nebuvo pavergtos. "SSRS negalėjo 1941 m. okupuo
ti Baltijos kraštų, nes 1939 metais jos jau buvo įstojusios į 
SSRS". Rusijos prezidentas net nežino, kad 1939 m. Lietuva 
dar buvo laisva šalis. Turbūt Kremliuje tais metais jau buvo 
sudaryti pavergimo planai.

Sovietų Sąjungos palikimą paveldėjo dabartinė Rusija. To
dėl sovietinės okupacijos padarytos žalos atlyginimo klausimą 
Lietuva iškėlė tuoj paskelbus nepriklausomybę. Surengtame 
referendume tauta pasisakė už žalos atlyginimą. Seimo suda
ryta komisija nustatė, kad okupacijos metais padaryta žala sie
kia 28 milijardus dolerių. 2000 m. Seimas priėmė įstatymą, 
kad žala turi būti atlyginta, bet Vyriausybė nieko dėl to nedarė.
Ir po to priimti dokumentai, reikalaujant atsiteisti, G. Kirkilo 
vyriausybės nevykdomi. Pernai 12 Seimo narių priminė žalos 
atlyginimo problemą ir kad Vyriausybė iki 2008 m. kovo 15 d. 
turi parengti šios problemos sprendimą. Bet Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, kaip praneša rusų agen
tūra "Novosti", suabejojo dėl tokio dokumento reikalingumo. 
Rusijos politikai negali atsidžiaugti tokia mūsų užsienio reika
lų vadovo politika. Taip gausiai pilamas vanduo ant radikalių
jų  Rusijos politikų malūno prieš Pabaltijį.

Todėl Rusija ir neigia okupacijos faktą ir nesirengia bet ko
kioms deryboms.

S. Tūbėnas
■ —1

NORIMA ATŠAUKTI "LEO LT" ĮTEISINUSĮ ĮSTATYMĄ
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Iniciatyvinė grupė vasario 
24 d. Vyriausiajai rinkimų ko
misijai (VRK) įteikė prašymą 
leisti rinkti piliečių parašus, 
kad būtų atšauktas nacionali
nio investuotojo bendrovės 
"Leo LT" kūrimą įteisinęs Ato
minės elektrinės įstatymas.

16 žmonių grupė, tarp ku
rių yra prodiuserė Rūta Vana
gaitė, "Transparency Interna
tional" Lietuvos skyriaus va
dovas Rytis Juozapavičius, 
Nepriklausomybės Akto signa
taras Romualdas Ozolas, euro- 
parlamentarė Ona Juknevičie
nė, žurnalistas Artūras Račas 
bei kiti, sieks surinkti 50 tūkst. 
piliečių parašų ir inicijuoti, 
kad Atominės elektrinės įsta
tymas būtų pripažintas neteku
siu galios.

"Tokia iniciatyvos forma 
pasirinkta todėl, kad žlugo pas
kutinės viltys, kad prezidentas 
vetuos įstatymą, todėl mes nu
sprendėm e p asinaudo ti ta 
menkai naudojama forma - pi
liečių teise inicijuoti įstatymų 
leidybą", - R.Vanagaitė.

Iniciatyvinės grupės na
riams kliūva, jog į projektą be 
konkurso buvo įtrauktas pri
vatus investuotojas - VP de
šimtuko valdoma "NDX ener
gija", kuri savo ruožtu kontro
liuoja Vakarų skirstomuosius 
tinklus (VST). Grupės nariai 
sako, jog "NDX energija" tu
ri visas galimybes susižerti

EKSPREMJERAS TAPO DERYBININKU DĖL IGNALINOS 
ATOMINĖS ELEKTRINĖS VEIKLOS PRATĘSIMO

V iln iu s , vasario  26 d. 
(ELTA). Ekspremjeras, dabar 
verslo konsultacijas teikiantis 
52 metų Aleksandras Abišala 
derėsis su Europos Sąjungos 
(ES) valdžia dėl galimo Igna
linos atominės elektrinės (AE) 
darbo pratęsimo.

D erybininką Vyriausybė 
paskyrė antradienį. A.Abišala 
vadovaus komisijai, kuri nag
rinės energijos tiekimo saugu
mo problemas uždarius Vaka
ruose nesaugia laikomą Igna
linos jėgainę iki 2009 metų. Jis 
teigė, kad jėgainės darbo pra
tęsimo tikimybė yra labai ma
ža - apie 5 procentai.

A.Abišala po Vyriausybės 
posėdžio tvirtino, kad Vyriau
sybė suteikė įgaliojimus ne 
derėtis, o konsultuotis dėl 
energetikos sistemos saugu
mo užtikrinimo. Jis pripažino, 
kad vienintelis būdas pratęsti 
Ignalinos AE darbą - ieškoti 
politinių išeičių. „Šį savo dar
bą aš traktuoju kaip kontraktą 
su Vyriausybe, kur man pave
dama vadovauti komisijai, su
darytai iš labai aukšto rango 
ir labai profesionalių diplo
matų ir valstybės tarnautojų“, 
- žurnalistams sakė A.Abiša
la. Pasak jo , po 2009 m etų 
grėsmės bus rimtos. „Beveik 
akivaizdu, kad labai didelių

pelną net ir neprisidėjusi prie 
naujos atominės jėgainės bei 
elektros jungčių  su Lenkija 
bei Švedija statybos, nes Vy
riausybės bei privataus inves
tuotojo sutartys numato, jog 
"NDX energija" galės trauk
tis iš projekto po dvejų metų. 
Pasak jų, 38,3 proc. "Leo LT" 
akcijų "NDX energijai" ga
rantuoja 2,7 mlrd. litų vertės 
turtą, kuris privačiam inves
tuotojui traukiantis iš projek
to turės būti atlygintas arba 
Vyriausybės, arba kito atei
nančio investuotojo.

Be kita ko, iniciatyvinės 
grupės nariai teigia, jog "NDX 
energija" nei į atominės elek
trinės, nei elektros jungčių sta
tybą nežada investuoti savo lė
šų - esą viskas bus atliekama 
skolintais pinigais bei valsty
bės biudžeto lėšomis. Tuo me
tu atsakomybė už paskolas, pa
sak iniciatorių, atiteks Vyriau
sybei.

"Maximos" savininkai taip 
pat kaltinami neturintys pakan
kamos patirties įgyvendinti to
kio masto energetikos projek
tus, be to, mąstoma, kad "NDX 
energija" kaip nacionalinio in
vestuotojo bendrovės dalinin
kė įgis išskirtinę teisę dalyvau
ti Europos Sąjungos (ES) ir 
Lietuvos valstybės finansuoja
muose projektuose.

Grupė išsako ir tradiciniu 
jau  tapusį nepasitenkinimą,

problemų neišvengsime, nes 
tik ra i nespėsim e pasta ty ti 
naujos elektrinės iki to laiko, 
tik ra i nespėsim e pasta ty ti 
jungčių nei su Švedija, nei su 
Lenkija, tikrai nespėsime pa
staty ti E lektrėnuose naujo 
bloko ir tikrai neturime jokių 
garantijų, kad galėsime tiesiai 
įsigyti elektros energijos“ , - 
sakė A.Abišala. Anot jo, Ig
nalinos AE darbo pratęsimas 
keleriems metams galėtų būti 
viena iš galimybių. „Vienin
telis būdas yra ieškoti politi
nių išeičių ir galbūt rasti tokį 
būdą“ .

Vasario 26 d. Vyriausybės 
sudarytos komisijos vadovo 
A.Abišalos pavaduotoju pa
skirtas Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Žygimantas 
Pavilionis, nariais - Ūkio mi
nisterijos sekretorius Artūras 
Dainius, Europos teisės depar
tamento generalinis direkto
rius Deividas Kriaučiūnas, už
sienio reikalų ministro patarė
jas Česlovas Vytautas Stanke
vičius ir Užsienio reikalų mi
nisterijos Ekonominio saugu
mo politikos departamento di
rektorius Romas Švedas.

A .A bišala konsultavo ir 
pirm ąją privačią „M ažeikių 
naftos“ šeimininkę - JAV ben
drovę „Williams“.

jog kursimos nacionalinio in
vestuotojo bendrovės "Leo 
LT" pirmuoju veiklos tikslu 
numatomas naudos siekimas 
sau ir savo akcininkam s, o 
atominės jėgainės bei elektros 
jungčių statyba nusirita į ant
raeiles prioritetų pozicijas.

Nacionalinio investuotojo 
bendrovė "Leo LT", turėsianti 
statyti naują atominę jėgainę 
ir elektros jungtis su Lenkija 
bei Švedija, bus steigiama, su
jungiant valstybės valdomas 
"Lietuvos energijos" ir Rytų 
skirstomųjų tinklų (RST) ak
cijas bei "NDX energijos" val
domas bendrovės VST akcijas.

Pagal Lietuvos Konstituci
ją  bei Piliečių įstatymų leidy
bos iniciatyvos įstatymą, ini
ciatyvinė grupė, surinkusi 50 
tūkstančių Lietuvos piliečių, 
turinčių rinkimų teisę, parašų 
gali teikti Seimui įstatymo pro
jektą ir j į  Seimas privalo svars
tyti.

VRK įregistravus iniciaty
vinę grupę ir išdavus specia
lius parašų rinkimo lapus, įgy
jam a teisė 2 mėnesius agituoti 
už norimą priimti įstatymą ir 
rinkti piliečių parašus. Per 2 
mėnesius nesurinkus reikiamo 
50 tūkstančių rinkimų teisę tu
rinčių Lietuvos piliečių para
šų skaičiaus, tolesnis parašų 
rinkimas nutraukiamas, o pa
rašų rinkimo lapai perduoda
mi VRK. LGĮTIC

KONSERVATORIAI SIŪLO 
TRAUKTIS ŪKIO BEI UR 

MINISTRAMS
Ekspremjerą, verslo kon

sultantą Aleksandrą Abišalą 
paskyrus vyriausiuoju dery
bininku dėl galimo Ignalinos 
atom inės e lek trinės (IA E) 
antrojo bloko veiklos pratę
simo, opoziciniai konserva
toriai siūlo iš postų trauktis 
ūkio bei užsienio reikalų mi
nistrams, nes tokiu paskyri
mu esą parodyta, jog  jie  ne
sugeba vykdyti savo pareigų.

"Jei užsienio reikalų bei 
ūkio m inistrai nesugeba at
likti savo pareigų ir konsul
tuotis su Europos Komisijos 
(EK) ir Europos Sąjungos 
(ES) valstybių narių kompe
tentingais atstovais dėl gali
m ų bendrų veiksmų užtikri
nant Lietuvos energetinį sau
gumą po 2009 metų, tai jie  
galėtų pamąstyti apie atsista
tydinimą", - sako Tėvynės są
jungos pirmininko pavaduo
toja Rasa Juknevičienė.

Pasak jo s , V yriausybės 
sprendimas suformuoti spe
cialią komisiją, kuri turės nag
rinėti energijos tiekimo sau
gumo problemas po 2009 me
tų ir kuriai vadovaus A.Abi- 
šala, verčia abejoti ūkio ir už
sienio reikalų ministrų Vyto 
Navicko ir Petro Vaitiekūno 
kompetencija. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės šventės metu S.Daukanto aikštėje, Vilniuje, pakeliant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavas prezidentas Valdas Adamkus su svečiais. (Lietuvos Prezidentūros 
spaudos tarnyba, kaip paprastai, nuotraukų aprašuose nerašo, kas yra kiti asmenys). www.president.lt

LIETUVOS IR JAV DIPLOMATINIŲ RYŠIŲ PARODA
Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo dienos -  Kovo 
11-osios proga Lietuvos Res
publikos generalinis konsula
tas Čikagoje š.m . kovo 11 d., 
antradien į, 7:00 v.v. maloniai 
visus kviečia į fotografijų pa
rodos, skirtos Lietuvos Res-

LR generalinio konsulato Čikagoje atidarymo šventė (1924 m.)

JURGOS IVANAUSKAITĖS 
ROMANŲ FILMAS ČIKAGOJE

K ovo 9 d., sekm adienį, 5
v.v. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos -  Kovo 11- 
osios proga Lietuvos Respubli
kos generalinis konsulatas Čika
goje maloniai visus kviečia į ki
no filmo „Nuodėm ės užkalbė
jim as“ , kurio scenarijus parašy
tas Jurgos Ivanauskaitės roma
nų "Ragana ir lietus", "Placebas" 
ir "Sapnų nublokšti" motyvais, 
premjerą Čikagoje. Sis režisie
riaus Algimanto Puipos filmas 
bus rodomas Europos Sąjungos 
filmų festivalyje „Gene Siskel“ 
kino centre.

"Tai istorija apie vyrų paže
mintas, maištaujančias moteris, 
kurios išsivaduoja tik "kitoje re
alybėje". Skausminga jaunos 
moters aistra kunigui ir gyveni
mo vidurio sulaukusios psicho- 
terapeutės intymus dienoraštis, 
kurį leista perskaityti visiems 
norintiems. Kino scenarijuje pa
naudoti rašytojos kūrybos ma
gijai būdingi elementai: sapnai, 
kūniškos aistros, savižudybės

publikos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų diplomatinių santykių 
aštuoniasdešimt penkerių me
tų sukakčiai paminėti, atidary
mą, kuris vyks Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Paro
dos pristatymą Čikagoje ren
gia Lietuvos Respublikos ge-

nuojauta. Negaliu tvirtinti, kad 
visos mano vizijos buvo rašyto
jos priimtos. Nesu žodžio per
kėlimo į ekraną šalininkas. Pa
prastai knyga, kurios siužetu re
miuosi kurdamas filmą, man yra 
žemėlapis, padedantis orientuo
tis į galutinį tikslą, autorinį kino 
kūrinį. Filme turėtų atsirasti 
švelnios ironijos. Romano "Ra
gana ir lietus" siužetas drastiš
kas, provokuojantis. Dialogai, 
charakteriai - spalvingi, erotiš
ki... Slapta viliuosi, kad tai bus 
filmas ne tik man ir mano drau
gams, bet ir platesniam žiūrovų 
ratui. Noriu sukurti filmą apie 
moteris, kurios išdrįso užminti 
ant vyro šešėlio (kai kuriose ša
lyse tai didelė nuodėmė...)", - sa
ko režisierius Algimantas Puipa.

„Nuodėmės užkalbėjimas“ 
(sukurtas 2007 m., trukmė 98 
min.) pagrindinius vaidmenis at
lieka aktoriai Rasa Samuolytė, 
Kostas Smoriginas, Remigijus 
Sabulis, Aleksas Kazakevičius, 
Nelė Savičenko.

neralinis konsulatas Čikagoje 
kartu su Balzeko lietuvių kul
tūros muziejumi.

Lietuva ir JAV 1922 m. už
mezgė diplomatinius santy
kius, kurių 85-ąsias metines 
minėjome pernai. 1940 m. so
vietų invazija privertė uždary
ti JAV diplomatinę misiją Lie
tuvoje, bet Lietuvos atstovai 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se ir toliau tęsė savo darbą, nes 
JAV niekada nepripažino pri
verstinės Lietuvos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą.

