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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA). Sekmadienį Katedros aikštėje daugiau nei 800 karių iš visų Lietuvos kariuomenės dalinių dalyvavo 
iškilmingoje rikiuotėje ir parade Gedimino prospekte. Renginys skirtas Lietuvos kariuomenės 90-mečiui paminėti.

V. HAVEL KRITIKUOJA VAKARŲ VADUS RUSIJA NEĮVYKDĖ PAŽADŲ,
DĖL NUOLATINIŲ VIZITŲ DUOTŲ ES DĖL GRUZIJOS

Į MASKVĄ
Praha, lap k rič io  25 d. 

("Lietuvos žinios"). Trisdešim
ties Čekijos miestų merai pa
sirašė kolektyvinįlaiškąišrink- 
tajam JAV prezidentui Barac- 
kui Obamai, kuriame ragina at
sisakyti planų dislokuoti Čeki
jo je  priešraketinės gynybos 
skydą, nes ši sistema kelia pa
vojų Europai. Tačiau buvęs 
Čekijos prezidentas Vaclavas 
Havelas mano, kad to dalyti 
nereikėtų.

"Maloniai prašome iš nau
jo  įvertinti JAV vyriausybės 
požiūrį dėl pirešraketinės gy
nybos skydo elementų disloka
vimo Europoje ir sustabdyti šį 
pavojingą projektą", - sakoma 
merų laiške, kuriame Čekijos 
miestų vadovai perspėja, jog 
JAV nusprendus įgyvendinti 
savo planus Europa taptų pa
grindine galimo tarptautinio 
konflikto arena.

Merai mano, kad šie planai 
ir taip jau sukėlė įtampą tarp 
JAV ir Rusijos, pablogino Eu
ropos Sąjungos santykius su 
Amerika, be to, sukels naujas 
ginklavimosi varžybas. Merai 
priminė, jog du trečdaliai Če
kijos gyventojų pasisako prieš 
skydą Europoje, kad šis pro
jektas Čekijoje nepakankamai 
viešai svarstytas ir kad jokia 
partija savo programoje už j į  
nepasisako.

Tačiau kitokios nuomonės

yra buvęs Čekijos preziden
tas V.Havelas. "Šio skydo pa
skirtis - grynai gynybinė. Če
kijos Respublika įsipareigojo 
leisti j į įrengti dvišaliais, tri
šaliais ir daugiašaliais susita
rimais. Dabar pasitraukti nede
rėtų", - sakė jis. V.Havelas įsi
tikinęs, kad netrukus pirminin
kavimą Europoje perimsianti 
Čekija atliks savo vaidmenį, 
nors po "hiperaktyvaus Sarko
zy tai bet kam būtų nelengva".

V.Havelas nerim auja dėl 
politinio gyvenimo Rusijoje 
"degeneracijos", nes ten ne
įmanoma jokia opozicijos for
ma, be to, yra "nesveikas ry
šys tarp autoritarinės valdžios 
ir ekonominės mafijos". Ko
mentuodamas Prancūzijos pre
zidento pasisakymus, kad Eu
ropoje nereikia priešraketinio 
skydo, V.Havelas pareiškė, kad
N.Sarkozy "greičiau kalba 
nei galvoja" ir kad jis pamir
šo šia tema pasikonsultuoti su 
suinteresuotomis šalimis, t. y. 
JAV, Lenkija ir Čekija. "Sar
kozy man primena Prancūzijos 
prem jerą Edouard Daladier, 
kuris 1938 metais Miunchene 
su vokiečiais pasirašė susita
rimą", - sakė V.Havelas, turė
damas galvoje Italijos, Prancū
zijos ir Didžiosios Britanijos 
sutikimą perleisti Hitleriui Su
detų kraštą.

(Nukelta į 2 psl.)

Vašingtonas ragina Europą 
neskubėti atkurti ankstesnių san
tykių su Maskva, nes ji vis dar 
neįvykdė savo įsipareigojimų iš
vesti visą kariuomenę iš Gruzi
jos teritorijos, rašo britų visuo
meninis transliuotojas BBC  sa
vo naujienų svetainėje.

"Vėl atkurdamos santykius 
su Rusija, Europos šalys neturi 
pamiršti, kad Maskva nevykdo 
su Gruzija pasirašytos sutarties 
nutraukti ugnį svarbiausio punk
to", - pareiškė valstybės sekre
torės padėjėjas Matthew Bryzą.

Kaip priminė Valstybės de
partamento atstovas, pagal su
sitarimą, Rusija turėjo atitrauk
ti visus savo karius į pozicijas, 
kurios buvo iki rugpjūčio įvy
kių ir leisti tarptautinėms orga
nizacijoms dirbti konflikto zo
nose. Pasak M.Bryzos, kai ku
rie JAV partneriai Europoje no
rėtų palikti tai praeityje ir grei-

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMUS SIŪLOMA SURENGTI 
2009 METŲ GEGUŽĖS 17 D.

Vilnius, lapkričio  25 d. 
(LGĮTTC). Seimo narys social
demokratas Česlovas Juršėnas 
siūlo skirti Respublikos Prezi
dento rinkimus 2009 m. gegu
žės 17 d. Lietuvoje paskelbti rin
kimus į Europos Parlamentą jis 
siūlo kirti metų birželio 7 d.

Tokius nutarimų projektus 
Č. Juršėnas įregistravo Seimo 
posėdžių sekretoriate. Konstitu
cija numato, kad Seimas skiria 
Lietuvos Respublikos Preziden-

čiau susigrąžinti normalių san
tykių regimybę. "Mes nenorime 
to. Mes norime, kad Maskva 
atsakytų už savo veiksmus", - 
pareiškė diplomatas interviu 
agentūrai Reuters.

JAV va ls ty b ės  d ep a rta 
mento atstovas pažymėjo, kad 
apie bendrų NATO ir Rusijos 
pajėgų karinių m okym ų at
naujinimą negali būti nė kal
bos, kol Rusija visiškai ne
įvykdys savo įsipareigojimų. 
Pasak M.Bryzos, būsimo JAV 
prezidento Baracko Obamos 
strategija turi būti pasiprieši
nim as m ėginim am s pakirsti 
Gruzijos vyriausybę ir pasiry
žimas suteikti šaliai politinę 
ir ekonominę pagalbą.

Kitą savaitę NATO šalių už
sienio reikalų ministrai ketina 
susirinkti Briuselyje priim ti 
sprendimo dėl santykių su Ru
sija ateities. LRT

to rinkimus.
Pagal Rinkimų į Europos 

Parlamentą įstatymą, rinkimai į 
Europos Parlamentą Lietuvos 
Respublikoje vyksta sekmadie
nį, kuris yra tuo pačiu laikotar
piu, kai visose Europos Sąjun
gos valstybėse narėse vyksta rin
kimai į Europos Parlamentą. 
Rinkimų datą skelbia Lietuvos 
Respublikos Seimas ne vėliau 
kaip likus 6 mėnesiams iki nu
rodyto laikotarpio sekmadienio.

LIETUVOS
PREZIDENTAS IR 
B.OBAM AGALI 

SUSITIKTI BALANDĮ
Vilnius, lapkričio  25 d. 

(LRT). Prezidento Valdo Adam
kaus susitikimas su naujuoju 
Jungtinių Valstijų vadovu Ba
rack Obama tikriausiai bus tik 
vienas - kitų metų pavasarį. Pa
sak dienraščio "Vilniaus diena", 
kadenciją baigiantis Lietuvos 
vadovas V. Adamkus su ki tų me
tų sausio 20-ąją JAV prezidento 
pareigas pradėsiančiu eiti B. 
Obama turės progos pasikalbėti 
tik balandį įvyksiančiame NA
TO viršūnių susitikime. Tai tu
rėtų būti pirmas ir tikriausiai 
paskutinis V. Adamkaus susitiki
mas su naujuoju JAV vadovu, 
nes liepą Lietuvos prezidentas 
perduos įgaliojimus naujai iš
rinktam valstybės vadovui.

Kitų metų balandžio pra
džioje Strasbūre (Prancūzija) ir 
greta esančiame Vokietijos Ke
lio mieste, tikriausiai ir vokie
čių Baden Badeno kurorte vyks 
NATO valstybių ir vyriausybių 
vadovų susitikim as, skirtas 
sąjungos 60-mečiui paminėti. 
Tai bus bene piimas didelis dau
giašalis renginys, kuriame daly
vaus sausį naujuoju JAV prezi
dentu prisaikdintas B.Obama.

Paprastai per tokius foru
mus įvyksta daugybė dvišalių 
susitikimų. Todėl lietuvių di
plomatai bando Strasbūre or
ganizuoti V.Adamkaus atskirą 
dvišalį pokalbį su B.Obama. 
"Tikrai neatmestina galimybė, 
kad toks susitikimas įvyks bū
tent per NATO viršūnių susi
tikimą", - sutiko Lietuvos am
basadorius NATO Linas Lin
kevičius. Tiesa, gali būti, kad 
B.Obama Strasbūre susitiks iš
kart su visų trijų Baltijos vals
tybių vadovais.

K ol kas n en u m a to m as  
V. Adamkaus vizitas į Vašing
toną kitų m etų pirmoje pusė
je. Todėl balandžio pradžio
je  vyksiantis NATO viršūnių 
forum as gali būti pirm a ir 
paskutinė proga Lietuvos va
dovui susitikti su B.Obama.

Liepos 12-ąją V.Adamkus 
perduos įgaliojimus naujai iš
rinktam ir prisaikdintam Lietu
vos prezidentui. Tikimasi, kad 
dar iki kitų metų pabaigos gali 
būti surengtas naujojo valstybės 
vadovo vizitas į JAV, taigi, ir pir
mas jo  susitikimas su B.Obama. 
Kada naujasis JAV prezidentas 
galėtų apsilankyti Lietuvoje, ne
aišku. Diplomatai nekomentuo
ja  tokios galimybės, tik užsime
nama, kad toks vizitas galėtų 
įvykti ne anksčiau nei 2011
2012 metais. LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Prezidentas V.Adamkus žurnalistams prisipažino Lietuvoje 

esantis bejėgis. Jei Gruzijoje ar Ukrainoje į jo  žodžius dar įsi
klausoma, tai savoje šalyje jis net nebebando pareikšti savo pozi
cijos. V.Adamkus tvirtina neturėjęs kitos išeities, kaip tik praėju
sį penktadienį pasirašyti praėjusios kadencijos Seimo priimtą įsta
tymą dėl naujos kadencijos parlamentarų algų didinimo. Prezi
dentas Valdas Adamkus tvirtina, kad nuo jo  bent jau mūsų šalyje 
niekas nepriklauso. Jis tikina net negalėjęs vetuoti įstatymo, ke
liančio parlamentarų algas.

Dabartinę Lietuvos ūkio situaciją A.Kubilius laiko kaden
ciją baigiančio premjero Gedimino Kirkilo kabineto palikta "eko
nomikos žiema". Pastebėjęs, kad ši ekonominė žiema gali būti 
labai gili, A.Kubilius priminė, kad šalis turi 30 mlrd. litų metinį 
biudžetą ir 30 tūkst. valstybės tarnautojų pajėgas. Prisistatyda- 
mas parlamentarams kaip Vyriausybės vadovas Andrius Kubi
lius citavo pasaulio galinguosius ir popiežių.

"Todėl drąsiai kartoju popiežiaus Jono Pauliaus 11 mums 
pasakytus žodžius: "Nebijokite. Nebijokime sunkumų, nebijoki
me permainų, nebijokime ginčų, nebijokime pasitikėti vieni ki
tais. Bijokime tik vieno - abejingumo", - šviesaus atminimo Baž
nyčios hierarchą prisiminė kandidatas į premjerus.

Andriaus Kubiliaus skyrimo premjeru procedūra prasidėjo 
prezidento Valdo Adamkaus komplimentais ir išreikštomis vilti
mis, kad antikrizinis planas pasitarnaus šalies žmonių gerovei. 
Prezidentas Valdas Adamkus, teikdamas Seimui Andriaus Kubi
liaus kandidatūrą į premjero pareigas, dėstė, kad palyginti grei
tos ir dalykiškos derybos bei susitarimas dėl valdančiosios koali
cijos sudarymo teikia vilčių tikėtis ir tokio paties efektyvaus jo 
vadovaujamos Vyriausybės darbo.

"A.Kubilius atsiskleidė kaip ryžtingas politikas, nemažai pri
sidėjęs prie ūkio stabilizavimo Rusijos finansinės krizės metu. 
Tokios pat ryžtingos ir dalykiškos veiklos reikia ir šiandien. Kaip 
valstybės vadovas, kuriam teko dirbti su premjeru A.Kubiliumi, 
tikiu ir pasitikiu šiuo politiku", - kalbėjo V.Adamkus. Šalies va
dovas iš Seimo tribūnos pareiškė, kad būsimų valdančiųjų pa
rengtas antikrizinis planas - svarbus ir reikalingas.

Netrukus Seimui bus siūloma priimti nutarimą "Dėl valsty
bės ekonominės padėties". Juo norima nustatyti, kad Lietuva gy
vena pavoj ingomis sąlygomis, siaučiant finansinei ir gresiant eko
nominei krizei. Toks projektas leistų naujajai valdančiajai dau
gumai imtis nepopuliarų sprendimų finansinėje ir ekonominėje 
srityje, pridengiant juos būtinybe kovoti su oficialiai paskelbtos 
krizės pasekmėmis. Naujoj i valdžia nori specialiu teisės aktu nu
statyti, kad valstybės gyvena krizės sąlygomis.Opozicijai tokie 
planai atrodo nereikalingi ir netgi pavojingi.

Seimo dauguma išgyvena savo rožinį periodą. Pirmoji po 
Seimo rinkimų atlikta Vilmorus apklausa parodė - žmonių nuo
monė apie naujas valdžios partijas pagerėjo taip, lyg jas kas būtų 
ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus atnaujinęs. Čia taip pat nieko 
nauja. Taip buvo ir prieš ketverius metus, ir prieš aštuonerius. 
Visuomenė trumpam tarsi pasiduoda nugalėtojų euforijai ir pa
niekinamu žvilgsniu atsisveikina su pralaimėtojais. Kiek ilgai tran
ką ši euforija, štai kur svarbiausias politinis klausimas.

f parlamentą braudamiesi pramogų pasaulio atstovai gyrė
si atsisaką milžiniškų honorarų, pasakiškų turtų, kad tik galėtų 
tarnauti tautai pusdykiai. Pasirodo, melavo. Į Seimą išrinkta šou 
atstovė Donaldą Meiželytė-Svilienė ką tik viešai virkavo, neva 
dabar teks susiveržti, nes parlamentaro atlyginimas - katės aša
ros. Ji esą per vieną vakarą, koncertuodama ar vesdama rengi
nius, po 3 tūkstančius litų galėdavo užsidirbti. Tačiau pajamų 
deklaracijoje nurodyta, kad 2007 metais D.Meiželytės gautos pa
jamos - vos kiek daugiau nei 46 tūkst. litų. Gal deklaracija netei
singa?

"Taupau, nes daugiau pinigų reikės Kalėdoms. Bet kai išgir
dau, kad Seimo nariams algos didės, o mokesčiai - kils, knygos - 
brangs... Ne, drebulys jau nebekrečia. Tiesiog peršasi viena min
tis - niekšeliai sėdi valdžioje",- sako aktorė Doloresa Kazragytė.

Dabartinio Seimo pirmininko Arūno Valinsko ir jauniau
sios Seimo narės konservatorės Agnės Bilotaitės keliai buvo su
sikirtę gerokai prieš Seimo rinkimus. Mergina prieš 5 metus da
lyvavo grožio konkurse "Mis Klaipėda 2003", kurio komisijai 
tuomet pirmininkavo A. Valinskas. Jis ir apjuosė A. Bilotaitęjuosta 
"Mis foto". 26 metų Seimo narė, savo intemetiniame tinklalapy- 
je išvardinusi svarbius biografijos faktus ir nuveiktus darbus, apie 
dalyvavimą gražuolių konkurse neužsimena. Apie jį nekalbėjo 
nei televizijoje, nei spaudoje. "Noriu, kad mane vertintų už nu
veiktus konkrečius darbus, o ne už grožį", - sako ji. Pasirinkusi 
politikės kelią, klaipėdietė sąmoningai savo biografijoje neužsi
mena apie šį konkursą, nes mano, jog su dabartine veikla jis ne
turi nieko bendra. LGĮTIC

(Atkelta iš 1 psl.)
V. HAVELAS KRITIKUOJA...

