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Keturi prezidentai -  Lietuvos Valdas Adamkus, Gruzijos M ichail Saakašvili, Ukrainos Viktor Juščenka 
ir Lenkijos A lexander Kwasniewski -  su jiem s specialiai užrištais simboliniais kaklaraščiais dalyva
vo Tarptautiniame vaikų centro “Artek” Kryme minėjime ir aptarė regioninio bendradarbiavimo klausi
mus ryšium  su Juodosios ir Kaspijos bei Baltijos jū rų  valstybių erdvėje organizuojam ą demokratijos 
plėtrą (P lačiau  vedam ajam e stra ipsnyje 3 psl.). LR Prezidentūros nuotr.

VAŠINGTONE BUS ATIDENGTAS 
MEMORIALAS KOMUNIZMO AUKOMS

EUROPIEČIAI TEBENORI DERĖTIS SU IRANU
Įtak ing iausios Europos 

valstybės vis dar nori derėtis su 
Iranu dėl jo  branduolinės prog
ramos, nors ir atšaukė rugpjūčio 
31 dieną numatytą derybų su
sitikimą, teigė Prancūzijos už
sienio reikalų ministras Phi
lippe Douste-Blazy.

Didžioji Britanija, Prancū
zija ir Vokietija atšaukė turėju
sias įvykti derybas dėl anksčiau 
šį mėnesį Iranui pateiktų pasiū
lymų, nes Teheranas atnaujino 
kai kurias branduolines veiklas, 
pažeisdamas įsipareigojimą jas 
užšaldyti, kol vyksta derybos.

F.Douste-Blazy nurodė, kad 
Europos trejetas, atstovaujantis 
Europos Sąjungai, neužtrenkia 
durų Iranui, kuris, kaip įtaria 
Vakarų valstybės, gali ruoštis 
gaminti branduolinį ginklą. 
"Mes laikinai nutraukiame de
rybas, - sakė jis Prancūzijos 
radijui "Inter". - Bet tuo pačiu 
metu manome, kad su jais vis 
dar įmanoma kalbėtis... Nėra 
pagrindo Iranui užtrenkti du
ris".

RADIKALIEMS MUSULMONAMS NURODYTA PALIKTI AUSTRALIJĄ
Musulmonams, kurie nori 

gyventi pagal musulmonišką 
šariato teisę, buvo nurodyta 
palikti Australiją - taip vyriau
sybė nusprendė kovoti su ra
dikalais, kad užkirstų kelią te
roristinėms atakoms.

Praėjus dienai po to, kai 
grupė pagrindinės krypties 
musulmonų vadų per specialų 
susitikimą su ministru pirmin
inku John Howard prisiekė lo
jalumą Australijai, jis ir jo  min
istrai leido aiškiai suprasti, kad

Tarptautinė atominės ener
getikos agentūra (TATENA), 
Jungtinių Tautų branduolinės 
priežiūros institucija, paragino 
Teheraną nutraukti branduoli
nius darbus, o rugsėjo 3 d. TA- 
TENA vadovas Mohamed El
Baradei turėjo pateikti Irano 
veiklos ataskaitą. "Iki paskuti
nės minutės tikimės, jog galime 
su jais derėtis, - sakė F.Douste- 
Blazy. - Rugsėjo 3 dieną suži
nosime, ar jie to nori, ar jie nu
sprendė im tis branduolinės 
veiklos kariniams tikslams, nes 
ponas E lB aradei... pateiks 
mums pranešimą". Tuo tarpu 
JAV sukritikavo nepriklausomą 
tyrimą, per kurį nerasta įro
dymų, jog Iranas slapta vykdė 
branduolinio ginklo kūrimo 
programas, praneša BBC.

Tarptautinės atominės ener
gijos agentūros išplatintoje ata
skaitoje teigiama, kad prieš 
dvejus metus Irane rastus ura
no pėdsakus paliko radioak
tyviosiomis medžiagomis už
krėsta įranga, atgabenta iš Pa-

prieš ekstremistus bus imam
asi kovos priemonių.

Finansų m inistras Peter 
Costello, kuris, kaip manoma, 
gali pakeisti J.Howard, užsim
inė, jog kai kurie radikalūs 
musulmonai gali būti paprašyti 
išvykti iš šalies, jei atsisakys 
pripažinti, jog Australija yra 
pasaulietiška valstybė, kurioje 
įstatymus priima parlamentas. 
"Jeigu tai nėra tavo vertybės, 
jeigu nori gyventi teokratiš- 
koje šalyje arba valstybėje, kur

kistano. Nepaisant to, JAV vals
tybės departamento atstovas 
spaudai pareiškė, kad prane
šimas nenuramino Jungtinių 
Valstijų dėl Irano branduolinės 
programos, o Iranas gali ga
mintis atominį ginklą ir kitais 
būdais.

Jis išvardijo ne vieną neiš
spręstą ir nerim ą keliančią 
problemą, įskaitant įtarimus, 
kad Iranas slapta derasi su bran
duolines medžiagas tiekiančiais 
tinklais ir prezidento George W. 
Bush administracijos įsitikini
mą, kad Iranas gaminasi bran
duolinį ginklą. Iranas tikina, 
kad šalies branduolinė progra
ma yra taiki, o amerikiečiai 
spaudimą naudoja siekdami pa
keisti režimą Teherane.

ES ir Jungtinės Valstijos įta
ria, kad Iranas slapta mėgina 
pasigaminti branduolinių gink
lų. Teheranas tvirtina, jog bran
duolinių technologijų jam rei
kia augančiam elektros porei
kiui patenkinti, o ne atominei 
bombai gaminti. ELTA

laikomasi šariato teisės, tada 
Australija yra ne tau", - teigė 
jis per televiziją. "Dvasinin
kams, kurie moko, jog Austra
lijoje žmonės vadovaujasi dve
jopa teise - Australijos teise ir 
islamo teise, atsakyčiau, kad 
jie klysta", - sakė P.Costello. 
"Jei nesutinki su parlamento 
įsta tym ais, neprik lausom ų 
teismų sprendimais, demokra
tija ir norėtum laikytis šaria
to teisės bei turėti galimybę

(Nukelta į 3 psl.)

JAV sostinės Vašingtono 
valdžia skyrė žemės sklypą, 
kuriame iškils memorialas ko
munizmo aukoms. Šio suma
nymo iniciatoriai - Amerikoje 
gyvenantys estai, latviai ir lie
tuviai, rašo JAV leidžiamas 
estų laikraštis Vaba Eesti Sina.

Naujasis maždaug metro 
aukščio paminklas bus nulietas 
iš bronzos ir užkeltas ant juodo 
granito postamento, ant kurio 
bronziniai užrašai skelbs: "To 
the more than one hundred 
million victims of communism 
and to those who love liberty" 
(Daugiau nei šimtui milijonų 
komunizmo aukų ir tiems, ku
rie myli laisvę) ir "To the free-

SUNITAI TURI RINKTIS 
TARP TAIKOS IR SMURTO

JAV prezidentas George W. 
Bush pareiškė, kad Irako sunitų 
mažuma, kuri atsisako pritarti 
šiitų  ir kurdų palaikom am  
Konstitucijos projektui, priva
lo apsispręsti, ar jie nori gyventi 
taikioje visuomenėje, ar supami 
smurto.

Irako šiitų vadovaujama vy
riausybė atsisako daryti bet 
kokius esminius pakeitimus 
Konstitucijos projekte, kurį par
lamentas ketina patvirtinti ne
paisydamas sunitų prieštaravi
mų ir tvirtinimų, jog toks doku
mentas gali sukelti pilietinį 
karą. Sunitai Konstitucijai prie
šinasi, nes mano, jog joje perne
lyg daug teisių suteikiama šii
tams ir numatyta sukurti auto
nominius regionus naftos tur
tingoje šalies šiaurėje ir pietuo-

BALTARUSIJA BAUDŽIA LIETUVĄ
Baltarusija nori pasistatyti 

uostą Kaliningrade. Preziden
tas Aleksandr Lukašenka ne
slepia, jog tai turi būti bausmė 
Lietuvai už jos priešiškumą 
B altarusijai, rašo Lenkijos 
dienraštis Gazeta Wyborcza. A. 
Lukašenka tai aiškiai pasakė 
per susitikimą su ministrais ir 
aukštais valdininkais, grįžęs iš 
Maskvos, kur jis lankėsi prieš 
kelias dienas. Apie šį susi
tikim ą išsam iai inform avo 
Baltarusijos valstybinė televi
zija.

Prieigos prie jūros neturin
ti Baltarusija dabar eksportuo
ja  savo prekes į Vakarus dau
giausia per Baltijos šalių, Rusi
jos ir Ukrainos uostus. Oficia
liais duomenimis, per metus 
šitaip išgabenama 17 milijonų 
tonų prekių, kurių didelė dalis 
tenka Klaipėdos uostui. Bal

dom and independence of all 
the captive nations" (Laisvę ir 
nepriklausomybę visoms en
giamoms tautoms). Nuo pa
minklo atsivers vaizdas į Kapi
tolijų.

Memorialo komunizmo au
koms statyba, kuri kainuos apie 
590 tūkst. JAV dolerių, rūpinasi 
Jungtinis Baltijos-Amerikos 
tautų komitetas (Joint Baltic 
American National Commit- 
tee-JBANC), vienijantis Jung
tinėse Amerikos Valstijose gy
venančius išeivius iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Šis Komite
tas pastaruosius keliolika metų 
veikė už Baltijos valstybių 
priėmimą į NATO. LG0TIC

se.
Irako konstitucija užtikrina 

"moterų ir mažumų teises, bei 
gina taiką". Tačiau kurdai skun
džiasi, kad rengiant šį doku
mentą buvo nusileista islamistų 
spaudimui moterų teisių klausi
mais.

JAV gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld neteikė dide
lės reikšmės sunitų kalboms 
apie pilietinį karą. "Žinoma, 
šiam klausimui bus skiriamas 
dėmesys. Tačiau kol kas nema
tau nieko, kas padidintų tokio 
įvykių posūkio riziką". Jis taip 
pat atmetė karo Irake kritikų 
teiginius, jog šis konfliktas pri
meną karą Vietname. "Skir
tumų tiek daug, jog neužtektų 
laiko juos visus išvardinti", - 
teigė D.Rumsfeld. ELTA

tarusiai jame turi savo kran
tinę. Bet prieš kelias dienas 
Minskas paskelbė ketinąs pa
sistatyti krantinę Kaliningrado 
uoste. "Kaip galime naudotis 
mums priešiškos valstybės pa
slaugomis?" - klausė A. Luka
šenka savo ministrus. "Nega
na to, kad jie mums nedrau
giški, bet dar ir uždirba mūsų 
sąskaita. Net 30 procentų Lie
tuvos biudžeto įplaukų gauna
ma iš Klaipėdos uosto. Pažiū
rėsime, kaip jie elgsis, kai ne
begaus mūsų pinigų", - sakė 
Baltarusijos prezidentas.

A. Lukašenka klysta, ka
dangi Klaipėdos uostas nėra 
didžiausias mokesčių mokėto
jas Lietuvoje. Be to, Baltarusi
jos prekių perkrovimas Klai
pėdoje yra svarbi, bet ne do
minuojanti uosto pajamų pozi
cija. Delfi
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus išsiuntė 

užuojautos laišką Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui George 
W. Bush dėl tragiškai žuvusiųjų uragano aukų Meksikos įlankos 
valstijose ir New Orleans mieste. “Tokia katastrofa - neapsako
mas skausmas nukentėjusiųjų nuo gamtos stichijos artimiesiems 
ir rimtas išbandymas visos Amerikos žmonėms, tvirtai susitelku
siems ir solidariems didelės nelaimės akivaizdoje. Noriu palinkėti 
Jums tvirtybės ir sėkmės likviduojant katastrofos padarinius”, - 
rašoma užuojautos laiške JAV prezidentui.

Per pirmuosius penkis šių metų mėnesius Lietuvoje gyven
tojų sumažėjo daugiau kaip 10 tūkstančių. Statistikos departa
mento duomenimis, šių metų birželio pradžioje Lietuvoje 
gyveno 3 milijonai 414 tūkst. gyventojų - 10,05 tūkst. mažiau 
nei 2005 metų pradžioje. Šių metų sausio-birželio mėnesiais 
gimė 14,851 tūkst. kūdikių - 325 mažiau negu per tą patį 2004 
metų laikotarpį. Palyginti 2005 ir 2004 metų sausio-birželio 
mėnesius, Lietuvoje mirė 1,407 tūkst. žmonių daugiau - iš viso 
22,387 tūkst. Per šešis šių metų mėnesius susituokė 325 poro
mis mažiau ir išsituokė 88 poromis daugiau negu per 2004 metų 
tą patį laikotarpį. Ir toliau daugėja išvykstančių iš Lietuvos žmo
nių. Per penkis šių metų mėnesius 4,051 tūkst. žmonių daugiau 
išvyko iš Lietuvos negu atvyko. Iš viso per penkis 2005 metų 
mėnesius išvyko 6,253 tūkst. žmonių (2004 metų tą patį laiko
tarpį - 4,99 tūkst.), atvyko 2,202 tūkst. (2004 metais tą patį laiko
tarpį - 2,153 tūkst.) žmonių.