Parodoje apžvelgiami be
veik devyni Lietuvos ir JAV 
diplomatinių santykių ir drau
gystės dešim tm ečiai. N uo
traukose išvysite buvusius ir 
esamus prezidentus, valstybės 
veikėjus, ministrus, Lietuvos 
ir Amerikos žmones. Seniau
sioje parodos fotografijoje 
įamžintas pirmųjų Lietuvoje 
beisbolo  varžybų, vykusių  
1926 metais Kaune, momen
tas. Naujausioje - 2007 metų 
nuotraukoje - pavaizduota 
džiugi Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir JAV pre
zidento George W. Bush su
sitikimo akimirka. Parodoje 
vaizdingai atskleidžiami ilga
laikiai, pastovūs žmonių ry
šiai, kurie jungia Lietuvą ir 
JAV.

GRIAUNAMA “AUŠROS VARTŲ” BAŽNYČIA
Kaip bebūtų skaudu, atrodo, 

jog apie pusantrų metų trukusi 
Niujorko lietuvių kova su Kata
likų Bažnyčios hierarchais dėl 
vienintelės lietuviškos švento
vės Manhattan -  Aušros Vartų 
bažnyčios (Our Lady ofVilnius) 
- pralaimėta. Aplinkiniams gy
ventojams jau pranešta apie ne
trukus prasidėsiančius šio pasta
to nugriovimo darbus.

Siąprieš maždaug šimtą me
tų tikinčiųjų lietuvių lėšomis pa
statytą bažnyčią 2006 metų pa
baigoje Niujorko arkivyskupija 
uždarė. Pagrindiniai argumentai 
tada buvo blogas pastato tech-

(Atkelta iš 1 psl.)
AMBASADORIAUS...

norėtume prisistatyti prašalai
čiui. Tik dabar pradėjome kurti 
taip vadinamą Lietuvos įvaiz
džio strategiją, nes supratome, 
kad vien krepšinis gali sufor
muoti labai jau vienpusišką Lie
tuvos įspūdį.

Teko girdėti nuomonę, kad 
lietuviai bene labiausiai iš kitų 
išsiskiria savo drąsa, todėl mū
sų šalies įvaizdis galėtų būti ku
riamas “drąsos” pagrindu. Išties, 
mūsų istorija pilna netikėtų, kar
tais didvyriškų poelgių: Žalgi
rio mūšis, Tado Kosciuškos su
kilimas, knygnešių pasiaukoji
mas, pokario partizanų kovos, 
Romo Kalantos auka, Lietuvos 
Seimo gynimas 1991 metų sau
sį ir dar daug kitų. Drąsa nugali 
baimę, konformizmą, neryžtin
gumą, skatina kūrybines galias 
ir proveržį ten, kur to mažiau
siai tikimasi. Tik drąsūs ir rizi
kuoti pasiruošę žmonės yra ver
ti sėkmės. Bet vien drąsos ne
pakanka. Tikiuosi, kad mes lie
tuviai, būsime ne tik drąsūs, bet 
ir išmintingi.

APIE DRĄSĄ IR IŠMINTĮ 
KASDIENYBĖJE

Leiskite paliesti vieną pro
blemą, kuri jau  ilgus metus 
mums neduoda ramybės, bet 
vis niekaip neišsisprendžia. 
Dažnai j i  net dienos šviesos 
neišvysta, taip ir lieka tūnoti 
prietemoje, užgožta emocijų, 
am bicijų ir anonim inių ko
mentarų. Aš kalbu apie lietu
vių ir žydų santykius.

Turime pripažinti, kad dar 
neesame apmastę ir susitaikę su 
Lietuvos žydų istoriniu pavel
du ir jo  vieta Lietuvos valsty
bės istorijoje, dar nepasiruošę 
mūsų buvusių judėjų tikybos 
kraštiečių vadinti lietuviais. Su 
lenkais, su rusais, su vokiečiais 
ir kitomis tautomis esame iš- 
sprendę kur kas rimtesnius gin
čus, o štai į žydus vis dar žiūri
me nepatikliai. Ir jie į mus žiū
ri nepatikliai. Dar vis gajos abi
pusės nuoskaudos ir netrūksta 
abipusių kaltinimų. Sito nega
lima nepastebėti, net ir šitoje 
Atlanto pusėje. Girdėjome apie 
nesusipratimą su jidiš ansam
bliu, ruošiantis Los Angeles

ninis stovis bei tai, kad į pamal
das nesusirenka pakankamai ti
kinčiųjų.

Netrukus po bažnyčios už
darymo susikūrė jos gynimo 
komitetas, vadovaujamas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Niu
jorko apygardos pirmininkės 
Ramutės Žukaitės. Įvairiausio
mis priemonėmis - prašymais, 
pareiškimais, akcijomis, pike
tais bei peticijomis - lietuvių 
bendruomenės nariai bei kiti 
parapijiečiai bandė paveikti jų  
šventovę uždariusį Niujorko ar
kivyskupijos kardinolą Edward 
Egan. Buvo kreiptasi net ir įju-

Tautinių šokių šventei. Niekaip 
netyla aistros dėl Šnipiškių žy
dų kapinių Vilniuje, dėl ko 
mums grūmoja net JAV Kon
gresas. Nesutariame dėl skau
džių istorijos faktų vertinimo, 
ieškodami tos vienos ir vienin
telės tiesos.

Trūksta susikalbėjimo, kaip 
liaudyje yra sakoma. Tuo tar
pu aš pirmiausia pasigendu pa
ties kalbėjimo - Lietuvoje ir 
Amerikoje, noro bendrauti, 
diskutuoti ir be pykčio ar iš
ankstinių nusistatymų ieškoti 
pozityvių sankirtų.

Žinau, kad būsiu paklaustas, 
o kodėl ana pusė nerodo noro? 
Ar jiems mažiau brangi santar
vė? Atsakau: būkime drąsūs ir 
išmintingi, būkime pirmieji, ku
rie ištiesia ranką toms tautoms, 
su kuriomis ilgus amžius gyven
dami greta išvien kūrėme Lie
tuvos istoriją. Pirmiausia sieki
me dialogo, o gal ilgainiui pa
sieksime santarvę ir teisingumą. 
Belaukdam i visiem s mums 
brangaus Lietuvos vardo 1000 
metų jubiliejaus, turėtume kuo 
pasidžiaugti.

RYŠKIOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SPALVOS
Lietuva nuėjo ilgą ir duo

bėtą kelią. Būta daug praradi
mų, užtat dabar galime džiaug
tis ir didžiuotis, kad Lietuva 
yra laisva ir nepriklausoma. 
Gal kam sunku patikėti, bet 
laisvės Lietuvoje yra su kau
pu. Svarbu tik išmokti atsakin
gai ta laisve naudotis.

Ne mažiau svarbu yra sukurti 
ekonomiką, ypatingai jos ener
getikos sektorių, kuri būtų lais
va nuo išorės priklausomybės ir 
galimų manipuliacijų.

Trečias uždavinys, kaip toje 
stebuklinėje lietuvių liaudies pa
sakoje, yra bene sunkiausias ir 
man labiausiai rūpintis - išsau
goti artimą, draugiškumu ir part
neryste grįstą ryšį su Jungtinė
mis Amerikos Valstijomis. To 
reikalauja strateginiai Lietuvos 
interesai, tam įpareigoja Ame
rikoje gyvenantys ir dirbantys 
mūsų tautiečiai.

Tikiu, kad Lietuvos ateitis 
bus šviesi, kad Lietuvoje gyventi 
bus gera ir garbinga.

A.Brūzga, 2008 m. vasaris

ridines organizacijas, rašytos 
peticijos į Vatikaną.

Nors susitikimuose su spau
dos atstovais kardinolas Egan 
yra sakęs, jog iš draudimo kom
panijos gautus pinigus jis keti
na panaudoti šios bažnyčios nu
griovimo darbams (anksčiau bu
vo manoma, kad už tas lėšas bus 
taisomas prakiuręs pastato sto
gas), vilties išsaugoti šventovę 
buvo.

Tačiau Aušros Vartųgynimo 
komitetas sužinojo, jog bažny
čia tikrai bus griaunama. Nei pa
rapijiečiai, nei bažnyčios gyni
mo komitetas apie tai informuoti 
nebuvo.

http://www.president.lt
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GENERALINIS KONSULAS 
LANKĖSI DES MOINES, IA

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius š. m. 
vasario 20-22 dienomis lankėsi 
Iowa valstijos sostinėje Des 
Moines. Vizito metu susitiko 
su valstijos valdžios bei moky
mo įstaigų atstovais, apsikeitė 
nuom onėm is apie galim as 
glaudesnio bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos ir Iowa valstijos 
sritis.

Generalinis konsulas buvo 
pristatytas tos valstijos Sena
to ir Atstovų rūmų posėdžiuo
se, bendravo su Iowa senato
riais ir rūm ų nariais. Abeji 
valstijos parlamento rūmai A. 
Daunoravičių paskelbė Iowa 
valstijos garbės svečiu. Kalbė
damas A. Daunoravičius padė
kojo už šiltą priėmimą ir ilga
metę JAV žmonių ir administ
racijos paramą Lietuvos lais
vės siekiams bei išreiškė viltį 
dėl glaudesnio L ietuvos ir 
Iowa valstijos bendradarbiavi
mo ekonomikos, kultūros ir 
švietimo srityse.

Vizito metu Lietuvos gene
ralinis konsulas susitiko su Iowa 
valstijos ekonominės plėtros de-

ŠVENTOJO KARALAIČIO KAZIMIERO KELIAS
Kartais girdime sakant: ne 

šventieji puodus lipdo ir šven
tieji po mūsų žemę nevaikšto. 
Netiesa. Šventieji ne iš debe
sų nukrinta. Visi jie  šios mūsų 
žemės takais vaikščiojo, ir da
bar daugybė jų  tebevaikšto. 
Dievas ir Jo angelai ir dabar 
mato daugybę šventųjų čia pat, 
apie mus, tik mes jų  nepaste
bime. Duonkepiai, statybinin
kai, mokytojai, gydytojai, ligo
nių slaugytojos, tarnautojai, 
troleibusų ir autobusų vairuo
tojai..., kurie gerbia Dievą, my
li žmones, vengia nuodėmių ir 
savimeilės, nuoširdžiai ir išti
kimai atlieka savo profesijos 
darbus ir šeimos pareigas... 
Šventumas - tai ne utopinių , 
didžių ir nerealių darbų atliki
mas. Šventum ą išreišk ia  pir
m iausia  tie m aži kasd ien iai 
darbelia i, pagal Dievo valią ir 
su meile atliekami.

Šventasis m ūsų Tėvynės 
g lobėjas K azim ieras augo 
Krokuvoje, karaliaus dvare ir 
buvo auklėjamas kaip valsty
bės veikėjas. Jo tėvą Kazimie
rą jau  trylikametį Lietuvos di
dikai 1440 m. išsirinko di
džiuoju kunigaikščiu atskirai 
nuo Lenkijos, o septyniolik
metis buvo pakviestas tapti ir 
Lenkijos karaliumi, taip atnau
jinant dviejų valstybių perso
nalinę uniją. Kai vyriausias jo  
sūnus Vladislovas žuvo kare 
su turkais. visiems buvo aišku, 
kad Lenkijos ir Lietuvos val
dovo sostas turi tekti antrajam 
sūnui - Kazimierui. Net mėgin
ta j į  keturiolikmetį padaryti 
Vengrijos karaliumi, tik žygis

partamento Europos padalinio 
vadovu Micah Kiel. Jis pristatė 
Lietuvos ekonomikos galimy
bes ir susipažino su Iowa valsti
jos ekonominiu potencialu. Su 
Europos padalinio vadovu bu
vo aptartos Lietuvos ir Iowa 
bendradarbiavimo galimybės 
ekonomikos srityje bei planai 
surengti verslo misiją į Lietuvą 
ir kitas Baltijos valstybes.

Konsulas A. Daunoravičius 
taip pat apsilankė Des Moines 
miesto kolegijoje, kur susitiko 
su šios mokslo įstaigos prezi
dentu, atskirųjos padalinių va
dovais ir kolegijos studentais. 
Pokalbių metu Des Moines ko
legijos atstovai generalinį kon
sulą supažindino su kolegijos 
veikla ir jos tarptautiniais ry
šiais, buvo pasikeista nuomo
nėmis apie kolegijos ir Lietu
vos mokslo įstaigų bendradar
biavimo galimybes.

Generalinis konsulas kole
gijos darbuotojams ir studen
tams skaitė paskaitą apie Lie
tuvos istoriją ir kultūrą, supa
žindino juos su Lietuvos užsie
nio politikos aktualijomis, san
tykiais su JAV bei atsakė į stu-

(1458 - 1484)

nepavyko. Nepaisant šios ne
sėkmės, jis toliau buvo moko
mas hum anistinių ir karinių 
mokslų, tėvas j į  ir vieneriais 
metais jaunesnį brolį Joną Olb- 
rachtą dažnai vežiodavosi su 
savimi po Lenkiją ir Lietuvą, 
rodydamas, kaip reikia vieto
je  spręsti valstybinius reikalus.

Nuo 1481 m. jaunasis Ka
zimieras puikiai laikė valsty
bės valdymo egzaminą. Tėvui 
esant Lietuvoje, jis, gyvenda
mas Radome, išmintingai ir 
drausmingai valdė Lenkijos 
karalystę. Sudrausmino lupi- 
kaujančius pareigūnus, su
tramdė siautėjančius plėšikų 
būrius, keletui metų į priekį su
tvarkė valstybės finansus taip, 
kad karalystės biudžetas tapo 
pertekliniu. Buvo labai sunku 
to pasiekti, žinant didikų ape
titą puotoms ir linksmybėms, 
bet karalaičio kilnus elgesys ir 
autoritetas laimėjo. Kazimie
rą mylėjo visa Lenkija, nuo 
turtingo iki vargšo, tad ir jo  po
tvarkių buvo klausoma.

Paskutinius gyvenimo me
tus karalaitis praleido Lietuvo
je: Vilniuje, Trakuose, Medi-

LR Gen. konsulas A. Daunoravičius su Iowa valstijos senatoriais Nancy J. Boettger ir Daryl Beall 
bei Des Moines kolegijos prezidentu Rob Denson (dešinėje). Tado Kubiliaus nuotr.

dentų klausimus apie Lietuvą. 
Renginyje buvo paruoštas in
formacinis stendas apie mūsų 
šalį, kuriame buvo pateikta in
formacija apie Lietuvos kultū
rą, istoriją ir supažindinama su 
turizmo į Lietuvą galimybėmis.

Iškilmingos vakarienės Des 
Moines kolegijoje metu Lietu-

ninkuose, Gardine. Dirbo vals
tybės kanceliarijoje, buvo at
sidėjęs maldai ir gailestingu
mo darbams. M ėgo lankyti 
Vilniaus bažnyčias net naktį, 
melstis Švenčiausiame Sakra
mente budinčiam Jėzui. Kai 
rytą dvariškiai puldavo ieško
ti dingusio karalaičio, ne kar
tą rasdavo j į  užsnūdusį prie 
Katedros durų.