V.Havelas negailėjo kriti
kos ir Italijos premjerui Sylvio 
Berlusconi dėl jo  nuolatinių 
susitikimų su Vladimiru Puti
nu. "Gerai, kad draugai atvirai 
pasikalba aktualiais k lausi
mais. Manau, Berlusconi kal
bėjosi su Putinu ir apie 150 
Rusijoje nužudytų žurnalistų, 
apie nuolatinius žmogaus tei
sių pažeidimus, apie skanda
lingą sumanymą dislokuoti 
raketas Kaliningrade", - sa
kė V.Havelas, pabrėždamas, 
kad negalima leistis "Rusijos 
įbauginamiems".

Formaliai JAV dar nebaigė 
derinimo procedūros dėl sky
do elementų dislokavimo nei 
su Lenkija, nei su Čekija, nors 
ir pasirašė preliminarias sutar
tis. Čekijos vyriausybė paragi
no atidėti galutinį balsavimą 
dėl radaro bazės statybos iki 
kitų metų sausio, kai JAV pre
zidento pareigas pradės eiti 
B .Obama. Išrinktasis p rezi
dentas dar nekomentavo, ar ke
tina tęsti priešraketinės gyny
bos projektą, nors Rusijos pre
zidentas Dmitrijus Medvede
vas sekmadienį dar kartą pa
ragino B.Obamą jų  atsisakyti.

JAV Senate kalba sen. Joseph Lieberman, kuriam demokratų vadai negali atleisti už tai, kad jis 
palaikė respublikonų kandidatą sen. Johan McCain prezidento pareigoms. Sen. J Lieberman didele 
balsų dauguma vėl buvo perrinktas senatoriumi, bet jau kaip nepriklausantis jokiai partijai. Demok
ratai norėjo pašalinti jį  iš vieno svarbiausių Senato komiteto vadovų. Pagaliau buvo susitarta, kad 
įtakingasis J. Lieberman liktų svarbaus Homeland Security komiteto pirmininku. Jo kairėje stovi 
JAV Senato Whip vadovas Richard Durbin, o dešinėje Senato daugumos vadas sen. Harry Reid. 
Senato balsavime už J. Lieberman palikimą JAV Senato Homeland Security komiteto pirmininku 
balsavo 43 senatoriai ir tik 13-ka prieš. AP

JAV SPAUDŽIA EUROPĄ 
DĖL GRUZIJOS IR UKRAINOS NATO NARYSTĖS

NATO diplom atai teigia, 
kad JAV pradėjo netikėtą diplo
matinę iniciatyvą Europoje, ra
gindama NATO sąjungininkus 
pasiūlyti Gruzijai ir Ukrainai 
narystę aljanse, atsisakant ilgai 
trankančio proceso ir reikala
vimo išpildyti ilgą reikalavimų 
sąrašą, praneša New York Ti
mes.

JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice ilgai kalbė
josi telefonu su Prancūzijos,

Vokietijos ir kitų Europos ša
lių ambasadoriais, prašydama 
jų  atsisakyti formalios prašymo 
dėl narystės nagrinėj imo proce
dūros.

JAV pasiūlymo įgyvendini
mui kyla daug kliūčių. Balandį 
Rumunijoje Bukarešte įvyku
sio NATO viršūnių susitikimo 
metu JAV nepavyko įtikinti 
NATO pradėti įprastinę Ukrai
nos ir Gruzijos priėmimo į NA
TO procedūrą, t.y., pasiūlyti 
joms narystės veiksmų planus. 
Vietoj to, NATO vadovai suta
rė, kad vieną dieną Gruzija ir 
Ukraina taps NATO narėmis.

Kai kurios NATO narės ne
pritaria formalaus proceso, ku
ris apima reikalavimą, kad na
rystės siekiančios šalys turi re
formuoti savo karines pajėgas, 
užtikrinti civilių demokratinę 
karinių pajėgų kontrolę bei va
dovavimo struktūrų skaidrumą, 
atsisakymui.

NATO būstinėje Briuselyje 
Prancūzija, Vokietija, Norvegi
ja , Liuksemburgas, Ispanija, 
Italija ir dar keturios valstybės 
nepritarė šiam pasiūlymui. Nu

matyta, kad kitą savaitę įvyks 
NATO valstybių užsienio reika
lų ministrai susitikimas.

„Sąjungininkai tiesiogine to 
žodžio prasme dabar diskutuo
ja, kaip toliau vystyti NATO 
santykius su šiomis šalimis“, - 
teigė NATO atstovas spaudai 
James Appathura.

Lenkija, Baltijos valstybės, 
Čekijos Respublika ir kitos 
NATO narės parėmė JAV pa
siūlymą.

Tuo tarpu Reuters praneša, 
jog JAV valstybės sekretorės 
pavaduotojas Daniel Fried pa
reiškė, kad Ukrainai ir Gruzi
jai ne vienerius metus teks lauk
ti pakvietimo į NATO. D.Fried 
mano, kad vietoj "didelių dis
kusijų" kitą savaitę NATO turi 
pateikti kuo aiškesnę poziciją 
dėl Ukrainos ir Gruzijos, kurios 
yra perspektyvios kandidatės 
įstoti į sąjungą. NATO šalys pa- 
siryžusios joms čia padėti, sa
kė jis. NATO užsienio reikalų 
ministrai turi gruodžio 2-3 die
nomis susitikti Briuselyje ir 
įvertinti darbą, kurį nuveikė 
Ukraina ir Gruzija.

PIETŲ OSETIJOJE SIAUTĖJA SUKARINTOS  
RUSŲ OSETINŲ GRUPUOTĖS

Rusija privalo nedelsiant pa
žaboti Pietų Osetijos sukarintas 
grupuotes, "siautėjančias" sepa
ratistinio regiono srityse, kurio
se gyventojų daugumą sudaro 
etniniai gruzinai, pareiškė tarp
tautinė žmogaus teisių organiza
cija. Žmogaus teisių organizaci
ja  "Human Rights Watch" pa
skelbė surinkusi įrodymų apie 
sukarintų grupuočių atakas 
prieš etninius gruzinus ir jų  
persekiojimus Achalgoryje ir 
aplinkiniuose kaimuose.

Šios teritorijos atiteko ose

tinams, kai per rugpjūtį pen
kias dienas vykusį karą Rusi
jos armija išvijo Gruzijos pa
jėgas iš Pietų Osetijos.

"Pietų Osetijos sukarintos 
grupuotės nevaržomai siautėja 
ir atakuoja etninius gruzinus 
Achalgoryje, - sakoma HRV 
skyriaus Maskvoje direktoriaus 
pavaduotojos Tanios Lokšinos 
pranešime spaudai. - Rusijai, 
kaip Pietų Osetiją okupavusiai 
šaliai, pats laikas pradėti vyk
dyti įsipareigojimus ir jas (gru
puotes) pažaboti". LRT
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LINKĖJIMAI LIETUVOS VADOVAMS
Lietuvos Seimas jau turi naujus komitetų vadovus. Seimo 

pirmininko rinkimai vyko pagal koalicinį susitarimą. Tačiau 
buvo išdrįsta priminti, kad juo turėtų būti teismo nebaustas 
asmuo. Visi žinome, kad Prisikėlimo naujos partijos vadovas 
Arūnas Valinskas, teismo buvo baustas už nusikalstamą veiklą 
ir rinkėjų vienmandatėje apygardoje žmonių neišrinktas, į Sei
mą pateko tik per partijos sąrašą, pats save pirmuoju įsirašęs, 
pirmuoju balsavimu nebuvo išrinktas. Teko Seime balsuoti 
po to antrą kartą, kai buvo pasakyta, kad 20 partijos narių 
nebepalaikys koalicijos susitarimų, jei jis nebus išrinktas Sei
mo pirmininku. Tik antruoju balsavimu devynių balsų dau
guma tapo Lietuvos Seimo pirmininku. Seime yra ir daugiau 
Teismo baustų narių - tai galima tik Lietuvoje!

Norime tikėti, kad Lietuvos naujoji vyriausybė atkreips dė
mesį į tą žalingą lietuviams "Leo LT", steigiant elektros energe
tikos bendrovę, kuri sudaryta be konkurso skelbimo. Aiškėja 
skandalingos "Leo LT" steigimo sąlygos. Energetikos giganto 
kūrėjai sutartyje įrašė valstybei itin nepalankias sąlygas - jei kil
tų Vyriausybės konfliktas su "Maximos" savininkais, valstybė 
rizikuoja ne tik "Leo LT" turtu, bet ir visa kita nuosavybe. Nega
na to, "Maximos" ieškinys valstybei būtų nagrinėjamas užsie
nyje ir slapta", - praneša "LNK žinios" (Bernardinai.lt, spalio 
24 d.). "Maxima" yra tik bendrovė iš 10-ties, kurias valdo "Leo 
LT". Europos Komisija apie tą įmonę jau pareikalavo žinių.

Svarbiausias šiuo metu klausimas - Lietuvos valstybės sau
gumas. Kaimyno, dukart okupavusio, grėsmė kasdien tiekia
ma nafta ir dujomis, o po Ignalinos branduolinės jėgainės 
uždarymo ir elektra, nemažėja.

Atsimename, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą Dž. Britani
ja  ir berods Prancūzija žadėjo Lenkijai padėti išlaikyti nepri
klausomybę net kariaujant su jos priešu, jei ji bus užpulta, 
bet tas pažadas liko tik pažadu - niekas Lenkijos negynė. Vi
sa tai prisimename dabar, kai atvykę į Baltijos valstybes, ir 
ypač Lietuvoje, NATO vadai drąsina mus nebijoti, nes NA
TO ginsiąs Lietuvą nuo užpuoliko. Bet istorija dažnai 
kartojasi. Sunku patikėti, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės būtų tiek svarbios Amerikai, kad ji jas gintų, 
nepaisant, kad ir pats JAV prezidentas ir kiti vadai pasisako 
už jų  laisvę gražiais žodžiais branduoliniais laikais.

Šiuo metu, kaip niekada anksčiau, minėdami Lietuvos ka
riuomenės įsteigimo 90-ąsias metines, kreipiame dėmesį į Lie
tuvos Užsienio reikalų, Krašto apsaugos, Vidaus ir Teisingu
mo ministerijas, kurių pareigūnų supratimas būtų svarbiausi 
tautai uždaviniai. Tačiau pats svarbiausias - užsienio minist
ro tarnavimas nepriklausomai valstybei - lietuvių tautos rei
kalams. Pagirtinas busimojo premjero A. Kubiliaus sprendi
mas, kad Lietuvos Užsienio reikalų ministru būtų nepartinis 
diplomatas Vygaudas Ušackas, buvęs atstovu prie NATO, 
Washingtone ir Londone ambasadoriumi, turėtų būti puikus 
Lietuvos diplomatijos vadovas.

Linkime Lietuvos Vadovybei turėti taurius lietuvių pat
riotus ministrais, pasiryžusiais tarnauti ne kam kitam, bet tik 
lietuvių tautos iškovotai nepriklausomai valstybei.

V. Tūbėnas

Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) nusprendė siūlyti 
Seimui paprašyti Konstitucinį 
Teismą išaiškinimo, ar "Len
ko korta" neužkerta kelio tapti 
Seimo nariu. Nors jau ne kar
tą įvairios organizacijos bei as
menys kreipėsi į VRK ir Tei
singumo ministeriją, kad būtų 
panaikintas "Lenkų rinkimų 
akcijos" ir "Rusų sąjungos" 
partijų registravimas, tačiau 
per savo politinį nesusivokimą 
ir aplaidumą šios partijos ne
va teisėtai leidžiamos į rinki
mus, tampa valstybingumui 
žalingu kliuviniu.

Antai į mano rašytą laišką 
dėl neteisėto minimų partijų 
registravimo, LR Teisingumo 
ministerija atsakė: "Atsakyda
mi į Jūsų kreipimąsi dėl poli
tinių partijų registravimo, gau
tą 2008 m. gegužės 8 d. elek
troniniu paštu, norėtume paste
bėti, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 35 straipsnis 
kiekvienam piliečiui laiduoja 
teisę jungtis į bendrijas, poli
tines partijas ar asociacijas, jei 
šių tikslai ir veikla nėra prie
šingi Konstitucijai ir įstaty
mams. Lietuvos Respublikos 
Konstitucija draudžia teikti 
privilegijas lyties, rasės, tau
tybės, kalbos, kilmės, sociali
nės padėties, tikėjimo, įsitiki
nimų ar pažiūrų pagrindu, bet 
kartu ir draudžia varžyti žmo
gaus teises šiais pagrindais. 
Taigi, Jūsų minimos rusų, len
kų, demokratų ar kitos parti

V. POCIŪNO ŽŪTIS: DVEJI PASLAPČIŲ METAI
Neseniai buvo paminėtos 

antrosios Lietuvos karininko Vy
tauto Pociūno žūties Baltarusi
joje metinės. Ant tragedijos nu
sėsti užmaršties dulkėms nelei
džia visuomenininkai. Tuo me
tu aukščiausi valstybės vadovai, 
kurie, regis, pirmieji turėtų siekti 
išsiaiškinti tiesą, linkę tylėti.

Rugpjūčio 22-ąją, lygiai vi
durdienį, priešais prezidentūrą 
sostinės Simono Daukanto 
aikštėje skambėjo muzika, skir
ta pagerbti Baltarusijoje prieš 
dvejus metus, rugpjūčio 23-io- 
sios naktį, neaiškiomis aplinky
bėmis žuvusio Lietuvos diplo
mato, Valstybės saugumo de
partamento (VSD) karininko 
V.Pociūno atminimą. Visuome
ninio judėjimo Piliečių santal
ka ir M.K.Čiurlionio kultūros 
ir paveldo fondo iniciatyva Lie
tuvai dar kartą buvo priminta, 
kad ištirti pulkininko V.Pociū
no žūties aplinkybes - valsty
bės garbės reikalas, tačiau tai 
iki šiol nepadaryta.

BANDO NUGRAMZDINTI 
Į UŽMARŠTĮ

Piliečių santalkos tarybos 
vicepirmininko generolo majo
ro Jono Kronkaičio teigimu, 
S.Daukanto aikštė pasirinkta 
kaip rami vieta. "Prie Vyriau

PARTIJOS PAGAL TAUTYBES -  
ANTIKONSTITUCINIS REIŠKINYS

jos realizuoja konstitucinę Lie
tuvos Respublikos piliečių tei
sę vienytis į politines partijas, 
reikšti politinius įsitikinimus ir 
yra lygiateisės..."

Su tokiu tvirtinimu nega
lima sutikti.

Pirmosios Lietuvos Res
publikos Vasario 16-osios Ne
priklausomybės Aktas paskel
bė: "Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintąja 
tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 
d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą demokra
tiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis".

Antrosios Lietuvos Res
publikos Kovo 11-osios Aktu 
po okupacijų valstybės nepri
klausomybė atkurta, ir Lietu
vos Respublikos Konstituci
jos preambulėje kaip Lietu
vos valstybės kūrėja įvardi
jama Lietuvių tauta. Konsti
tucijos 2 str. tvirtina: "Lietu
vos valstybę kuria Tauta. Su
verenitetas priklauso Tautai".

Taigi tiek pirmoji respub
lika kurta, tiek antroji atkurta 
ant lietuvių tautos pamatų.

D em okratinio valdym o 
akiratyje tautybės nėra. Jos 
vietoje yra pilietybė. Nėra ir 
tautos. Jos vietoje yra valsty

sybės - ne ta vieta, kur žmonės 
gali susiburti. Prie Seimo netik
tų, nes Seimas darė ką galėjo, 
kad V.Pociūno žūties aplinky
bės būtų ištirtos. Tad nutarėme, 
kad S.Daukanto aikštė - neut
raliausia, ramiausia vieta", - aiš
kino jis. Tačiau J.Kronkaitis nei
gė, kad susibūrimas prieš prezi
dentūrą yra tam tikras būdas at
kreipti valstybės vadovo dėme
sį į iki šiol neišaiškintas VSD 
saugumo karininko žūties aplin
kybes. "Minėjimas yra primini
mas visiems, ne tik prezidentui. 
Tai priminimas visai valstybei, 
visiems žmonėms, kad jie taip 
pat atsakingi ir kad tam tikras 
pasyvumas lemia tai, kad žūtis 
nėra iki šiol ištirta", - kalbėjo Pi
liečių santalkos atstovas. J. 
Kronkaičio manymu, užsitęsęs 
V.Pociūno žūties tyrimas bylo
ja viena - siekį nugramzdinti jį  į 
užmarštį. "Atitinkamos institu
cijos neatliko savo pareigų, kai 
tam buvo laikas, kai bylą buvo 
galima ištirti, kai buvo galima 
atrasti kaltininkus. Dabar tik lau
kiama, kol visi viską pamirš", - 
apgailestavo jis.