V. Adamkus rugsėjo 2 d. priėmė Žemės ūkio rūmų atsto
vus. Susitikime buvo kalbėta apie žemės ūkio aktualijas. Žemės 
ūkio rūmai pristatė savo poziciją svarbiausiais Europos Sąjun
gos paramos ir kitais klausimais.Prezidentas pabrėžė, jog po 
įstojimo į Europos Sąjungą, žemės ūkis tampa viena iš labiau
siai remiamų ekonominės veiklos sričių. Valstybės vadovas 
domėjosi šios paramos įsisavinimo skaidrumas ir tikslingumas. 
Prezidentą taip pat domino, kaip būtų galima stiprinti žemdir
bių savivaldą, šviečiant smulkius ūkininkus apie paramos panau
dojimo galimybes. Šalies vadovo nuomone, rūpinantis žemės 
ūkio konkurencingumu Europos Sąjungos rinkoje, vertėtų dau
giau dėmesio skirti ūkių našumo didinimo priemonėms, to
kioms kaip kooperacija bei ūkių stambinimas. Jis išreiškė norą 
ir ateityje sužinoti Žemės ūkio rūmų nuomonę aktualiausiais 
šios srities klausimais.

Nuo rugsėjo Kaune veikia jau 3 katalikiškos mokyklos. 
Pasirašyta sutartis tarp miesto savivaldybės ir Kauno arkivys
kupijos bei Vilkaviškio vyskupijos, kurios kuruos dvi kata
likiškomis tapusias mokyklas. “Ąžuolo” ir Mato Šalčiaus 
mokyklos tampa katalikiškomis. Iš viso nuo rugsėjo pirmosios 
katalikiškų mokyklų kartu su esančia Jėzuitų gimnazija Kaune 
bus trys. Po miesto tarybos sprendimo mokyklas pertvarkyti į 
katalikiškas, jos tampa viešosiomis įstaigomis ir jau nebepriklau
sys vien savivaldybei. Dalininkėmis tampa ir Kauno arkivysku
pija bei Vilkaviškio vyskupija. Mokyklose nuo šiol bus labiau 
puoselėjamos krikščioniškos vertybės. Mokyklos į katalikiškas 
perorganizuojamos su mokyklų bendruomenių pritarimu.

Istorikas Algimantas Liekis, prisipažindamas tapęs viena 
iš daugelio tūkstančių “Kauno holdingo” kompanijos auka, 
svarsto, kodėl buvęs šios kompanijos vadovas, milijonierius Gin
taras Petrikas negrąžinamas iš JAV Lietuvos teisingumui. Ar 
tik nebuvo “Kauno holdingas” pačios valdžios organizuotas taip, 
kad žmones apvogę asmenys išvengtų atsakomybės, o indėlinin
kai būtų pripažinti bankrutavusios kompanijos dalininkais? Tuo 
tikėti verčia G. Petrikui sudarytos sąlygos pabėgti. Istorikas pri
mena, kad dar prieš paskelbiant Lietuvai nepriklausomos vals
tybės aktą KGB ir sovietinės kariuomenės kontržvalgybos or
ganai savo slaptuose dokumentuose buvo davę savo padali
niams Lietuvoje užduotį sukelti mūsų krašte sąmyšį ir nepasi
tikėjimą permainomis. “Kauno holdingo” kompanija galėjo tapti 
tokiu įrankiu.

Rusijos naftos kompanijos “Jukos” priklausančio banko 
“Menatep Sankt Peterburg” filialo Stavropolyje valdytoją Igorį 
Babenko Vilniaus 1-asis apylinkės teismas dar mėnesiui paliko 
Lukiškių kalėjime, tačiau neabejojama, kad jau rugsėjo pradžioje 
per 33 mln. litų pasisavinimu ir pinigų plovimu įtariamas ban
kininkas bus perduotas Rusijai.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus išsiuntė 
užuojautos laišką Irako Respublikos prezidentui Jalal Talabani 
dėl tragiškai žuvusių tikinčiųjų Bagdado mieste. “Tokia kata
strofa - neapsakomas skausmas nukentėjusiųjų artimiesiems ir 
rimtas išbandymas Irako žmonėms, tvirtai pasiryžusiems kurti 
savo demokratišką ateitį ir valstybės gerovę. Šią sunkią valandą 
linkiu Jums tvirtybės”, - rašoma V. Adamkaus užuojautos laiške 
Irako prezidentui.

Paskendusio New Orleans miesto vaizdo dalis, kurį praūžęs uraganas “Kotryna” nusiaubė, palikęs 
tūkstančių tūkstančius žm onių be maisto, geriam o vandens, elektros ir be namų. Prezidento George 
Bush žodžiais, tai pati didžiausia JAV katastrofa, palikusi bilijoninius nuostolius. NYT

KINIJA ŽADA IŠLAIKYTI TIBETĄ SAVO GNIAUŽTUOSE
L ondon , rugsėjo  1 d. 

(Delfi). 40-ąsias Tibeto "au
tonomijos" metines rugsėjo 1 d. 
Kinija paminėjo žadėdama pa
kelti šio atsilikusio Himalajų 
krašto ekonomiką ir išlaikyti jį 
savo gniaužtuose. Kritikai tvir
tina, kad Tibetas, kur dvasi
niam jo  vadovui Dalai Lamai 
lojalūs vienuoliai ir vienuolės 
yra sodinami už grotų, o kar
tais ir kankinami, neturi realios 
savivaldos.

Tačiau Kinija gina savo val
džią Tibete, teigdama, kad dau
gybei "vergų", kurie atgavo 
laisvę po nepavykusio sukili
mo, privertusio Dalai Lamą 
1959 metais pabėgti į Indiją, 
gyvenimas kur kas pagerėjo. 
"Tik Komunistų partijos dėka... 
Tibetas padarė pažangą ir su
klestėjo", - redakcijos skiltyje 
teigė partijos ruporas People's 
Daily.

Tibeto bendras vidaus pro
duktas nuo 327 mln. juanių 
1965 metais išaugo iki 21,154 
mlrd. juanių (7,192 mlrd. litų) 
2004-aisiais, pažymėjo dien
raštis.

Tibetą Kinija pavergė nuo 
1950 metų, kai į jį  įsiveržė 
Liaudies išlaisvinimo armija.

Autonominis Tibeto regio-

JAV prezidentas George W. 
Bush pareiškė, kad Irakas tapo 
teroristų traukos centru, todėl 
Jungtinių Valstijų pajėgų išve
dimas tik paskatins jų  akty
vumą.

G.W.Bush kalba sutapo su 
pranešimu, jog Vašingtonas į 
Iraką artimiausiomis savaitė
mis pasiūs dar 1 tūkst. 500 ka
rių. Šiuo metu JAV prezidentas 
įvairiose šalies vietose kovoja 
su stiprėjančiomis antikarinė
mis amerikiečių nuotaikomis, 
lėmusios smarkų jo populiaru
mo smukimą.

"Vienas svarbiausių kovos

nas buvo įkurtas 1965 metais, 
kai buvo numalšintas sukilimas 
prieš Kinijos valdžią, po kurio 
Dalai Lama pasirinko tremti
nio gyvenimą.

Centrinė Kinijos vyriausybė 
metinių proga į Tibeto sostinę 
Lhasą pasiuntė delegaciją, va
dovaujamą Jia Qinglino, kuris 
Komunistų partijos hierarchi
joje yra ketvirtas asmuo. Lha- 
soje valstybinis Kinijos plėtros 
bankas atidarė savo atstovybę 
ir nuo 2006 iki 2010 metų paža
dėjo suteikti 6 mlrd. juanių (2 
mlrd. litų) paskolų svarbiau
sioms Tibeto pramonėms sri
tims ir infrastruktūrai pagerin
ti. Tuo tarpu žiniasklaida pra
nešė, jog kiekvienas kerdžius 
gaus po saulės energijos bate
riją. Jia Qinglinas liaupsino 
Liaudies išlaisvinimo armiją už 
tai, kad ji numalšino 1959 metų 
sukilimą ir 1989 metais kilusias 
riaušes. Aikštėje, esančioje Po- 
talos rūmų, kur prieš tremtį 
gyveno Dalai Lama, papėdėje, 
įvyko vėliavos pakėlimo cere
monija, kurią stebėjo apie 20 
tūkstančių žmonių. Vėliau di
eną bus surengtas paradas, o 
vakare - fejerverkai.

Londone įsikūrusi organiza
cija "Kampanija už laisvą Ti-

betą" sukritikavo šias iškilmes 
kaip "gerą propagandinę progą 
Kinijai pademonstruoti savo 
autonomijos versiją".

Pasak organizacijos, oficia
lūs renginiai yra "bandymas 
paminti Dalai Lamos raginimą 
Tibetui suteikti tikrą autonomi
ją". Tibetas yra vienas iš pen
kių autonominių Kinijos regio
nų, kuriuose gyvena etninės 
mažumų grupės. Tačiau tarp
tautiniai stebėtojai tvirtina, kad 
Tibete plačiai paplitę žmogaus 
teisių pažeidimai ir realios auto
nomijos jis neturįs. Kai kurių 
analitikų teigimu, praėjus 40 
metų skirtumai tarp visuome
nės sluoksnių tik dar labiau iš
ryškėjo. Tibetiečiai vis labiau 
tampa vargingųjų klase, netu
rinčia įgūdžių dalyvauti Peki
no skatinamoje industrializaci
joje. Dalai Lama, kuris iš pra
džių siekė Tibeto nepriklauso
mybės, dabar teigia kovojantis 
tik už "reikšmingą autonomiją" 
Kinijos sudėtyje, kuri padėtų 
išsaugoti unikalią šio regiono 
kultūrą. Praėjusių metų rugsėjį 
Kinijoje lankėsi Dalai Lamos 
pasiuntiniai. Tai buvo delika
taus ir lėto proceso dėl Tibeto 
ateities ir galimo religinio va
dovo sugrįžimo dalis.

IRAKAS TAPO TERORISTŲ TRAUKOS CENTRU
su terorizmu frontų yra Irake", 
- kalbėjo G.W.Bush. Jo audito
riją sudarė apie 9 tūkst. 500 
įvairių rūšių kariuomenės at
stovų, Idah valstijoje. "Visas 
dėmesys turi būti skiriamas Ira
kui. Šioje šalyje nesiliaujantis 
kruvinas smurtas rodo, jog te
roristai bando neleisti Artimuo
siuose Rytuose įsitvirtinti de
mokratijai", - teigė jis.

G.W.Bush taip pat kalbėjo 
apie vieno kareivio motiną, re
miančią karą Irake. Prezidentas 
priešpriešino ją kito Irake žu
vusio kario  m otinai Cindy 
Sheehan, kuri netoli G. W.

Bush rančos Teksase surengė 
antikarinę protesto akciją.

Amerikos visuomenėje au
ga nepasitenkinimas užsitęsu
siu karu Irake. Prie Crawford 
rančos, kur prezidentas praleido 
didžiąją vasaros atostogų dalį, 
vyko protesto akcija, o apklau
sos rodo, jog 6 iš 10 amerikie
čių nėra tikri pergale šiame 
kare. Kritikai tvirtina, kad karas 
Irake neturi nieko bendra su 
2001 metų rugsėjo 11 dienos 
išpuoliais New York ir Wa
shington bei terorizmu, o pre
zidento administracija tik ban
do pateisinti karą Irake. Delfi
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NAUJA DEMOKRATINĖ BENDRIJA 
EUROPAI

Šį rudenį Ukrainoje norima surengti svarbų pasitarimą, 
kuriame dalyvautų Baltijos, Juodosios jūros regiono ir Kaspi
jos valstybių politiniai vadai. Jie turėtų paskelbti naujos 
demokratinės bendruomenės sudarymą, kuri jungtųsi į vienin
gą Europą. Tą nutarimą paskelbė Ukrainos ir Gruzijos prezi
dentai. Šį nutarimą jie pavadino deklaracija, kurioje pirmą kartą 
Europa vadinama nuo Atlanto iki Kaspijos.

Gruzijos ir Ukrainos prezidentų manymu, naujoji demokra
tinė bendrija išplėstų pastovią taikos erdvę Europoje, kurioje 
Pietų Kaukazo valstybės ir Rytų Europa sukurtų pastovią vie
ningą ir saugią visuomenę. Joje derėtų įtraukti Azerbaidžaną ir 
Gudiją.

Europos Sąjunga, kaip ne kartą yra pareiškę jos vadovai, 
yra suinteresuota tos taikos erdvės plėtimu į Rytus. Ekono
miniai interesai čia taip pat daug reiškia. Jungtinėms Valsti
joms svarbu, kad tame regione nesusidarytų prieš Vakarus 
nukreipta nauja sąjunga, kurios simptomai, deja jaučiami. 
Baltijos ir Juodosios jūros valstybių sąjungai pritaria Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga, todėl jos pasveikino 
tą Ukrainos ir Gruzijos vadų pasirinkimą ir pažadėjo būti 
Demokratinio pasirinkimo bendruomenės įsteigimo konfe
rencijos stebėtojomis.