Lankydamas vargšus jų  lūš
nose, užsikrėtė vargšų liga - 
plaučių džiova. Neišmanantys 
gydytojai pasiūlė anais laikais 
populiarią priemonę: priimti pa
rinktą gražią gulovę. Draugai, 
dvariškiai ir artimieji įkalbinėjo 
pasigailėti savo jaunystės ir jų  
vilčių, bet karalaitis griežtai at
kirto: Malo mori quam foedari
- verčiau man mirti negu susi
tepti! Tai padrąsinantis skaistu
mo pavyzdys Lietuvos jaunimui
- merginoms ir vaikinams mūsų 
dienomis, kai nuolat juos dirgi
na seksuali reklama ir erotikos 
perkrauti tele ir kino ekranai.

K aralaitis m aldingai mirė 
G ardino pilyje 1484 m. kovo 
4 d. ir  buvo palaidotas vieno
je Vilniaus Katedros koplyčių. 
Atmindami jo  pamaldumą, ge
rumą vargdieniams ir skaistumą, 
žmonės tuojau pradėjo kalbėti 
apie kaip apie šventąjį. Jo gar
sas dar plačiau pasklido, kai 
1518 metais, pasirodęs kaip ri
teris ant balto žirgo, pervedė Lie
tuvos didžiosios kunigaikštystės 
pulkus per patvinusią Dauguvą 
ir padėjo laimėti mūšį prieš daug 
gausesnę Maskvos kunigaikš
tystės kariuomenę.

Popiežiaus legatas Zacha

vos generaliniam konsului, kaip 
pagarbos ženklas, buvo įteikta 
tą  dienąvirš Iowa valstijos Kon
greso rūmų plevėsavusi valsti
jos vėliava. Vizito metu A. Dau- 
noravičius suteikė pasikalbėji- 
mąvietinei radijo stočiai "WHO 
News Radio 1040".

LR Gen. konsulato Čikagoje inf.

rijas Fereris 1520 m. apklausė 
daugybę artimai Kazimierą pa
žinojusių asmenų ir to žygio 
dalyvių, parašė p irm ąją  jo  
biografiją, kuri buvo išspaus
dinta, ir jau  1521 m. Kazimie
ras buvo įrašytas į šventųjų są
rašus. P op iežiu s K lem ensas  
V III 1602 m . p a tv ir tin o  šį 
įrašym ą , tada 1604 m. Vilniu
je  vyko neapsakomai didingos 
iškilmės šventojo karalaičio 
garbei. Šv. K azim ieras pa
skelb tas L ietuvos g lobėju  
1636 m., viso pasaulio lietuvių 
jaunimo globėju - 1950 m.

Kai sovietų valdžia 1950 
m. uždarė Vilniaus Katedrą, 
šventojo sarkofagas buvo per
keltas į Šventųjų apaštalų Pet
ro ir Povilo bažnyčią. Prie jo  
įvyko ir svarbiausi Lietuvos 
Krikšto 600 metų jubiliejaus 
minėjimai. Tik 1989 metų ko
vo 3 dieną šventojo Globėjo 
relikvijos ant klierikų pečių su
grįžo į savo vietą, į gražiąją 
koplyčią Katedroje.

Šventojo Kazimiero atmi
nimas traukia ir drąsina tikin
čiųjų, ypač jaunimo širdis. Po 
gilios, nuoširdžios maldos, 
kartais pačioje Katedroje ar 
net prie jos durų, patiriame, 
kaip išsisprendžia svarbūs ir 
smulkūs, atrodę neišrišam i 
dalykai. Nesigėdykime prašy
ti jo  užtarimo Dievui ir Švenč. 
Motinėlei, kurią jis taip my
lėjo, giesmę jos garbe savo 
ranka išsirašė ir j ą  į karstą įdė
ti paprašė. Visa širdimi tikė
kimės būsią išgirsti, nes Šven
toji Dvasia įkvepia mūsų pra
šymus ir jo s  išpildo.

D. A. B.

Lietuvos R espublikos ge
neralinis konsulatas Čikagoje 
kovo 8 d., šeštadienį, 6:00 v.v.
maloniai visus kviečia į vakarą, 
skirtą pažymėti Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dieną - 
Kovo 11-ąją, kuris vyks Lietu
vių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte.

P. AMERIKOS LB 
PIRMININKŲ IR DRAUGIJŲ 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Vasario 29 - kovo 2 die
nomis vyko Pietų Amerikos 
Lietuvių Bendruomenių pir
mininkų ir Draugijų vadovų 
su v až iav im as  A rg en tin o s  
sostinėje, Buenos Aires.

S uvažiav im e dalyvavo  
Lietuvos Respublikos amba
sados pirmoji sekretorė (Lai
k in o ji re ik a lų  p a tik ė tin ė ) 
Laura Tupe; Pasaulio LB val
dybos pirmininkė Regina Na- 
rušienė; San M artin m iesto 
savivaldybės m eras Dr. R. 
Ivoskus, Tarptautinės migra
cijos organizacijos atstovai ir 
visi Pietų Amerikos lietuvių 
bendruomenių, organizacijų 
ir jaunim o sąjungų pirminin
kai ir atstovai.

Suvažiavimo organizato
riai: Lietuvos Respublikos am
basada Argentinoje, San Mar
tin miesto savivaldybės meras 
Dr. R. Ivoskus, Berisso savi
valdybės sindikato generalinis 
dir. A. Dulke, Argentinos Lie
tuvių Organizacijų Sąjungos 
Taryba (ALOST), Argentinos 
L ie tuv ių  Jaunim o sąjunga 
(ALJS), Prelatas Edmundas 
Putrimas, Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas užsie
nio lietuvių sielovados reika
lams ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) valdybos 
narys ir ir Pietų Amerikos rei
kalų komisijų pirmininkas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
junga (PLJS).

Pietų Amerikos Lietuvių Ben
druomenių ir Organizacijų suvažia
vimo ruošos komiteto informacija
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ŠVENTĖ LOS ANGELES
Lietuvos Garbės konsulas 

V. Čekanauskas savo sveikini
mą pradėjo  paskaitydam as  
prez. V Adamkaus kalbą (pa
sakyta p riim an t iškilm ingą  
Lietuvos kariuomenės rikiuo
tę 2008 m. vasario 16 d. Ka
tedros aikštėje, Vilniuje, Lie
tuvos Valstybės atkūrimo šven
tės proga).

Jūsų Ekscelencijos Estijos, 
Latvijos ir Lenkijos Preziden
tai,

Vasario 16-osios iškilmių 
viešnios ir svečiai!

Šiandien švenčiame mūsų 
tautos vienybės ir susitelkimo, 
pasitikėjimo ir valstybės dvasi
nės tvirtybės šventę - Lietuvos 
Valstybės atkūrimo Jubiliejų. 
Minime dieną, kuomet prieš de
vynias dešimtis metų Tautos ta
ryba visam pasauliui paskelbė: 
Lietuva trokšta būti laisva, mū
sų tauta yra gyva ir pasirengusi 
atkurti savo valstybę.

Ano meto dokumentai liu
dija, kad nepriklausomos vals
tybės atkūrimo priešininkų bu
vo ir užsienyje, ir pačioje Lie
tuvoje. Tačiau drąsiai ir aiškiai 
dvidešim ties signatarų  pa
reikšta valia tapo ugnimi, įžie
busia laisvės liepsną kuri pa
sklido po visą Lietuvą. Ji pa-

VASARIO 16-TOSIOS PROGA
Vakar mažas būrelis lietu

vių kartu su Lietuvos valsty
bės atkūrimo Akto signataro 
prof. Mykolo Biržiškos šeimos 
nariais, sulig įsisenėjusia tra
dicija, lankėsi Kalvarijos ka
pinėse, kurių mauzoliejuje nuo 
1962 metų amžinam poilsiui 
atsigulė šio garbingo lietuvių 
tautos sūnaus žemiški palaikai. 
Gėlių puokštės papuošė jo  ir 
jo  žmonos kapavietę. Lietuvo
je  šios dienos šventės išvaka
rėse Prezidento rūmuose sig
natarų giminėms yra įteikia
mos gėlės, kurios vėliau yra 
padedamos ant Vasario 16-to- 
sios Akto signatarų kapų.

Cituojant prezidento Valdo 
Adamkaus žodžius "Perduoda
mos gėlių puokštės yra visos 
tautos padėka sąžiningai lais
vės keliu ėjusiems ir savo vals
tybei tarnavusiems asmenims. 
Tai ženklas, kad jie ir jų  dar
bai visuomet lieka gyvi žmo
nių atmintyje ir garbingiau
siuose Lietuvos istorijos pus
lapiuose".

Su Vasario 16-toja baigėsi 
ilgas Lietuvos valstybės atsta
tymo kovos laikotarpis kuris 
prasidėjo tuoj pat po jos pra
radimo 1795 metais. Valsty
bingumo praradimas sujudino 
naują tautiškumo jausmą. Grį
žo pasididžiavimas savo tautos 
garbinga praeitimi, meile savo 
kalbai. Įdomu buvo sužinoti iš 
signataro Mykolo Biržiškos 
anūkės, kad ir jos senelis iki 
18 m etų amžiaus nemokėjo

siekė žmonių širdis, pakėlė ko
vai už savo tautos, savo žmo
nių laisvę.

Ši ugnis buvo saugom a 
daugelio širdyse per visus sun
kiausius priespaudos ir okupa
cijos metus. Ji vėl suliepsnojo 
akinančia laisvės liepsna, nu- 
švietusia naują kelią į nepri
klausomą, demokratišką ir pi
lietišką Lietuvą.

Šis kelias reikalauja atsako
mybės ir dažnai nėra lengvas. 
Tačiau Lietuva visada turėjo 
išminties ir ryžto įveikti net pa
čius sudėtingiausius uždavi
nius ir per sunkumus pakilti 
naujai kovai už laisvę, už ker
tinių vertybių įsikūnijimą. Pa
sitikėjimas, viešumas ir atsa
komybė buvo nepriklausomos 
valstybės ir laisvų piliečių kel
rodžiai istorijos vingiuose. 
Šios pam atinės vertybės ir 
šiandien kreipia bei, tikiu, at
eityje kreips mūsų žingsnius į 
kūrybos dvasios ir drąsios Lie
tuvos ateitį.

Būkime verti savo valsty
bės, savo Lietuvos kūrėjai! 
Sveikinu visus devyniasdešim
tojo valstybės atkūrimo Jubi
liejaus proga!

Valdas Adamkus, Lietuvos 
Respublikos prezidentas

lietuvių kalbos. Reikia tikėti, 
kad Vinco Kudirkos "Varpas" 
bei Jono Basanavičiaus "Auš
ra" daug prisidėjo ne tik prie 
jo, bet ir kitų lietuvių tautai 
daug nusipelnusių asmenų grį
žimo prie savo šaknų, prie sa
vo lietuviško kamieno, prie sa
vo kalbos. Tuo pavyzdžiu tu
rėtų sekti ir visi šių dienų po 
platųjį pasaulį išsisklaidę lie
tuviai, nes kalbos mokėjimas 
tai tiltas vedantis į pilnesnį sa
vo kilmės ir tautos pažinimą 
bei meilės jai ugdymą.

M ažai kam žinoma, kad 
ruošiant Nepriklausom ybės 
aktą kilo nesutarimas dėl pa
ties Akto teksto ir kad keturi 
(iš to dvidešimtuko) atstovai 
protestuodami pasitraukė iš 
Lietuvos Tarybos. Ir tik J. Ba
sanavičiui perėmus pirminin
kavimą protestuotojai ne tik 
grįžo atgal, bet ir jų  pasiūlytas 
Nepriklausomybės Akto teks
tas buvo priimtas be pataisų. 
Vienas iš to ketvertuko buvo 
Mykolas Biržiška.

Vasario 16-ji yra mūsų vi
sų šventė. Vincas Kudirka sa
vo "Tautiškoje giesmėje" yra 
aiškiai pasakęs, kad Lietuva 
yra mūsų Tėvynė ir kad mes 
visi esame tos garbingos tau
tos vaikai (ne kai kurių asme
nų pravardžiuojami daugumo
je  nusikaltėlių palikuonys). Jo 
linkėjimas tautai eiti doros ke
liu ir dirbti jos ir žmonių nau
dai tai nebuvo iššūkis taisyti tai 
kas nėra sugedę ir tuo kartais

TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS 
DEPARTAMENTAS PRIE 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Sveikinimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos proga

Prieš aštuoniolika metų, vedinu neįtikėtino vienybės jausmo ir 
laisvės troškimo mūsų tauta nusimetė penkis dešimtmečius 

trukusį okupacijos jungą ir atkūrė valstybingumą.

Sunku rasti žodžius apibūdinančius išeivijos svarbų 
Lietuvos laisvės byloje. Užsienyje gyvenantys tautiečiai 

visada palaikė tautos laisvės troškimų, vykdė intensyvių veiklų 
siekiant Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Susitelkimas, solidarumas, vienas kito supratimas ir 
pagarba vienas kitam -  šių vertybių, kuriomis gyvenome 

nepriklausomybės atkūrimo aušroje, taip trūksta šiandien.

Nuoširdžiai sveikindamas šia iškilminga proga, linkiu, 
kad kovo 11-osios šviesa rodytų mums kelių 

į tvirtos, pilietiškos, drųsios Lietuvos kūrimų.

A n tanas P etrauskas
Generalinis direktorius 

Vilnius
200k m. kovo 1 i d.

ŠVENTE LOS ANGELES 
LIETUVIŲ VIENSĖDIJOJE

Vasario 17-tą, sekmadienį, 
10:15 ryto šv. Kazimiero pa
rapijos kieme iškeltos vėlia
vos, bažnyčioje atlaikytos iš
kilm ingos pamaldos. 12:30 
p.p. didžioji salė prisipildė 
sklidina įnešus vėliavas, šven
tę gražiu žodžiu pradėjo, visus 
pasveikinęs, pravedė himnų 
giedojimą ir klebono Stanislo
vo Anužio invokaciją perskai
tė minėjimo rengėjų - Ben
druomenės apygardos pirmi
ninkas Antanas Polikaitis.

Toliau šventės pravedimą 
perėmė Saulius Žemaitaitis.

gal ir pakenkti geram Lietuvos 
vardui. Jo linkėjimas ateičiai, 
kad meilė Lietuvai amžinai 
degtų mūsų širdyse tebėra tiek 
pat aktualus šiandien kiek jis 
buvo aktualus ir praeityje.

Šios šventės proga linkiu, 
kad "Tautiška giesmė" - mūsų 
valstybės himnas ir pasididžia
vimas, tenelieka vien tik me
lodingos dainos žodžiai, bet 
tampa prasminga lietuvio prie
saika likti ištikimu tautai ir 
valstybei.