MORALINIS RIBOŽENKLIS 
Šį kartą, pagerbiant V.Pociū-

ną, S.Daukanto aikštėje skam
bėjo smuikininko Martyno

bė. Nors valstybę kuriantis 
branduolys paprastai yra tau
ta, demokratinėje valstybėje ji 
tampa pilietine visuomene. 
Kaip pavyzdį galime pateikti 
senos demokratijos šalį Švei
cariją. Šveicarų valstybę kū
rė šveicarų tauta, kurią suda
rė vokiečių, prancūzų, italų ir 
retoromanų kilmės šveicarai. 
Toje šalyje partijų pagal tau
tybes nėra. Pagal tautybes 
partijų nėra ir kitose demo
kratinėse valstybėse (JAV, 
Didžioji Britanija, Kanada ir 
kt.). Lietuvos valstybę kūrė 
lietuvių tauta, kuriai priklau
so ir istorinio likimo bendrys
te susietos tautinės mažumos 
(rusai, lenkai, totoriai ir kt.). 
Kadangi kamieninė tauta yra 
lietuviai, čia pirmenybė tei
kiama lietuviškam paveldui, o 
tautinės mažumos vadintinos 
rusų, lenkų, ar romų kilmės 
lietuviais. Todėl partijų pa
gal tautybes mūsų valstybė
je egzistavimas laikytinas 
absurdu.

Kita vertus, tautybės įvar
dijimas partijos pavadinime 
suponuoja kitos, ne kamieni- 
nės tautos valstybės kūrimą ir 
tvirtinimą, skaldo pilietinę vi
suomenę, trumpai tariant, yra 
antikonstitucinis reiškinys.

Jei su absurdu nesusidoro
ja  Teisingumo m inisterija, 
VRK ir Seimas, absurdą pri
valo naikinti Konstitucinis 
Teismas.

Algimantas Zolubas

Švėgždos von Bekkerio atlieka
ma muzika, dainavo folkloro an
samblis "Kupole".

L.Donskis neslėpė, kad pe
simistiškai vertina besiklostan
čią situaciją. "Nevyniodamas 
nieko į vatą, kaip savo šalies pat
riotas ir pilietis, galiu pasakyti, 
kad dabartinė situacija yra labai 
didelį nerimą keliantis mūsų 
moralinės ir politinės būklės in
dikatorius. Faktas, kad per dve
jus metus Lietuvos karininko, 
žuvusio tarnybos metu, mirties 
aplinkybės susilaukė patyčių, 
įvairiausių kontroversijų, faktas, 
kad bylos tyrimas nepajudėjo, 
rodo, jog kažkas Lietuvoje yra 
labai rimtai sutrikę. Man atro
do, kad V.Pociūno asmenybė, jo 
veikla ir mirtis yra tapusios sa
votišku riboženkliu, labai svar
biu moraliniu ir politiniu kamer
tonu, iš kurio galima labai daug 
spręsti apie Lietuvos vidines 
įtampas ir problemas", - pabrė
žė filosofas.

NAŠLĖ NENULEIDŽIA 
RANKŲ

VSD karininkas V.Pociūnas 
mirtį pasitiko prieš dvejus me
tus - naktį iš rugpjūčio 22-osios 
į 23-iąją. Teigiama, kad būda
mas komandiruotėje Baltarusi- 

(Nukelta į 5 psl.)
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Lietuvos Seimas lapkričio 27 d. pritarė Respublikos Prezidento teikiamai Andriaus Kubiliaus 
kandidatūrai į Ministro pirmininko pareigas. Seimo pirmininkas A. Valinskas sveikina Lietuvos 
premjerą su gėlių puokšte. www.lrs.lt

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
A. KUBILIŲ MINISTRU PIRMININKU

Vilnius, lapkričio  28 d. 
(LGĮTTC). Prezidentas Valdas 
Adamkus Tėvynės sąjungos- 
Lietuvos krikščionių demokra
tų vadą Andrių Kubilių pasky
rė Ministru pirmininku.

Atitinkamą dekretą, vado
vaudamasis Lietuvos Respub
likos Konstitucija ir atsižvelg
damas j Seimo pritarimą, vals
tybės vadovas pasirašė penk
tadienį.

Prezidentas pavedė paskir
tajam Mini stiui pirmininkui A. 
Kubiliui ne vėliau kaip per 15 
dienų sudalyti Vyriausybę ir 
pateikti jos sudėtį Prezidentui 
tvirtinti.

Sis dekretas įsigalioja nuo 
jo  pasirašymo dienos.

Seimas A. Kubiliaus kandi
datūrą vadovauti penkiolikta- 
jai po Nepriklausomybės atkū
rimo L ietuvos V yriausybei 
"palaimino" ketvirtadienį.

M inistras pirm ininkas ne 
vėliau kaip per 15 dienų nuo 
jo  paskyrim o taip pat privalo 
Seimui pristatyti Vyriausybės 
programą. Ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo pateikimo Sei
mas savo posėdyje turi ap
svarstyti Vyriausybės progra
mą.

Jeigu Vyriausybės progra
mai nepritariama arba ji grą
žinama Vyriausybei patobulin
ti, nauja Vyriausybės progra
mos redakcija Seimui turi būti 
pateikta per 10 dienų, o jos 
svarstymo procedūra kartoja
ma iš naujo.

Naujoji Vyriausybė gauna 
įgaliojimus veikti, kai Seimas 
posėdyje dalyvaujančių Seimo 
narių balsų dauguma pritaria 
jos programai. Kai Seimas du 
kartus iš eilės nepritaria nau
jos Vyriausybės programai, ši 
privalo atsistatydinti.

Ketvirtadienį po valdančia
jai koalicijai ir A. Kubiliui sėk
mingo Seimo posėdžio busi
masis Vyriausybės vadovas su
sitikęs su Prezidentu V Adam
kumi pristatė galimai būsimų

ministrų sąrašą. Jame nebuvo 
kandidato į Aplinkos ministras 
pavardės.

Kandidatais į ministras val
dančioji koalicija yra numa
čiusi: finansų-Algirdas Šeme- 
ta, krašto apsaugos - Rasa Juk
nevičienė, kultūros - Remigi
jus Vilkaitis, socialinės apsau
gos ir darbo - Rimantas Dagys, 
susisiekimo - Eligijus Masiu
lis, sveikatos apsaugos - Algis 
Čaplikas, švietimo ir mokslo - 
Gintaras Steponavičius, teisin
gumo - Remigijus Simašius, 
užsienio reikalų - Vygaudas 
Ušackas, ūkio - Dainius Krei
vys, vidaus reikalų - Raimun
das Palaitis, žemės ūkio - Ka
zimieras Starkevičius.

Aplinkos ministro kandi
datūra dar svarstom a, Ūkio 
m inisterijos pertvarka vyks 
jau  patvirtinus n au ją ją  Vy
riausybę.

Gruodžio 8-ąją gimtadienį 
švęsiantis A. Kubilius gimė 
1956 m. Vilniuje.

Nuo 1963 m. mokėsi Vil
niaus 22-ojoje vidurinėje mo
kykloje (dabar - M ikalojaus 
Daukšos vidurinė mokykla), 
kurią baigė 1974 m. Tais pa
čiais metais įstojo į Vilniaus 
valstybinio universiteto Fizi
kos fakultetą, kurį 1979 m. bai
gė ir įgijo fiziko specialybę.

1981-1984 m. studijavo 
Vilniaus universiteto aspiran
tūroje. Po to universitete dir
bo laborantu , inžinierium i, 
moksliniu bendradarbiu.

1988 m. A. Kubilius įsi
traukė į L ietuvos Sąjūdžio 
veiklą, buvo Sąjūdžio taiybos 
atsakingasis sekretorius.

Nuo 1992 m. yra Seimo na
rys.

1992 m. VT Seimo nariu iš
rinktas pagal Sąjūdžio koalici
jos sąrašą.

Po 1996 m. rinkimų daugu
m ą Seime laimėjus konserva
toriams, A. Kubilius išrinktas 
VTT Seimo Pirmininko pirmuo
ju pavaduotoju.

1999- 2000 m. - Ministras 
pirm ininkas dešim tojoje po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Vyriausybėje.

2000- 2004 m. -VTTT Seimo 
naiys, išrinktas pagal Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) sąrašą.

2004 m. Seimo nariu iš
rinktas A ntakalnio rinkim ų 
apygardoje. Iškėlė Tėvynės są
junga (konservatoriai, politi
niai kaliniai ir tremtiniai, krikš
čioniškieji demokratai).

2008 m. Seimo rinkimuo
se laimėjo ir pagal partijos są
rašą, ir vienmandatėje apygar
doje.

Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) naiys - nuo 
įkūrimo 1993 m.

2000-2003 m. - šios sąjun
gos pirmininko pirmasis pava
duotojas, nuo 2003 m. gegu
žės 24 d. - pirmininkas.

2009 METUS SIŪLOMA 
PASKELBTI 

LIETUVOS LAISVĖS 
KOVOS SĄJŪDŽIO METAIS

Vilnius, lapkričio  28 d. 
(LGĮTTC). 2009 metus siūlo
ma paskelbti Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio metais.

Tokį nutarimo projektą Sei
mo posėdžių sekretoriate įre
gistravo Seimo narė konserva
torė Vincė Vaidevutė Marge- 
vičienė. Parlamentarė prime
na, kad 2009 m. vasario 16 d. 
sukanka 60 metų nuo Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio taiybos 
1949 m. vasario 16 d. deklara
cijos priėmimo. Kitus metus 
paskelbus Lietuvos laisvės ko
vos sąjūdžio metais būtų pažy
mėta deklaracijos reikšmė Lie
tuvos valstybės tęstinumui.

Nutarimo projekte siūloma 
pavesti Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centrai iki 2008 m. gruodžio 
15 d. parengti Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio m etų progra
mą, ją  patvirtinti i r numatyti fi
nansavimą.

SVEIKINAME
Didžiai gerbiamą Los Angeles 

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
įkūrėją ir kleboną Emeritus,

PRELATĄ JONĄ KUČINGĮ,
gruodžio 23-čią švenčiantį

ŠIMTOIO GIMTADIENIO IUBILIEIŲ.

Dėkojame Jam už visuomet parodytą 
nuoširdų prielankumą mūsų organizacijai ir 

linkime, kaip iki šiolei,
Dievo globos ir palaimos.

Amerikos lietuvių Tautinės Sąjungos 
los Angeles skyriaus 

Vadovybė ir  nariai

NUO NAUJŲJŲ METŲ SEIME  
UŽDRAUSTA PREKIAUTI ALKOHOLIU

Vilnius, lapkričio  28 d. 
(LGĮTTC). Nuo Naujųjų metų 
Seimo rainuose esančiose mai
tinimo įstaigose uždrausta pre
kiauti visų rasių alkoholiu.

Tokį sp rend im ą priėm ė 
penktadienį posėdžiavusi Sei
mo valdyba.

"Bus reglamentas, pagal ku
rį bus vaišinama protokolo nu
matytais atvejais, darbo pietų 
metu, bet prekyba alkoholiu 
Seime nuo sausio 1 d. nebus 
vykdoma", - penktadienį žurna
listams pranešė Seimo pirmi
ninkas Alūnas Valinskas.

Už tokį sprendimą balsavo 
3 Seimo valdybos nariai, 1 bu
vo prieš, 2 susilaikė.

"Seime nebus prekiaujama 
alkoholiu, įskaitant alų. Nuo ki
rti įnerti alkoholinius gėrimus 
galėsime naudoti tik furšetams, 
banketams arba oficialiems dar
bo pietums, kada turėsime už
sienio valstybių delegacijas", - 
sakė Seimo kancleris Gintautas 
Vilkelis.

Paklaustas, kur Seimo nariai 
galės švęsti savo gimtadienius, 
jis sakė, kad galima bus tai pa
dalyti bet kokioje šalia esančio
je viešojo maitinimo įstaigoje.

Beje, Seimo kanceliarijayra 
paskelbusi konkursą dėl viešo
jo maitinimo paslaugų Seimo 
rūmuose. Paklaustas, ar dėl 
draudimo prekiauti alkoholiu 
nesumažės norinčių dalyvauti 
konkurse, G. Vilkelis to neat
metė. "Aišku, jeigu nebus pre
kiaujama alkoholiu, tai bus žy
miai mažesnės įplaukos ir no
rinčių dalyvauti konkurse bei 
teikti maitinimo paslaugas Sei
mui turbūt sumažės", - mano G. 
Vilkelis.

Jo duomenimis, kol kas tik 
viena įmonė yra pateikusi do
kumentus dalyvauti konkurse.

Prieš draudimąprekiauti al
koholiniais gėrimais pasisakęs 
Seimo vicepirmininkas liberal- 
centristas Raimondas Šukys 
teigia, kad Seimo nariai yra tik
rai suaugę, sąmoningi žmonės 
ir jie gali valdyti savo veiks
mus.

"Nemanau, kad iš principo 
alkoholio buvimas viešojo mai
tinimo įstaigoje - Seime resto
rane yra problema ir priežastis 
tų negatyvių reiškinių, kurie yra 
buvę, kada vienas ar kitas Sei
mo naiys buvo pastebėtas ne
blaivus. Manau, kad jie tikrai 
ne Seimo restorane gėrė tuo 
metu ir ne alkoholio buvimas 
viešojo maitinimo įstaigoje yra 
pagrindinė priežastis", - sakė R. 
Šukys. Jo duomenimis, dauge
lio pasaulio parlamentuose, pa
vyzdžiui,. Europos Parlamento 
viešojo maitinimo įstaigose, al
koholiu yra prekiaujama. "Yra 
tam tikiu išimčių, bet absoliu
čioje daugumoje parlamentų 
yra prekiaujama", - sakė R. Šu
kys. Jis siūlė paprašyti tuo klau
simu Seimo Etikos ir procedū
rų kom isijos išvadų ir pasi
klausti pačių Seimo narių.

R. Šukys mano, jog draudi
mu prekiauti alkoholiu Seimo 
rainuose "pasiunčiama žinia, 
kad visi yra nesusivaldantys, ir 
reziumuojama, jog jeigu bare 
yra butelis, tai būtinai parla
mentarai prisigers ten nuėję". 
"Galiu užtikrinti, kad tikrai taip 
nėra. Galbūt tas sprendimas 
šiuo atveju nėra pagrįstas. To
dėl aš pasisakiau kitaip negu ki
ti valdybos nariai. Manau, kad 
reikia ieškoti kirti Seimo verti
nimo arba nepopuliaiumo prie
žasčių. Taip pat manyčiau, kad 
tas sprendimas žeis daugelį Sei
mo narių, kurie visai nevartoja 
alkoholio", - sakė R. Šukys.

http://www.lrs.lt
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LIETUVOS KARIUOMENES ATMINIMO 90-TŲJŲ 
METINIŲ PROGA

Lietuvos valstybės kariai minint Vilniuje Lietuvos kariuomenės įsteigimo 90-ąsias metines. ELTA

Per pastarąsias 10 dienų 
daugumoje Lietuvos vietovių, 
kuriose yra kariniai daliniai 
buvo minima Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 90-ties metų 
sukaktis. Ta proga buvo ruo
šiami kariniai paradai, koncer
tai, ansamblių pasirodymai, at
virų durų dienos, pamaldos. 
Buvo prisimintos ir pagerbtos 
nepriklausomybės kovų aukos 
- kariai savanoriai, šauliai.

Deja, tarp gražių akimirkų 
pasitaiko ir momentų, kai is
toriniai įvykiai, ypač praėjus 
ilgesniam laikui, pradedami ki
taip suprasti. Taip įvyko ir šia 
proga paskaičius lapkričio mė
nesio Kario žurnale tūpusį pa
sikalbėjim ą su Lietuvos ka-

(Atkelta iš 3 psl.)
V. POCIŪNO ŽŪTIS...

joje, pareigūnas iškilto pro lan
gą. Generalinės prokuratūros 
prokuroro Justo Lauciaus vyk
dytas ikiteisminis tyrimas dėl 
V.Pociūno žūties aplinkybių 
buvo nutrauktas po kelių mė
nesių- 2006 metųlapkričio 30- 
ąją. Prokuroras konstatavo, kad 
V.Pociūnas žuvo per nelaimin
gą atsitikimą. Tik po atkaklių 
žuvusio karininko našlės pa
stangų teismo sprendimu Gene
ralinė prokuratūra ėmėsi iš nau
jo  tirti tragediją.

Teismas įvertino L.Pociūnie- 
nės argumentą, kad prokurorai 
netyro versijos, jog V.Pociūnas 
galėjęs būti nužudytas, o jo  mir
tis - galbūt susijusi su darbu 
VSD.