Minėtoje deklaracijoje Rusija vadinama “artima kaimyne” 
ir kartu su Europos narėmis kviečiama būti tos bendrijos kūrimo 
stebėtojomis. Nenuostabu, kad pasaulio žiniasklaida rašė apie 
“įdomų Ukrainos, Gruzijos, Lietuvos ir Lenkijos prezidentų 
susitikimą Kryme”. Todėl Kremliaus kontroliuojama spauda 
tuoj paskelbė, kad “antirusiškas” M. Saakašvili ir V. Juščenka 
planas tebėra senos idėjos sudaryti Baltijos ir Juodosios jūros 
valstybių sąjungą. Maskvos pareiškimu, tas kelių tautų jun
ginys norės kontroliuoti vietoves, per kurias vežamas Rusijos 
energetikos šaltinių eksportas į Vakarų valstybes.

Baltijos ir Juodosios jūros regiono valstybių sąjungos 
sukūrimas būtų svarbus tarptautinių santykių plotmėje įvykis. 
Aišku, kad tai galėtų kenkti Rusijos įtakai minėtame regione. 
Maskvos įtakingųjų asmenų nuomone, kuriama sąjunga bus 
Vakarų “lageriu”, plečiančiu “spalvotąsias revoliucijas” į kitas 
buvusias sovietines respublikas, dar esančias Rusijos įtakoje. 
O Lietuvai atsivėrė galimybė tarptautinėje plotmėje, ypač, kad 
ji niekada neturėjo sąskaitų su Ukraina.

Lietuvos prezidentas tuoj pat pasveikino Ukrainos ir Gruzi
jos prezidentų nutarimą Baltijos ir Juodosios jūrų valstybių 
sąjungai. Dera prisiminti, jog pavasarį Kišiniove Valdas Adam
kus pakvietė to regiono prezidentus atvykti į tarptautinę kon
ferenciją Vilniuje, kurioje bus aptariami demokratijos plėtros 
klausimai. Mums malonu žinoti, kad Gruzijos prezidentas M. 
Saakašvili tą Baltijos ir Juodosios jūrų valstybių kuriamą są
jungą norėjo paskelbti Jaltoje, kur prieš šešiasdešimt metų vals
tybės, Vakarų didžiųjų vadų nutarimu, pateko į Sovietų Sąjun
gos “globą”.

Baigiant šią apžvalgą, tebūna leista dar kartą prisiminti, kad 
ne kas kitas, o pats Rusijos prezidentas Baltijos valstybes va
dina “purkštaujančiomis nykštukėmis, į kurias neverta kreipti 
dėmesio. S. Tūbėnas

Rugsėjo 1-ąją prezidentas 
Valdas Adam kus ir A lm a 
Adamkienė moksleiviams lin
kėjo pasitikėti savimi, nepa
miršti dvasinių vertybių, tapti 
valstybės vedliais ir užpildyti 
dabartines valstybės spragas.

Prezidentas su pirmąja ša
lies ponia lankėsi atnaujintoje 
Širvintų “Ąžuolyno” pagrin
dinėje m okykloje, Lauryno 
Gucevičiaus ir Gelvonų vidu
rinėse mokyklose bei Ukmer
gės technologijų ir verslo mo
kykloje, rašoma - prezidento 
spaudos tarnybos pranešime. 
Širvintų “Atžalyno” pagrin
dinėje mokykloje jie dalyvavo 
pirmojoje pamokoje, į kurią su
sirinko 107 Širvintų pirmos kla
sės mokiniai, ir įteikė mažie
siems pirmokų pasus.

Sveikindamas mokinius su 
Rugsėjo pirmąja, Prezidentas 
šią dieną vadino beribe erdve 
jaunosios kartos ateičiai. “Rug
sėjo pirmoji atveria naujo gyve
nimo lapą ir beribę erdvę jau
nosios kartos ateičiai. Tai žings
niai, kurie ves jus į šviesesnę 
ateitį”. Širvintų “Atžalyno” pa
grindinė mokykla buvo per
tvarkyta ir iš pagrindų atnaujin
ta buvusi vidurinė mokykla.

Vėliau prezidentas su žmo
na dalyvavo iškilmingoje gel
tonųjų autobusiukų perdavimo 
ceremonijoje Barskūnų ir Ziba- 
lių mokykloms.

Širvintų Lauryno Gucevi
čiaus vidurinėje mokykloje su 
pedagogais ir abiturientais susi
tikęs šalies vadovas ragino mo-

UKRAINA NAIKINA VIZŲ REIKALAVIMĄ 
KANADOS IR ES PILIEČIAMS

Ukraina paskelbė naikinan
ti vizų reikalavimą Kanados 
piliečiams bei pratęsianti lei
dimą į šalį be vizų atvykti Eu-

(Atkelta iš 1 psl.)
RADIKALIEMS...

išvykti į kitą šalį, kuri ją  prak
tikuoja, tada, galbūt, tai yra 
geresnis sprendimas", - pažy
mėjo ministras.

Paklaustas, ar tai reiškia, 
jog radikalūs dvasininkai bus 
verčiami išvykti, P. Costello 
atsakė, jog dviejų šalių pilie
tybes turintys asmenys gali 
būti paprašyti persikelti į kitą 
valstybę. Švietimo ministras 
Brendan Nelson vėliau žur
nalistam s sakė, jog reikėtų 
"išvyti" musulmonus, kurie 
atsisako priimti vietines ver
tybes.

Pagal kovos su Australijoje 
augančiu ekstremizmu prie
mones, kurios buvo paskelbtos 
po J.Howard susitikimo su 14 
musulmonų vadų, musulmo
niškos m okyklos turės p a 
smerkti terorizmą. Australijoje 
gyvena apie 300 tūkst. musul
monų, kurie sudaro tik 1,5 
proc. nuo 20 mln. žemyno 
gyventojų. Delfi

MOKSLO METŲ PRADŽIA
kinius nenusigręžti nuo dvasi
nių vertybių ir tikino juos tu
rint galimybę tapti valstybės 
vedliais. “Jūs įžengiate į tech
nologijų amžių ir turite gali
mybę vesti valstybę pažangos 
keliu”, - kreipdamasis į dvylik
tokus sakė prezidentas. Jis taip 
pat atkreipė jaunų žmonių dė
mesį į tai, kad šiame pažangos 
amžiuje negalima atsiriboti nuo 
dvasinių vertybių. Kalbėdamas 
apie aktualią “jaunų protų nute
kėjimo” į užsienį problemą, V. 
Adamkus pabrėžė, kad žvelg
damas į šiuos jaunus žmones 
netiki, jog Lietuva galėtų “išsi
vaikščioti”. Pasak jo, Lietuva 
atsilaikė ir didesnių nelaimių 
akivaizdoje.

Šalies vadovo žodžiais, jei 
jaunimas bus tvirtas savo vi
dumi ir nepamirš vertybių, ga
lėsime suderinti daugelį naujų 
dalykų ir nebijoti atsiverti pa
s a u l iu i .

Jo tvirtinimu, jaunimas turi 
išlikti savimi, gyventi tuo, kuo 
tiki, ir taip jis bus naudingas 
savo bendruomenei ir valsty
bei.

Kalbėdamas su mokyklos 
abiturientais, V. Adamkus ak
centavo itin svarbų mokyklos 
ir šeimos vaidmenį auklėjant ir 
ugdant jaunąjį žmogų. Lanky
damasis Ukmergės techno
logijų ir verslo profesinėje 
mokykloje, šalies vadovas pa
sveikino šios mokymo įstaigos 
mokinius ir pedagogus naujųjų 
mokslo metų pradžios proga ir 
pabrėžė, kad Lietuvos verslui

ropos Sąjungos (ES) p ilie 
čiams. Šie žingsniai - tai dalis 
prezidento Viktor Juščenka 
plano suartėti su Vakarais.

www.president.gov.ua pa
skelbtame prezidento dekrete 
nurodoma, kad nebebus reika
laujama vizų ne ilgiau kaip 90 
dienų į šalį atvykstantiems Ka
nados piliečiams.

Kitame dekrete įtvirtinta, 
kad leidimas be vizų į šalį vyk
ti ES ir Šveicarijos gyvento
jams bus pratęstas ir po rugsė
jo  1-osios. Ukraina vizų reika
lavimą ES piliečiams panaiki-

ISPANIJA TIRIA TARIAMUS "AL QAEDA" 
GRASINIMUS VATIKANUI

Ispanijos policija pradėjo 
tirti televizijai ir laikraščiui at
siųstą faksogramą, kurioje už
maskuoti grasinimai Vatikanui 
teroristinės organizacijos "Al 
Qaeda" vardu, pranešė polici
ja. Klasikine arabų kalba pa
rašytas trijų puslapių tekstas 
buvo atsiųstas valstybinei te
levizijai TVE ir dienraščiui 
"ABC".

Teksto autorius kaltina Va
tikaną nacių ir karo Irake rė
mimu. Jis pateisina pastaruo-

labai trūksta iniciatyvos. Jis jau
nuoliams linkėjo užpildyti šią 
spragą. Technologijų ir verslo 
profesinė mokykla, kaip teigia
ma pranešime, liudija puikų 
sėkmingos transformacijos iš 
žemės ūkio mokyklos į mo
dernią profesinę mokyklą pa
vyzdį.

V. Adamkus, Spaudos tar
nybos teigimu, ne kartą sakė, 
kad būtina aktyviau plėsti pro
fesinį rengimą Lietuvoje, nes 
labai mažai vaikų renkasi šio 
profilio mokymo įstaigas.

Jo nuomone, nepelnytai ma
žai politinio dėmesio skiriama 
ne tik šioms mokykloms, bet ir 
amatų mokytojams bei vai
kams, siekiantiems šio mokslo.

Prezidentas su A. Adam
kiene Gelvonų vidurinėje mo
kykloje įteikė pirmokų pasus 
dešimčiai pirmos klasės mo
kinių. Pirmoji šalies ponia Al
mos Adamkienės fondo var
du mokyklai padovanojo du 
kom piu teriu s  m ažų vaikų 
kompiuteriniam raštingumui 
tobulinti. Šalies vadovas pa
dėjo gėlių prie paminklo Di
džiosios kovos apygardos par
tizanams. Pasak jo, dviejų - 
Mokslo ir žinių bei Laisvės - 
dienų minėjimas tą pačią die
ną yra simboliškas.

“Simboliška, kad Laisvės 
diena bei Mokslo ir žinių diena 
yra greta viena kitos. A ki
vaizdu, kad be žinių ir be lais
vės negali būti šviesios atei
ties”, - teigė prezidentas.

LGITIC

no kovą keturių mėnesių ter
minui nuo gegužės iki rugsė
jo. Ukrainos užsienio reikalų 
ministras Boris Tarasiuk anks
čiau sakė, kad į Ukrainą nuo 
gegužės 1-osios atvyko dvigu
bai daugiau turistų. ELTA

Buvęs Slovėnijos kom u
nistų vadas už dalyvavimą po 
II-ojo pasaulinio karo vykdy
tose žudynėse apkaltintas geno
cidu. 86 m. Mitja Ribičič kalti
nimai pateikti įtarus, kad būda
mas komunistinės Jugoslavijos 
slaptosios tarnybos OZNA Slo
vėnijoje vadovo pavaduotojas, 
jis be teismo įsakė nužudyti 234 
žmones. ELTA

sius išpuolius Londone ir 2004 
metų išpuolius Madrido trau
kiniuose, teigdamas, kad tai 
teisėta gynyba prieš "terorizmą 
Irake ir Afganistane".

Policija mano, kad greičiau
siai faksogramą atsiuntė "Al 
Qaeda" rėmėjas, o ne vienas iš 
grupuotės narių , rašom a 
"ABC". Policijos šaltiniai teks
to turinį apibūdino kaip "bend
rą grasinimą", kuriame nemi
nimi jokie vardai ar galimi tai
kiniai Vatikane. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.president.gov.ua
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MUZIEJININKAI BE BAŽNYČIOS ŽINIOS KETINA 
LENKIJOJE EKSPONUOTI ARKIKATEDROS LOBYNĄ

Vilniaus arkikatedros lo
byną, kurio priklausymo Baž
nyčiai klausimas dar neišspręs
tas, ketinama išvežti ir ekspo
nuoti Lenkijoje, rugpjūčio 25 
d. Eltai pripažino kultūros vi
ceministras Faustas Latėnas.

Paklaustas, ar dėl parodos 
eksponavimo buvo tartasi su 
Bažnyčia, viceministras sakė, 
jog derybas dėl parodos veda 
Lietuvos dailės muziejus, todėl 
geriausiai apie tai galėtų pa
pasakoti jo vadovas Romualdas 
Budrys arba Vilniaus paveikslų 
galerijos direktorius Vytautas 
Balčiūnas.

V. Balčiūno teigimu, Vil
niaus arkikatedros lobyno pri
klausomybė ir eksponavimas 
Lenkijoje "tokia didelė proble
ma, kad nebe kalnas, o dango
raižis".