Vytautas Č ekanauskas ,
Lietuvos Respublikos Garbės 
generalinis konsulas

Pristatyti garbės svečiai - es
tų, latvių konsulai, mūsų gar
bės gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas. Visi trys buvo kvie
čiami prie mikrofono ir prabi
lo į susirinkusius (konsulo V. 
Čekanausko žodis spausdina
mas šiame numeryje).

Pasveikinti Lietuvos prezi
dento  dek re tu  apdovanoti 
šventėje dalyvaujantys vieti
nio telkinio veikėjai ir veikė
jos. Perskaityti Californijos 
gubernatoriaus, Los Angeles 
miesto mero ir kitų aukštų val
džios atstovų sveikinimai.

Viešnią kalbėtoją Ievą But
kutę, "Misija Sibiras" dalyvę, 
gimusią ir augusią Lietuvoje, 
dabar teisę  stud ijuo janč ią  
Washington, DC, pristatė JAV 
LB Tarybos prezidiumo narė 
Violeta Gedgaudienė. Prele
gentė, drauge su kitų jaunuo
lių grupe, prieš pora metų ke
liavo į Sibirą, aplankė ištrem
tųjų buvusias gyvenvietes ir 
tvarkė apleistas jų  kapines. Sa
vo įdomią kalbą paryškino 
skaidrėmis. Paskaita buvo jau
dinančiai įdomi, nors vėliau 
buvo girdėt apgailėjimų, kad 
per mažai paskaitininkė apie 
pačią kelionę pasakojo (dau

giau apie savo šeimos ir jos 
prosenelių gyvenimo kelius ir 
ištrėmimą). Pasigesta ir dau
giau bei įvairesnių skaidrių. 
Bet ačiū ir už tiek. Buvo labai 
įdomus ir įtemptas pusvalan
dis. Juk veik kiekvieno šią die
ną salėje esančio lietuvio ko
kie nors artimieji per tuos bai
siuosius trėmimo laikus yra 
patekę ir gal visam laikui likę 
Sibire. Ne vieną kartą šiurpu
lingai perbėgo ir vėl grįžo min
tis, kad "jei kiek, tai ir aš ten 
būčiau atsidūręs". O kaip ne
daug tereikėjo...

Perskaityta ir priimta rezo
liucija. Kaip ir kiekvieną me
tą  Lietuvių fondas per atstovę 
Violetą Gedgaudienę įteikė pi
niginę auką šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos vedėjai 
Marytei Newsom. Čekį, skirtą 
mokyklos deklamavimo kon
kursą laimėjusiems įteikė JAV 
LB Vakarų apygardos pirmi
ninkas Antanas Polikaitis. Dė
kodama už paramą mokyklai, 
vedėja prisiminė ir Los Ange
les Tautinius namus, kurie, jos 
žodžiais, mokyklą visada re
mia stambia auka.

Išnešus vėliavas, prasidėjo 
"linksmoji dalis". Grupė jau
nų  m erginų, p asip u o šu sių  

(Nukelta į 7 psl.)
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VASARIO 16-OSIOS
MINĖJIMO ATGARSIAI
Š.m. vasario 17 d. Dievo 

Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje, Cleveland, 
OH, įvyko "Lietuvos Nepri
klausomybės akto 90-tųjų me
tinių minėjimas" surengtas LB 
Clevelando apylinkės valdy
bos. Salėje buvo apie 350 žiū- 
rovų-klausytojų, kurie sėdėjo 
salės pasieniais iš trijų pusių, 
nes pagrind inės m inėjim o 
apeigos ir meninė programa 
vyko salės vidury, o dalis atli
kėjų sėdėjo scenoje.

M inėjim ą pradėjo Cleve- 
lando LB apylinkės pirminin
kas Algis Gudėnas, JAV ir Lie
tuvos himnai ir kun. Gedimi
no Kijausko, S.J. invokacija. 
Dr. Viktoras Stankus, tam tiks
lui įpareigotas, perskaitė gau
tas proklamacijas, sveikinimus 
ir pristatė įvairių tautybių at
stovus. Jie buvo sutikti šiltais 
plojimais. Senatoriaus George 
V. Voinovich proklam aciją  
perskaitė jo  atstovas Clevelan- 
de, o Clevelando miesto tary
bos proklamaciją skaitė pats 
šio rajono tarybos narys Mi
chael D. Polensek. LR garbės 
gen. konsulė Ingrida Bublienė 
trumpai apibudino šios dienos 
šventę ir jos reikšmę.

Minėjimo meninę dalį pra
vedė Kęstutis Civinskas. Ją su
darė 24 Clevelando lietuvių 
meninių vienetų pasirodymai: 
Darius Čepulis (deklamacija), 
"Exultate" choras, ke tu rių  
"Exultate" choro narių daina 
(Edas Kijauskas, Simas Ki- 
jauskas, Jonas Muliolis, Rytas 
Urbaitis), Aniceta Giedraitie
nė (skaitymas), "Gintarinės 
stygos" (kanklės), jaunim o 
dainos vienetas "Naujoji Intri
ga", solistė Virginija Bruožy- 
tė-M uliolienė, "Švyturio" ir

(Atkelta iš 6 psl.)
ŠVENTĖ LOS ANGELES...

tautiniais rūbais, grakščiai pa
šoko "Blezdingėlę" o po to pa
tys jaunieji šokėjai, mokyklos 
vaikučiai, žiūrovų ypatingam 
džiaugsmui, gyvai ir judriai su
kosi ratelyje. Deklamavimo 
konkursą laimėję vaikai dekla
mavo, mokyklos orkestrėlis 
"Gintarėliai" grojo patriotines 
liaudies dainas. Visi susirinkę, 
pagal lapeliuose išspausdintus 
žodžius, jauniesiems muzikan
tams pritarė dainuodami.

Pirmininkas Antanas Poli- 
kaitis, visiems padėkojęs, bai
gė šventę ir pakvietė visus, tu
rinčius bilietus, arba norinčius 
juos įsigyti, rinktis apatinėn sa- 
lėn, kur jau laukė šeimininkės 
su garuojančiais pietumis.

Dėkui Bendruomenei už 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą, o visiems lietuviams - 
Sveiki sulaukę devyniasdešim
tos Vasario Šešioliktosios!

Rūta Šakiene

"Švyturiukų" šokių grupės, 
jaunučiai Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos šokėjai "Tė
viškės žiburėliai". Neužmiršti 
buvo ir susirinkusieji. Jie bu
vo pakviesti kartu su atlikėjais 
sudainuoti trejetą dainų, kurių 
žodžiai buvo išsp au sd in ti 
šventės programoje. Šį užda
vinį jie mielai atliko.

Buvo labai malonu stebėti, 
klausytis ir džiaugtis mūsųjau- 
nimu ir jų  pastangomis. Jų vei
dai ir judesiais švytėjo entu
ziazmu už kurį žiūrovai atsi
dėkojo karštais plojimais. Ne
galima paneigti fakto, kad gau
sūs jaunieji programos atlikė
jai (net 129!) kaip tik ir sutrau
kė tiek daug žiūrovų - tėvelių, 
senelių ir kitų įvairių kartų gi
minių - tos šios šventės daly
vių daugumos, kur, kitais atve
jais, nebūtų šioje šventėje taip 
gausiai pasirodžiusi.

Artėjant programos pabai
gai, buvo pagerbti Clevelande 
gyvenantys šios šventės daly
viai, vien dėl to, kad jie  buvo 
gimę 1918 metais, sugiedant 
jiems "Ilgiausių metų". Tai bu
vo neapgalvotas ir beprasmiš
kas rengėjų mostas nieko ben
dro neturįs su šia švente. Ačiū 
Clevelando LB apylinkės val
dybai sugebėjusiai suburti se
nai matytų, retai matomų, ar iš 
vis nematomų žmonių skaičių. 
Tai buvo puikiai išnaudota 
proga LB iždui pripildyti. At
rodo, kad tautiškumo išlaiky
mas buvo kažkokia antraeilė, 
vėliau atklydusi mintis, je i iš 
viso tokia mintis buvo.

Algirdas V. Matulionis

P A L M  B E A C H ,  FL

Sausio 21 d ., sekmadienį, 
šios apylinkės metinė geguži
nė, pradedanti šiuos metus, dėl 
žvarbaus ir šalto oro, praėjo 
gana kukliai. Kai paprastai ge
gužinėse dalyvaudavo per 100 
svečių, tą  dieną apsilankė tik 
57. O tai gegužinei, kaip pir
majai šiemet, buvo ruoštasi ne
paprastai daug. Pietums buvo 
pagaminti lietuviški "balandė
liai" su baravyku padažu, o 
prie kavos visi galėjo paragauti 
mūsų ponių pagamintų puikių 
pyragaičių. Kas norėjo ko nors 
stipresnio, galėjo gauti iš vei
kusio baro. Svečiai buvo sune
šę dovanų, kurios loterijos bū
du buvo dalijamos susirinku
siems. Šią gegužinę padėjo su
rengti daug žmonių. Maisto 
ruošim ui vadovavo Jūratė 
Miklienė, barui - Andrėja Zo- 
tovaitė ir Dovilė Petrikonytė, 
loterijai - Ona Rušėnienė ir Po
vilas Manomaitis. Visus malo
niai linksmino Vytauto Daugir
do parinkta ir garsiakalbiais 
perduota lietuviška muzika. 
Visiems tiek daug dirbusiems 
valdyba reiškia nuoširdžiausią 
padėką.

V asario 13 d. Palm Beach 
Post milijoninio tiražo dien- 

(Nukelta į 11 psl.)

ESTIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Vasario 23 d., Latvių kul
tūros centre, Lakewood, Ohio, 
įvyko Clevelando estų ben
druomenės Estijos Nepriklau
somybės atkūrimo, 1918 m. 
vasario mėn. 22 d., minėjimas. 
Šventę pradėjo ir šiai popietei 
vadovavo Clevelando estų vei
kėjas Hans Ruus. JAV himną 
sugiedojo Kristine Holda, o 
maldą sukalbėjo Peeter Orro. 
Mirusieji buvo pagerbti atsi
stojimu ir tylos minute.

Clevelando estų bendruo
menę sveikino latvių atstovė, 
primindama šio minėjimo tiks
lą, lietuvių vardu Clevelando 
ALT’o valdybos narė Beatricė 
Pautienėnė, savo sveikinimą 
užbaigė pastaba, kad visada tu
rime būti budrūs V. Putino kės
lams. Pagrindinėje šventės kal
boje Clevelando estų veikėjas, 
buvęs estų skyriaus pirminin
kas Andreas Ants Traks, ap
žvelgė Estijos istoriją nuo 1918 
metų iki šių dienų, iškeldamas 
svarbius to laikotarpio įvykius, 
ir šio minėjimo prasmę. Jis taip 
pat prim inė susirinkusiem s 
prieškario Estijos prezidento 
nuosprendį nesipriešinti ginklu 
sovietinio komunizmo jėgai. 
Dėl šio nuosprendžio dar ir da
bar estų tarpe yra didelis nuo
monių skirtumas: vieni j į  ger
bia, kiti niekina. Savo 33 mi
nučių kalba Andreas Ants Traks 
įrodė, kad estai gerai supranta 
jų  Nepriklausomybės šventės 
tikslą - išlaikyti tautiškumą ir 
valstybiškumą.

Trumpoje meninėje dalyje 
eilėraštį Pohjamaa UloVinter 
skaitė June Lintermnn, o Franz 
L ist kurin į La Campanella  
skambino pianistė Anne-Mai 
Palm.

Estų veikėja ir šio renginio 
bendradarbė Karin Ruus padė
kojo visiem s šventės daly
viams, latvių ir lietuvių svei
kintojams ir programos atlikė
jam s, p ris ta tydam a ir šio 
straipsnio autorių. Minėjimas 
buvo užbaigtas visų dalyvių 
sugiedotu Estijos himnu. Buvo 
malonus pabendravimas besi- 
vaišinant skaniais estiškais už
kandžiais, pyragais ir kavute.

P.S.: Kodėl, jau  daug metų 
rengiamuose Estijos N epri
klausomybės šventės minėji
muose, kuriuose rašantysis yra 
dalyvavęs, nė karto nepasiro
dė Clevelando lietuvių ben
druomenės "pagrindinių" or
ganizacijų valdybų nariai ar jų  
atstovai. Prisimintina, kad š.m. 
vasario 17 d. Clevelande įvy
kusiame "Lietuvos Nepriklau
somybės akto 90-ųjų metinių 
minėjime" atsilankė ir Cleve- 
lando estų bendruomenės at
stovai. Toks Clevelando lietu
vių bendruomenės elgesys yra 
ne tik nesuprantamas, bet ir ne
mandagus.

Algirdas V. Matulionis

C H I C A G O ,  IL

Č ikagoje lankėsi muzikas 
Gediminas Zujus ir čia įstei
gė pirmąjį Scenos ir estetikos 
m okyklos (SEM ) p ad a lin į 
Amerikoje. Lietuvoje ta mo
kykla pradėjo tarptautinį pa
siruošimą roko operos "Eglė, 
žalčių karalienė" šių metų va
saros prem jerai. M okyklos 
padaliniai organizuojami vi
same pasaulyje. Tai būsianti 
kūrybos, vaidybos, šokio ir 
dainavim o m okykla, skirta 
jaunimui nuo 13 metų. Ten, 
kur yra lietuvių, steigiami ma
ži padaliniai. Jaunimas bus 
ruošiamas operai - Sigitos Ge
dos ir Laim io V ilkončiaus 
šiuolaikinėje operoje "Eglė, 
žalčių karalienė". Repetuojant 
su jaunimu išaiškės gabieji at
likėjai, kurie bus pakviesti at
vykti į Lietuvą pasirodymui. 
Dalyvaus jaunimas iš 20 kraš
tų, kiekvienoje grupėje bus tik 
15 vaikų. Šį projektą remia 
Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerija ir Kultūros ir spor
to rėmimo fondas. Čikagoje 
SEM koordinatore paskirta 
Rūta Mičiulienė. Kartu dirbs 
džiazo muzikantas Kęstutis 
Stančiauskas ir choreografė 
Lina Bulovaitė. Lemonte įvy
ko pirmoji vaikų atranka, at
vyko 20 vaikų. Pamokos vyk
siančios vieną kartą savaitė
je. Pusantros valandos pamo
ka kainuosianti 25 dol.