Kaip LŽ  sakė L.Pociūnie- 
nė, byla šiuo metu po truputė
lį j ūda. "Iš tiesų randame neiš
naudotų interpretacijos gali- 
mybi ų, i š kuri ų maty ti, kad ga
lai nesueina. Šiuo atveju nega
liu kalbėti apie tyrėjų negera- 
noriškumą, nes jų  pastangos 
matyti. Tai, kad neskubama, 
nėra blogai - stengiamasi pa
žiūrėti atidžiau", - kalbėjo ran
kų nenuleidžianti V.Pociūno 
našlė.

riuomenės sausumos pajėgų 
vadu brigados generolu Jonu 
Žuku. Straipsnio tema - "Ka
riuomenė iš laiko perspekty
vos Paklaustas, kaip būtų ga
lima palyginti 1918-1920 m. 
Lietuvos kariuomenę ir dabar
tinę, pradėjusią kurtis 1990 
metais, jis pasakė, kad "Šian
dien savanorių indėlis šiek tiek 
sureikšm intas, daugelis įsi
vaizduoja, kad jie iškovojo Ne
priklausomybę. Tačiau buvo 
ne visai taip". Jo nuom one 
svarbiausias skirtum as tarp 
1919 ir 1990 buvo, kad " sa
vanorių kariuomenė 1919 m. 
pradėjo rinktis ginti Lietuvos 
dėl labai konkrečių dalykų - 
jiems buvo pažadėta žemė. Ka-

NEATSAKYTI KLAUSIMAI
Tačiau per dvejus metus ne

išaiškintos ne tik V.Pociūno žū
ties aplinkybės. Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
mitetas, atlikęs parlamentinės 
tyn'mo komisijos funkciją, nag
rinėjo galimus aukštų pareigū- 
nųbandymus asmeniniais tiks
lais dalyti įtaką svarbiausiems 
valstybei sprendimams, vei
kiant net kartu su Lietuvai prie
šiškomis užsienio jėgomis, ga
lėjusius lemti V.Pociūno žūtį, ir 
su tuo susijusią situaciją VSD. 
Nors parlamentinis tyrimas 
atskleidė stulbinančius fak
tus, aukščiausių valdžios 
sluoksnių tai nepaveikė. Po 
parlamentinio tyrimo savo pos
tą po atkaklaus visuom enės 
spaudimo prarado tik susikom
promitavęs VSD vadovas Ar
vydas Pocius. Kiti tyrimo me
džiagoje minėti veikėjai, VSD 
generalinio direktoriaus pava
duotojai Darius Jurgelevičius ir 
Dainius Dabašinskas, ir toliau 
eina itin atsakingas pareigas, o 
jų  veiklos nesiimama vertinti 
net moraliniu aspektu.

Dar praėjusias metais, vi
suomenei reikalaujant atsaky
m ų į neatsakytus klausimus, 
prem jero Gedim ino K irkilo

dangi tuo metu 95 proc. gyven
toj ų gyveno kaimuose, buvo 
pažadėta įvykdyti žemės refor
m ą ir jos duoti savanoriams, 
taigi, manau tai buvo vienas iš 
pagrindinių  veiksnių. ... O 
1990-1991 m. viskas buvo ki
taip. Tuo metu niekas neieško
jo  jokios naudos, tai buvo nuo
širdus troškimas padėti savo 
šaliai".

Žurnale rašoma, kad pokal
bininkas yra diplomuotas isto
rikas ir profesionalus kaiys, 
jaunystėje daug skaitęs prieš
kario "Karį" ir "Jaunąįą kar
tą", iš jų  puslapių daug suži
nojęs apie žmones, apdovano
tus Vyčio kiyži ūmi, jų  žygdar
bius.

iniciatyva buvo sudalyta vi
suomeninė V.Pociūno žūties 
aplinkybių tyrimo komisija, 
vadovaujama filosofo, Tėvy
nės sąjungos nario Vytauto 
Ališausko. Ši komisija darbą 
nutraukė nepasiekusi jokių re
zultatų, o kai kurie jos nariai 
tuomet teigė, kad komisijos 
darbas buvo daugiau imituoja
mas, nei realiai atliekamas. Ty
rimą nutraukė ir gana netikėta 
jos pirmininko karjera - V.Ali- 
šauskas buvo paskirtas Lietu
vos ambasadoriumi prie Šven
tojo sosto Vatikane.

V.Pociūno žūtį Baltarusijo
je  ėmėsi tirti nauja, Lietuvos 
Sąjūdžio taiybos iniciatyva, 
sudalyta visuomeninė komisi
ja. Jos narys europarlamenta- 
ras Vytautas Landsbergis vilia
si, kad komisija surinks ir su
sistemins visus duomenis apie 
įvykusią tragediją. "Jeigu to
kius dalykus norima margina- 
lizuoti, kaip bandoma padaly
ti dabar, tai marginalizuojama 
visa Lietuva. Šalis susidūrė su 
baisiu iššūkiu, žiauriu nusikal
timu, i r bijo apie tai kalbėti. Ko 
verta tokia valstybė?" - situa
ciją vertino V.Landsbergis.

Jurga Tvaskienė, Lietuvos 
žinios

GENEROLAS PRASILENKĖ 
SU FAKTAIS

Atidžiau pažvelgus į tą lai
kotarpį ir susipažinus su Stei
giamojo Seimo darbais ir Vy
riausybės priimtais įstatymais 
pastebėsime, kad teiginys jog 
savanoriai stojo į kariuomenę 
dėl žemės, neatitinka tikrovės.

Kovos dėl Lietuvos laisvės 
užtruko beveik 2 metus - iki 
1920 pabaigos. Kariauti teko 
su rusų bolševikais, bermonti
ninkais ir lenkais. Organizuo
jant kariuomenę neužteko vien 
tik savanorių, prireikė ir šauk
tinių. Tad 1919 kovo 5 d. bu
vo priimtos Kariuomenės šau
kiamosios instrukcijos, kurio
se buvo nurodyta apskrities 
viršininkams šaukti vyrus ka
riuomenėn sudarant šaukimo 
Komisiją, kuri pirmoje eilėje 
paruoštų sąrašus visų vyrų, gi
musių 1897 ir 1898 metais, ku
riems š.m. sausio 1 d. suėjo 20 
ir 21 metai.

"Mūsų tėvynė reikalauja 
tvirtos ir rimtos pagalbos " sa
koma įžanginiame punkte. 
"Lietuvos sūnūs privalo ją  
ginti ir padėti ja i žengti lais
vės ir nepriklausomybės atei
tim Tėvynę iš visų pusių ap
siautė priešininkai, kurie vi
somis išgalėmis stengiasi mū
sų kraštą užgrobti ir paimti jo  
maistą. Mūsų tėvynei gresia 
bado ir vergovės pavojus. Dėl
to Krašto Apsaugos Ministe
rija pasiryžę šaukti naujokus 
į Lietuvių Armijos eiles".

Taigi, niekur nėra minimas 
joks pažadas, kad savanoriui ar
ba ir šauktiniui bus duodama 
žemė už jo  tarnybą Lietuvai. 
Žemės klausimas iškilo su pla
nuojama Žemės Ūkio refoima 
ir tik suteikiant kariškiams pir
menybę (jeigu jie atitinka įsta
tymui) gauti žemę. Tai aiškiai 
yra matoma 1920 m. rugpjūčio 
mėn. 26 d. Valstybės Žiniose 
paskelbtame Steigiamojo Sei
mo priimtame ir E. Respubli
kos Prezidento Pareigas Stei
giamojo Seimo Pirmininko A. 
Stulginskio ir Ministerio Pir
mininko Dr. K  Griniaus, pasi
rašytame įstatyme pavadintame 
KARTŠKTAMS ŽEME AP
RŪPINTI kur skaitoma:

"1. Kariškiai, Lietuvos pi
liečiai, bežemiai irbežažemiai, 
kurie savo noru arba Lietu
vos Vyriausybės šaukiami 
stoja Lietuvos kariuom enėn 
gintų Lietuvos nepriklausomy
bės ir, gindami ją  nuo prieši
ninkų, nebuvo teismo baudžia
mi ir ištikimai tarnavo kariuo
menėje ligi karo pabaigos ir 
demobilizacijos, turi pirme

PRENUMERUOKITE D 77? UI

nybę prieš visus kitus gauti že
mės iš Valstybės.

Pastaba 1", Žemės negau
na kariškiai, kurie buvo teis
mo nuteisti už kriminalinius ar 
tėvynės išdavim o nusikalti
mus, kuriuos seka teisių su
siaurinimas Baudž. Statuto 29 
ir 30, taip pat tie kariškiai, 
kurie nemoka žemės ūkio 
darbų dirbti ir turi kitą gyve
nimo šaltinį".

Steigiamojo Seimo I Sesi
jos 23-iame ir 31 -mame posė
džiuose dėl šio įstatymo vyku
siose diskusijose referentas, 
valstiečių sąjungos atstovas 
Rimka, į žydų frakcijos įneštą 
pataisą prie 1 ir 1 pastabos kur 
buvo siūlyta išbraukti žodžius 
"Žemės negauna tie kariškiai, 
kurie nemoka žemės ūkio dar
bų dirbti", atsiliepė, kad šis pa
siūlymas Žemės Refoimos Ko
m isijos buvo atm estas, nes 
įstatymas suprantamas ne kaip 
kariškiam ypatinga privilegija, 
bet tik kaip pinna dalis žemės 
reformos įstatymo. Kariškių 
privilegija yra tik tame, kad jie 
gauna žemę pirmoj vietoj ir tai 
su tikslu, kad žemė duodama 
ne kariškiui, bet žmogui, kuris 
ją  dirbs.

Prisiminus teiginį, kad 95 
proc. Lietuvos gyventojų gy
veno kaimuose ir žinant, kad 
dauguma jų  buvo mažažemiai 
arba bežemiai, vykdant žemės 
reformąjie ir taip būtų gavę že
mę. Taigi savanoriai, galima 
drąsiai teigti, ėjo ginti žemę 
Lietuvos nem ažiau "nuošir
džiai trokšdami padėti savo ša
liai" kaip ir tie kurie tai darė 
1990-1991 metais.

Nepriklausomybės kovo
se žuvusių atminimui tai yra 
neužpelnytas akibrokštas, 
nes jų  gyvybės auka apgynė 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę ir savo pavyzdžiu įkvė
pė naujas kartas eiti jų  pėdo
mis, t.y. mylėti tėvynę, dėl jos 
dirbti, jai aukotis ir prireikus - 
gyvybę, kaip ir jie, atiduoti.

Partizanų pasipriešinimas 
prieš sovietinę okupaciją yra 
testamentas garsiai liudijantis, 
kad nepriklausomybės kovose 
išlietas kraujas nebuvo veltui

Tad šiandien, minint 90-tą- 
sias Lietuvos kariuomenės at
kūrimo metines, su gilia pagar
ba ir padėka prisiminkime vi
sus žuvusiuosius Nepriklauso
mybės kovų dalyvius, nes jų  
ant tėvynės aukuro sudėtos gy
vybės yra didžiausia auka, kad 
mes laisvi gyventume.

Vytautas Čekanauskas
LR G arbės g en e ra lin is  

konsulas, Los Angeles, C A

METAMS - $55. 
PUSEI METŲ- $40, 

PIRMA KLASE - $78. 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130.00
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CALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO 
SĄJUNGAI-4 0  METŲ

Californijos Lietuvių Kre
dito sąjunga, Santa Monika, 
2009-tų metų pavasarį atšvęs 
savo įkūrimo 40-metį. Pirmuo
sius savo veiklos metus, t.y. 
1969-sius, su 30 narių ir sutau
pę keliolika tūkstančių dolerių. 
Kredito sąjunga yra pasiryžu
si sutikti jubiliejinius metus su 
kapitalu nemažesniu kaip še
šiasdešim t m ilijonų dolerių. 
Amerikos valdžios paskelbtas 
taupymo sąskaitų apdraudos 
padidinimas iki S250 tūkstan
čių dolerių, o visai šeimai net 
iki vieno milijono dolerių - la
bai palengvina šio plano įvyk
dymą.

Tokie augimo planai yra re
alūs, nes Kredito sąjungos fi
nansinių ataskaitų duomenys 
rodo, kad 2006 metų pagrindi
nis kapitalas siekė S48.9 mln., 
2007 metais pagrindinio kapi
talo jau turėta S51.2 mln., o šių 
m etų trečią ketvirtį pasiekė 
S54.9 mln. sumą. Atitinkamai 
paskolų sumos buvo:

2006 m. paprastų - S581. 
tūkst., nek ilno jam o turto  - 
S22.0 mln.;

2007 m. paprastų - S740. 
tūkst., nek ilno jam o turto  - 
S24.5 mln.;

2008 m. paprastų - S782. 
tūkst., nek ilno jam o turto  - 
S30.2 mln. Šiandien čia išduo
damos paskolos namų pirki
mui net iki milijono dolerių. 
Labai atidžiai paruošus skoli
nimo dokumentus, taupiai ma
žinamos išlaidos ir visa veikla 
kreipiama narių labui. Mūsų 
nariai yra stiprūs savo lietuviš
ku taupumu.

Drauge su nepaprastai išau
gusiu narių finansiniu pasitikė
jimu mūsų Kredito sąjungos, 
kas labai vertinga dabartinės 
ekonominės būklės metu, įstai
ga sulaukė aukšto Kredito są
jungų administracijos profesi
nio pripažinimo. Šių metų va
sarą Californijos valstijos val
džios revizoriai finansinį orga
nizavimo darbą įvertino aukš

FLORIDA

ORLANDO
Š. m. lapkričio 21 ir 22 d. 

Orlando vyko Lietuvių dienos. 
Program oje buvo A ndriaus 
Mamontovo "Foje" dainų kon
certas, L.B. Floridos apygar
dos krepšinio turnyras, kuria
me dalyvavo Atlanta, GA ir 
Floridos iš West Palm Beach, 
St. Petersburg, Fort M yers, 
Miami ir Orlando. Taip pat dalį 
p rogram os atliko  L ietuvos 
anekdotų karalius Raimundas 
Šilanskas ir buvęs "Vairo" gru
pės solistas Algimantas Butno- 
rius su žmona.

PALM BEACH
Sekmadienį, spalio 18 d. 

Palm Beach jaunimo suorga

čiausiais balais, o Bauer Fi
nancial, atliekantis Amerikos 
bankų ir kredito kooperatyvų 
veiklos palyginimus ir vertini
mus, mūsų Kredito sąjungai 
suteikė penkias žvaigždutes iš 
tiek pat galimų.

Kokį kelią turėjo nueiti ši 
lietuviška įstaiga, kad per ke
turiasdešimt metų pasidarytų 
vienu stambiausiu lietuvių fi
nansiniu kooperatiniu institu
tu vakarinėje A m erikos pa
krantėje?

Kredito sąjunga savo veik
lą pradėjo, kai Santa Moniko
je ėmė kurtis lietuviai su savo 
klubais ir lietuviškomis m o
kyklomis. Tai buvo metas, kai 
atvykusiems ir besidairantiems 
įsikurti lietuviams būtinai rei
kėjo finansinės pagalbos. Kaip 
žinome, bankai atvykėliams 
pasko lų  nepa tik i. Tad p ir
miems Kredito sąjungos stei
gėjams teko pats sunkiausias 
kūrimosi metas: ieškoti būsi
mų narių ir būsimų indėlių, ri
zikuoti savo turtu ir vardu pa
sirašant bankinius finansinius 
dokum entus. Kai kam toks 
žingsnis atrodė neįmanomas. 
Taip 1969 metų kovo mėn. 12 
d. Kredito sąjunga buvo įkur
ta. Jos pirmieji entuziastai ir 
steigėjai buvo Albinas Marke
vičius , Vytautas Bacevičius, 
Emanuelis Jarašūnas, Vytautas 
Plukas ir Kęstutis Vaičius. Pir
mojoje Revizijos komisijoje 
dirbo Edvardas Budginas, Ro
naldas Nelsas ir Ronnie Peters, 
o pirmąją paskolų kreditavimo 
komisiją sudarė Remi Vizgir
da, Vitalis Lembertas ir Aloy
zas Grigaliūnas. Praėjus mėne
siui po įkūrimo, buvo išduota 
pirmoji paskola vieno tūkstan
čio dolerių sumai. Nedidelė 
įstaiga talpinosi viename kam
baryje Santa Monikos gatvė
je. Pati pirmoji samdyta tar
nautoja buvo Laimute E. Grau- 
žinienė, vėliau čia dirbo Rūta 
M ulokienė; o pati ilgiausiai 
dirbusi beveik 40 metų ir dir

nizuota rudens sezono atidary
mo šventė Jupiter sutraukė per 
150 dalyvių ir praėjo su dide
liu pasisekimu.

Šventės metu vyko tinklinio 
varžybos, kurios sutraukė daly
vius ir svečius iš Miami, Orlan
do ir Palm Beach apylinkių.

Taip pat buvo atliktas St. 
Petersburg ansamblio "Jaunys
tės žiedai" koncertas, kuris su
domino atsilankiusius.