"Apie tai jums reikia kalbė
ti tik su direktoriumi, kuris tar
sis su kultūros ministru, ką at
sakyti, nes ta paroda - pakibusi 
ant plauko", - sakė Vilniaus 
paveikslų galerijos direktorius 
V. Balčiūnas.

Su R. Budriu Eltai visą die
ną nepavyko susisiekti. Lietu
vos Katalikų Bažnyčia laiko 
save teisėta lobyno savininke ir 
reikalauja jį grąžinti. Žinia apie 
galimą lobyno išvežimą į Len
kiją jos atstovams buvo staig
mena. "Tikriausiai niekam  
nekyla abejonių dėl arkikated
ros lobyno priklausom ybės 
Bažnyčiai. Jų perdavimo ir to
lesnio saugojimo klausimas, 
kaip numatyta Lietuvos Res

Taurė, Vakarų Europa, 1624.

publikos ir Šventojo Sosto su
tartyse, turėtų būti sprendžia
mas dvišalės komisijos posė
džiuose", - Eltai sakė Bažny
čios istorikas Paulius Subačius.

Kultūros viceministro F. La
tėno teigimu, organizuojant pa
rodą kilo sunkumų, nes kardi
nolas A. J. Bačkis kreipėsi, kad 
lobynas būtų sugrąžintas Baž
nyčiai. Pasak F. Latėno, dery
bose dėl Vilniaus arkikatedros 
vertybių eksponavimo Lenki
joje ministerija kol kas nedaly
vavo. "Tiesiog žinome, kad turi 
būti didžiulė graži tarptautinė 
paroda, ir mums svarbu, kad ji 
įvyktų". Viceministro nuomo
ne, Vilniaus katedros lobynas - 
ne tik mūsų bažnytinės, bet ir 
bendrosios aukšto lygio kultū
ros atspindys Vakarų Europos 
kontekste, rodantis, kad 16-17 
amžiuje buvome ne vien miškų 
ir pelkių Lietuva. F. Latėno 
nuomone, Lenkijos visuomenei 
susipažinti su Vilniaus arkika
tedros lobiais būtų labai įdomu, 
nes mūsų valstybes siejo daug 
kultūrinių ir valstybinių bend
rumų. Paklaustas, koks minis
terijos vaidmuo rengiant loby
no parodą, viceministras sakė, 
kad finansinis tarpininkavimas 
ir draudimo reikalai - transpor
tuoti, eksponuoti ir saugoti ne
įkainojamas vertybes yra labai 
sudėtinga.

Į klausimą, kiek ministerija 
pasirengusi skirti lėšų šios pa
rodos organizavimui, ministras 
sakė: "Dar neplanavome kitų 
metų biudžeto. Kai bus tiksliai

suderintos parodos datos ir eks
ponatų kiekis, tada bus aiškiau. 
Tokiuose projektuose dar nesu 
dalyvavęs, todėl man sunku nu
matyti, kiek tai gali kainuoti".

Vilniaus katedros lobynas - 
vertingiausia Lietuvos sakrali
nio meno kolekcija, kurią da
bar valdo Lietuvos dailės mu
ziejus. Nuo 1999-ųjų iki 2004- 
ųjų pabaigos ji buvo eksponuo
ta parodoje "Krikščionybė Lie
tuvos mene".

Vilniaus katedros lobynas 
pradėtas kaupti iškart po 1387 
metų Lietuvos krikšto ir Vil
niaus katedros įsteigimo. Pir
miausiai į jį pateko Gediminai- 
čių Jogailos ir Vytauto bei jų 
žmonų dovanoti brangūs litur
giniai reikm enys, Lietuvos 
krikšto proga iš svetur atsiųstos 
dovanos.

Ilgainiui Vilniaus švento
vėje buvo sukaupta unikalių 
monstrancijų, bažnytinių tau
rių, relikvijorių ir kitų daiktų, 
dažniausiai pagamintų iš sidab
ro bei paauksuotų ir puoštų 
brangakmeniais, taip pat bažny
tinių drabužių bei gobelenų ko
lekcija.

Dailės muziejaus direkto
riaus R. Budrio pasirašytoje 
parodos anotacijoje tvirtinama, 
kad Lietuvos valstybės didžiau
sio klestėjimo laikais - XVI 
amžiuje ir XVII amžiaus pra
džioje - unikaliais sakralinio 
meno turtais Vilniaus katedros 
lobynas galėjo konkuruoti su 
visoje Europoje garsėjusiais 
Lietuvos valdovų rinkiniais, 
kurie buvo saugomi Didžiųjų 
kunigaikščių rūmuose.

Dalis lobyno prarasta per 
karus ir suirutes, tačiau įvai
riais laikais jis buvo papildo
mas naujomis dovanomis. Pra
sidėjus Antrajam pasauliniam 
karui, vertybės buvo užmūrytos 
arkikatedros sienoje. 1985-ai- 
siais lobyno slėptuvė atrasta, o 
vertybės atiduotos Lietuvos 
dailės muziejui.

"Daiktai, pačių m uzieji
ninkų aiškinimu, buvo sukata
loguoti tam, kad nepatektų į 
valstybės fondą ir nebūtų iš
vežti į Sovietų Sąjungą. Tad 
teisiniu požiūriu nėra jokių ar
gumentų, jokių dokumentų, 
kurie galėtų pateisinti savinin
ko pasikeitimą", - katalikiškai 
spaudai yra teigęs Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis.

Jo Eminencija apgailestavo, 
dėl skleidžiamos nuomonės, 
kad ką valdžia sau pasiėmė, 
konfiskavo iš Bažnyčios, tai jau 
kaip ir neliečiama valstybės 
nuosavybė. "Arkikatedros lo
bynas visais laikais buvo tin
kamai saugomas ir niekas iki 
sovietų okupacijos nepretenda
vo į Bažnyčios turtą", - pabrėžė

M onstrancija. Vakarų Europa arba Lietuva, Vilnius, 1649-1655.

PASIRENGIMAS GETEBORG MUGEI 
BAIGTAS

Lietuvos dalyvavimo vieš
nios teisėmis didžiausioje Šiau
rės šalyse Geteborgo knygų 
mugėje rugsėjo 29 - spalio 2 
dienomis pagrindiniai darbai 
jau baigti. Programos rengėjai 
tikisi, jog dalyvavimas mugėje 
ne tik veiksmingai pristatys 
Lietuvos šiuolaikinę literatūrą, 
bet ir platesnį šalies kultūros 
kontekstą.

Pasak Kultūros ministerijos 
sekretoriaus Rolando Kviet- 
kausko, pagrindinės išskirtinio 
Lietuvos dalyvavimo Getebor
go mugėje kryptys - pristatyti 
šiuolaikinę literatūrą, aktualią 
valstybės istoriją, kuri domina 
ir Šiaurės šalis, taip pat paro
dyti Lietuvą, kaip šiandien ku
riančią šalį.

"Originalaus architektūrinio 
sprendimo Lietuvos valstybi
niame stende bus eksponuoja
ma apie 300 naujausių knygų 
kolekcija, prisistatys 18 Lietu
vos leidyklų. Jos bendrame 
stende savo leidinius ekspo
nuos nemokam ai. Lietuvos 
leidėjai, anksčiau įpratę būti 
užsienio knygų autorinių teisių 
pirkėjais, po 2002 metų Frank-

kardinolas.
Eltos žiniomis, šiuo metu 

Vilniaus arkikatedros požemi
uose baigiama įrengti bažnyti-

furto knygų mugės jau stengiasi 
vis aktyviau parduoti ir lietuvių 
autorines teises", - akcentavo 
pokyčius Lietuvos leidėjų aso
ciacijos prezidentas Arvydas 
Andrijauskas, minėjęs, kad Lie
tuvoje išleidžiama daug skan
dinavų literatūros, sulaukian
čios didelio skaitytojų dėmesio.

Viešosios įstaigos "Lietu
viškos knygos" d irek torės 
Aušrinės Jonikaitės teigimu, 
nors daugeliui švedų skaitytojų 
Lietuva yra dar neatrastos že
mės, Švedijoje jaučiamas labai 
šiltas dėmesys lietuvių lite
ratūrai. "Kiekvienas dalyvavi
mas tarptautinėse mugėse yra 
dar vienas žingsnis į mūsų li
teratūros pažinimą tarptautiniu 
mastu. Geteborgo mugės pro
ga 3-4 tūkstančių egzempliorių 
tiražais švedų leidyklos leidžia 
aštuonias lietuvių autorių kny
gas. Viena iš jų  - Leonardo 
Gutausko "Laiškai iš Viešvilės" 
švedų kalba pasirodys kitąmet, 
tačiau tai bus simboliška mugės 
tąsa", - sakė A. Jonikaitė.

Mugės programoje viešės 
septyniolika šiuolaikinių lietu
vių rašytojų - prozininkų, poe
tų, dramaturgų, eseistų, dar dvi 
dešimtys garsių Lietuvos žmo
nių dalyvaus Geteborgo knygų 
mugės seminarų ir diskusijų 
programoje.

(Nukelta į 5 psl.)
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LIETUVOS PREZIDENTO VEIKLĄ 
VARŽO KONSTITUCIJA

Kaunas, rugpjūčio 30 d. 
Kauno istorinėje Prezidentū
roje L ietuvos R espublikos 
prezidentas Valdas Adamkaus 
susitiko su regioninės žinia- 
sklaidos atstovais ir aptarė poli
tinius procesus šalyje bei aktua
lias socialines problemas.

Kalbėdamas apie praside
dantį naują politinio gyvenimo 
etapą, prezidentas V. Adamkus 
žadėjo ir toliau dėmesį telkti į 
bendrą Vyriausybės ir Seimo 
darbą. Šalies vadovas teigė 
negalįs tiesiogiai kištis į šių in
stitucijų veiklą, bet pažadėjo 
visuomet viešai reikšti savo 
griežtą poziciją ir nuomonę 
įvairiais klausimais.

P rezidentas V.Adamkus 
pabrėžė, kad svarbiausios val
stybės institucijos turėtų daž
niau ir suprantamiau tautai 
aiškinti savo sprendimus bei 
esamą situaciją -  ir problemas, 
ir pozityvius reiškinius. Jis sakė 
per pastaruosius metus pasi-

ELEKTRONINIS PAŠTAS LIETUVOJE
Elektroninės valdžios pro

jektų kūrėjai žada, kad per du 
metus gyventojai galės inter
netu ne tik deklaruoti pajamas, 
bet ir užpildyti anketas dėl as
mens tapatybę patvirtinančių 
dokumentų, vairuotojų pažy
mėjimų išdavimo. “Netrukus 
bus baigta kurti ir pradės veikti 
elektroninė pažymų apie teis
tumą išdavimo sistema. Suin
teresuotiems asmenims nebe
reikės stovėti eilėse ir šitaip 
bus sumažinta biurokratija”, - 
per susitikimą su žurnalistais 
sakė vidaus reikalų ministras 
Gintaras Furmanavičius. Sku
biai teistum o pažymų išda
vimo procedūras perkelti į in
ternetą paskatino dažnai gau
nama informacija iš Lietuvos 
atstovybių Europos šalyse, į 
kurias yra išvykę nemažai lie
tuvių.

Norėdami legaliai įsidar
binti jie darbdaviui turi pateikti 
tokias pažymas. Susirašinėji
mas paštu trunka ilgai, o iš 
užsienio šalių tautiečiams vyk
ti į pažymas išduodantį Vidaus 
reikalų ministerijos (VRM) 
Informatikos ir ryšių departa
mentą nepatogu. Vienas pir
mųjų apie susidariusią situa
ciją G.Furmanavičių informa
vo Lietuvos ambasadorius Is
panijoje Mečys Laurinkus.

Pažymų išdavimas - tai vie
na iš daugelio paslaugų, kurią 
ketinama jau netrukus pradėti 
teikti internetu.

Vidaus reikalų ministerija 
(VRM), dalyvaujanti elektrini- 
nės valdžios kūrime bei atsa
kinga už elektroninės erdvės 
saugumą, šiemet užsakė visuo
menės nuomonės tyrimą. Dau
giausiai gyventojų internete

gedęs deramo valdžios insti
tucijų dėmesio sprendžiant ak
tualius valstybei klausimus ir 
pabrėžė, kad būtina atidžiau 
stebėti socialinių ir teisinių 
problemų sprendimą.

Susitikime šalies vadovas 
akcentavo didelį regioninės ži- 
niasklaidos vaidmenį iškeliant 
aktualias atokiau nuo didmies
čių gyvenančių žmonių proble
mas bei kuriant pilietinę vi
suomenę. “Norėčiau pabrėžti 
ypatingą regioninės žiniasklai- 
dos svarbą nušviečiant žmonių, 
gyvenančių regionuose ir nuto
lusių nuo didžiųjų centrų, rū
pesčius ir problemas. Jūs esate 
arčiausiai provincijoje gyve
nančio žmogaus”, - sakė prezi
dentas.