B alzek o  lietuvių kultūros 
m uziejuje vasario 16-osios 
vakarą įvyko nuostabi mūsų 
užsienio lietuvių Amerikoje 
paroda, pavadinta "Pirmoji 
banga". Parodos eksponatai 
buvo atvežti iš M. Mažvydo 
bibliotekos Lietuvoje, papil
dyti Balzeko muziejuje turi
mais pirmųjų emigrantų gyve
nimo ir veiklos paveikslais- 
fotografijomis. Išleistame lei
dinyje, kurio v irše lį 1916
1917 m etų čia matome, yra 
kruopščiai paruošta pirmųjų 
lietuvių atvykimo į JAV ap
žvalga lietuvių ir anglų kalbo
mis. Parodos atidaryme daly
vavo gausūs būriai žmonių. 
Daugelį stebino M. Mažvydo 
bibliotekos paruošti duome
nys, kad nuo 1898 m etų iki 
1914 m etų šį kraštą atvyko 
13,688,744 imigrantai, jų  tar
pe 252,594 lietuviai. Tuo me
tu ne visi lietuviai užsirašyda
vo savo Lietuvos tautybę, tad

jų  tikrai buvo dar daugiau. Pa
roda buvo uždaryta kovo 1 d. 
Jos atvežimą finansavo Lietu
vos Vyriausybė. Ji bus rodo
ma ir kituose miestuose. Ver
ta  pam atyti m ūsų išeivijos 
JAV-se istoriją, profesionaliai 
paruoštą.

L ie tu v ių  O p era  Č ik a g o 

je  šį pavasarį stato G. Verdi 
trijų  veiksm ų operą "Travia
ta". Spektaklis vyks M orton 
m okyklos salėje balandžio 
27 d.

Svč. M . M arijos šv en to 

vėje  Marquette Parke pirm ą 
kartą Vasario 16-osios pamal
dų metu nebebuvo giedamas 
Lietuvos himnas.

"D irvos" redaktorių Čika
goje aplankė kunigas pranciš
konas Julius Sasnauskas ir pa
sidalijo šio meto aktualijomis 
Lietuvoje. Jis už disidentinę 
veiklą jaunuolio metais buvo 
nuteistas pusantrų metų lais
vės atėmimo ir penkerius me
tus išbuvo Sibiro tremtyje. Či
kagoje jo  susikaupimo Gavė
nios pasakojim ai susilaukė 
gausaus b ū rio  k lau sy to jų  
Brighton Parko Marijos šven
tovėje, kurioje vikaru yra kun. 
Jaunius Kelpša. Kun. J. Sas
nauskas papasakojo ir apie 
Bernardinų veiklą.

G e d im in a s  Š in k ū n a s , 
Kauno savivaldybės įmonės 
"Kauno planas" direktorius ir 
architektas, viešėdamas Čika
goje pas tėvelius, vizitavo 
"Dirvos" redaktorių ir papasa
kojo kaip vyksta didžiojo spor
to stadiono statybos darbai, ku
rį remia Europos Sąjunga.

“ P r ie  d v id e š im tm e č io  
s le n k sč io : kodėl nemokam 
džiaugtis Lietuvos laim ėji
mais" - Vytauto Didžiojo uni
versiteto prorektoriaus prof. 
Egidijaus Aleksandravičiaus 
paskaita Kovo 11-osios šven
tėje, ku rią  rengia Lietuvos 
konsulatas Čikagoje Lemonto 
lietuvių Bočių salėje kovo 8 d.

"Lyric" op era  Č ikagoje  

jau  paskelbė kito sezono aš- 
tuonias operas, kurios bus sta
tom os Čikagoje: M assenet 
"Manon", Bizet "Perlų žve
jai", Berg "Lulu", Gershwin 
"Porgy and Bess", Puccini 
"Madama Butterfly", Wagner 
"Tristan und Isolde", Mascag
ni "Cavalleria Rusticana", Le
oncavallo "Pajacai" ir Mozart 
"Pagrobimas iš Seraglio".



8 DIRVA . 2008 m. kovo 4 d.

LIETUVA IR PASAULIS
Lietuva vasario 22 dieną prisijungė prie Velingtono deklara

cijos dėl neleistiną žalą civiliams sukeliančių kasetinių sprogmenų 
uždraudimo. Deklaraciją pasirašiusios 82 valstybės patvirtino sie
kį uždrausti šiuos sprogmenis ir pasveikino iniciatyvą gegužės 19 
dieną Dubline sušaukti konferenciją. Konferencijoje turėtų būti 
priimtas šį draudimą įtvirtinantis tarptautinės teisės instrumentas. 
Sis instrumentas būtų teisiškai visiems privalomas ir turėtų uždrausti 
neleistiną žalą civiliams sukeliančius kasetinius sprogmenis ir jų  
naudojimą. Toks sprendimas buvo patvirtintas Naujosios Zelandi
jos sostinėje Velingtone vykusioje konferencijoje, kurioje 103 vals
tybių atstovai diskutavo apie būsimosios tarptautinės sutarties prin
cipus ir svarbiausias nuostatas.

Lietuva nuosekliai siekia , kad tarptautinės humanitarinės tei
sės principai būtų įtvirtinti tarptautinio bendravimo praktikoje, o 
kartu ir kariavimo priemonių ir metodų ribojimo srityje. Lietuva 
aktyviai remia tarptautinės bendruomenės iniciatyvas uždrausti ne
leistiną žalą civiliams keliančių kasetinių sprogmenų naudojimą. 
Lietuvos karinės pajėgos savo arsenaluose neturi kasetinių sprog
menų ir neplanuoja jų  įsigyti. Galimo kasetinių sprogmenų riboji
mo arba visiško uždraudimo klausimai šiuo metu nagrinėjami Jung
tinių Tautų Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų Vyriausy
binių ekspertų grupėje ir už JT ribų vykstančiame tarptautinio do
kumento rengimo procese, kuris dar vadinamas Oslo procesu.

L ietuvos užsien io  reikalų ministras Petras Vaitiekūnas va
sario 26 dieną vyko dviejų dienų oficialaus vizito į Izraelį. Tai 
pirmasis oficialus Lietuvos užsienio reikalų ministro vizitas į 
Izraelį valstybinių santykių istorijoje. Vizito Izraelyje metu nu
matyti ministro susitikimai su Izraelio prezidentu Simonu Pe
res, užsienio reikalų ministre Cipi Livni, Izraelio Parlamento 
(Kneseto) pirmininke Dalia Icik, Pramonės, prekybos ir darbo 
ministru Eliju Jišai, Parlamento Finansų komiteto pirmininku, 
Izraelio-Lietuvos draugų grupės parlamente pirmininku Stasu 
Misežnikovu. Susitikimuose aptarti dvišaliai santykiai, jų  plėt
ros perspektyvos ir kryptys, Europos Sąjungos kaimynystės po
litiką, tarptautinės užsienio politikos aktualijas -  Artimųjų Ry
tų taikos procesą, santykius su Iranu ir kt. Programoje taip pat 
vyko susitikimai su Izraelio verslo atstovais, Litvakų bendruo
menės nariais (Lietuvos žydų asociacija, Beit Vilna).

M inistras lankėsi Yad Vashem muziejuje Jeruzalėje -  didžiau
siame pasaulyje Holokausto tyrimų centre, padėjo vainiką Holo
kausto aukoms ir didvyriams atminti. Ministras P.Vaitiekūnas vizi
to metu įteikė prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimą -  Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių -  rašy
tojui, poetui, buvusiam Vilniaus geto kaliniui, Lietuvos žydų kul
tūros puoselėtojui Abraomui Suckeveriui. Užsienio reikalų minis
terijos garbės ženklais „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ Lietu
vos diplomatijos vadovas apdovanojo Izraelio piliečius, kurie ak
tyviai prisidėjo prie Lietuvos valstybės pripažinimo Izraelyje ir 
diplomatinių santykių užmezgimo tarp dviejų valstybių -  Lietuvo
je  gimusį ir gyvenusį rašytoją Icchoką Merą bei Izraelio diplomatą 
Josifą Govriną.

V asario  27  d ien ą  ministras skaitė paskaitą apie Lietuvos 
užsienio politikos tikslus Herclijos tarpdisciplininių studijų 
centre, vasario 28 dieną dalyvavo Lietuvos ambasados Izrae
lyje rengiamame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėji
me.

Lietuvos Seim o Užsienio reikalų komitete abejonių, ar Lietu
va turėtų pripažinti Kosovą, nekilo. Komiteto nariai penktadienį 
vienbalsiai pritarė Seimo nutarimo projektui, kuriuo pripažįstama 
Kosovo Respublika - suvereni ir nepriklausoma valstybė. Seimas 
dėl šio projekto balsuos, kai kovo 10 dieną susirinks į pavasario 
sesiją. Beveik neabejojama, kad parlamentarai paseks daugumos 
Europos Sąjungos (ES) šalių ir Jungtinių Valstijų pavyzdžiu bei 
pripažins buvusią Serbijos provinciją nepriklausoma valstybe. Ko
sovo nepriklausomybę viešai yra parėmę aukščiausi Lietuvos pa
reigūnai - prezidentas Valdas Adamkus, užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas, Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas. Lietu
vos vadovų teigimu, susidariusioje situacijoje Kosovo nepriklau
somybė yra vienintelis tvarus sprendimas, atveriantis saugumo ir 
stabilumo perspektyvą regione.

Vasario 17 dieną Kosovo parlamento vienbalsiai priimtoje Ne
priklausomybės deklaracijoje skelbiama, kad Kosovas bus demo
kratinė, pasaulietinė, daugiaetninė, visų bendruomenių teises ger
bianti respublika. Serbija Kosovo nepriklausomybės deklaraciją 
vadina neteisėta. Iš didžiųjų valstybių Kosovo nepriklausomybei 
labiausiai priešinasi Rusija ir Kinija. Buvusios Serbijos provinci
jos nepriklausoma taip pat nenori pripažinti keturios ES šalys - 
Ispanija, Kipras, Slovakija ir Rumunija. Sios valstybės baiminasi, 
kad Kosovo atvejis paskatins aktyviau veikti ir kitus laisvės 
norinčius. (LGĮTIC, LR URM, ELTA)

Lietuvos užsienio reikalų ministras P.Vaitiekūnas vasario 27 d. tarėsi su Izraelio prezidentu Sh.Per- 
res.

“KOSOVO NEGALIMA LYGINTI 
SU ABCHAZIJA”

V iln ius, vasario 22 d. Bu
vęs Aukščiausiosios Tarybos- 
Atkuriamojo Seimo pirminin
kas, europarlamentaras Vytau
tas Landsbergis tvirtina, kad 
nepriklausomybę paskelbusio 
Kosovo negalima lyginti su au
tonominiu Gruzijos Abchazi- 
jos regionu.

Serbijos Kosovo provinci
jai paskelbus nepriklausomy
bę jos pavyzdžiu ketina pasekti 
autonominiai Gruzijos regio
nai Abchazija ir Pietų Osetija. 
Abchazijos prezidentas praei
tą  savaitę pareiškė ketinąs 
kreiptis į Rusiją, Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą ir Ne
priklausom ų Valstybių San
draugą su prašymu pripažinti 
jos nepriklausomybę. Daugu
ma apžvalgininkų neabejoja, 
kad Rusija pasinaudos Koso
vo precedentu, kad paskatintų 
Abchaziją ir Pietų Osetiją at
siskirti nuo Gruzijos.

V. Landsbergis Europos 
Parlamento posėdyje priminė, 
kad Belgradas arba Serbija va
dovavosi Slobodano Miloševi
čiaus ir net po jo  aklai "sekė 
Didžiojo Brolio patarimais", 
konfliktuodama su visais nuo

Slovėnijos iki Kosovo ir vis 
pralaimėdama, "užuot puose
lėjusi savarankišką, realistišką 
požiūrį bei ieškojusi draugiš
kesnių skyrybų su perspekty
va vėl susitikti Europoje".

V. Landsbergis taip pat pa
darė specialią pastabą tiems, 
kurie rūpinasi vienpusiškomis 
tarptautinės teisės interpretaci
jo m is  dėl v a ls ty b ių  in te 
gralumo, jų  suverenumo teri
torijoms ir tautoms.

"Mes turime suvokti ir at
sižvelgti, kad valstybė, kuri 
imasi išnaikinti arba išvaryti 
didelę dalį savo piliečių dėl jų  
skirtingos tautybės, užmuša ne 
tik juos, bet pirmiausia savo 
suverenitetą masiniams ka
pams. Tokių kapinių "inte
gralumas" nėra remtinas, ir pa
lyginimas su Baskų kraštu, 
Kvebeku arba Abchazija čia 
netinka. Nei M adridas, nei 
Otava, nei Tbilisis nebombar
duoja ir nežudo gyventojų. 
Kas kita - Rusija, kuri savo pa
kartotinais genocidais pati pa
neigė ir nebeturi suvereno tei
siu išgyvenusiems tai Čečėni
joje, o tik viduramžišką kumš
čio teisę", - sakė V. Landsber-

gis, kurį vasario 21 d. cituoja 
Europos liaud ies partijo s 
(krikščionių demokratų) ir Eu
ropos dem okratų  frakcijos 
spaudos tarnyba.

Abchazija ir Pietų Osetija 
atsiskyrė nuo Gruzijos po kru
vinų konfliktų praėjusio am
žiaus dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje, bet iki šiol jų  nepri
pažino nė viena valstybė. Tbi
lisis kaltina Maskvą separatis
tų  rėmimu. Gruzijos preziden
tas Michailas Saakašvilis yra 
pažadėjęs susigrąžinti maiš
taujančių respublikų kontrolę.

Lietuvos vadovai atvirai 
pasisako už Kosovo nepriklau
somybę. Prezidentas Valdas 
Adamkus, pasveikinęs Koso
vo apsisprendimą paskelbti ne
priklausomybę, pabrėžė, kad 
toks sprendimas yra vieninte
lis būdas užtikrinti ilgalaikį 
pastovumą šiame krašte. Sei
mas galutinį sprendim ą dėl 
Kosovo turėtų priimti kitą mė
nesį, kai susirinks į pavasario 
sesiją.

Kosovą pripažino arba tai 
padaryti artimiausiu metu ža
da dauguma Europos Sąjungos 
valstybių, išskyrus Ispaniją, 
Rumuniją, Kiprą ir Slovakiją.

LGĮTIC

BEVIZIO REŽIMO SU JAV TROŠKIMAS - 
IŠBANDYMAS ES VIENYBEI

B riu selis/V iln iu s , vasario 
28 d. (ELTA). Rytų Europos 
valstybių, tarp jų  ir Lietuvos, 
siekis susitarti su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl bevizio režimo 
tapo rimtu išbandymu Europos 
Sąjungos vienybei, teigia ap
žvalgininkai. Bevizio režimo 
klausimas buvo svarbiausia te
ma ketvirtadienio ES teisingu
mo ir vidaus ministrų susitiki
me Briuselyje.

Diskusijas sukėlė Čekija, 
kuri prieš kelias dienas pasira
šė dvišalį memorandumą su 
JAV. Vašingtonas žada, kad če-

kai be vizų į Jungtines Valsti
jas galės keliauti jau šį rudenį.

Toks v ienašalis Prahos 
žingsnis supykdė Europos Ko
misiją, kuri yra atsakinga už de
rybas valstybių narių vardu. Kai 
kurie ES pareigūnai nuogąstau
ja, kad Čekijos sprendimas gali 
tapti impulsu ir kitoms Rytų ir 
Vidurio Europos valstybėms, 
tarp jų  ir Lietuvai. Apie tai prieš 
ministrams sėdant prie derybų 
stalo užsiminė ir ES teisingumo 
komisaras Franco Frattini.