Buvo pranešta, kad jau yra 
susibūrusi vyrų krepšinio ko
manda, kuri atstovaus Palm 
Beach apylinkę LB Floridos 
apygardos krepšinio turnyre 
Orlando.

Floridos pietryčių jaunimo 
organizacija plečia savo veik
lą ir ketina remti sportą bei Li
tuanistinę mokyklą.

Californijos Lietuvių Kredito sąjungos valdyba, komisijų pirmininkai ir darbuotojai. Pirmoje eilėje: 
Asta Budginas, Vytautas Čekanauskas, viceprezidentas, Laima Wheeler ir Regina Gasparonienė; 
antroje eilėje: Edvardas Budginas, finansinės priežiūros pirmininkas, Aleksas Baipšys, Gidą Urbo
nienė, Vitalis Lembertas, kreditų pirmininkas, Kristina Burokas, Albinas Markevičius, prezidentas, 
Regina Banionis, Jonas Talandis, Dalia Gricius ir Vida Bruožis. Trūksta nuotraukoje: Andres Guiga, 
Gedimino Leškio ir Raimondo Marks.

banti iki šiol vadove yra Lai
m a E. Wheeler.

Šiandien šią įstaigą toje pa
čioje Santa Monikos gatvėje 
žino tūkstančiai lietuvių ne tik 
Californijoje, bet ir plačioje 
Amerikoje. Buvusį rankų dar
bą jau  seniai pakeitė galingi 
kom piuteriai, kurių pagalba 
net penki Kredito sąjungos 
darbuotojai teikia visus patar
navimus kaip ir banke: įvairias 
paskolas - personalines, auto
mobilių bei nekilnojamo turto; 
mokestines ir specialias taupy
mo sąskaitas, įskaitant ilgalai
kes term inuotas ir pensijų  
TRA; tiesioginius pensijų per
vedim us į sąskaitas, pinigų 
pervedimus elektroniškai į bet 
kurią pasaulio šalį, ATM kor
telių aptarnavimus. Gera fi
nansinė būklė leidžia nariams 
išmokėti daug aukštesnes pa
lūkanas negu bankų. Artimoje 
ateityje planuose numatomos 
bankinės paslaugos Internetu. 
Kaip ir visi kredito koopera
tyvai, Kredito sąjunga duoda

Pamaldos lietuviams vyks 
sekmadienį, gruodžio 7 d. 2 
vai. popiet. Saint Patrick baž
n y č io je , 13591 P ro sp erity  
Farms Road (prie Hope Lane) 
dvi mylias į šiaurę nuo PGA 
Blvd. arba U mylios į pietus 
nuo Donald Ross Blvd. Palm 
Beach Gardens vietovėje. Šv. 
Mišias atnašaus mūsų nuola
tinis kapelionas kunigas Kevin 
Nelson.

SKAMBĖJO "DAINELĖ"
Lapkričio 16 d., Jupiter par

ke prie A tlanto, vyko tikrai 
įspūdinga gegužinė - "Daine
lės" moterų ansamblio - okte
to, vadovaujamo muzikės Re
natos Armalaitės, šventė. Da
lyvavo apie 70 lietuvių, kai ku

nariams nemokamą gyvybės 
apdraudą iki S2000.00.

D arbo sėkm ę lem ia p ir
miausiai vadovaujantys, gerai 
išmanantys ir turintys didžiu
lę patirtį vadovai. Direktorių 
valdyboje išrinkti: A lbinas 
M arkevičius, - prezidentas, 
Vytautas Čekanauskas- vice
pirm ininkas, A leksas Baip- 
šys-sekretorius, Laima Whe- 
eler-iždininkė. Dalia Gricius, 
Juan Andres Guiga ir Kristi
na Burokas - nariais. Paskolų 
kreditavimo komisijoje dirba: 
Vitalis Lembertas- pirm inin
kas, nariais - Gediminas Leš- 
kys ir Jonas Talandis. R ai
mondas Marks prižiūri pasko
lų išdavimą. Finansinės prie
žiūros kom itetui vadovauja 
Edvardas Budginas, nariai - 
Asta Budginas ir Vida Bruo
žis. Kasdieninį narių aptarna
vim o darbą atlieka įstaigos 
darbuotojai: Laima W heeler - 
įstaigos vadovė, turinti d i
džiulę beveik 40-ties finansi
nio darbo patirtį; administra

rie ir su šeimomis.
R e ik ia  p r ip a ž in ti ,  kad 

"Dainelė" savo pasiruošim u 
ir nuoširdžiu atlikim u galėtų 
pu ik iai reprezen tuo ti Palm 
Beach lietuvius bet kur A m e
rikoje.

Gruodžio 13 d., 4 vai. po
piet, Palm Beach Gardens Mo
ose Lodge patalpose, 3600 
RCA Blvd., Palm Beach Gar
dens vietovėje, vyks Kalėdinis 
vakaras. Jo metu bus lituanis
tinės mokyklos kalėdinis spek
taklis "Angelas delne", sukur
tas Matteo Cucchiara su mu
zik in iu  V ioletos L eškytės- 
Cucchiara atlikimu, ansamblio 
"Dainelė" pasirodymu ir nykš
tuko pasirodym u su M iami

cijos vadovė-D alia Gricius, 
tarnautojos - Regina Banio
nis, Gidą Urbonienė ir Regi
na Gasparonienė.

Visi tokie dideli finansinio 
darbo laimėjimai, kuo įvertin
ta mūsų Kredito sąjunga, yra 
tai įtempto ir labai atsakingo 
darbo su nariais rezultatas. Na
riai kas ketvirtį yra informuo
jami apie jų  indėlių būklę ne 
vien finansiniais dokumentais, 
bet ir naujovių, pakeitimų bei 
valdžios įstatymų paaiškinimo 
pranešimais laikraštėlyje. Toks 
didelis narių ir Kredito sąjun
gos bendras darbas davė ypa
tingus rezultatus, kuriais kar
tu džiaugiamės. Kredito sąjun
ga vertina savo narių pasitikė
jim ą ir stengiasi dirbti kuo ge
riau. Artimiausias projektas - 
įdiegti sistemą, kuri pritrauk
tų jaunąją kartą- atlikti didelę 
b an k in in k y stės  darbų  dalį 
kompiuteriais Internetu. Da
bartiniame technologijos am
žiuje tai darosi būtinybe.

Regina Gasparonienė

Floridos Grand Operos solis
tu tenoru Rolando Polo. Visus 
linksm ins K alėdų senelis ir 
Snieguolė. Taip pat bus vaka
rienė ir šokiai. Bilietų kainos: 
suaugusiam - 40 d o t, jaunuo
liams nuo 12 iki 18 metų - 20 
d o t, o vaikams iki 12 metų - 
nemokamai. Dėl bilietų prašo
me kreiptis į Ingą Baniotienę 
(561-207-0433), į Jolitą Dro- 
mantaitę (561-309-6708) ir į 
dr. A ndrea Zotovaitę (561
319-3208). Į šį kalėdinį vaka
rą  visus nuoširdžiai kviečia 
Lietuvių Švietimo ir kultūros 
centras bei Lituanistinė šešta
dieninė m okykla "Saulėtas 
krantas.

"Lietuvių biuletenis", - 
N r. 273.
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ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

DIRVOJE
Turime gražų paprotį švenčių proga sveikinti sa

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

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

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

DIRVA

DR. JONO ŠLIŪPO 
PAGERBIMAS

Minint Lietuvos diploma
tijos 90-metį, lapkričio 21 d. 
Lietuvių tautinėse kapinėse 
vyko vieno pirmųjų Lietuvos 
diplomatų dr. Jono Šliūpo pa
gerbimas. Jo metu buvo pri
simintas dr. J. Šliūpo gyve
nimo kelias, nuveikti darbai, 
jo  patriotizmas ir atsidavimas 
kovai už lietuvybę bei laisvą 
ir nepriklausom ą Lietuvą. 
Ant žinomo diplomato ir vi
suomenininko kapo buvo pa
dėta gėlių, apie dr. Jono Šliū
po veiklą kalbėjo LR genera
linė konsule Čikagoje Skais
tė Aniulienė. Prisiminimais 
pasidalijo dr. Jono Šliūpo sū
nus Vytautas Jonas Šliūpas, 
su žmona Vanda atvykęs da
lyvauti prisim inim e net iš 
Kolorado valstijos, kur leido 
atostogas. Taip pat dalyvavo 
ilgametis Lietuvos Respubli
kos garbės konsulas Čikago
je Vaclovas Kleiza su žmona 
Asta, LR Generalinio konsu
lato Čikagoje darbuotojai, 
Antanas Valavičius su žmo
na Viktorija ir kiti.

TRUMPAI APIE 
DR. JONO ŠLIŪPO 

GYVENIMO DARBUS
Dr. Jonas Šliūpas (1861

1944) - gydytojas, visuome
nės veikėjas, publicistas, auš
rininkas, liberalas, o taip pat 
ir pirmasis diplomatas, atsto
vavęs Nepriklausomai Lietu
vai 1918 m. Vašingtone, Lon
done, vėliau - Latvijoje ir Es
tijoje, pirmasis Tartu mieste 
pradėjęs diplomatinius pasi
tarimus su sovietais dėl ne
priklausomybės pripažinimo.

Jonas Šliūpas buvo dide
lis Lietuvos patriotas, ne
pailstantis kovotojas už jos 
laisvę. Studentaudamas įkū
rė "L ietuvių filo logiškąją 
draugiją", "Kalbos mylėtojų 
ratelį", kurio nariai siekė, kad 
lietuviams būtų leista spaus
dinti knygas lotyniškais raš

menimis, dalyvavo kitų ling
vistinių i r politinių organiza
cijų veikloje. Vėliau J. Šliū
pas kartu su kitais lietuviais 
patriotais sumanė Prūsijoje 
leisti "Aušrą", buvo šio pa
vadinimo autorius bei rūpi
nosi lietuviškojo laikraščio 
leidyba.

Siekdamas įgyvendinti sa
vo idėjas J. Šliūpas neretai 
elgdavosi labai drąsiai, rizi
kuodamas būti suimtas ir įka
lintas, todėl jam ne kartą te
ko nedelsiant keisti gyvena
mąją vietą, slapstytis, bėgti į 
užsienį. Jo ryžtingumą iliust
ruoja ir faktas, kad dar cari
nės Rusijos priespaudos lai
kotarpiu dvylikos lietuvių 
patriotų susirinkime, sureda
gavus memorandumą dėl lie
tuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis grąžinimo, iš vi
sų susirinkusiųjų po doku
mentu išdrįso pasirašyti tik J. 
Šliūpas.

Persekiojamas dėl lietu
viškos veiklos Jonas Šliūpas 
buvo priverstas pasitraukti į 
JAV, kur gyveno nuo 1884 m. 
iki 1919 m. Tr čia jis liko iš
tikimas savo tikslams - norė
jo  skleisti ir žadinti lietuvy
bę, todėl tapo pirmuoju pat
riotu Amerikoje, žadinusiu 
lietuvišką sulenkėjusių tau
tiečių savimonę. Gyvenda
mas Niujorke prisidėjo prie 
laikraštuko "Unija" leidybos, 
vėliau įsteigė spaustuvėlę ir 
leido "Lietuviškąjį balsą". 
Pats ieškodavo prenumerato
rių, rašė straipsnius, užsiėmė 
leidyba, platinimu. Dirbdavo 
po 16-18 vai. per dieną. Jis 
buvo ir įvairių lietuviškų or
ganizacijų steigėjas, dalyvis, 
skaitė paskaitas lietuviškose 
kolonijose. 1918-1919 me
tais organizavo įvairius ko
m itetus, seim us L ietuvos 
valstybei remti. Vašingtone, 
būdamas lietuviškų organiza-

LIETUVIŲ OPERA REIKALINGA MŪSŲ KULTŪRAI
Lictuvos operos choras

lapkričio 15 d. vakarą suren
gė tradicinį pokylį. Jaunimo 
centro salę pripildė beveik 
300 svečių. Tai 53-ojo sezo
no pirmasis renginys. Pra
džioje susirinkusieji vaišino
si užkandžiais ir įvairiais gė
rimais. Vakaro meninę pro
gramos dalį pradėjo Operos 
choras, vadovaujamas naujo
jo  Operos meno vadovo Ri
čardo Šoko, kuris jo diriguo
jamas ir fortepijonu akompa
nuojamas dainavo poeto J. 
Marcinkevičiaus žodžiams G. 
Savin ienės sukurtą  dainą 
"Lietuva". Ją mišriam chorui 
aranžavo R. Šokas. Griaus
mingos ovacijos palydėjo 
chorą, kai buvo padainuotas J. 
Strausso "Žydrasis Dunojus". 
Moterų choras susilaukė daug 
plojimų už R. Šoko sukurtą 
dainą "Negaliu tylėti", Vilijos 
Laurutienės žodžiams. Kon
certo solistai Nida Grigalavi
čiūtė atliko čardašą iš Straus
so operetės "Šikšnosparnis". 
Genovaitė Bigenytė ir Linas 
Sprindys Čechanavičiaus du
etą, ir vėl N. Grigalavičiūtė ir
G. Bigenytė duetą iš Catalani 
operos "La Vally". Programo
je dalyvavo A. Šimkuvienės 
vaikų  grupė "Svajonė" ir

Dr. Jono Šliupo pagerbimas Lietuvių tautinėse kapinėse. Ramūno Astrausko nuotr.

cijų atstovu, pateikė memo
randumą prezidentui Wilso- 
nui dėl Lietuvos pripažinimo, 
kurį senatorius H. C. Lodge 
išspausdino leidinyje "Cong
ressional Record".

Per savo gyvenimą dr. J. 
Šliūpas parašė, išvertė ir iš
leido daugiau nei 80 knygų, 
jų  tarpe ir jo  parašyta pirmo
ji "Lietuvių literatūros isto
rija", taip pat redagavo bent 
septynis lietuviškus laikraš
čius. Džiugu, kad dr. Jono 
Šliūpo darbai yra pastebėti ir 
tinkamai įvertinti - už nuo
pelnus Lietuvai jis apdovano
tas Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedim ino T ir TT 
laipsnio ordinais, Latvijos

"Dance Duo" studijos grupė, 
kuriai vadovauja Sandra Čel- 
kytė ir Estera Barišauskaitė. 
Meninę programą baigė cho
ras, atlikdamas čigonų ir ma
tadorų dainą iš G. Verdi "Tra
viatos" operos, kuriam diriga
vo Jūratė Grabliauskicnė, 
kartu su matadorų šokiu, ku
riuos šoko nuolatiniai Operos 
"Suktinio" šokėjai, vadovau
jami Salomė jos ir Vidmanto 
Strižigauskų. Pokylio pro
gramą vedė Dana Sabaliaus
kienė. Nors svečiai prašė kar
toti, tačiau dėl užsitęsusios 
programos nebebuvo galima 
dainuoti ir šokti.

Operos choro pirminin
kė Elena Ablingytė pakvietė 
Lietuvos Generalinę konsu- 
lę Skaistę Aniulicnę į sceną, 
kuri pirmą kartą pasveikino 
chorą ir palinkėjo, kad šis kul
tūrinis vienetas tęstų savo me
ninę veiklą, nes jis labai rei
kalingas lietuvių kultūriniam 
vardui kelti.

Po gardžios "Kunigaikščių 
užeigos" vakarienės vyko šo
kiai, grojant "Cigar Band" gru
pei. Vėliau vyko laimingųjų 
bilietų traukimas. Operos lai
mingų bilietų vajui vadovavo 
Gražina Burneikienė. 100 
dol. laimėjo Jonas Kasis iš Or-

Trijų žvaigždžių ordinu. Šiuo 
metu Palangoje veikia Jono 
Šliūpo muziejus, JAV, Cali- 
fornijoje kaupiamas jo  vardo 
archyvas, rengiami visuome
nininko gimimo dienos minė
jimai.

Prof. M. Biržiška yra sa
kęs: "Apie Šliūpą kaip apie 
didžiulį ugnikalnį visą laiką 
sukinėjosi juodi debesys. 
Žaibai trankė jo  viršūnę ir 
audringi lietūs plovė jo  šlai
tus. Bet laikui bėgant debe
sys išsisklaidė ir išnyko, o 
ugnikalnis išliko nepajudina
mas, nepasikeitęs. Toks jis ir 
liks per amžius, kuriuomi 
grožėsis žmonija".

land Park, TE, kuris tuoj pasky
rė kaip auką Operos išlaiky
mui, 150 dol. laimėjo Zita Bal- 
tramonas iš Čikagos, kuri taip 
pat padovanojo chorui. 250 
dol. laimėjo Algis Zastarskis, 
iš Burr Ridge, TE, kuris taip pat 
padovanojo Operos naujo pa
statymo pavasarį išlaidoms su
mažinti. 500 dol. laimėjo Dai
va Noel iš West Bend, WT, ir 
iš tos sumos šimtą dolerių sky
rė Operai. Pokylyje dalyvavo 
ir Aldona Brazicnė. Prisimin
dama savo vyrą baritoną Al gir
dą Brazį, Lietuvių Operai įtei
kė 1,000 dol. čekį. Algirdas, 
buvęs Metropolitan operos ir 
Lietuvių operos solistas, buvo 
Kūrėjo apdovanotas nuosta
baus grožio balsu. Apie jo me- 
ninę-kūrybinę veiklą yra ruo
šiama knyga.