Po diskusijos susitikimo 
dalyviai apžiūrėjo Kauno Pre
zidentūrą, vėliau valstybės va
dovas kartu su svečiais ap
žiūrėjo istorinę ekspoziciją.

Prezidentūros spaudos tarnyba

nori rasti informacijos apie 
mediciną, socialines garantijas 
ir darbą.

Pagal anksčiau kurtas elekt
roninės valdžios įgyvendinimo 
strategijas daugelis paslaugų 
jau  tu rė tų  bū ti teik iam os. 
Tačiau VRM sekretorius, ku
ruojantis elektroninės va l
džios kūrimo veiklą, Vaidotas 
Abraitis sakė, jog ne visos 
strategijos yra parengtos tin
kamai. “Viskas priklauso nuo 
finansinių galimybių. Pavyz
džiui, gerai finansuotas buvo 
Valstybinės mokesčių inspek
cijos pajamų deklaravimo pro
jektas, tai jis puikiai ir pavy
ko” , - sakė V.Abraitis. Anot 
sekretoriaus, šitaip galėtų būti 
įgyvendinti ir kiti projektai, 
tačiau dar reikia sukurti elekt
roninio parašo sistem ą bei 
sukurti įstatymus, nustatysian- 
čius, kas yra elektroniniai do
kumentai. “Parašas -  indivi
duali informacijos kodavimo 
sistema -  turi būti tiek saugus, 
kad niekas kitas juo negalėtų 
pasinaudoti” , - sakė ministras 
G.Furmanavičius.

Anot jo, pilotinį elektroni
nio parašo projektą praėjusias 
metais buvo parengęs Infor
macinės visuomenės plėtros 
komitetas, tačiau parašas dar 
nėra taikomas praktikoje. Vie
na svarbiausių jo  funkcijų -  
koordinuoti elektroninės val
džios diegim ą, o p ro jek tų  
kūrimu turi užsiimti ministeri
jos. “Todėl kyla klausimas, ar 
tas komitetas atlieka jam  dele
guotas funkcijas. Jam reikėtų 
daugiau užsiimti koordinaci
ja”, - kritikos dėl stringančio 
elektroninės valdžios įgyven- 

(Nukelta į 6 psl.)

Kaune prie istorinės Prezidentūros Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkaus su regioni
nės žiniasklaidos atstovais. LR Prezidentūros nuotr.

EUROPOS PARLAMENTE IS LIETUVIŲ DAŽNIAUSIAI 
PASISAKO V. LANDSBERGIS

B riu se lis , rugsėjo  2 d. 
(Delfi). Europos Parlamentas 
po vasaros atostogų šią savaitę 
vėl susirinko į Briuselį. Rug
pjūtį baigėsi pirmieji šios ka
dencijos Europos Parlamento 
darbo metai. Jiems pasibaigus 
jau galime padaryti tam tikrus 
apibendrinimus ir išvadas, kaip 
Lietuva buvo atstovaujama šio
je Europos Sąjungos instituci
joje, kurios vaidmuo yra svar
bus ne tik Europoje, bet visame 
pasaulyje, teigiama pranešime 
spaudai. Europos Parlamento 
nariai dažniausiai pasisako to
mis temomis, kurios nagrinėja
mos komitetuose, kuriuose jie 
dirba. Dar gali būti vienos mi
nutės trukmės pasisakymai ak
tualiais klausimais arba labai 
trumpi pasisakymai po balsavi
mo, skirti išsakyti balsavimo ar
gumentus.

Per visus metus taip ir ne
prabilo Darbo partijos atstovai 
Arūnas Degutis ir Jolanta Dič- 
kutė. Kitas šios partijos atsto
vas Šarūnas Birutis kalbėjo vos 
vieną kartą, kaip ir kitos šian
dieninės valdančiosios koalici
jos partnerės -  Valstiečių ir nau
josios demokratijos partijos - 
atstovas Gintaras Didžiokas. 
Vos du kartus kalbėjo buvęs 
Lietuvos premjeras, Liberalų ir 
centro partijos atstovas Eugeni
jus Gentvilas.

Daugiausiai per pirmuosius 
darbo metus -  atitinkamai 18 ir 
15 kartų -  Europos Parlamente 
kalbėjo Vytautas Landsbergis ir 
Laima Andrikienė.

Kitas svarbus aspektas -  
apie ką Europos Parlamente 
kalba mūsų atstovai. Vytautas 
Landsbergis dažniausiai pasi
sakė ES užsienio politikos ir 
saugumo klausimais, apie ES 
santykius su Rusija, apie padėtį 
Kaukaze, žmogaus teises pa
saulyje. Iš 18 šio europarlamen- 
taro pasisakymų net 10 buvo 
trumpi pasisakymai po balsa

vimų dėl balsavimo motyvų bei 
dėl nedidelių pakeitimų priima
muose tekstuose.

L. Andrikienė savo pasisa
kymuose daugiausiai dėmesio 
skyrė 2005 ir 2006 m. ES biu
džeto klausimams, naujajai fi
nansinei perspektyvai 2007
2013 m. bei ES užsienio politi
kos, santykių su Rusija, Kara
liaučiaus srities klausimams. Ji 
taip pat pasisakė ES derybų su 
Turkija dėl jos narystės ES 
klausimu, dėl Romano Prodi 
vadovaujamos Europos Komi
sijos veiklos ataskaitos, žmo
gaus teisių klausimais. L.An- 
drikienė ne kartą kalbėjo dėl 
padėties Baltarusijoje, siūlė 
konkrečias priemones demok
ratijai Baltarusijoje plėtoti, dėl 
padėties Moldovoje ir Padniest- 
rėje. Ji taip pat kalbėjo Liuk
semburgo ir Jungtinės Kara
lystės pirmininkavimo ES klau
simais.

M. Starkevičiūtės kalbose

(Atkelta iš psl.)

PASIRENGIMAS...
Lietuvių poetai "nonstop" 

skaitys savo kūrybą knygų mu
gės "Poezijos kambaryje", o 
vakarais rašytojai išeis ir į Gete
borgo miesto erdves - pristatys 
savo kūrybą miesto bibliote
koje, Geteborgo universitete, 
džiazo klube "Nefertiti".

Knygų mugėje Lietuvos 
kultūrą pristatys trys fotodoku
mentinės ir knygų menui bei 
iliustracijoms skirtos parodos, 
bus rodomi dokumentiniai fil
mai apie lietuvių rašytojus. 
Skatinant švedus labiau domė
tis Lietuva, bus rengiama vik
torina, kurios laimėtojas pelnys 
kelionę į Lietuvą.

Švedų publika galės susi
pažinti ir su lietuvių muzika bei 
teatru. Džiazo koncertą surengs 
Lietuvos džiazo trio - Vytautas 
Labutis, Leonidas Šinkarenka ir 
Arvydas Jofė, "Gaidos" ansam-

dominavo ekonomikos klausi
mai - ji pasisakė Europos pini
gų politikos ir informavimo dėl 
euro įvedimo kampanijos, ES 
finansinės perspektyvos 2007
2013 m., finansų rinkų integra
cijos, ES viešųjų finansų, mo
kesčių, užimtumo, socialinės 
politikos klausimais.

Lietuvos poziciją aktualiu 
bulvių krakmolo kvotų padidi
nimo klausimu EP gynė Laima 
Andrikienė ir Gintaras Didžio
kas, apie transeuropinių tinklų 
energetikoje plėtrą Baltijos re
gione, aktualią Lietuvai, pasi
sakė Šarūnas Birutis, svarbiais 
vidaus rinkos klausimais dėl 
Paslaugų direktyvos kalbėjo 
Danutė Budreikaitė.

Tačiau jei panagrinėtume 
kalbų turinį, ieškodami jose 
raktinio žodžio - Lietuva, tai 
Lietuvos pavadinimą randame 
net aštuoniuose L.Andrikienės, 
keturiuose R.Pavilionio, E. 
Gentvilo pasisakymuose.

blis, švedų žiūrovams bus rodo
mas Mariaus Ivaškevičiaus spe
ktaklis "Artimas miestas", ku
rio veiksmas vyksta Skandina
vijoje.

Pasak Lietuvos instituto 
direktorės Karinos Firkavi- 
čiūtės, šie metai Švedijoje pa
žymėti Lietuvos ženklu. "Stok
holmo šiuolaikinio meno cent
re vyko Jono Meko paroda, kuri 
metų pabaigoje persikels į Ge
teborgą. Lapkritį čia bus atida
roma žinomų menininkų Anta
no Sutkaus bei Svajonės ir Pau
liaus Stanikų fotografijų paro
da", - vardijo instituto vadovė.

Didžiausiam šiais metais 
Lietuvos literatūros pristatymui 
Geteborgo knygų mugėje skir
iama suma viršija vieną mili
joną litų. Nacionalinį Lietuvos 
stendą Švedijos parodų centre 
rugsėjo 29 dieną atidarys Lietu
vos ir Švedijos kultūros minis
trai. ELTA
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2002 m. ALT sąjungos įvykusio seimo registracijos detalė: Vaclo
vas Mažeika, Vanda M ažeikienė ir Rūta Šakienė.

ABEJOJA K.PRUNSKIENES LOJALUMU 
LIETUVAI

DĖMESIO NUKENTEJUSIEMS NUO URAGANO 
“KATRINA” IR JŲ ARTIMIESIEMS

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos Seime narys Sau
lius Pečeliūnas suabejojo že
mės ūkio ministrės Kazimiros 
Prunskienės, priėmusios kuni
gaikštienės titulą iš vienos Ru
sijos organizacijos, lojalumu 
Lietuvai.

"Man, Lietuvos Respubli
kos piliečiui ir Seimo nariui, 
kyla abejonių, ar titulavimasis 
Rusijos kunigaikštiene ir ati
tinkamų regalijų priėmimas iš 
tos šalies abejotinos reputaci
jos organizacijų negalėtų būti 
pagrindu teigti, kad K.Pruns- 
kienė yra lojali kitai valstybei, 
taigi jos lojalumas Lietuvos 
Respublikai ir patikimumas 
yra abejotinas", - rašo parla
mentaras savo laiške Valstybės 
saugum o departam en tu i 
(VSD).

S.Pečeliūnas klausia, ar

MOKYSIS NAUJOSE SAVAITGALIO 
LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE

Ispanijoje, Šveicarijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje gyve
nančių lietuvių vaikai gimto
sios kalbos mokysis įsteigtose 
naujose savaitgalio lituanis
tinėse mokyklose.

Pirmą kartą į lietuvių kal
bos pamokas Šveicarijoje gy
venančių lietuvių vaikus pa
kvies mokyklėlė “Lithuanica”, 
Ispanijoje dirbančių šeimų vai
kai galės mokytis Lietuvių 
bendruomenės Andalūzijoje 
įsteigtoje savaitgalio mokyk
lėlėje “Lietuviukai” , o gyve
nantys Didžiosios Britanijos 
sostinėje - naujoje lituanis
tinėje mokykloje “Linelis”.

Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento duomeni
mis, iš 143 užsienyje veikian
čių lietuviškų ugdymo įstaigų 
net 8 įkurtos pastaraisiais me
tais.

2004 m etais m okyklos, 
skirtos išeivių iš Lietuvos vai
kams, buvo įsteigtos Ham 
burge ir Berlyne (Vokietija),

VSD nemato pagrindo abejoti 
K.Prunskienės lojalumu vals
tybei ir dėl to panaikinti jai tei
sę susipažinti su slaptais doku
mentais.

Pagal Valstybės ir tarnybos 
paslapčių įstatymą leidimas 
dirbti su valstybės paslaptimis 
gali būti išduotas tik asme
niui, kurio lojalumas ir patiki
mumas Lietuvos Respublikai 
nekelia abejonių. Kunigaikš
čių titulus K.Prunskienei ir jos 
šeimos nariams suteikė Sankt 
Peterburge įsikūrę Tarptauti
niai asmenybių rūmai. Anks
čiau šie rūmai kunigaikščio ti
tulą siūlė ir Lietuvos premjerui 
Algirdui Brazauskui, tačiau šis 
atsisakė. Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų są
jungai vadovaujanti K.Pruns- 
kienė antrajame ture pralaimė
jo prezidento rinkimus.

Alikantėje ir Navaroje (Ispa
nija), Airijoje.

Užsienyje veikiančioms sa
vaitgalio mokykloms vado
vėliai perkam i už Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministeri
jos lėšas. Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas jas ap
rūpina pratybų sąsiuviniais, be 
to, remia veiklos programas, 
pedagogams rengia kvalifi
kacijos kėlimo seminarus ir 
kitus užsiėmimus.

“Remdama užsienio lietu
vius valstybė neskatina emig
racijos, nes padėti lietuviams 
burtis, palaikyti jų  iniciatyvą 
steigiant ir kuriant lietuviškas 
mokyklas - mūsų pareiga”, - 
Eltai sakė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento gene
ralinis direktorius Antanas Pet
rauskas.