"Suprantu, kad Estija norė
tų pasirašyti panašų susitarimą,

taip pat galbūt Lietuva", - sakė 
ES komisaras, kurį cituoja už
sienio naujienų agentūros.

Prieš m inistrų susitikimą 
bendros pozicijos nepavyko 
rasti ir Briuselyje reziduojan
tiems ES šalių diplomatams. 
Čekijos naujienų agentūros 
ČTK šaltinių duomenimis, Pra
hos poziciją parėmė Baltijos ša
lys, Vengrija ir Slovakija.

Lietuvos ir JAV pareigūnai 
atsargiai kalba apie Lietuvos ga
limybes būti įtrauktai į Vizų at
sisakymo programą. JAV amba
sadorius Lietuvoje John Cloud 
sakė, kad teigiamų poslinkių yra, 
bet šiemet bevizio režimo Lie
tuva greičiausiai dar neturės.
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ČIURLIONIO GALERIJAI - 50 METŲ 
PARODOJE, - 65 DAILININKAI

1956 m. pavasarį dailinin
kai - prof. Adomas Varnas, Ze
nonas Kolba, Mikas Šileikis, 
Jonas Tričys, A. Skopas-Coo- 
per, pritariant kitiems dailinin
kams, įsteigė Amerikos lietu
vių sąjungą, kurios tikslas bu
vo turėti meno centrą ir ruošti 
parodas. Sąjungos steigimo 
protokole 1956 m. gegužės 25 
d. Jau minimas tokiam centrui 
"Čiurlionio" pavadinimas. Tė
vai Jėzuitai pažadėjo patalpas 
statomame Jaunimo centre. 
Minint "Čiurlionio" galerijos 
50 metų jubiliejų, spausdina
me šį pasikalbėjimą su "Čiur
lionio" galerijos direktore Lai
ma Apanavičiene.

Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė.

- E sa te  "D raugo"  d ien 
raščio redaktore, Č ikagos li

tuanistines m okyklos d irek
tores pavaduotoja, "Č iurlio

nio" galerijos d irektore. A t
sakingos pareigos verčia  pa
klausti, kaip v isu r jūs suspė- 
ja te , iš k u r sem ia tes la iko , 
energijos?

- Pirmiausia noriu padėko
ti radijo stočiai "Margutis II" 
už domėjimąsi Čiurlionio ga
lerija ir nuolatinius skelbimus 
apie galerijos veiklą. O dėl su- 
spėjimo - kai turi daugiau dar
bo, viską "susirikiuoji" ir tie
siog dirbi. Žinoma, kartais pa
vargsti, atrodo viską mesi, bet 
kai ilgesnį laiką yra mažiau 
darbo, pradeda imti kažkoks 
nerimas - norisi kažką daryti. 
O dėl energijos - kai dirbi dar
bą, kuris patinka, savaime jė 
gų atsiranda. O aš dirbu tikrai 
tik tą, kas man labai patinka. 
Ir dar esu dėkinga savo vyrui, 
kuris mane supranta, palaiko, 
o kartais ir pats man padeda.

- P a p a sa k o k ite  p la č ia u  
apie Č ikagoje įsikūrusią  ga
leriją, nes šiais m etais "Čiur

lionio" galerija  švenčia  savo  
auksin į ju b iliejų , tad m alo
nu būtų išg irsti pagrindinę  
galerijos kryptį šių dienų kū

ryb os v in g iu o se , k a ip  p la 
nuojate pažym ėti šią  garbin
gą sukaktį?

Tikrai graži sukaktis. Ir rei
kia padėkoti jos steigėjams už 
gražų sumanymą ir supratimą, 
kad galerija buvo, o kaip pa
rodė laikas, ir yra reikalinga. 
G alerijos atidarym as vyko 
1957 m. spalio 20 d. Sumanė 
ją  įsteigti Lietuvių amerikiečių 
Menininkų klubas, pats įsikū
ręs 1957 m. kovo mėnesį.

Įsteigiant galeriją pagrindi
nis jos tikslas buvo telkti lie
tuvių dailininkų meno kūri
nius, tą  mūsų tautos dvasinį ir 
kultūrinį turtą, kad, atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, tie

kūriniai visi grįžtų į Lietuvą. 
Patys galerijos steigėjai, var
gu ar tikėjosi, kad kada nors 
išauš ta diena, kai Lietuva vėl 
bus laisva. Manau, jie nelabai 
tikėjosi, kad ir pati galerija gy
vuos 50 metų. Tačiau tikslas 
buvo kilnus, ir galerija pradė
jo savo gražią veiklą.

Kiti galerijos tikslai buvo: 
organizuoti dailininkų darbų 
parodas, supažindinti su paro
dų autoriais ir jų  darbais lietu
viškąją visuomenę.

- Šie m etai buvo vaisingi 
įdom iom is parodom is. Sėk
m in g a i b u vo  įg y v en d in ta s  
vienas d idžiausių  projektų  - 
atvežta Petronėlės G erlik ie- 
nės paroda. K aip  kilo m intis  
surengti tok ią  parodą, kokie  
pasita ikė sunkum ai įgyven
dinant šį projektą ir t.t.

- Nuoširdžiai džiaugiuosi, 
kad šį projektą, kuris pareika
lavo beveik dvejų metų darbo, 
pavyko įgyvendinti. Jau seniai 
galvoje kirbėjo mintis, kad lie
tuvių dailininkų darbus reikia 
parodyti ne tik Čiurlionio ga
lerijoje, bet ir platesnei ameri
kiečių auditorijai. Turime tik
rai gerų dailininkų tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje. Pagalvo
jau apie Čikagos kultūros cen

trą. Žinojau, kad pristatyti rei
kia tokį projektą, kuris pa
trauktų darbus parodoms at- 
renkančią komisiją. Ir nors tu
rime labai gerų šiuolaikinių 
dailininkų, supratau, kad pir
masis pasiūlymas turi būti iš
skirtinis. Ta mintis kilo 2005 
m. Lietuvoje šventė Petronė
lės Gerlikienės 100-ąsias me
tines, buvo suruošta keletas jos 
darbų parodų. Labai gerai pri
siminiau, kokį neišdildom ą 
įspūdį paliko jos seniai, gal 
1976 m. rengta paroda. Atkrei
piau dėmesį ir į tai, kad Gerli- 
kienė buvo gimusi Čikagoje. 
Pasidalinau šia idėja su gene
raliniu konsulu Čikagoje Arvy
du Daunoravičiumi, kuris tuoj 
pat pažadėjo prisidėti prie šio 
projekto rengimo. Ir, atrodo, 
pataikėme į dešimtuką. Paro
da su pasisekimu veikia Čika
gos kultūros centre, apie ją  ra
šė amerikiečių spauda, kalbė
jo radijas. Si paroda net buvo 
pasiūlyta į savaitgalį lankyti
nų vietų dešimtuką. Ir nors pa
rodos rengimas pareikalavo 
daug laiko, esu laiminga, drįs
tu manyti, kad ir generalinis 
konsulas Daunoravičius taip 
pat, kad projektas pavyko. Da
bar, kai Lietuvos vardas bus 
jau  žinomas Čikagos kultūros 
centro darbuotojams, galėsime 
siūlyti ir šiuolaikinius lietuvius 
m enininkus. N audodam asi 
proga noriu padėkoti Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriui 
Romualdui Budriui, sutiku
siam paskolinti iš muziejaus 
fondo kilimus ir Gerlikų šei
mai, taip pat prisidėjusiai prie 
šios parodos organizavimo.

- A tsigręžk im e atgalios ir 
prisim inkim e, kuo gi galeri
ja  džiugino savo lankytojus  
p r a ė ju s ia is  m e ta is?  Z v e l-  

giant į ateitį, kokiom is paro
dom is p lanuojate nudžiugin
ti parodų lankytojus? G ale
rija dažnai nudžiugina paro
dų lankytojus d ailin inkų  iš 
L ietuvos darbais K aip  Jum s  
pavyksta prisivilioti dailinin
kus iš tolim os Tėvynės?

- Parodų tikrai buvo nema
žai. Visų nesuminėsi. Per me
tus suruošiame 10-12 parodų. 
Pasikeitus laikmečiui, pasikei
tė ir Čiurlionio galerijos veik
la. Šiomis dienomis Čiurlionio 
galerija tapo ne tik parodų or
ganizatore (nors tas tikslas yra 
išlikęs pagrindiniu). Atvykus 
naujiems žmonėms, galerijos 
veikla, kuri buvo bebaigianti 
užgesti, vėl atgijo. Galerijoje 
rengiamos ne tik dailininkų dar
bų parodos, čia rodomi monos- 
pektakliai, vyksta fortepijoni
nės muzikos koncertai. Smagu, 
kad parodose dalyvauja ir vy
resnės, ir jaunesnės kartos au
toriai, kad į parodų atidarymus 
atvyksta meno mylėtojai. Paro
dose dalyvauja ne tik JAV lie-

Dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė - jubiliejinės parodos 
mecenatė, kuri buvo atidaryta Čiurlionio galerijai švenčiant 50 metų 
veiklos sukaktį. Su savo kūriniais konkursinėje parodoje dalyva
vo 65 dailininkai. Jiems buvo skirtos 6 premijos.

tuviai dailininkai. Pastaraisiais 
metais meno mylėtojai galėjo 
susipažinti ir su Lietuvos me
nininkų, kuriuos gerai pažįsta 
ne tik Lietuvos, bet ir Europos 
žiūrovas, darbais.

Atsivėrus sienoms, atsivė
rė ir kita Čiurlionio galerijos 
veiklos galimybė - supažin
dinti Lietuvos meno mylėto
jus su JAV gyvenančiais ir ku
riančiais lietuviais meninin
kais ir platesniam Amerikos 
(ne tik lietuviams) žiūrovų ra
tui pristatyti Lietuvos meni
ninkus. Čiurlionio galerijos 
pasiūlymu, Lietuvoje, Nacio
nalinėje M. Mažvydo biblio
tekoje galerijos buvo sureng
ta Jono Kuprio fotografijos 
darbų paroda „Lietuviai Ame
rikoje", susilaukusi didžiulio 
pasisekimo ir dabar keliaujan
ti po L ietuvos bibliotekas. 
Šiuo metu tariamasi su Lietu
vos ambasada Varšuvoje dėl 
penkių lietuvių dailininkų, gy
venančių ir kuriančių JAV pa
rodos atidarymo Varšuvoje, 
dėl tekstilininkės Reginos Pil- 
kaitis-Benson, kurios paroda 
neseniai sėkmingai buvo ro
dyta Čiurlionio galerijoje, pa
rodos Vilniuje.

Žvelgdami į ateitį, tikimės, 
kad Čiurlionio galerija nuveiks 
dar daug darbų, vykdant šios 
galerijos įsteigėjų kilnius tiks
lus - globoti lietuvius dailinin
kus, padėti jiems rengti paro
das, o kartu vykdys ir naujai 
atsiradusius tikslus - kuo pla
čiau supažindinti JAV lietu
vius ir amerikiečius su Lietu
vos dailininkais, o Lietuvai pa
rodyti, kokių puikių lietuvių 
dailininkų yra Amerikoje.

O kaip "prisiviliojame" dai
lininkus? Visai paprastai. Rei
kia pasakyti, kad galerija yra 
žinoma Lietuvoje. Kai kurie 
dailininkai kreipiasi asmeniš
kai, kai kuriuos pakviečiame 
mes. Taip yra ir su dailininkais 
iš Lietuvos ir su čia gyvenan
čiais. Šiuo metu parodų sąra
šas - sudarytas iki naujųjų me
tų.

- G a ler ija  y ra  ne p eln o  
s ie k ia n ti in s t itu c ija . K a ip  
J ū s iš s ila ik o te , ju k  re ik ia  
m ok ėti už pata lp ų  n uom ą,

turite k itokių  išlaidų. K ele
tą  žod žių  ap ie  k asd ien in es  
problem as.

- Čia kaip ir visur - nėra leng
va. Sukamės kaip išmanome. Tų 
pinigų, kuriuos meno aukotojai 
suaukoja, atėję į parodų atida
rymus, tikrai neužtenka. Reikia 
parodai ir katalogėlį išleisti ir 
plakatą padaryti, žiūrėk, koks 
stiklas sudužo, arba reikia rėmų 
darbams, o kur dar remontas, pa
talpų nuoma? Juk ne visi daili
ninkai, ypač atvažiavę iš Lietu
vos, gali užsimokėti už patalpų 
nuomą. Esame dėkingi Jaunimo

Pirmosios premijos laimėtoja 
Irena Šapurnienė.

centro tarybai ir valdybai, kad 
jau eilę metų nekelia nuomos 
mokesčio, taip pat esame dėkin
gi Lietuvių fondui, kuris mus re
mia, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentui prie LR Vy
riausybės, Lietuvos kultūros mi
nisterijai. O kur dar lyg ir ne
matoma parama visų, kurie pri
sideda savo darbu prie parodų 
suruošimų - kas padažo, kas pa
deda parodą išeksponuoti, kas 
ateina aukų rinkti, kas rašo, fo
tografuoja. O dar nemokami jū 
sų radijo stoties "Margutis" re
klama, skelbimai spaudoje ar 
muzikinių programų atlikėjų ne
mokamas dalyvavimas parodų 
atidarymo metu. Labai daug pa
deda Jaunimo centro darbuoto
jai Reda ir Vytautas. Kai imi

(Nukelta į 11 psl.)
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PASLAPTIS NUSINESE Į KAPĄ
V ilnius, vasario 25 d. Likus 

vos kelioms dienoms iki užsie
nio reikalų ministro Petro Vai
tiekūno vizito į Izraelį, Lietuvą 
pasiekė žinia apie mūsų šalies 
teisėsaugos ieškomo 89 metų 
Nachmano Dušanskio mirtį.

P.Vaitiekūno darbotvarkėje 
numatyti susitikimai su aukš
čiausiais Izraelio valstybės va
dovais. Svečias neabejotinai 
būtų turėjęs užsiminti ir apie 
N.Dušanskį, kuriam už akių 
yra pateikti kaltinimai dėl lie
tuvių genocido, išdavimo. Da
bar jau  P.Vaitiekūnas išvengs 
šios nemalonios temos.

N.Dušanskis, ne vieną de
šimtmetį dirbęs Lietuvos SSR 
KGB, žinojo daug paslapčių.

2001 m. rugsėjį Vilniaus 
miesto 2-asis apylinkės teis
mas šiam veikėjui skyrė kar
domąją priemonę -  suėmimą. 
Generalinės prokuratūros duo
menimis, jis 1940-1971 m. dir
bo sovietinėse MVD, MGB ir 
KGB struktūrose. Prokurorai 
turi žinių, kad N.Dušanskis da
lyvavo ne vienoje baudžiamo
joje operacijoje prieš Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojus ir 
taikius gyventojus. J is  ta ip  
pat buvo įtariam as d alyva
vęs 1941 m . R ain iuose vyk u 
siose lietuvių  žudynėse.