Esame prašomi priminti, 
kad Operos chorui dar vis 
reikalingi vyrai daininin
kai. Naujam Operos meno 
vadovui Ričardui Šokui pra
dėjus vadovauti, įsijungė ke
li nauji vyrai, tačiau jų  dar 
reikia daugiau - ir tenorų, ir 
bosų. Šiuo metu repeticijos 
vyksta Ateitininkų namų pa
talpose, 12690 Archer Avė., 
Lemont, TL, kiekvieną penk
tadienį 7:30 vai. vakaro. ST

LIETUVIŠKASIS 
ROTARY KLUBAS

Lietuviškojo Rotary klubo 
Čikagoje lapkričio 20 d. susirin
kime svečio teisėmis dalyvavo 
ir Lietuvos Respublikos genera
linė konsule Čikagoje Skaistė 
Aniulienė. Šilto ir malonaus po
kalbio metu buvo pn'statyti abie
jų organizacijų vykdomi pro
jektai, iš kurių bene daugiausia 
dėmesio skilta Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečio su
kakčiai skiltų renginių Čikago
je programai. Susirinkimo daly
viai pasidalijo idėjomis apie 
naujus projektus ir aptarė ben
dradarbiavimo galimybes.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Europos krepšinio lygų sąjungos (ULEB) prezidentas Edu

ardo Portela, lapkričio 25 d. susitikęs su laikinai einančiu Mi
nistro pirmininko pareigas Gediminu Kirkilu, teigė kad Vilniu
je  labai puiki aplinka krepšiniui, todėl bus svarstoma galimybė 
Europos taurės varžybų finalo aštuoneto turnyrą kitais metais 
surengti Lietuvos sostinėje. ULEB prezidentas labai gyrė Vil
niuje esančią "Siemens" areną, o laikinasis premjeras savo ruož
tu papasakojo apie kitas jau pastatytas arba statomas ir rekonst
ruojamas arenas, kuriose vyks 2011 metų Europos vyrų krepši
nio čempionato kovos. Susitikimo metu taip pat buvo kalbama 
apie ULEB siūlymus reorganizuoti vyrų krepšinio klubų Euro- 
lygos varžybas. Galutiniai sprendimai bus priimti Eurolygos 
generalinėje asamblėjoje.

Tailando sostinės Bankoko oro uostą tebėra užėmę protes
tuotojai. Todėl Lietuvos užsienio reikalų ministerija ragina Lie
tuvos piliečius, planuojančius vykti į Bankoką, atkreipti dėme
sį į situaciją jo  tarptautiniame oro uoste. Šiuo metu jo  darbas 
yra sutrikęs. Ministerijos duomenimis, tiesioginio pavojaus ke
liaujantiems nėra. Ministerija seka įvykius ir informuos apie 
pasikeitimus. Prieš vyriausybę protestuojantys demonstrantai 
tebelaiko užėmę tarptautinį Bankoko oro uostą. Jau šešis m ė
nesius reikalaujantys, kad atsistatydintų premjeras Somchai 
Wongsawat, opozicinio Liaudies aljanso už demokratiją (LAD) 
šalininkai lapkričio 25 d.įsiveržė į Suvamabhumio oro uostą. 
Suvamabhumio oro uostas yra vienas judriausių Azijoje, per 
kurį į Tailandą kasmet atvyksta beveik 15 mln. žmonių.

Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos at
kūrimo grupės aštuntosios pamainos (PAG-8) kariai Čagčara- 
no mokykloms perdavė apie 500 Lietuvos moksleivių numegz
tų šalikų. Vaikams taip pat buvo išdalinti sąsiuviniai, pieštukai. 
"Tikiuosi, kad ši nedidelė Lietuvos moksleivių dovana šildys 
jų  bendraamžius iš Goro provincijos. Ir šildys ne tik jų  kūnus, 
bet ir širdis. Lietuvos moksleiviai į šalikus sudėjo visą savo 
širdį ir taip išreiškė solidarumą su Goro provincijos vaikais", - 
sakė renginio sumanytojas ir koordinatorius PAG-8 Civilių ir 
karių bendradarbiavimo skyriaus viršininkas majoras Gedimi
nas Latvys.

Rudens pradžioje PAG-8 kariai, rengdamiesi misijai Goro 
provincijoje, Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių mokyklo
se surengė akciją "Lietuvos moksleivių šalikai Afganistano vai
kams" ir pakvietė moksleivius megzti šalikus ir padovanoti af- 
ganistaniečiams. Į karių kvietimą atsiliepė ne tik Vakarų Lietu
vos moksleiviai, bet ir moksleiviai iš Šiaulių, Vilniaus. Per m ė
nesį buvo numegzta apie 500 šalikų. Tai ne pirmas kartas, kai 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai, rengdamiesi 
misijai Afganistane, prieš išvykdami surengia paramos akciją. 
Pirmą kartą savanoriai Lietuvos moksleivių piešinių akciją bu
vo suorganizavę 2006 m. rudenį ir kvietė Lietuvos vaikus pa
dovanoti savo piešinius bendraamžiams Afganistane. PAG-8 su
formuota KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės pagrin
du. Tai jau  antroji Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo 
grupė, suformuota savanorių pajėgų karių pagrindu. Lietuvos 
vadovaujama PAG Afganistano Goro provincijoje pradėjo veikti 
2005 m. birželio mėnesį. PAG - tai NATO Tarptautinėms sau
gumo paramos pajėgoms priklausanti Lietuvos vadovaujama 
bendra civilinė ir karinė misija.

Lietuvos kariai salvėmis pagerbia už tautos laisvę žuvusius brolius ir seseris Kariuomenės šventėje 
lapkričio 23 d. Vilniuje. ELTA

JEI VALDŽIA DABAR NESUSTABDYS GRIŪTIES, 
REIKĖS SKAUSMINGESNIŲ PRIEMONIŲ

D.MEDVEDEV IR H.CHAVEZ 
RUSŲ KARO LAIVE PASIRAŠĖ SUTARTIS

Rusijos ir Venesuelos prezi
dentai Dmitrij Medvedev ir Hu-

Rusijos prez. Dmitri A. Medve
dev vėl kartojo, kad įves bran
duolines Iskander raketas Kara
liaučiaus srityje, jei JAV neatsi
sakys turėti raketas Čekijoje ir 
Lenkijoje.

go Chavez lapkričio 27 d. atvy
ko į G vairos uostą, kuriame jie
du užsuko į Rusijos karinį laivą 
"Admiral Čabanenko". Abiejų 
valstybių prezidentus pasveiki
no laivo įgula, aidėjo Venesue
los ir Rusijos himnai.

Rusijos Šiaurės karinio lai
vyno kovos laivų būrys, kuria
me taip pat yra didžiulis atomi
nis raketinis kreiseris "Piotr Ve- 
likij", gelbėjimo laivas ir jūrinis 
tanklaivis, atplaukė į Venesuelą 
dalyvauti bendruose manevruo
se, kurie vyks gruodžio 1 dieną.

Laive "Admiral Čabanen
ko", dalyvaujant abiem prezi
dentams, buvo pasirašytas keti
nimų dokumentas dėl d viej ų ru
siškų lėktuvų 11-96-300 pardavi
mo Venesuelai.

Europos Sąjungos komisarė 
Dalia Grybauskaitė pareiškė, 
kad būsimajai šalies Vyriausy
bei nesutvarkius valstybės finan
sų, Lietuvą ištiks bankrotas.

D .G rybauskaitė karto jo , 
kad busimajame antikrizinia
me plane pirmiausia turėtų būti 
numatyta stabilizuoti valstybės 
finansus bei atlikti struktūrines 
reformas.

„Noriu pasakyti, kad jeigu 
Lietuva nesusitvarko valstybės 
finansų, Lietuva bankrutuoja. 
Apie kažkokį ekonomikos ska
tinimą ar struktūrines refonnas 
iš viso nebus ką kalbėti“, - in
terviu Lietuvos radijo laidai 
„Dienos tema“ lapkričio 27 d. 
sakė D.Grybauskaitė. Ji dar kar
tą pakartojo, kad busimajame 
antikriziniame plane pinniausia 
turėtų būti numatyta stabilizuo
ti valstybės finansus ir atlikti 
struktūrines refonnas.

„Mes laukiame naujos Vy
riausybės programos. Antikrizi- 
nis planas Lietuvoje atsiras, kai 
bus patvirtinta Vyriausybė ir jos 
programa, kurioje turėtų būti nu
matyta pinniausia valstybės fi
nansų stabilizacija, o po to - eko
nomikos palaikymo ir struktū-

"Pinną kartą karo laive pa
sirašomas susitarimas dėl civi
lių lėktuvų pristatymo. Tai sim
boliška", - sakė D.Medvedevas, 
o H.Chavezaas sutiko su Rusi
jos prezidento nuomone.

Pastaruoju metu tarp Mask
vos ir Karakaso sparčiausiai bu
vo plėtojamas karinis bendra
darbiavimas: buvo pasirašyta 12 
sutarčių dėl ginklų pardavimo už 
4,4 mlrd. dolerių.

Venesuela jau gavo iš Rusi
jos 100 tūkst. Kalašnikovo au
tomatų. Statomos dvi jų  surin
kimo pagal licenciją ir jų  šaud
menų gamybos įmonių. Įgyven
dinama sutartis parduoti 24 dau
giafunkcinius naikintuvus Su- 
30MK2, taip pat 50 transporti
nių ir kovos sraigtasparnių.

Rugsėjį Venesuelos Liberta- 
doro karo aviacijos bazėje lan-

rinių reformų paketas - tai, kas 
būtina Lietuvai, ir ką naujoji Vy
riausybė, aš labai tikiuosi, da
rys“, - kalbėjo eurokomisarė.

K om entuodam a Europos 
Sąjungos bankų sektoriaus pa
dėtį ji teigė, kad jis iš dalies sta
bilizuotas, tačiau EK negali ga
rantuoti, kad problemos visiškai 
išspręstos.

„Kol kas daugumoje valsty
bių prireikė ir valstybės garan
tijų, ir jos įsikišimo. Tai buvo bū
tina daryti, ir daugelis didžiųjų 
valstybių tai padarė. Kol kas 
skolinimasis tarp bankų yra la
bai lėtas - tai nekokia žinia. Eu
ropos Komisijos pateiktas eko
nomikos gaivinimo planas nu
kreiptas į pasitikėjimo didinimą, 
ir jeigu Europos valstybės tam 
planui pritars, tuomet bus labai 
koordinuota, tikslinga politinė ir 
ekonominė veika, kuri turėtų pa
didinti rinkų pasitikėjimą“, - tei
gė D.Grybauskaitė.

Ji pripažino, kad dėl menko 
pasitikėjimo tarp ūkio partnerių 
ir tarp pačių bankų pastarieji 
dažnai sulaiko pinigus, kuriuos 
gavo kaip valstybės paramą ir 
neskolina jų  verslui.

„Vyriausybės daro ką gali, 
kad tas pasitikėjimas atsirastų.

DVIGUBOS PILIETYBĖS ĮTEISINIMUI 
NEPRITARIA

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Arūnas Valinskas nepritaria dvi
gubos pilietybės įteisinimui.

„Tikram  lietuviui norint 
jaustis lietuviu, dvigubos pilie
tybės klausimas neturėtų būti 
pagrindinis. Todėl nesu dvigu
bos pilietybės šalininkas. Įsi- 
dėjus į kišenę antrą pasą, šir
dyje patriotizmo nepadaugė
ja“, -  konferencijoje sakė A. 
Valinskas.

Lrt.lt primena, jog Seimas 
po ilgų diskusijų šią vasarą pri-

kėsi du Rusijos strateginiai 
bombonešiai Tu-160, kurie ap
skrido aplink Karibų jūrą, jų 
įgulas H. Chavez priėmė asme
niškai. LRT

Europos Komisija per Europos 
investicijų banką tikrai padės 
smulkiam ir vidutiniam verslui, 
Europos centrinis bankas taip 
pat padeda gauti ir stambesniam 
verslui tiesiogines paskolas. Žiū
rėsime - jeigu situacija keisis 
mažai, bus naujos priemonės 
siūlom os“ , - teigė EK narė 
D.Grybauskaitė.

Eurokomisarė dar kartą pa
brėžė, kad Lietuva yra bene 
vienintelė ES šalis narė su to
kiu dideliu - 5-6 proc. - fis
kaliniu deficitu ir 5 mlrd. li
tų finansine „skyle“ - tokius 
planus buvo numačiusi nue
inanti šalies Vyriausybė.

Europos Komisija šią savai
tę pasiūlė 200 mlrd. eurų (1,5 
proc. viso Europos Sąjungos 
BVP) vertės ekonomikos gai
vinimo planą. Didžiąją jo dalį - 
iki 170 mlrd. eurų Europos eko
nomikai įvairiais būdais skirtų 
pačios valstybės, o dar 30 mlrd. 
eurų - ES biudžetas ir Europos 
investicijų bankas, teikdamas 
paskolas smulkioms ir viduti
nėms įmonėms.

Europos Komisija planą pa
teiks ES valstybių vadovams 
gruodžio 11-12 dienomis susiti
kimo Briuselyje metu. LRT

ėmė Pilietybės įstatymą, kuris 
apibrėžia, kam bus suteikta ga
limybė turėti Lietuvos, o kar
tu ir kitos valstybės pasą.

Tačiau šias pataisas, nu
matančias, kad dvigubą pilie
tybę galėtų turėti ir užsienyje 
gimę vaikai bei ES ar NATO 
valstybių piliečiai lietuviai, 
vetavo p rez iden tas Valdas 
A dam kus, te igdam as, kad 
toks įstatymas antikonstituciš- 
kas. Seimas prezidento veto 
pritarė.

Vėliau V. Adamkus pasiū
lė dvigubos pilietybės klausi
mą spręsti referendume, kuris 
galėtų būti surengtas kartu su 
kitąmet vyksiančiais Preziden
to rinkimais.
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KOMP. VL. JAKUBĖNO KŪRYBA LIETUVOJE
Čikagoje 1976-aisiais mi

ręs žymus kompozitorius, pia
nistas, dirigentas, muzikologas 
ir visuomenės veikėjas Vladas 
Jakubėnas dabar čia ir apskri
tai visoje Amerikoje yra retai 
prisimenamas (tik didžiųjų jo  
amžiaus sukakčių proga). Ta
čiau Lietuvoje muziko popu
liarumas vis auga: leidžiama jo 
kūryba, kuri yra atliekam a, 
analizuojama konferencijose ir 
pan.

Tai vyksta  v e ik ian č io s  
kompozitoriaus Vlado Jaku
bėno draugijos, kuri anksčiau 
buvo kaip ir Čikagoje 1981 m. 
įsteigtos panašaus vardo drau
gijos padalinys, dėka. Dabar 
ji Lietuvoje užregistruota kaip 
atskiras vienetas ir turi gana 
aktyvią pirmininkę - muzikę 
Ireną Skomskienę.

Neseniai gavome jos rūpes
čiu išleistų VI. Jakubėną ir jo  
kūrybą nušviečiančių leidinių. 
Stambiausi iš jų  - baleto "Vai
vos juosta" klavyras. Išleisti du 
šio veikalo variantai: vienas, 
kur kiekvienam iš šio baleto 
veiksmų skirta atskira knyge
lė (iš viso trys), o kitas - visas 
veikalas, atspausdintas vieno
je  didelėje - 240 puslapių di
delio formato knygoje.

įžangą šiam veikalui para
šė jau minėta L Skomskienė. 
Pabrėždama kūrinio vertę ji 
teigia, kad "baletas "Vaivos 
juosta" tikrai nusipelno tapti 
ne tik vietinio teatro, bet ir vi
sos žmonijos visuotiniu turtu, 
nes pranoksta tautinę uždaru
m ą ir laisvai bendrauja ne tik 
su europietiška menine mąsty
sena, bet ir visų rasių bei visų 
istorinių tradicijų žmonėmis".