Jo nuomone, palaikytinas 
bet kokio tipo lietuviškų mo
kyklų kūrimas užsienyje. Ypač 
tose v ietose , kur gyvena 
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2005 m. rugpjūčio 31 d. 
įvykusiam e JAV Valstybės 
Departamento spaudos konfe
rencijoje užsienio šalių diplo
matinėms atstovybėms buvo 
suteikta informacija dėl uraga
no “Katrina” padarinių Lui- 
zianos ir Misisipės valstijose.

Anot Valstybės departa
mento ir Raudonojo Kryžiaus 
atstovų, šiuo metu nėra žino
ma, kiek užsienio šalių piliečių 
žuvo ar nukentėjo nuo uraga
no. Tokio pobūdžio statistikos 
galima tikėtis anksčiausiai rug
sėjo pradžioje. Pareigūnai pa
tarė la iky tis  tam  tikrų  in 
strukcijų, kurios padėtų suras
ti nelaimės ištiktus asmenis ir 
jų  šeimas bei suteikti jiems 
pagalbą:

- jeigu nelaimės vietoje din
go Jūsų artimieji, susisiekite su 
Lietuvos Respublikos ambasa
da JAV- tel. + 1 202 234 5860,

PRAŠOMA RUSIJOS 
PAREIGŪNŲ PAGALBOS 

DĖL V. USPASKICHO 
STUDIJŲ

Lietuvos generalinė pro
kuratūra rugpjūčio 31 d. iš
siuntė Rusijos Federacijos 
generaliniam prokurorui Vla
dimir Ustinov raštą dėl teisinės 
pagalbos baudžiamojoje by
loje pagal nusikaltimo, kurį 
numato Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 304 str., 
požymius, tai yra melagingos 
informacijos pateikimas sie
kiant įgyti dokumentą.

Ikiteisminį tyrimą šioje by
loje atlieka Vilniaus apygardos 
prokuratūra.

Kaip rašoma Generalinės 
prokuratūros pranešime spau
dai, Lietuvos prokurorai prašo 
R usijos Federacijos te isė 
saugos kom petentingų pa 
reigūnų atlikti proceso veiks
mus Lietuvos piliečio Viktoro 
Uspaskicho mokymosi Mask
vos G.V. Plechanovo ekono
mikos akademijoje ir mokslo 
baigim o ju rid in iam  faktui 
nustatyti.

Lietuvos prokurorai sufor
mulavo šešis klausimui ir pra
šo, kad atliekant teisinės pagal
bos prašyme nurodytus veiks
mus Rusijoje būtų leista daly
vauti dviem Vilniaus apygar
dos prokurorams.

P rašym as g rindžiam as 
1959 m. balandžio 20 d. Euro
pos konvencija dėl savitarpio

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

ext. 127, mobilus tel. 202 550 
6914 - bus kreiptasi į JAV Vals
tybės departamentą Lietuvos 
Respublikos piliečių paieškai;

- jeigu turite informacijos, 
kad Jūsų artimieji užstrigę ne
laimės zonoje ir jiems trūksta 
geriamo vandens, maisto ir 
pan., susisiekite su vietine pa
k ran tės apsaugos tarnyba 
(coast guard), arba susisiekite 
su JAV lietuvių bendruomenės 
padaliniu (chapter), esančiu 
arčiausiai nelaimės zonos;

- je igu  turite galim ybę, 
raginkite evakuotus iš nelaimės 
zonos artimuosius negrįžti į 
nelaimės zoną, kol teritorija 
nebus sutvarkyta ir nebus duo
tas pareigūnų leidimas grįžti;

- jeigu jums yra žinoma, 
kad jūsų artimiesiems reika
linga medicininė pagalba, ku
rios jie negauna, kreipkitės į 
JAV Raudonąjį Kryžių bend-

"KATRINĄ" ATLAIKĘS LIETUVOS LAIVAS 
PRAŠO MAISTO

New Orleans jūros uoste po 
uragano "Katrina" įstrigęs Lie
tuvos motorlaivis "Audrė" gel
bėjimų tarnybų prašo vandens 
bei maisto atsargų. Bendrovei 
"Lietuvos jūrų laivininkystė" 
priklausantis motorlaivis jau 
beveik savaitę New Orleans 
uoste negali išsikrauti krovi
nio ir išplaukti, nes laivyba Mi
sisipės upe paralyžiuota - ja 
kursuoja tik gelbėjimo valtys.

Lietuvos ambasados JAV 
teigimu, 12-os žmonių įgulai 
maisto atsargų užteks 7 die
noms, vandens - 10 dienų.

Lietuvos ambasada JAV 
kreipėsi į Jungtinių Valstijų 
Raudonąjį kryžių bei Valstybės 
departamentą, prašydama per 
penkias dienas aprūpinti lietu
vių laivą maisto bei vandens 
atsargomis.

"Lietuvos jū rų  laiv in in 
kystės" technikos direktorius 
Viktoras Cepys sakė, jog jų  
bendrovė taip pat tuo rūpinasi. 
"Kol kas nesėkmingai ban
dome susisiekti su savo tiekė
jais dėl pagalbos. Blogiausiu 
atveju kreipsimės į New Or
leans avarinių situacijų štabą,

pagalbos baudžiamosiose by
lose bei Lietuvos ir Rusijos 
sutartimi dėl teisinės pagalbos 
ir teisinių santykių civilinėse, 
šeimos ir baudžiamosiose by
lose. Delfi

rais tel. 1-800-229-8191, 1
866-438-4636 arba telefonu 
Hjustone 713-526-8300;

- jeigu norite padėti ne
laimės ištiktoms aukoms, ga
lite siūlyti savo savanorišką 
pagalbą Raudonajam Kryžiui 
arba JAV K rizių  valdym o 
Agentūrai (Federal Emergen
cy Management Agency) tel. 
1-800-8191 arba 1-800-469
4828, 1-800-222-6362;

- rag ink ite  artim uosius 
grįžti į Lietuvą, jeigu jie tokią 
galimybę turi- studentus, tu
ristus, laikinai atvykusius;

- jeigu jums žinoma, kad 
artimieji ketina palikti laikinus 
prieglobsčius, raginkite juos 
apie tai pranešti pareigūnams- 
tam atvejui, jeigu būtų pa
skelbta jų paieška.

LR ambasados Vašingtone 
informacija +1202 234 5860, 
ext 127

kad padėtų produktais, nes kito 
kelio nėra - kol kas nieko ne
įleidžia į New Orleans", - teigė 
V.Cepys.

Jis tvirtino gaunantis neofi
cialių žinių, jog New Orleans 
uosto tarnybos po truputį pra
deda veikti - m atuoja gylį, 
skaičiuoja nuostolius, tikrina, 
kokie sandėliai bei prieplaukos 
pažeistos. "Mūsų pagrindinis 
rūpestis - kuo greičiau iš ten 
išplaukti", - sakė V.Cepys. Jo 
duomenimis, kartu su lietuvių 
motorlaiviu New Orleans uos
te yra įstrigę dar 5 laivai.

Sausakrūvis "Audrė" į New 
Orleans atplaukė rugpjūčio 27- 
osios vakare. Jis atgabeno nei 
5 tūkt. tonų chem inių m e
džiagų krovinį ir stovėjo inka- 
ravim o vietoje, laukdam as 
krovos. Žinodama, jog artina
si uraganas, įgula jam  pasi
rengė iš anksto.

New Orleans uoste uraga
no "Katrina" užkluptas laivas 
iš Lietuvos atlaikė stichijos 
spaudimą, nors keturiose vie
tose buvo pramuštas jo korpu
sas. Nė vienas jūrininkas nenu
kentėjo. Delfi

(Atkelta iš 5 psl.)

ELEKTRONINIS...

dinimo plano minėtam komite
tui negailėjo G.Furmanavičius.

Per 2004-2006 metus elekt
roninės valdžios plėtrai planuo
jama skirti 217 mln. litų Euro
pos Sąjungos bei Lietuvos lėšų. 
Nemažai pinigų bus skiriama 
gyventojų švietimui ir interne
to centrų populiarinimui. Dabar 
Lietuvos rajonuose veikia per 
300 viešųjų interneto centrų. 
“Pastebima, kad jais naudojasi 
kaimo žmonės, tai reiškia, kad 
internetas neišvengiamas” , - 
DELFI sakė V.Abraitis.



DIRVA • 2005 m. rugsėjo 6 d. 7
ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C L E V E L A N D ,  OH

KVIEČIA CLEVELANDO “AUŠROS” 
AUKŠTESNIOJI LITUANISTINĖ MOKYKLA

“Aušros” aukštesniosios li- lietuviškai kalbantys 13-18 m.
tuanistinės mokyklos mokslo 
metai prasidės rugsėjo 17 d., 
šeštadienį, 9:00 v.r. Pamokos 
vyks Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos patal
pose, 18022 Neff Rd., klasėje 
prie scenos, įėjimas iš Neff 
gatvės. Į mokyklą kviečiami

S T. P E T E R S B U R G , F L

SUDARYTA NOMINACIJŲ 
KOMISIJA

Lietuvių klubo narių meti
nis susirinkimas ir 2006 m. val
dybos rinkimai numatyti š.m. 
lapkričio mėn. 9 d. Kad nerei
kėtų susirinkimo metu gaišti 
laiką ieškant kandidatų įvai
rioms pareigoms, klubo valdy
ba sudarė nominacijų komisiją, 
kuri turės gauti į valdybą numa
tytų pareigūnų sutikimą bent 
vienerius metus padirbėti klu
bo gerovei. Į komisiją sutiko 
įeiti Kleofa Gaižauskienė, Ele
na Purtulienė ir Prima Vaške- 
lienė.

PARODYTOS FILMOS
Liepos mėn. 31 d. popietės 

dalyviams buvo parodyta anglų 
kalba padaryta pusės valandos 
ilgio filma apie žymią Vašing
tono bažnyčią “The National 
Shrine”, kurioje yra ir Ameri
kos lietuvių rūpesčiu įrengta 
Siluvos Marijos koplyčia. Fil
mą parūpino Aldona ir Juozas 
Sulaičiai. Rugpjūčio mėn. 7 d. 
buvo parodyta Lietuvos me
nininkų -  dainininkų Kazlaus
kų filma, kurią parūpino Ro
bert Duda, West Whately, MA.

UŽDARYTA
LITUANISTINĖ

MOKYKLA
Rugpjūčio mėn. viduryje St. 

Petersburgo lituanistinės “Sau
lės” mokyklos vedėja ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo apylinkės pirmi
ninkė Vida Meiluvienė pranešė, 
kad, dėl mokinių stygiaus, ši 
mokykla uždaroma.

Lituanistinės mokyklos pra
džia St. Petersburge siekia 
1976-77 metus, kada JAV LB 
iniciatyva buvo įsteigta lie
tuviškų studijų grupė, kuri

VIZAS GAUS TIE, KURIE GRĮŠ Į LIETUVĄ
Nors JAV ambasados kon

sulu Vilniuje šį mėnesį pradė
jo  dirbti naujas diplomatas, 
Lietuvos piliečiai vargu ar gali 
tikė tis , kad jiem s bus p a 
prasčiau gauti Amerikos vizas. 
Tuo vakar įsitikino LR žur
nalistai, apsilankę JAV ambas
ados vizų išdavimo skyriuje. 
Pasak naujojo, be kitų kalbų, 
ir lietuviškai mokančio naujo
jo  JAV konsulo Jameso Fel- 
low so, “v iza  negali būti 
išduota, kol žmogus neįtikina

amžiaus mokiniai, baigę litua
nistinės mokyklos 8-ąją klasę 
arba tolygaus lituanistinio išsi
lavinimo, įskaitant neseniai at
vykusius iš Lietuvos. Dėl in
form acijos ir reg istracijo s 
kreiptis į mokytoją Vidą Buč- 
mienę, tel. 216-481-0653. V.B.

veikė klubo patalpose ir buvo 
klubo globoje. Mokyklos vedė
ja buvo pakviesta Angelė Kar- 
nienė. Mokykla siekė tautinės 
sąmonės ugdymo. Dauguma 
mokinių buvo paauglių am
žiaus ir nepajėgė sekti visos 
programos lietuvių kalba, todėl 
buvo dėstoma angliškai ir, kiek 
įmanoma, lietuviškai. Teore
tines pamokas ir praktiškus 
užsiėmimus pravedė buvę Lie
tuvos mokyklų mokytojai ir kiti 
pasižymėję visuomenininkai. 
Vėliau, vyresniojo amžiaus 
mokiniams išsisklaidžius, pra
dėta dėstyti jau lietuvių kalba, 
panaudojant anglų kalbą tik 
būtinais atvejais. Pradedant 
1979-80 mokslo metais litua
nistinė mokykla išsikėlė į kitas 
patogesnes patalpas, klubo sale 
naudodamiesi tik metiniams 
renginiams, tačiau daug kartų 
yra prisidėję prie tautinių šven
čių ar Motinos dienos minėji
mo programų klube.

Lietuvių klubo valdyba ir 
nariai apgailestauja lituanis
tinės mokyklos uždarymą.