Ne kartą  buvo kalbama, 
kad N.Dušanskis užverbavo ne 
vieną žinomą visuomenės ir 
politikos veikėją. Manoma, 
kad vėliau jo  verbavimui pasi
davę veikėjai arba pakluso 
Liustracijos įstatymui, arba jo  
išvengė, nes daugelio KGB by
los prieš nepriklausomybės at
kūrimą buvo išvežtos į Rusiją.

Istorikai turi žinių, kad 1956 
m. Kaune N.Dušanskis dalyva
vo suimant partizanų ginkluotų
jų  pajėgų vadą Adolfą Rama
nauską-Vanagą, kuris buvo žiau
riai kankintas, o po metų kaž
kur už Lietuvos ribų sušaudytas. 
Ko gero, N.Dušanskis būtų ga
lėjęs daug papasakoti apie šią 
operaciją ir kur pakastas A. 
Ramanausko kūnas.

ATSISAKĖ IŠDUOTI 
ĮTARIAMĄJĮ

Papulkininkis N.Dušanskis 
į Izraelį pabėgo 1989 m., prieš 
pat nepriklausomybės atkūri
mą. Šioje šalyje jis gyveno iki 
pat mirties.

Lietuvos generalinė proku
ratūra ne kartą kreipėsi į Izra
elį, kad būtų išduotas žiauriais 
nusikaltimais kaltinamas as
muo. Tačiau Vilnius gaudavo 
tik neigiamus atsakymus. 2002 
m. birželį Lietuvos gyventojų 
genocido bylas tyręs Genera

P R E N U M E R U O K I T E  D I R V Ą
M ETAM S - $ 5 5 ,  

P U S E I M ETU - $ 4 0 ,  
PIR M A  K L A S E - $ 7 8 ,  

O R O  PA ŠT U  Į UŽSIENĮ 

M ETAMS - $ 1 3 0 .0 0

linės prokuratūros specialiųjų 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Rimvydas Valentu- 
kevičius gavo Izraelio teisin
gumo ministro Meiro Sheetri- 
to laišką, kuriuo buvo katego
riškai atsisakyta išduoti N.Du- 
šanskį. Ministras nurodė, kad 
N .D ušansk io  nusika ltim ai 
įvykdyti seniau, nei Izraelio 
teisėje numatytas 20 metų se
naties terminas, todėl esą jis 
negalįs būti traukiamas bau
džiamojon atsakomybėn.

Nors M.Sheetritas netiesio
giai pripažino, kad N.Dušans- 
kis buvo nusikaltęs, tačiau pa
reiškė, jog jam  netaikytinos ki
tos įstatymų dėl genocido iš
imtys, nes inkriminuojami nu
sikaltim ai nesusiję su nacių  
rež im u . Bet kur kom unistų 
genocidas?

Pareigūnas taip pat užsimi
nė, kad N.Dušanskis greičiau
siai patrauktas Lietuvoje bau
džiamojon atsakomybėn dėl 
savo tautybės.

Gavę tokį laišką Lietuvos 
prokurorai apstulbo. R.Valentu- 
kevičius šitokius Izraelio mi
nistro argumentus neišduoti 
N.Dušanskio Lietuvai pavadi
no absurdiškais: „Jam inkrimi
nuojamiems nusikaltimams gy
ventojų genocidu pagal tarptau
tines konvencijas netaikoma se
natis“ . Teiginius, esą N.Du- 
šanskis teisiškai persekiotas dėl 
to, kad žydas, paneigė neginčy
tini faktai: jis padarė nusikal
tim us ne tik  prieš lietuvius, 
bet ir  prieš žydus -  suėmė ir 
perdavė ištremti Telšiuose gy
venusių žydų Volpertų šeimą su 
mažamečiais vaikais.

PASTANGOS -  BEVAISĖS
Vėliau ne vienas įtakingas 

Lietuvos politikas ragino val
džios pareigūnus dar kartą  
kreiptis į Izraelį, kad vis dėlto 
N.Dušanskį būtų leista suimti 
ir teisti.

Tuometiniai Seimo nariai 
Aloyzas Sakalas ir Gediminas 
Kirkilas ragino aktyviau veik
ti Lietuvos diplomatus. Tačiau 
visos pastangos buvo bergž
džios. „Mums buvo atsakyta: 
susitvarkykite su savo žydšau
džiais, o N.Dušanskis jums ne
bus išduotas.

Tačiau juk nusikaltėliai ne
gali būti skirstomi pagal tau
tybę.

Labai gaila, kad Izraelis lai
kėsi būtent tokios pozicijos“, 
-  sužinojęs apie N.Dušanskio 
mirtį Lietuvos rytui sakė euro- 
parlam entaras A .Sakalas, - 
rašė Birute Vyšniauskaitė.

lrytas.lt.

Izraelyje vasario 27 d. viešintis užsienio reikalų ministras P.Vaitiekunas apsilankė prie Raudų sienos.

NUOMONĖS IR PASTABOS:
KIAULIŠKOS PALŪKANOS 
Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Žodis palūkanos kilęs nuo 
veiksmažodžio palaukti. Ilgai 
laukė savininkai savo rublinių 
indėlių, kompensacijų ir ap
grobtų pensijų. Ir ne savo no
ru, o per prievartą. Ir kai šie
met, pagaliau premjeras pa
skelbė - šuva nematė - atiduo
sime, visi sutiko ir be palūka
nų gauti. Nes prieš tai prem
jeras buvo apsisprendęs in
vestuoti M ažeikių pinigus. 
Nors tokios teisės disponuoti 
svetimu turtu iš apgrobtų sa
vininkų negavo. Tik grėsmė 
pralaim ėti rinkimus ir išvis 
būti nustumtam nuo lovio - 
p rivertė  paga liau  a tiduo ti 
žmonėms, kas jiems priklau
so.

Tiesa, nevisus. Be palūka
nų. O jos, netgi pačios ma
žiausios - 3% per metus už
augo iki 45% per 16 metų. 
Taigi, prie to išskirto 1 mili
jardo žmonių skoloms grąžin
ti dar turėtų būti pridėti 450 
m ilijonų palūkanų. Bet juos 
Kirkiliukas užmiršo. Ir niekas 
jam  neprimena. Nors valdžia 
turi 6 milijardais viršaus ižde.

Argi ne kiauliškos palūka
nos? Ir vėl j grobikės valdžios 
kišenę iš savų piliečių. Jei ma
note, kad kitose gyvenimo sri
tyse geriau - klystate. Kaip be
skaičiuo tum  - ar pasau lio  
mastu, ar Lietuvėlės - vis tiek 
per siūles girgžda kaip netep
tam rate.

Ar senoviškai surūkuosi- 
me metų vargelius, ar naujo
viškai pagal horoskopo lemtį 
pasitikrinsime išsipildymus - 
nesvarbu. Esmė glūdi Hamle
to abejonėse: būti ar nebūti? 
Kadangi istorija - ateities mo
kytoja, pravartu suskaičiuoti 
visas praėjusių metų šunystes, 
kad šiemet galėtume neapsi
kiaulinti ir oriai išlyginti re
zultatą.

ŠUNYSTĖLĖS

Nieko gero pasauliui neda
vusi Busho demokratijos eks
porto politika ne tik, kad ne
pasiekė tikslo Artimuosiuose 
Rytuose, bet ir įvykdžiusi mir
ties bausmę šalies valdovui, iš
provokavo gyventojų riaušes, 
kurios žada ateity peraugti j 
pasipriešinimo prieš okupan
tus partizaninį karą. Musulmo
niškų kraštų paskelbimas "blo
gio ašimi" ir priverstinis demo
kratinimas tapo akivaizdžiu 
Bush - Blair "kryžiaus karu", 
paminant pagrindinį demokra
tijos principą - nuomonių įvai
rovę. O tai reiškia ir valstybi
nės valdžios įvairovę.

Nepasitvirtinus pagrindi
niam karo pradžios pretekstui, 
tai yra neradus Afganistane bin 
Ladeno ar biologinio ginklo 
Irake, kariuomenė turėjo būti 
išvesta, valstybių atsiprašyta ir 
atlyginta žala.

Bet to nebuvo. Todėl vi
siems tapo labai akivaizdi JAV 
agresija ir toliau eskaluojamos 
politikos veidm ainiškumas. 
Kaip antai, pasisakant prieš 
mirties bausmę, prieš žmogaus 
kankinimus, o patiems Irako 
belaisvius perkeliant į Kubos 
(!!!?) kalėjim ą ir ten kanki
nant. Arba statytinių rankomis 
miriop nuteisiant ir pakariant 
Huseiną.

Nuo JAV neatsilieka ir Iz
raelis. Jo veiksmai Palestino
je  ir Libane neišlaiko jokios 
sveikos logikos ir dar kartą pa- 
tvirtinąjėgos poziciją, o ne de
klaruojamas vertybes. Ir visai 
atvirai ignoruojant tarptautinių 
organizacijų (JT) virš 300 (me
tų) rezoliucijų - peticijų, pa
reiškimų - pasmerkimų. Nuo 
Izraelio kruvinų veiksmų mi
lijonai palestiniečių ir libanie
čių priversti bėgti iš Tėvynės 
ir glaustis pabėgėlių stovyklo

se. Vienok JAV čia pavojaus 
demokratijai ar teisingumui 
nemato. Nei viena agresorė ne
nagrinėja savų klaidų ir, atro
do, lenktyniauja tarpusavy, ku
ri idiotiškiau pasielgs. O ken
čia abiejų, ir kaimyninių vals
tybių piliečiai. Tai kuo tokia 
demokratiją geriau nei fašiz
mas - sovietizmas?

Ženklų žingsnį lygsvaros 
išlaikymui žengė ir Putinas: 
užsuko dujas Europai, priver
tė ukrainiečius ir baltarusius 
sutikti su kainų pakėlimu. Sėk
mingas kaimynų apiplėšimas 
sąlygojo sutarties dėl dujų tie
kimo su Prancūzija pasirašy
mą, bei vamzdyno Baltijos jū 
ra į Vokietiją tiesimo suderi
nimą.

JAV ir Rusija kaip dvi gir
napusės sukasi ir varžosi tar
pusavy dėl įtakos sferų, o ma
žutė Lietuvėlė tarp jų  rangosi 
kaip išmanydama ir vis su "ho- 
noru": co to ja, co to kamizel- 
ka maja! O būtent - Lietuva iš 
paskutin iųjų  stengiasi likti 
branduoline valstybe, nors ta 
Ignalinos AE ne tik neduoda 
jokios naudos, bet dar į skolas 
stumia.

Atrodytų, kad praėję metai 
teigiamai ženklūs tik ekologi
joje - lemtingi klimato poky
čiai jau  privertė gamtosauginę 
programą naudoti kaip rinki
minę priemonę A. Shwarcne- 
gerio gubernatoriaus perrinki
me. Akivaizdu, kad šis koziris 
bus lemiamu ir rinkimuose į 
JAV prezidentus. O tai jau  po
sūkis į ekologinės problemos 
esminį sprendimą, pradedant 
Kioto sutarties pasirašymu ir 
baigiant rūkymo uždraudimu 
viešose vietose.

Pažymėtina, kad pirm oji 
rūkyti uždraudė Europoje Ško
tija, o prie jos nuo 2007 m. sau
sio 1 d. prisijungė Lietuva.

Antra vertus ir šunystėlių 
srity Lietuva nei kiek neatsili
ko nuo pasaulio valstybių.

(Bus daugiau)

lrytas.lt
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A.f A.
VIKTORUI ŠILĖNUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai, mūsų mielai skautininkei ONUTEI, 
dukrom RIMAI, RASAI, ALDUTEI, sūnui 
ALGIUI, jų šeimoms, ir visiems artimiesiems.

M es liūdim e kartu,
Clevelando skau tin inkių  draugovė

RENGINIŲ KALENDORIUS
K O V O  9 d., rengiami pietūs Dievo Motinos parapijoje padėti 
Lietuvos beglobiams vaikams. Ruošia “Vaiko vartai į mokslą” 
globėjos.

K O V O  30  d., sekm adien į, Atvelykio stalas Dievo Motinos pa
rapijoje. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

K O V O  30  d., sekm adien į, 11:30 v.r., Atvelykio vaišės Sv. Jur
gio parapijos salėje.

B A L A N D Ž IO  13 d., Dievo Motinos parapijos salėje A teiti
ninkų m etinė šventė ir kun. Stasio Y los 100 m etų m inėjim as .

B A L A N D Ž IO  19 d., šeštad ien į, “Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

G E G U Ž E S 10 d., šeštadienį, 6 v. v. Sv. Kazimiero Lituanistinės 
mokyklos 50 metų jubiliejus.

G E G U Ž E S 11 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Sv. 
Jurgio parapijos salėje.

G E G U Ž E S 26  d., 8:30 v.r. - Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Sv. Jurgio parapijoje.

R U G SĖ JO  14 d., nuo 11:30 v. ryto - Sv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

L A P K R IČ IO  16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Sv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

(Atkelta iš 9 psl.)
ČIURLIONIO GALERIJAI...

galvoti - prie parodų organiza
vimo prisideda daugybė žmo
nių, kurie nesigarsina, yra lyg 
nematomi, tačiau be jų  nuošir
džios pagalbos vargu ar išsivers
tume.

- V asario  23  d. g a ler ija  
k v ie č ia  į m e n o  m y lė to jų  
k o n k u r są . Įd o m u  p la č ia u  
sužinoti apie organizuojam ą  
p a ro d ą . K o d ė l j i  v a d in a s i  
k onkursas?

- T ą penktadienį (vasario 
23 d.) penktadienį atidarome 
Čiurlionio galerijos 50-me- 
čiui skirtą parodą. Ilgai gal
vojome, kaip pažymėti šį gra
žų jubiliejų. Vieną vakarą pa
skambino visiems gerai žino
m a d a ilin in k ė  M agdalena  
Stankūnienė ir pasiūlė gale
rija i sk irti 2,000 dol. Tad 
abiem kilo mintis, kad tuos 
p in igus galėtum e p ask irti 
dailininkams, kurie dalyvaus 
penkiasdešimtmečio parodo
je. Taip gimė paroda-konkur
sas. Mes ne tik nesitikėjome, 
bet ir sapne nesapnavom e, 
kad tiek daug dailininkų at
silieps. Parodoje dalyvauja 
65 dailininkai ne tik iš JAV. 
Darbus atsiuntė dailininkai iš

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdim a treč ia d ien ia is
10:00-11:00 va l. vak . iš  WPAT s t o t ie s  930 AM b an ga.