Beje, prie šių vertingų lei
dinių išleidimo prisidėjo JAV 
Lietuvių evangelikų reforma
tų bažnyčios kolegija, Lietu
vos evangelikų reformatų baž
nyčia ir leidykla "Garsųpasau
lis". Jos gen. direktorius yra 
Vytautas Vainikonis.

Iki šiol nežinomas garsiojo Petras Didysis šį prašm atnų
"cani gintaro kambario" likimas. 
Šį kam barį Prūsijos karalius 
Frydrichas Vilhelmas 1716 m. 
padovanojo savo sąjungininkui 
Petrui Didžiajam. Rusijos carą 
pribloškė "žodžiais nenusakoma 
spindinti kambario puošyba".

VI. Jakubėno kompaktinė plokštelė.

"DARBAI IR METAI"
Visai neseniai Vilniuje pasi

rodė knygelė "Darbai ir metai", 
kurioje pasakojama apie kom
pozitorių VI. Jakubėną. Tai 48 
puslapių leidinys, kurį sudarė ir 
spaudai parengė L Skomskienė.

Knygelės pradžioje spausdi
nama didelė nuotrauka iš VI. Ja
kubėno pagerbimo vakaro New 
Yorke 1975 m., kur kompozito
rius nusifotografavo drauge su 
grupe jo  kūrybos atlikėjų. Lei
dinyje yra ir garsių muzikų atsi
liepimų ištraukos apie šį kūrėją.

Daugiausiai vietos užima 
svarbiausi Vlado Jakubėno gy
venimo, kūrybos ir veiklos mo
mentai nuo gimimo (1904 05 
15) iki mirties (1976 12 13).

Taip pat paminėtos VI. Jaku
bėno kūriniųpremjeros Lietuvo
je 1991-2008 m., jo  kūrybinio 
palikimo sąrašas bei jo  kūrybos 
leidiniai 1993-2008 m.

Tai tikrai svarbus leidinys 
tiems, kurie studijuos VI. Jaku
bėno gyvenimą, bei darbus. Iš
spausdinta ir nuotraukų iš VI. Ja
kubėno minėjimų bei jo kūry
bos koncertų Lietuvoje.

Šio leid in io  redaktorė -

kambarį įsakė įrengti rūmuose 
netoli Sankt Peterburgo ir paver
tė j į  ištaiginga pokylių sale, pa
pildęs ją  dvidešimt keturiais 
veidrodžiais ir perlamutru in
krustuotomis grindimis. Prasi
dėjus Vokietijos invazijai į Ru

Kotryna Lukošiūtė, maketuo
tojas - A rvydas N ekrošius, 
spausdino leidykla-spaustuvė 
"Petro ofsetas". Knygelė iš
leista dr. Juozo Kazicko šei
mos fondo lėšomis.

KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ
"VLADAS JAKUBĖNAS"
Čia bent trumpai reikia pri

siminti jau anksčiau išleistą VI. 
Jakubėno kompaktinę plokšte
lę (CD), kuri pasirodė Vilniaus 
muzikos informacijos ir leidy
bos centro dėka. Joje įrašyta 8 
VI. Jakubėno kūriniai, kuriuos 
atliko gerai žinomi atlikėjai: 
Kasparas Uinskas, Rusnė Ma
taitytė, Edmundas Kulikauskas, 
Albina Šikšniūtė, Vilniaus sty
ginių kvartetas ir Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras (dirigentas 
Donatas Katkus).

Plokštelės įrašo trukmė - 65 
min. 30 sek.

Yra smagu, kad sovietiniais 
laikais tėvynėje uždrausto kūrė
jo  kūryba vis labiau prasiskina 
sau kelią toje žemėje, kurios 
naudai daug m etų darbavosi 
komp. VI. Jakubėnas.

Edvardas Sulaitis

siją per Antrąjį pasaulinį karą, 
vokiečiai atsiėmė šią dovaną ir 
išsivežė įKaraliaučiaus pilį, kur 
kambarį rekonstravo. Kurį lai
ką jis buvo viešai rodomas, bet 
netrukus vokiečiai kambarį su
pakavo į dėžes, kurias sukrovė 
pilies rūsiuose. 1944 m. balandį 
britų bombonešiai miestą su
bombardavo.

Pasibaigus karui, subom
barduotos pilies rūsiuose šio 
unikalaus lobio jau nebebuvo. 
Sklido gandai, kad naciai sku
biai išgabeno dėžes su gintaro 
kambariu laivu, kurį nuskan
dino sovietų povandeninis lai
vas. Galiausiai 1959 m. buvo 
gauti duomenys, kad kambarys 
paslėptas druskos kasyklose. 
Tačiau kai prie tariamos slap
tavietės atvyko tyrinėtojai, įvy
ko paslaptingas sprogimas ir 
kasyklą šachtą užliejęs vanduo 
privertė nutraukti paieškas.

KULTŪROS KRONIKA
Nacionaliniame muziejuje Vilniuje pristatoma m onogra

fija "Krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai" ir paro
da "Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose" - vienas 
iš renginių, skirtų Lietuvos kariuomenės 90-mečio jubiliejui. 
Pristatyta dviejų tomų monografija "Krašto apsaugos m inist
rai ir kariuomenės vadai" apima laikotarpį nuo XV a. pabai
gos iki šių dienų. Joje - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
didžiųjų etmonų, žymiausių sukilimų vadų, tarpukario ir šių 
dienų krašto apsaugos m inistrų bei kariuomenės vadų biogra
fijos, jų  pasiekimai, darbai, nuopelnai kraštui.

Tūkstantmetė istorija lėmė Lietuvos valstybei išgyven
ti daug svarbių įvykių, kurių metu ne kartą sprendėsi jos eg
zistencijos klausimas. Vienas iš jų  - Nepriklausom ybės ko
vos - 1918-1920 metais, kai atkurta Lietuvos kariuom enė su
gebėjo atmušti įsiveržusius priešus ir išsaugoti valstybę.

Vytauto Didžiojo karo muziejus visuomenei pristato pa
rodą "Lietuvos kariuom enė Nepriklausom ybės kovose". Pa
sak parodos rengėjų, paroda neatsitiktinai atidaroma Nacio
naliniam e m uziejuje Vilniuje, kuris tiek daug reiškia lietu
vių tautai. Parodos rengėjai taip pat sudarė ir išleido specia
liai šiai parodai skirtą katalogą "Lietuvos kariuom enės N e
priklausom ybės kovų (1918-1920) eksponatai Vytauto Di
džiojo karo m uziejaus rinkiniuose".

Lietuvių rašytojų draugija lapkričio 23 dienos popietę 
sukvietė Čikagos ir apylinkių lietuvius į literatūrinę šventę, 
kurios metu įvyko knygos "Trys iš Pajūralio" sutiktuvės Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo centre. Program ą pradėjo Rašyto
jų  draugijos pirm ininkė Stasė Petersonienė. Buvo prisim inti 
šiais metais mirę rašytojai - Anatolijus Kairys, Kotryna Gri- 
gaitytė ir Aurelija Balašaitienė. Apie juos kalbėjo Daiva Pe- 
tersonaitė ir Eglė Juodvalkė, paskaitydam os jų  kūrinių iš
traukas. K nygą "Trys Pajūralio" aptarė redaktorė Laima Apa- 
navičienė. Aktorė Nijolė M artinaitytė deklamavo jų  eiles, o 
jaunoji Viltė Baliutavičiūtė skaitė kai ką  iš jų  kūrybos. Eglė 
Juodvalkė deklamavo savo eilėraštį. M eninėje dalyje grojo 
ir dainavo Algim antas Barniškis. Program ą vedė Audra Ku- 
biliūtė-Daulienė. Gausiai dalyvavę literatūros popietėje il
gai nesiskirstė ir dalijosi įspūdžiais prie vaišių stalo.

FILMŲ FESTIVALYJE
Washington, D.C., lapkri

čio 26 d. Vašingtono kasme- 
čiame 21 -aj ame Amerikos fil
m ų instituto ir Europos Sąjun
gos šalių filmų festivalyje lap
kričio 24-25 dienomis prista
tytas režisieriaus Mario Mar- 
tinsono filmas "Nereikalingi 
žmonės".

Filmo peržiūroje dalyvavo 
JAV administracijos, kultūros 
atstovai, diplomatai, JAV lie
tuvių bendruomenės nariai, ki
no mėgėjai.

Amerikos filmų instituto ir 
Europos Sąjungos šalių filmų 
festivalyje buvo rodomi 35 fil
mai iš 24 šalių.

Filmas "Nereikalingi žmo
nės" jau yra pelnęs ne vieną 
apdovanojimą.

Šįmet "Nereikalingų žmo
nių" kūrybinė komanda Šan
chajaus tarptautiniam e kino 
festivalyje laimėjo du garbin
gus apdovanojimus. Už režisū
rą buvo apdovanotas režisie
rius M. Martinsonas, o geriau
sios m uzikos k a teg o rijo je  
triumfavo Andrius Mamonto
vas, šiame filme suvaidinęs ir 
vieną pagrindinių kunigo vaid
menį. Šią vasarą filmas buvo 
rodytas ir Šiaurės Amerikos 
M onrealio film ų festivalyje 
Kanadoje.

Tarptautinio pripažinim o 
sulaukusi režisieriaus M. Mar- 
tinsono drama "Nereikalingi 
žmonės" Lietuvai atstovaus

LIETUVIŠKAS KINAS
"O skarų" apdovano jim ų ir 
"Auksinių gaublių" atrankoje. 
Tai yra pirmas lietuviškas fil
mas, pateiktas "Oskarų" nomi
nacijai geriausio užsienio fil
mo kategorijoje.

Praėjusiais metais sukurta 
kino drama "Nereikalingi žmo
nės" (į anglų kalbą pavadini
mas verčiamas "Loss") pasa
koja istoriją apie sudėtingus 
vėliau tarpusavyje susisiejan- 
čius šešių žmonių likimus Lie
tuvoje ir A irijoje. Skurdo iš 
Lietuvos vejama Valda (akto
rė Valda Bičkutė) emigruoja į 
Airiją, tikėdamasi užsidirbti 
pinigų ir susigrąžinti sūnų Pau
lių iš vaikų namų. Tačiau jai 
nežinant berniuką įsivaikina 
po ilgų metų iš geriančio vyro 
Beno (aktorius Kostas Smori
ginas) šešėlio išsivadavusi No
ra (aktorė Dalia Michelevičiū- 
tė), jaunystėje suluošinta auto
mobilio avarijoje ir negalinti 
susilaukti vaikių

Valdos fantazijas kaip tik
rovę priima Laima (vaidina 
Daiva Tamošiūnaitė-Budrė), 
ieškanti bet kokios galimybės 
šantažuoti Paulių įsivaikinusią 
Norą. K asdien tvirtėjanti ir 
stiprėjanti Nora kelia pavojų 
intrigantės Laimos karjerai.

Filme taip pat vaidina A. 
Mamontovas, Dalia Brenciūtė, 
V ytautas R um šas, A rvydas 
Dapšys, Šarūnas Puidokas ir 
kiti. LGĮTIC
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KRISTINOS ŽEMIŠKOJI KELIONE
Labai. lattkięut±

NAUJŲ DIR VOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta akių ii1 kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ii labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta

Sunkiau ii- sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su red aktorinio darbo mokančių 
suradimu.

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

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

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

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Durą  savo artimiesiems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ai1 kur kitur gyveliantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems merams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesni laiką gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Zftrvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Zfervoj tolimesni leidimą. 
Padėkite mums tą D uros stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje., spausdiname atkarpą 
kūną lengva išknpti. užpildui ir mums atsiųsti.

D u ro s  leidėjai

Pavardė ii1 vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris

LIETUVIŠKOS LENTOS REBDORF -  
BAVARIJOJE PAMINĖJIMAS

1949 m. kovo 4 d. Rebdorf 
esančioje katalikų bažnyčioje 
buvo įmūryta marmurinė lenta. 
Ta diena buvo specialiai parink
ta, nes tai yra lietuvių tautos 
globėjo Švento Kazimiero die
na. 2009 m. sukanka 60 metų, 
kai lenta buvo iškabinta. Mes 
norime paminėti šią sukaktį.

K aip  žinom a, L ie tu v o s 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus ir jo žmona Al
ma viešėjo Eichstatt 2008 m. 
liepos mėnesį. Spaudoje buvo 
plačiai rašoma apie šią kelio
nę į jų  jaunystę- Dn Romual
das Kriaučiūnas parašė labai 
gražų padėkos laišką Eichstatt 
burmistriui. Romualdas su sa
vo mama ir sesute buvo tarp 
paskutiniųjų, kurie paliko la
gerį Rebdorf.

Laukiame, kad kas nors ki
tas taip pat galėtų trumpai ap
rašyti savo atsiminimus. M ie
lai išversiu į vokiečių kalbą ir 
įteiksiu burmistrui šios dienos 
proga.

Kreiptis: Alfred Bammes- 
berger, Katholische Universi- 
tat, D 85072 E ichstatt; ei.

paštas:
A l f r e d . B a m  m e s b e r -  

ger@ku-eichstaett.de
Alfred Bammesberger

“Čiurlionio” ansam blio 
dainininkei ir kanklininkei

A.f A.
ALEKSANDRAI

KAZĖNIENEI
m irus, reiškiam e nuoširdžią ir g ilią  užuojautą 
sūnui muz. BRONIUI KAZĖNUI ir jo  šeimai, 

giminėms ir artimiesiems.

Jadvyga ir Edmundas Capai 
Valerija Barauskienė 
Stefa Gedgaudienė 
Aniceta Giedraitienė 
Vincas Juodvalkis
Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai 
Antanina Petraitienė 
Aldona Raulinaitienė 
Aleksandra Sagienė 
Aldona Stempužienė

Kaip įvertinti jauno žmo
gaus gyvenim ą jo nueito ke
lio prasmę, jam  besiartinant 
prie Dievo?

Visų mylima Kristina Vik
torija Stankutė iškeliavo į dan
gų 2008 m. spalio 29d., po aš- 
tuonių mėnesių sunkios kovos 
su aršia vėžio liga; tą  pačią mė
nesio dieną kaip ir jos a.a. se
nelis Kazimieras Gaižutis. At
sisveikinimas su velione įvy
ko Jakubs and Son laidotuvių 
namuose Clevelande 2008 m. 
spalio 31d., jos tėvelio a.a. Ju
liaus gimtadienį.

Atsisveikinimas prasidėjo 
6:00 v.v., bet dar devintą va
landą vakaro daug įvairių pro
fesijų žmonių, lietuvių ir ame
rikiečių, jaunų ir senų, "Dai
navos” stovyklų draugų, kan
triai laukė eilės atsisveikinti su 
Kristina. Taip buvo pareikšta 
didelė pagarba Kristinai, pa
guoda motinai dr. Danutei Gai- 
žutytei-Abriani, močiutei Ele
onorai Gaižutienei, broliui An
driui Stankui, broliams Alek
sui ir Steven Abriani, tetai Gai- 
žutytei iš Chicagos, pusbroliui 
Jeronimui Gaižučiui, pussese
rėms Rūtai, L inai Ram unei 
Gaižutytėms, dėdėms Kęstu
čiui Gaižučiui ir dr. Viktorui 
Stankui.

Visų Šventųjų dieną, lap
kričio 1 d., Vėlinių išvakarė
se, perpildytoje Dievo M oti
nos Nuolatinės Pagalbos Šven
tovėje,! Mišias skirtas Kristi
nai, jos išlydėti susirinko gau
sus ją  pažinojusių būrys.

JAV sen a to riu s  G eorge 
Voinovich, su žm ona Janet, 
guodė Kristinos brolį Andrių, 
jos dėdę dr. Viktorą Stankų, 
prisimindamas, kad Kristina 
dabar kartu danguje sujos a.a. 
tėveliu Julium ir su tragiškai 
žuvusia senatoriaus dukrele 
M olly ir pareiškė užuojautą

A.a. Kristina Viktorija Stankutė

Kristinos motinai dr. Danutei 
ir visai šeimai.

Šv. Mišias aukojo kun. G. 
Kijauskas S J, koncelebravo St. 
Ignatius Jėzuitų  gim nazijos 
kunigai Jim Lewis, Lawrence 
Ober ir St. Ignatius preziden
tas kun. John Libens SJ; Kris
tinos brolis Andrius tą  gimna
ziją baigė, o kiti broliai dar ten 
tebesimoko. Šių M išių dailų 
leidinį sudarė pusseserės Lina 
ir Rūta Gaižutytės. Skaitinius 
lietuviškai ir angliškai skaitė 
Kristinos "Dainavos" stovyk
los draugė Lina Bublytė. Mi
šių giesmes giedojo Kristina 
Kliorytė ir Virginija Muliolie- 
nė, vargonais grojant R itai 
Kliorienei.