ATSISVEIKINTA 
SU KARININKAIS

Rugpjūčio 21 d. popietėje 
buvo atsisveikinta su daugiau 
negu metus išbuvusiais Tampos 
M cD ill oro bazėje Central 
Command karininkais plk. lt. 
Modestu Petrausku ir plk. lt. 
Viktoru Liepinš, kurie perke
liami Lietuvon. Šie kariškiai, 
pagal galimybę, švenčių ar įdo
mesnių renginių metu lankyda
vosi mūsų klube ir džiaugdavo
si, kad klubas yra lyg ir sala, kur 
visada jautiesi tarp savųjų žmo
nių. Klubo pirmininkė Angelė 
Karnienė savo atsisveikinimo 
žodyje pareiškė, kad buvo tik
rai malonu bendrauti su Lietu
vos kariškiais, nes jie visuo-

konsulo, jog jis neketina emi
gruoti”. Diplomato tvirtinimu, 
vizas gaus tie, kurie sugebės 
pateikti neginčijamų įrodymų, 
jog tikrai grįš į tėvynę. Pernai 
į JAV ambasadą vizų kreipėsi 
11 tūkst. Lietuvos piliečių. Jas 
gavo du trečdaliai norinčiųjų. 
Šiuo metu nepriklausomai nuo 
to, ar viza bus išduota, prieš 
pokalbį su ambasados darbuo
tojais privalu sumokėti 100 
JAV dolerių. “Aukšti vizų bar
jerai dar nepažemės”. LGĮTIC

Svarbieji asmenys dėl Jaunim o rūm ų prie Pasaulio lietuvių centro Lem onte statybos. PLC Tarybos 
pirm. A. Rugienius ir statybos kom iteto pirm. dr. D. Siliūnas. Ed. Sulaicio nuotr.

met labai gražiai reprezentuo
davo mūsų gimtąjį kraštą. At
sisveikinimo žodį tarė ir abudu 
kariškiai, dėkodami už jiems 
visuomet suteiktą šiltą svetin
gumą mūsų klube. Prisimini
mui jie įteikė klubui ir dovaną 
-  plaketę apie “Žaliukus”, kurią 
pirmininkė pažadėjo pakabinti 
garbingoje vietoje. Ta pačia 
proga išvykstantieji supažindi
no popietės dalyvius su naujai 
į Central Command atkeltu 
karininku mjr. Marium Kaz
lausku, kuris taip pat pristatė 
savo žmoną Jurgitą ir dukrelę 
Austėją. Tikimės, kad išsivys
tys draugiški santykiai ir su 
naujai atvykusiu karininku.

Atkuriamas klubo choras, 
kuris, dr. Broniui Kazėnui pa
sitraukus praeitų metų gruodžio 
mėn. iš vadovo pareigų, nusto
jo  veikti. Sveikatai pagerėjus, 
naujuoju choro vadovu sutiko 
būti muzikas Aloyzas Jurgutis. 
Klubo valdyba džiaugiasi, kad 
ir vėl bus tęsiama dainos puo
selėjimo tradicija mūsų klubo 
ribose. Valdyba kviečia visus 
buvusius dainininkus ir kitus 
galinčius dainuoti asmenis at
vykti į dainininkų pirm ąją 
repeticiją spalio mėn. 1 d., 
šeštadienį, 10:30 val. ryto, Lie
tuvių klubo mažojoje salėje, kur 
pasiklausysime klubo pirmi
ninkės įvado ir naujojo chor
vedžio pristatymo, išrinksime 
choro pareigūnus -  pirminin- 
ką/ę, balsų seniūnus/es, nusta
tysime repeticijų ir pasirodymų 
datas.

INFORMACIJA 
IS LIETUVOS

Atsilankę kiekvieną sekma
dienį į mūsų klubo suruoštus 
pietus, klubo nariai ir svečiai 
turi progą pasiklausyti ir vėliau
sių žinių iš Lietuvos, kurias jau 
kelinti metai paruošia inž. Me
čys Šilkaitis. Ne visi čia gyve
nantieji lietuviai turi savo na
muose kompiuterius, todėl sa
vaitinės žinios, pavadintos 
“Lietuvos įvykių apžvalga”, su

domina visus, juo labiau, kad 
po jų  seka gerai parinkti anek
dotai iš gyvenimo, kurie gerai 
nuteikia visus pietų dalyvius.

M. Šilkaitis veda ir Floridos 
lietuvių tinklapį anglų ir lietu
vių kalbomis.

STRAIPSNIS APIE
GARBĖS KONSULUS
Š. m. rugpjūčio mėn. 14 d. 

gana plačiai skaitomas Tampa 
Tribune dienraštis atspausdino 
straipsnį apie svetimų valstybių 
garbės konsulus, gyvenančius 
ir dirbančius Tampos apy
linkėje. Tarp septynių garbės 
konsulų yra ir Algimanto Kar- 
navičiaus nuotrauka ir prie
rašas, kad jeigu jūs atvykstate į 
St. Petersburgą pasižiūrėti jau
nų krepšinio žaidėjų iš Lietu
vos ir neturite kur apsistoti, 
kreipkitės į Algimantą Kar- 
navičių, kuris turi plačias pažin
tis ir glaudžiai bendradarbiau
ja su didele apylinkės lietuvių 
pensininkų grupe... (Prieš porą 
metų mūsų garbės konsulas 
globojo dvi jaunų krepšininkų 
grupes, atvykusias iš Lietuvos). 
Po nuotrauka yra ir garbės kon
sulo pareiškimas, kuriame jis 
sako: “Daug lietuvių gyvena St. 
Petersburge ir St. Pete Beach, 
kuriuos aplanko daug jų  ar
timųjų ir svečių. Po 50 metų 
nekenčiamo sovietinio režimo, 
Lietuva jau 15 metų yra laisva, 
demokratinė šalis, siekianti 
savo krašto gerovės. Mano 
asmeniškas uždavinys yra vi
sais galimais būdais garsinti 
Lietuvos vardą pasaulyje”.

LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS

VEIKLA
Vykdant įsisenėjusią tradi

ciją, L. B. St. Petersburgo apy
linkės pareigūnai rugsėjo mėn. 
sekm adieniais klubo salėje 
rinks aukas JAV LB vadovau
jamoms veikiančioms lituanis
tinėms mokykloms. Prašome 
pagal išgales remti šias lietuviš
ko jaunimo institucijas.

Linksmą gegužinę/pikniką

spalio mėn. 12 d. klubo salėje 
rengia LB St. Petersburgo apy
linkė. Programoje dainos, lo
terija, geras maistas, pakili nuo
taika. Gegužinės pradžia 12 
val., pietų 1 val. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Lietuvių žinios, 2005, rugpjūtis, 
Nr. 350.

(Atkelta iš 6 psl.)

MOKYSIS...

didžiausios m ūsų tautiečių 
bendruom enės - Ispanijoje, 
Airijoje, Didžiojoje Britani
joje.

“Lietuvos parama tokioms 
mokykloms turi būti ne tik fi
nansinė, - pabrėžė A. Petraus
kas. - Taip pat svarbu, kad 
dirbantiems su lietuvių vaikais 
valstybinės ir nevyriausybinės 
organizacijos teiktų metodinę 
param ą, norin tiem s steig ti 
lietuviškas mokyklas padėtų 
atlikti organizacinius darbus”.

Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento duomeni
mis, nuo rugsėjo užsienyje 
veiks 143 lietuviškos ugdymo 
įstaigos. Daugiausiai - net 30
- Kaliningrado srityje, 25 - 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, 14 - Lenkijoje, 12 - Bal
tarusijoje, 11 - Latvijoje, po 8
- Australijoje ir Ukrainoje, 7 - 
Rusijos Federacijoje, po 4 - 
Didžiojoje Britanijoje ir Kana
doje, po 3 - Ispanijoje ir Vo
kietijoje, po 1 - Airijoje, Esti
joje, Gruzijoje, Kazachstane, 
M oldovoje , N orveg ijo je, 
Olandijoje, Prancūzijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoje, ir Uzbeki
joje.

Paskaičiuota, jog vien Eu
ropoje šiais mokslo metais 
lietuviškas mokyklas lankys 
apie 3200 vaikų.

Lietuvos etninėse žemėse 
esančioms vidurinėms mokyk
loms ir kitose šalyse veikian
čiom s savaitgalio  lie tuv ių  
m okyklom s mūsų valstybė 
kasmet skiria apie pusantro 
milijono litų. LGĮTIC
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LIETUVA IR PASAULIS
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Franco Frat- 

tini Vilniuje pareiškė manąs, kad Lietuva pajėgs prisjungti prie 
Šengeno erdvės 2007 metais ir gaus šiam siekiui Europos Są
jungos paramą. "Europa privalo padėti naujosioms ES narėms, 
ir ypač Lietuvai, įvykdyti Šengeno keliamus reikalavimus. Aš 
tikiu, kad Lietuva sugebės prisijungti prie Šengeno erdvės 2007 
metais", - sakė F.Frattini po susitikimo su premjeru Algirdu 
Brazausku. Šengeno sutartis leidžia jos dalyvių keleiviams ir 
kroviniams keliauti per sienas be pasienio kontrolės. Jis užtikri
no, kad Europos Sąjunga suteiks Lietuvai finansinę paramą prisi
jungiant prie Šengeno erdvės, tačiau konkrečių sumų neįvardijo, 
nes, anot komisaro, tai priklausys nuo ES biudžeto, dėl kurio 
Sąjungos vadovams dar nepavyko susitarti.

Iš viso Šengeno fonde Lietuvai 2004-2006 metams buvo 
skirta 150,76 mln. eurų.

Lietuvos Vyriausybe siūlo patvirtinti Jungtinių Tautų turiz
mo konvenciją, kuri leidžia turistui be importo muitų ir mokesčių 
įsivežti asmeninio naudojimo daiktus. Oficialių nacionalinių 
turizmo agentūrų akredituotiems atstovams būtų leidžiama be 
mokesčių įsivežti turizmo informacinius dokumentus ir rek
laminę medžiagą. Vyriausybė nutarė kreiptis į šalies prezidentą 
su prašymu pateikti Seimui ratifikuoti Konvenciją dėl turizmui 
taikytinų muitinės lengvatų ir jos papildomą protokolą dėl tu
rizmo informacinių dokumentų ir reklaminės medžiagos im
porto, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba. Siekdamos ska
tinti tarptautinio turizmo plėtrą, Jungtinės Tautos šią konven
ciją priėmė 1954 metais. Šiuo metu prie konvencijos yra prisi
jungusios 77 valstybės, tarp jų  ir 20 Europos Sąjungos valsty
bių narių - išskyrus Lietuvą, Estiją, Čekiją, Latviją ir Slovakiją.

Lietuvos piliečiai į Bosniją ir Hercegoviną gali vykti be vizų. 
Bosnijos ir Hercegovinos Vyriausybė nusprendė panaikinti vizų 
režimą į šią šalį vykstantiems Lietuvos Respublikos piliečiams. 
Apie tai paskelbė Užsienio reikalų m inisterija. Lietuvos 
piliečiams vizų nereikia keliaujant jau į 74 šalis. Tiesa, kai ku
rios iš jų  vizų režimo lengvatas taiko tik tam tikriems asme
nims ir su kitomis išlygomis.

Tarp Rusijos ir Europos Sąjungos didėja atotrūkis tarp to, 
kaip suprantamos vertybės, tačiau ES turi stengtis didinti rusų 
pasitikėjimą šia organizacija, tvirtina užsienio reikalų minis
tras Antanas Valionis. Tai jis pareiškė rugsėjo 1 d. Jungtinės 
Karalystės Newport mieste vykstančiame neformaliame užsie
nio reikalų ministrų susitikime. "Nors ES ir Rusija yra strate
ginės partnerės, pastebime, kad vis didėja atotrūkis tarp to, kaip 
suprantamos bendrosios vertybės", - Užsienio reikalų minister
ijos pranešime cituojamas A.Valionis. Jis taip pat pareiškė, kad 
palaikydama santykius su Rusija, ES turi kuo tvirčiau laikytis 
vertybių politikos ir kalbėti vienu balsu.

A.Valionis taip pat atkreipė dėmesį, jog ES turi dėti daugiau 
pastangų, kad plačioji Rusijos visuomenė labiau pasitikėtų ES, 
geriau pažintų ne tik atskiras jos valstybes, bet ir ES kaip visumą. 
"Mes turėtume stengtis, kad Rusijos žmonės geriau suvoktų ES 
tarptautinį vaidmenį siekiant stabilumo, demokratijos ir gerovės 
visiems", - teigė diplomatijos vadovas. Ministras, kaip teigia
ma, ragino akyviau vykdyti ES kaimynystės politiką, labiau 
paremti vyriausybes ir piliečių visuomenes, siekiančias de
mokratinių permainų.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, teisingumo 
reikalų ir saugumo komisaras Franco Frattini nemano, kad Euro
pai pavyktų susitarti dėl totalitaristinių, tame tarpe ir komunisti
nių, simbolių uždraudimo. Lietuvoje išrinktas Europos Parlamento 
narys Vytautas Landsbergis anksčiau yra pasiūlęs, jog jei būtų 
uždrausta naudoti nacistinę svastiką, reikėtų uždrausti Europoje 
naudoti ir komunistinę simboliką. Šis pasiūlymas sukėlė Italijos 
komunistų protestus. Tačiau F.Frattini sako, kad tai kol kas yra 
neįmanoma dėl tradicijų, kultūros skirtumų ES šalyse narėse. 
"Mes kalbėjome apie tai nacių simbolikos uždraudimo, rasizmo, 
ksenofobijos diskusijų kontekste. Deja, mums nepavyko susitar
ti. Aš buvau iš tikrųjų priblokštas - po mėnesių ir metų diskusijų 
dėl ES šalių narių tradicijų, kultūros skirtumų, mes negalėjome 
susitarti", - teigė Lietuvoje viešintis F.Frattini.