Dėl pranešimu ir skelbimą kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718) 479-8923. E-mail: a m b e r w in g s @ m a c . c o m

A irijos, Izraelio, Kanados. 
Tvyrauja kažkokia gera nuo
taika, dailininkai džiaugiasi, 
kad po daugelio metų suruoš
ta jungtinė paroda, sujungu
si į vienas gretas tiek anks
čiau atvažiavusius, tiek nese
niai atvykusius, tiek vyres
nius, tiek jaunus. Esu be ga
lo dėkinga mecenatei Stankū
nienei pasiūliusiai šią  gražią 
idėja. Sekdam i jo s  pavyz
džiu, prizus įsteigė LB Brigh
ton Park valdyba, Jaunim o 
centro valdyba. Ačiū ne tik 
mecenatams, bet ir dailinin
kam s, a ts ilie p u s ie m s  į šį 
kvietim ą ir dideliam  būriui 
padėjėjų, kurie padėjo suor
ganizuoti šį renginį ir verti
nimo komisijos nariams, ku
rie išrinko šio konkurso nu
galėtojus.

- N u ošird u s ačiū , kad  a t
ra d o te  la ik o  ir  a tv y k o te  į 
s tu d iją  p a p a s a k o t i  m e n o  
m ylėtojam s ap ie ga ler iją  ir  
jo s  d arb u s. L in k im e Ju m s  
sveik atos, en erg ijos, sėkm ės  
ir  to liau  sėk m in ga i įgyven 
d in t i  v is a s  p u o s e lė ja m a s  
svajon es.

Pasikalbėjimą "Margučio" 
radijo studijoje vedė Dalia  
Sokienė.

N E W  Y O R K ,  N Y

Vasario 21-ą d. Lietuvos 
Generalinis konsulatas New 
York surengė ypatingai įdomią 
parodą "Lietuvos Respublika ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos: 
"Aštuoniasdešimt penkeri di
plomatinių santykių metai"

Nuotraukose buvo galima 
matyti prezidentą Nixon, pre
zidentą Bush jo  vizito metu Lie
tuvoje, ir kitus įžymius Ameri
kos ir Lietuvos politikus.

1922 m. liepos 28 d. Jungti
nės Amerikos Valstijos užmez
gė diplomatinius santykius su 
Lietuva. Nors 1940 m. Sovietų 
invazija privertė uždaryti JAV 
diplomatinę misiją Lietuvoje, 
Lietuvos atstovai Jungtinėse 
Valstijose ir toliau tęsė savo 
darbą. Jungtinės Valstijos nie
kada nepripažino priverstinės 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą.

Sioje fotografijų parodoje 
buvo apžvelgiami beveik devy
ni Lietuvos ir Amerikos diplo
matinių santykių ir draugystės

(Atkelta iš 7 psl.)
PALM BEACH...
raštis skyrė net visą puslapį 
Lietuvos Nepriklausomybės 
90 metų sukakčiai paminėti ir 
Lietuvos trispalvės iškėlimui 
prie Juno Beach miesto rūmų 
su apylinkės pirmininko Kęs
tučio Miklo nuotrauka ir jo  
veiklos aprašymu.

P O M P A N O  B E A C H ,  FL

Auksinio Kranto Lietuvių 
Bendruomenės nariai susirinko 
Vasario 10 d. 2008 m. į bendrus 
pietus. Atvyko 19 narių, kurie 
išrinko naują valdybą, kurią da
bar sudaro Danutė Liutermoza, 
Elena Krilavičienė, Vincentas 
Skupeika, Vytautas Eimontas ir 
Arūnas Valavičius. Visi prita
rė, kad Nepriklausomybės mi
nėjimas vyktų sekmadienį, ko
vo 9 d., 12 val. Flaming Pit res
torane, 1150 No. Federal Hwy, 
Pompano Beach, FL. Organi
zuojami pietūs. Kalbės prof. 
Juozas Galdikas, kuris atskris 
ta proga iš Lietuvos. Sventės 
rengėjai kviečia visus gausiai 
dalyvauti, taip pat kviečiami ir 
gyvenantys kitose artimose 
apylinkėse.

Lietuvių biuletenis, 2008.02.23. 
Nr.266.

dešimtmečiai. Ekspozicijoje 
galima matyti buvusius ir esa
mus prezidentus, valstybės vei
kėjus, ministrus, Lietuvos ir 
Amerikos žmones, senus ir jau
nus. Seniausioje parodos foto
grafijoje pagautas pirmųjų Lie
tuvoje beisbolo varžybų mo
mentas 1926 metais Kaune. 
Naujausiose 2007 metų nuo
traukose pavaizduota džiugi 
prezidentų Bush ir Adamkaus 
susitikimo akimirka. Tačiau 
svarbiausia - atskleidžiami ilga
laikiai, pastovūs žmonių ryšiai, 
kurie jungia mūsų šalis.

N ew  Jersey žin ios . Vasario 
21 d., sulaukęs 86 metų, mirė 
kun. dr. Antanas Paškus.

Sv. Petro ir Povilo para
pijoje (211 Ripley Pl. Eliza
beth NJ 07206) du kartus per 
m ėnesį vyks Sv. M išios lie
tuvių kalba. Tai vienintelė li
kusi lietuviška parapija New 
Jersey. Visi ten gyvenantys 
lietuviai prašom i atvykti ir 
padėti j ą  išlaikyti. Kitos lie
tuviškos šv. M išios bus kovo 
9 d.

D E T R O I T ,  MI

L ietuvos R espublikos ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius JAV 
Lietuvių bendruomenės Det
roito apylinkės valdybos kvie
timu š. m. vasario 23-24 d. lan
kėsi lietuvių telkinyje Detroi
to priemiestyje Michigan vals
tijoje.

A. Daunoravičius dalyvavo 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos - Vasario 16-osios ju 
biliejiniame minėjime, vyku
siame Dievo Apvaizdos lietu
vių katalikų bažnyčioje ir ša
lia esančiame kultūros centre 
Southfield mieste. Sventės gar
bės svečių tarpe taip pat buvo 
JAV Kongreso narys T.McCot- 
ter ir JAV Michigan valstijos 
respublikonų partijos pirmi
ninkas S. Anužis.

Sveikindamas susirinku
sius su reikšminga sukaktimi, 
T. McCotter aukštai įvertino 
lietuvių kovą už savo valsty
bės nepriklausomybę bei pa
smerkė komunizmo nusikalti
mus žmonijai.

Sakydam as pagrind inę  
šventinio minėjimo kalbą, A. 
Daunoravičius pažymėjo, kad 
nors ir ne visą laiką po 1918

DIRVAI
AUKOJO

K.Andruskevičius, Surrey,
CANADA................................. 200
R.Veitas, Milton, M A ................100
Lietuvos Vyčių centro valdyba . 100
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R.Lukas, Interlaken, N J.............. 20
J.Sulaitis, St. Petersburg, F L ...... 20
E.Jakulis, Willoughby, O H ..........15
Kun. A.Babonas, Detroit, M I ....12
J.Ignaitis, Cupertino, C A .............10
A.Kazakaitis, S. Boston, M A ....10
J.Petkaitis, W.Hartford, CT........... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

D ėm esio!!! Lietuvių fondo 
Stipendijų prašymo anketos 
priimamos iki kovo 15 dienos 
(pašto antspaudas), Paramos 
prašymų ir žiniasklaidos anke
tos priimamos iki balandžio 15 
dienos (pašto antspaudas). An
ketas galite rasti apsilankę LF 
interneto svetainėje www.lit- 
huanianfoundation.org . Lietu
v ių  fondo adresas: 14911  
1 2 7 th  S tr e e t , L e m o n t, IL  
60439, tel. 630-257-1616.

m. galėjome džiaugtis laisve, 
niekada nepraradome savo is
torinės atminties ir valstybin
gumo tradicijos. Vasario 16- 
osios dvasia visada ruseno mū
sų širdyse, sunkiais momentais 
palaikydama viltį ir suteikda
ma jėgų, kai, rodos, nei vieno, 
nei kito jau  negalėjo būti likę.

Baigdamas kalbąA. Dauno- 
ravičius susirinkusiems palinkė
jo  būti kritiškais ir reikliais, ta
čiau neleisti emocijoms nusver
ti Lietuvos realios pažangos, kad 
išsakoma kritika ne žemintų mu
sų pačių ir Lietuvos valstybės, 
o padėtų ją  kurti. Po oficialios 
dalies Vasario 16-osios šventę 
pratęsė meninė dalis.

Sventės išvakarėse genera
linis konsulas susitiko su JAV 
Lietuvių bendruomenės Det
roito apylinkės valdybos na
riais.

LR generalinio konsulato Čika
goje informacija

mailto:amberwings@mac.com
http://www.lit-huanianfoundation.org
http://www.lit-huanianfoundation.org
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S P O R T A S

SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS

58-sios sporto žaidynės 
įvyks 2008 m. gegužės 23, 24 
ir 25 dienomis, Toronte, Ont., 
Kanadoje. Žaidynes organi
zuoja Toronto LSK “Vytis”, 60 
metųjubiliejaus nuo klubo įsi- 
steigimo proga.

Žaidynių programoje - nu
matomos 2008 m. ŠALFASS 
pirmenybės: a) Krepšinio - vy
rų A, vyrų B, moterų ir vaiki
nų bei merginų A (1989 m. gi
mimo ir jaunesnių): b) Tinkli
nio - vyrų, moterų ir m išrių 
(Co-Ed) komandų; c) Kėglia- 
vimo (Bowling) - vyrams ir 
moterims, d) Šachmatų - suau
gusiems ir jauniams bei jaunu
čiams ir e) Stendinio (Trap) 
šaudymo.

Vyrų krepšinio A klasę su
daro iškilesnės komandos, pa
tvirtintos ŠALFASS krepšinio 
komiteto. Likusios komandos 
žaidžia vyrų B klasėje, kur ga
li dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antro
sios, etc. komandos.

Principiniai, vaikinų A kla
sės žaidėjams yra leidžiama 
kartu žaisti ir vyrų A ar B kla
sėje, o merginoms A - moterų 
klasėje, kiek laikas leidžia.

Vyrų A ir B krepšinį numa
toma pradėti žaisti gegužės 23 
d., penktadienį vakare. Visų ki
tų klasių krepšinis vyks tik šeš
tadienį ir sekmadienį.

Tinklinis numatoma vyk
dyti šeštadienį ir sekmadienį. 
Moterys gali žaisti vyrų ko
mandoje, tačiau neatvirkščiai. 
M išrią tinklinio komandą su
daro 6 žaidėjai. Aikštėje turi 
būti nemažiau kaip 2 moterys 
(arba nemažiau kaip 2 vyrai).

Kėgliavimas vyks šeštadie
nį. Šachmatai vyks šeštadienį 
ir, je i reiks, sekmadienį.

Stendinio (Trap) šaudymo 
pirmenybės vyks gegužės 24 
d., šeštad ien į, H am iltono  
LMŽK "Giedraitis" šaudyklo
je , netoli Hamiltono. Infor
muoja ir registruoja: Kazimie
ras Deksnys, 1257 Royal Dr.,

Burlington, ON L7P 2G2, Ca
nada. Tel: 905-332-6006. E
mail: kdesnys@cogeco.ca Var
žybų rungtys: 16 jd. A, 16 jd. 
B, išlyginamieji jardai, duble- 
tai.

Žaidynėse dalyvauti kvie
čiami visi Š. Amerikos lietu
vių sporto vienetai ir pavieniai 
sportininkai, atlikę 2008 metų 
registraciją ŠALFAS s-je.

Preliminarinė krepšinio ir 
tinklinio komandų ir kėgliavi- 
mo, šaudymo bei šachmatų 
žaidėjų registracija privalo bū
ti atlikta iki 2008 m. kovo 15 
d. imtinai, šiuo adresu: Edis 
Stravinskas, 5 Montye Ave., 
Toronto, ON M6S 2G8, Cana
da. Tel: 416-767-9306. E- 
paštas: ee_s@rogers.com

Viešbučių ir kitas buitines 
informacijas gausite iš rengė
jų. Pilnesnes informacijas gau
na ŠALFASS sporto klubai. Po 
prelim inarinės registracijos 
bus paskelbta tolimesnė žaidy
nių eiga ir detalės. Visais žai
dynių reikalais kreipkitės į Edį 
Stravinską.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

R. BERANKIS JAV ĮVEIKE PIRMĄSIAS KLIŪTIS
JAV Texas valstijoje vyks

tančio tarptautinio vyrų teni
so turnyro, kurio prizų fondą 
sudaro 15 tūkst. JAV dolerių, 
vienetų varžybų pirmajame 
rate lietuvis Ričardas Beran
kis 4:6, 6:1, 6:2 įveikė 26 me
tų 794-ąją pasaulio raketę Jo
se De Arm.

17-metis Lietuvos tenisi
ninkas, kuris pasaulio reitin
ge užima 643-iąją vietą, aš-

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

L IN U I M  U L 1 O L IL I -216-387-3204
linas@ fixlerrealty.com

www.ClevelundHausnigMjirkct.coin 
H'wv .LyndhurstOhio Ho*ncs .co m 

www .Euclid-Hofncs.cotn 
u w"a  , Rich nuirai .Heights-Homes.com 

www MayficWHomcs.nct 
www.Pcpper-Pike-Hotncs.com 
wwu.SouthF.uclidHomei-com 

www .Beachwood-Oh io- Homes.com 
www.ITxtcrRcaky.com

F'fxler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

tuntfinalyje vėliau susitiks su 
29 metų 676-ąja pasaulio ra
kete olandu Martin Verkerk.

Beje, Olandijos tenisinin
kas 2003 m etų rugsėjo m ė
nesį pasaulio vertinime buvo 
14-as.

Dvejetų varžybų pirmaja
me rate R. Berankis su čeku 
Daniel Lustig 4:6, 7:5 [10-5] 
įveikė amerikiečius Ryan Har
rison ir Jarmere Jenkins. ELTA

P cc tc icc  I  w v p o r ty
IVt’ Sell Koldunai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and Morei
794 East 185th St 216-531-6720

K inijoje vykstančio 49-ojo 
pasaulio stalo teniso komandų 
čempionato vyrų varžybų III di
viziono (49-72 vietos) pirmojo 
etapo paskutiniosiose, penkto
se, rungtynėse K  grupėje vasa
rio 27 d. Lietuvos rinktinė 3-1 
nugalėjo Kipro komandą. Lie
tuvos rinktinei du taškus pelnė 
Kęstutis Žaimys, vieną - Pau
lius Kaselis, o Gintautas Juch- 
na savo mačą pralaimėjo.

Lietuvos rinktinė, iškovo
jusi 3 pergales iš 5 galimų, K 
grupėje užėmė trečiąją vietą. 
Lietuvius aplenkė Kipro (4 
pergalės) ir Čilės (3) koman
dos. Naujoji Zelandija ir Uz
bekistanas iškovojo po 2, o Pa
kistanas - 1 pergalę. ELTA

Valom e ir mobilius namus ir laivus kreipkitės dėl kainos 
U i  atliktą valym ą 10%  nuo sąskaitos skirsim e Lietuvių Bendruomenei

S A V I PAS SA VU S  
K V IE Č IA M E  V IS U S  Į  T A U P Ą

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

D A R B O  V A L A N D O S :
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.

K IEK VIENA TAU PO M O JI SĄSKAITA IK I $100.000 V R A A P D R A lS T A  (NCUA)
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