Po Mišių ir atsisveikinimo 
pietų Shoreby Club, Erie eže
ro pakrantėje, į padangę buvo 
paleista daug balionų su įrašais 
Kristinai: "Laimės Tau dangu
je, Kristina", "Tave atsiminsim 
žavią ir linksmą", "Tęsim Ta
vo darbą padėti lietuviškam 
jaunimui-kol visi kartu pasi
matysim jau danguje." Taip su 
meile išlydėjom Kristiną.

Ji gimė 1981 m. balandžio 
2 d. Jos tėvai - a.a. Julius Stan
kus ir dr. Danutė Gaižutytė. 
Nuo pat mažens Kristina pasi
žymėjo paslaugumu kitiems, 
giedria nuotaika, gaivia šypse
na. Sportavo sporto Žaibo klu
be, šoko tautinius šokius, da
lyvavo skautuose, ateitinin
kuose, mokėsi šv. Kazimiero 
lituanistinėje mokykloje. Bai
gė St. Paschal Baylon pradinę 
m okyklą Notre Dame Cathed
ral Latin g im naziją tarnavo 
DM NP parapijos M išiom s, 
giedojo jaunimo chore, sergan
ti neapleido M išią  gavo vys
kupo Lennon p a la im in im ą  
jam  besilankant mūsų parapi
joje.

K ristina turėjo polink į į 
kūrybą Vaidino lituanistinės

mokyklos spektakliuose dai
navo solo. Todėl natūralu, kad 
gavo diplom ą "Fashion D e
sign" srityje, New York Uni
versity.

Jos didelė meilė buvo "Dai
navos" stovykloje vadovauti 
jaunimui, j į auklėti lietuviško
je, krikščioniškoje dvasioje. 
Nestebėtina, kad Kristina pa
liko "Fashion Design" karjerą 
New Yorke ir grįžo į Clevelan- 
dą studijuoti fiziką chemiją ir 
biologiją ruošiantis stoti į Na
tūralios medicinos m okyklą 
Baigus studijas troško padėti 
žmonėms.

Vienas atmintinas įvykis iš
ryškina jos būdą Pereitą rude
nį negalėjau su ja  susisiekti ir 
pranešti, kad trečiadienio va
kare bus aukojamos Mišios už 
jos senelį Kazimierą Gaižutį, 
ir senelius Marij ą ir Igną Stan
kus. Įeinu į dar tuščią bažny
č ią  ir matau, kad vienas besi
meldžiantis žmogus jau  yra. 
Prieinu ir nustembu - tai Kris
tina. "Tai kaip sužinojai, kad 
Mišios už senelius?" Ji atsako: 
"Nežinojau, bet sustojau šį va
karėlį pasimelsti prieš keliau
jant į savo vakarinius kursus 
universitete. Susijaudinęs pa
galvojau: "Kokia gera mergai
tė...".

Ir prisiminiau jos užprašy
tą  ir mano parašytą dainelę 
"Kur aš einu šį vakarėlį...?" 
kai ji buvo dvylikos metelių. 
Tuo metu jos tėvelis, a.a. Ju
lius, sunkiai sirgo ir artėjo prie 
iškeliavimo pas D ievulį...

Norintys pagerbti Kristinos 
atm inim ą gali aukoti jos var
du stipendijų fondui įsteigtam 
St. Ignatius gimnazijoje. Če
kius rašyti: Kristina Viktorija 
Stankus Scholarship Fund. 
Siųsti: St. Ignatius High Scho
ol, 1911 West 30th Street, Cle
veland, Ohio 44113

Dr. Viktoras Stankus

mailto:esber-ger@ku-eichstaett.de
mailto:esber-ger@ku-eichstaett.de
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PROVIZORINĖ REGISTRACIJOS ANKETA

Anketą prašome grąžinti iki sausio 15 d., 2009 m.
IX-toji Lietuvių Dainų Šventė 1 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A5G1 Canada 

Galima teirautis per elektroninį paštą dalia.viskontas@sympatico.ca

Choro pavadinimas _______________________________________________________

Vadovo vardas ir pavardė _______________________________________________________

Ad r e s a s ___________________________________________________________________

Telefono numeris _____________________________________________________________

Elektroninis paštas _____________________________________________________________

Choro sudėtis (pažymėkite “x”):

Suaugusių mišrus (SATB) ___ Vyrų (TTBB) ___
Jaunimo mišrus (gimnazistai/studentai) ___ Moterų (SSAA) ___
Vaikų (nuo 3 iki 8 skyriaus) ___

Choristų skaičius (įrašykite apytikrį skaičių, kad mes žinotume kiek repertuaro knygų 
spausdinti):

Sopranai ____ Tenorai ____ Altai ____  Bosai ____

Kiek metų gyvuoja choras?_____

Kiek metų vadovauja dabartinis choro vadovas?_____

*Choro atstovas/ė _______________________________________________________________

Ad resas ________________________________________________ ;____________________

Telefono numeris _______________________________________________________________

Elektroninis paštas _______________________________________________________________

‘ Norėtume, kad kiekvienas choras skirtų atstovą, kuris galėtų mums teikti informaciją, kurią panaudosime 
reklamoje, spaudoje, šventės leidinyje ir pan. Šis asmuo gali būti vadovas ar betkuris jo parinktas.

DIRVAI
AUKOJO

A.Pautienis,
Richmond, OH.....................300
MJagminienė,
Bridgewater, M A ................. 200
ILeonas-Kriaučeliūnienė,
Burr Ridge, IL......................  120
ALT s-gos Los Angeles
skyr.vald............................... 100
Kalifornijos Liet. Kredito sąj„
Santa Monica, CA................ 100
G.Plukas,
Santa Monica, CA................... 50
M.Eymontt,
Cape Neddiek, ME.................. 27
A.Tumas, Simi Valley, CA..... 20
J.Daniliauskas, Gulfport, FL 15
LButrimas, Cleveland, O H....  10
G.Gontar, St. Louis, M O .......  10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

DEVINTOJI LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTE
IX lietuvių dainų šventės 

ruošos komitetas kviečia vi
sus į šventę, kuri įvyks 2010 
m etais, Toronte, Kanadoje. 
K om itetą sudaro: vyriausia 
meno vadovė Dalia Viskon
tienė; scenarijaus kūrėja/re- 
žisorė Laim utė K isielienė; 
pirm ininkai Rasa ir Paulius 
Kūrai; vicepirm ininkė Rūta 
Kličienė; iždininkė Julija Da- 
naitienė; sekretoriatas G ita
na Jūdvytytė ir Aldona Re- 
mesat ; spaudos atstovė Da
lia Pajarskaitė-Peddle; KLB 
krašto valdybos atstovė Rūta 
Žilinskienė. Taip pat veikia 
įvairios darbo komisijos.

P asiruošim o  darbai jau  
prasidėjo ir sparčiai žengia į 
priekį.

Šventė vyks liepos 4, Hers- 
hey Centre, 5500 Rose Cher

ry Place, Mississauga. Mies
telio vakaronė šeštadienį, lie
pos 3, Anapilio sodyboje. Jos 
program oje m uzika, šokiai, 
užsiėmimai, žaidimai, vaišės 
visiems šeimos nariams, ir vi
sokio amžiaus dalyviams.

Viešbučiai yra arti Pearson 
oro uosto ir greitkelio išvažia
vimų: Marriott Toronto Airport 
ir Renaissance Toronto Airport 
Hotel.

IX lietuvių dainų šventės 
ruošos kom ite tas m aloniai 
kv iečia  ju n g tis  į chorus ir 
sekti spaudą. Lankykitės pra
eitos šventes interneto tinkla- 
lapyje www.dainusvente.org 
(greita i bus atnau jin tas) ir 
gausiai atvykit į Torontą.

Dainų Šventės Ruošos 
Komitetas

PASAULIO LIETUVIŲ
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS
Čikaga, lapkričio  25 d. 

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose prasidėjo keturioliktasis 
Pasaulio lie tuv ių  mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, šįmet 
pažymintis 40 m etų sukaktį.

Lapkričio 26-30 dienomis 
Č ikagos p riem ie s ty je  Le- 
m onte esančiam e Pasaulio  
lietuvių centre laukiama apie 
200 mokslininkų, menininkų, 
medikų, architektų ir kitų sri
čių atstovų iš keturiolikos pa
saulio šalių - JAV, Kanados, 
Lietuvos, Vokietijos, Šveica
rijos ir kt.

Jubiliejiniam e sim poziu
me dalyvavo ir laikinasis Lie
tuvos švietimo ir mokslo mi
n istras A lg irdas M onkev i
čius.

LGĮTIC

Ruošos komitetas. Iš kairės: D. Pajarskaitė-Peddle, J. Danaitienė, R. Kurienė, R.Žilinskienė, L.Ki- 
sielienė, D. Viskontienė, P. Kuras, R. Kličienė, A. Remesat, G. Jūdvytytė.

M irties pranešim as

A .f A.
NATALIJA NAVICKAITĖ 

AUKŠTUOLIENĖ

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

Nuliūdę liko dukra Aušra Butikienė su vyru Vytu ir 
vaikais Karina ir Renata; dukra Dalia Connena su 
vyru Tomasso ir vaikais Christine ir Nina; sūnus Gin
taras su žmona Daina ir vaikais Nyka ir Andrium, bei 
kiti giminės ir artimieji JAV-ėse, Lietuvoje ir Kana
doje.

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

Priklausė Čiurlionio ansambliui, Lietuvių Operos 
chorui ir Lietuvių fondui.

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

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

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

mailto:dalia.viskontas@sympatico.ca
http://www.dainusvente.org
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S P O R T A S

LIETUVOS ŠACHMATININKAI -  34-TI, 
ŠACHMATININKĖS -  51-OS

Lapkričio 25 d. Drezdene, 
Vokietijoje, pasibaigusioje 38- 
ojoje šachmatų olimpiadoje 
Lietuvos vyrų komanda užėmė 
34-ąją vietą, o moterų ekipa li
ko 51-a.

Paskutiniame, 11-ajame, 
ture Lietuvos vyrų komanda 
1,5-2,5 pralaimėjo Vokietijos 
atstovams. Aloyzas Kveinys, 
Eduardas Rozentalis ir Šarū
nas Šulskis sužaidė lygiosio
mis, o Darius Zagorskis pra
laimėjo. Gediminas Šarakaus- 
kas nežaidė.

Lietuvos šachmatininkai 
surinko 13 taškų iš 22 galimų. 
Olimpinių čempionų titulą ap
gynė armėnai, surinkę 19 taš
kų. Sidabro medalius pelnė Iz
raelio atstovai, pelnę 18 taškų, 
o bronza atiteko JAV šachma
tininkams, surinkusiems 17 
taškų (29 tšk.).

Lietuvos šachmatininkės 
paskutiniame ture sužaidė ly
giosiomis 2-2 su Vokietijos 
antrąja komanda. Živilė Šara- 
kauskienė iškovojo pergalę,

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stasė Vanagaitė-Petersonienė

TRYS IŠ 
PAJŪRALIO

SONE PIPIRAITE - TOMARIENĖ 
ADOMAS P. JASAS

STASĖ VANAGAITĖ - PETERSONIENĖ

Knygos autorė Stasė Vana- 
gaitė-Petersonienė jos įvade 
rašo: "Prieš kelerius metus mes 
trys pajūrališkiai: Sonė Pipi- 
raitė-Tomarienė, Adomas P. 
Jasas ir Stasė Vanagaitė-Peter- 
sonienė nutarėme išleisti ben
drą knygą "Trys iš Pajūralio". 
Nutarėme, kiek įmanoma mū
sų sąlygomis, aprašyti Pajūra- 
lį, jo žmones, savo tėviškes, gi
mines, pridėti kiek ir savo kū
rybos.

Tai lyg paminklėlis tėviš
kėms, kurių dėl krašto okupa
cijos netekome, bet ir svetur 
gyvendami jų  niekada neuž
miršome, apie jas svajojome ir 
jų  likimu rūpinomės.

Viktorija Čmilytė ir Deimantė 
Daulytė sužaidė lygiosiomis, o 
Simona Limontaitė pralaimė
jo. Jovita Žiogaitė nežaidė.

Moterų varžybose nugalė
jo Gruzijos šachmatininkės su 
18 taškų, antrąją vietą užėmė 
nugalėtojų titulą gynusios uk
rainietės, surinkusios taip pat 
18 taškų, bronzos medaliai ati
teko 17 taškų pelniusiom s 
amerikietėms.

Lietuvos šachmatininkės 
surinko 11 taškų iš 22 galimų.

Šachmatų olimpiadoje da
lyvavo 147 vyrų ir 112 moterų 
komandų. Praėjusioje šachma
tų olimpiadoje Turine (Italija) 
2006 metais Lietuvos moterų 
komanda užėmė 23-iąją, o mū
sų šalies vyrai -  42-ąją vietas.

Iki šiol geriausiai Lietuvos 
šachmatininkės pasirodė 2004 
metų olimpiadoj e Kalvijoje (Is
panija). Tada jos užėmė 13-ąją 
vietą. Aukščiausia Lietuvos 
šachmatininkų vieta-21-oji. Šią 
poziciją lietuviai užėmė 2002 
metais Blede (Slovėnija). LRT

Mano mieliems kolegoms 
Sonei ir Adomui (mano arti
miausiam kaimynui), į Amži
nybę iškeliavus, ryžausi trijų 
sumanymą įvykdyti".

Rašytoja S. Petersonienė 
krupščiai aprašo savo gentis 
ir spausdina kai ką iš savo kū
rybos ir savo biografiją. Ji iš
leido knygas: "Nulaužta ša
ka", "Laumė Daumė", "Sko
mantų piliakalnio legenda", 
atsiminimus "Kunigas Alfon
sas Lipniūnas" ir kartu su 
Juozu Masilioniu "Lietuviš
kasis švietimas Šiaurės Ame
rikoje". Iš knygos sužinome, 
kad autorė apdovanota "Žū
vančiųjų gelbėjimo žymeniu" 
už žydų gelbėjimą vokiečių 
nacių okupacijos metais, ke
liais kitais žymenimis ir Lie
tuvos valstybės ordinu už 
nuopelnus Lietuvai.

Sonė Pipiraitė-Tomarie- 
nė rašo apie savo šeimos gy
venimą Lietuvoje ir kaip jos 
trys seserys atsirado Ameriko
je. Plačiai supažindina skaity
toją atvirai su savo kūrybine 
veikla Čikagoje ir savo knygų 
spausdinimą dar okupuotoje

Bonoje, Vokietija lapkričio 
27 d. vykusiame pasaulio pro
fesionalų sportinių šokių čem
pionate klasikinių šokių pro
gramoje lietuvis Arūnas Bižo- 
kas su JAV gyvenančia ruse 
Katiuša Demidova užėmė ant
rąją vietą. JAV atstovaujanti 
pora nusileido tik italams Mir
ko Gozzoli ir Alessiai Betti. 
Trečiąją vietą užėmė kita JAV 
pora -  Victoras Fungas ir Ana 
Miched. Čempionate dalyvavo 
41 pora iš 25 šalių. Demidova 
šoka nuo 2007 metų spalio. 
Prieš tai lietuvis mėgėjų var
žybose šoko su Edita Daniūte.

Anglijoje lapkričio 26 d. 
vykusio Europos šotokan ka
ratė čempionato jaunimo vai
kinų asmeninėje kumitė rung
tyje Lukas Andronavičius iš
kovojo sidabrą. Lietuvos atsto
vas iškovojo keturias pergales 
Ipon veiksmu (pakirtimas ir le
miamas smūgis į gulintį varžo
vą, vertinamas pergale), tačiau 
finale turėjo pripažinti ruso 
Ivano Kirianovo pranašumą. 
Bronzos medalių komplektus 
merginų komandinėse kata ir 
kumitė rungtyse iškovojo Aus
tė Linkevičiūtė, Edita Rupei- 
kaitė ir Jurgita Januškaitė. 
Čempionate dalyvavo per 400 
sportininkų iš 23 Europos vals
tybių.

P otrias I  mporty
IVe Sell Kohl utį n i
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. • 216-531 -6720

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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Lietuvoje. Ji džiaugėsi, kad 
Lietuvos vaikai gali skaityti 
jos sukurtas pasakas. Talentin
goji rašytoja išleido 17 savo 
kūrybos knygų, daug eilėraš
čių, rašė ir recenzijas.

Adomas P. Jasas ir jo kū
ryba buvo aptarta Virginijos 
Paplauskienės "Dirvoje" 2008 
m. rugpjūčio 26 d. laidoje.

Knyga gausiai iliustruota 
visų trijų šeimų ir artimųjų 
nuotraukomis. Jąpadėjo išleis
ti Lietuvių fondas.

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

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

TA U PA S
LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - I 2 :00p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100.000 YRA APDRAUSTA (NCUA)
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