Šių metų pradžioje buvęs Tėvynės sąjungos pirmininkas, 
dabar europarlamentaras V.Landsbergis kartu su Vengrijoje 
išrinktu europarlamentaru Jozsefu Szajeru pasiūlė Europoje 
uždrausti ne tik nacių svastiką, bet ir komunizmo, atsakingo už 
šimtų milijonų žmonių žūtį, simboliką, tarp jų - kūjį ir pjautu
vą, simbolizavusį darbininkų ir valstiečių vienybę. Antai Veng
rijoje jau yra priimtas įstatymas, uždraudęs autoritarinių režimų 
simbolius - nacių svastiką bei komunistų kūjį ir pjautuvą. Lie
tuvos konservatoriai ketina ketina Seimo rudens sesijai teikti 
siūlymą uždrausti sovietinės ideologijos simbolių naudojimą.

ĮTEIKTAS PRAŠYMAS LEISTI RINKTI PARAŠUS 
REFERENDUMUI DĖL EURO ĮVEDIMO

Piliečių iniciatyvinė grupė 
referendumui rengti Vyriausia
ja i rinkim ų kom isijai įteikė 
prašymą registruoti grupę, kad 
galėtų rink ti parašus atidėti 
euro įvedimą ir rengti referen
dumą šiuo klausimu.

Referendumo klausimas, 
pasak grupės nario, Tautininkų 
sąjungos pirmininko Gintaro 
Songailos, būtų: “Pritariu, kad 
2007 metais numatytas valsty
binės valiutos (lito) panaikini
mas būtų atidėtas, o vėliau dėl 
galimo euro įvedimo būtų ap- 
sisprendžiama tik tautos refe
rendumu”. Iniciatyvinės gru
pės pareiškime teigiama, kad 
reikia rengti referendumą, nes 
valdžia nesuteikė pakankamai 
informacijos apie pasirengimą 
euro įvedimui, aplinkybes ir 
galim as pasekm es. “Viena 
priežasčių, kurią galima įvar
dinti -  žinomų žmonių pasi
sakymai, kad vis dėlto euro 
įvedimą reikėtų atidėti. Vi
siškai neseniai nuskambėjo 
tokia iniciatyva, kad reikėtų 
pakeisti savivaldybių rinkimų 
datą iki euro įvedimo, taip pat 
sukelia įvairių minčių. Kažkas 
galbūt žino, kad, įvedus eurą, 
kažkas Lietuvos gyvenim e 
pasikeis, ir tai turės įtakos 
savivaldybių rinkimų rezul
tatams”, - spaudos konferenci
jo je  ka lbė jo  in ic ia tyv inės 
grupės koordinatorius Albertas 
Koviera. Pasak jo, nesimato 
Vyriausybės strateginio plano 
eurui įvesti, apie euro įvedimą 
kyla daugiau klausim ų, nei 
gaunama atsakymų.

“Visuomenė dezinformuo
jama, kad neva, kai buvo refe
rendumu sprendžiama dėl sto
jimo į Europos Sąjungą, nu
sprendėme ir eurą įvesti. Iš tik
rųjų yra nuostata sutartyje dėl 
stojimo, kad mes dalyvausime 
ekonominėje pinigų sąjungoje. 
Bet pačioje sutartyje pasaky
ta, kad gali būti šalys, kurios 
įsiveda eurą, o gali būti šalys, 
kurios neįsiveda” , - teigė G. 
Songaila.

VRK posėdis numatytas 
rugsėjo 7 dieną. Jeigu jo  metu 
bus nuspręsta iniciatyvinę gru
pę registruoti, parašai bus pra
dėti rinkti maždaug rugsėjo 
viduryje. Iniciatyvinės grupės 
nariai tokiu atveju atsidarytų 
sąskaitą aukoms rinkti.

Iniciatyvinę grupę šiuo me
tu sudaro 25 nariai, tarp kurių, 
pasak G.Songailos, yra ir kai
riųjų, ir dešiniųjų, ir centro par
tijų atstovų.

Lietuvoje referendumą ga
lima skelbti Seimo nutarimu 
arba, je i jo  reikalauja ne ma
žiau kaip 300 tūkst. rinkimų 
teisę turinčių piliečių. Parašai 
referendumui rengti turi būti 
surinkti ne ilgiau kaip per tris 
mėnesius.

Premjeras Algirdas Bra-

Dalia Grybauskaitė, Europos Sąjungos biudžeto direktorė, kai buvo 
nepasiektas susitarimas dėl biudžeto, turi daug rūpesčių. Ji pareiškė, 
jog  “Tam, kad lėšos, ypač iš struktūrinių fondų, valstybes pasiektų 
nuo 2007 metų sausio, susitarimo reikėjo dabar. D abar jis atidėtas, 
o tai reiškia, kad 2007 m. sausio 1 dieną visos struktūrinės pagal
bos lėšos Lietuvos ir kitų šalių nebepasieks” . Reuters

zauskas po Vyriausybės posė
džio tokią piliečių iniciatyvą 
žurnalistams komentuoti atsi
sakė. “Negaliu atsakyti, nesi
domėjau. Valdančioji koalici
ja  nesvarstė šito klausimo”, - 
kalbėjo premjeras. “Jeigu kas 
būtų, ar nebūtų, čia jau ne ma
no sfera, nespėlioju ir negaliu 
spėlioti, - į klausimą, kas būtų, 
je i euro įvedimas būtų atidė
tas atsakė A.Brazauskas.

PASIRENGIMAS EURO 
ĮVEDIMUI PRASIDĖJĘS

Liberalų demokratų parti
jos atstovai birželį Seime ke
letą kartų nesėkmingai siūlė 
projektą referendumui dėl euro 
įvedimo rengti. Kitaip, nei ini
ciatyvinės grupės prašyme, li- 
beraldemokratai euro įvedimo 
datos atidėti nesiekė ir siūlė 
rengti tik konsultacinį referen
dumą.

Rugpjūčio pradžioje Vy
riausybėje jau įvyko pirmasis 
Euro įvedimo koordinavimo 
komisijos posėdis, jame buvo 
nuspręsta sudaryti šešias dar
bo grupes: koordinacinę, vi
suomenės informavimo, vers
lo, socialinės srities ir įvairių 
partnerių, grynųjų pinigų kei-

timo ir įvedimo į apyvartą bei 
teisės.

Darbo grupės iki rugsėjo 15 
dienos turės paruošti veiksmų 
planą dėl euro įvedimo. Planas 
rugsėjį bus pateiktas komisijai, 
iki spalio 1-osios -  Seimui.

Po pirmojo koordinavimo 
kom isijos posėdžio finansų 
ministras Zigmantas Balčytis 
teigė, kad euro įvedimas į Lie
tuvą pritrauks užsienio inves
ticijų, padidins eksportą.

Pagrindines išlaidas įve
dant eurą sudarys pačių eurų - 
banknotų ir metalo monetoms 
-  įgijimas. Nemažai kainuos ir 
informacinė kampanija, ku
rios metu žmonės bus pažin- 
dinami su eurais ir jų  požy
miais. Didelės dalies lėšų pa
reikalaus ir papildomos ūkio 
išlaidos: programinės įrangos, 
kaso aparatų pertvarkymas.

Lietuva eurą tikisi įsivesti 
nuo 2007 sausio 1-osios. Delfi

Lietuvių studentų skai
čius Jungtinės Karalystės uni
versitetuose šiemet padidėjo 
daugiau nei penkis kartus - 
nuo 48 iki 248, praneša britų 
spauda.
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KULTŪROS PUSLAPIS

ŠULINYS
Dr. Leonas Milčius

Gili ir paslaptinga žmo
gaus siela, lyg šulinys. Ji 
džiaugsmo nektaru kiekvieną 
pagirdys, į širdies skausmą ar 
nerimą atsilieps, je i  tik jo s  
tyrumą saugoti mokėsi, je i jos  
ramybės p iktos m intys ne- 
drums. Ir kam reikalinga tokia 
siela, kurioje mylinčios akys 
neatsispindi, kurioje ne tik dai
na, bet ir kūdikio verksmas 
gesta? Siela tik dėl savęs, kaip 
šulinys be vandens, žmonėms 
visai nereikalingas.

Kažkada pagalvojau, kad 
viskas, ką palieka ar apleidžia 
žmogus, dar ilgą laiką jo  liūdi, 
o savyje neša tylų laukimą, 
viltį, kad šiltos rankos tikrai 
sugrįš, nuraus nuo takų pikt
žoles, parems pasvirusią tvorą, 
prikals lietaus ir vėjo, o gal 
blogo praeivio nudrengtą lan
ginę. Liūdnos tuščių namų be
spalvės akys. Net ir aptrupė- 
jusios kamino plytos, rodos, 
vėl sutiktų būti glostom os 
aitrių dūmų, kad tik kas uždeg
tų krosnyje ugnį, kad tik vėl jos 
viduje imtų spragsėti nors ke
lios, malkinės kampe užsime- 
tusios pliauskos. Tik niekas 
negrįžta. Ne dienomis, o išti
sais mėnesiais iš senos kros
nies tyčiojasi žiema, jos juodą 
vidų padengdama šarma. Me
tai, kiti ir pastatai daugiau per
sikreipia, smenga, kol pagaliau 
virsta griuvėsių, trūnėsių krū
va. Ir tik senos obelys, vyšnios 
vos ne kiekvieną pavasarį vis 
dar bando žydėti, megzti smul
kius vaisius ir nors jais vilioti 
lauktus, bet dažniausiai -  vi
sai nelauktus svečius. Bet ir jos 
negenimos, neprižiūrimos kas
met vis mažiau dera, laukėja, 
arba sutręšusios nuo senumo -  
lūžta.

Iš tokios senos ir nunioko
tos pokario metų sodybos pats 
reikalingiausias ilgiausiai bu
vo šulinys. Nežinia kada ir kas 
jį iškasė, bet šuliniui vietą ži
nojo kur rinkti. Nors ir buvo 
gilus, bene iš dvylikos betoni
nių rentinių, bet ir karščiausią 
vasarą  v isada  išla ikydavo  
skaidrų  bei šaltą vandenį. 
Svarbiausia, visiems jo  užtek
davo. Užklydus į sodybą, šu
linys visada mus traukdavo

Sulinys. Dr. L. Milciaus nuotr.

savo paslaptimis, skardžiabal
siu aidu ir dar kažkuo, mums 
vaikams sunkiai suprantamu. 
Tereikėjo pakelti grubiai vini
mis sukaltą medinį dangtį, per
sisverti ir sušaukti:

- Ė, šuliny, labas!
Ir čia pat iš gilumos atliep

davo:
- Labas!
- Kas pas tave gyvena? -  

paklausi.
- Gyvena? -  taip pat klau

simu atkartoja šulinys.
Su šuliniu buvo galima ne 

tik pasisveikinti, bet ir pasi
ginčyti, netgi bartis. Tiesa, jis 
nieko naujo nepasakydavo, tik 
pakartodavo paskutinius du ar 
tris žodžius, bet už tai kaip pa
kartodavo -  lyg išdainuotų, lyg 
ištrimituotų, taip skardžiai, pa
kiliai. Gerokai pasukęs vos ne 
į kitą pusę perlinkusią, prieš 
daugelį metų kaim o kalvio 
nukaltą rankeną, galėjai iš
traukti gerokai aplamdytą ki
birą, kuriame vandens būdavo 
užsilikę tik šiek tiek daugiau 
negu per pusę. Net graižų ne
siekdavo, per skyles ir plyše
lius kol pasemdavai ištekėda
vo atgal. O pastačius kibirą ant 
šulinio krašto, krintančio van
dens lašai pačiomis aukščiau
siomis gaidomis atsikartodavo 
tikru muzikiniu aidu -  cik cak, 
cik cak. Tokį švarų ir skanų 
vandenį dabar tikriausiai pils
tytų į tuos storapilvius plast
masinius butelius ir pardavi
nėtų. Gal net po porą litų pra
šytų už vieną. Ir pirktų, mokėtų 
gerus pinigus, nes tikrai verta.

Nors niekas šulinio neraki
no, bet visada jis buvo švarus, 
gerai prižiūrimas, nes ne vie
nam reikėjo gero vandens. Gy
vuliams, daržams, o ir žmo
nėms per darbymetį gerai, kai 
po ranka, kai čia pat pasisemti 
gali. Nereikia iš namų į laukus 
nešti.

Bet mums vaikams svar
biausias ne vanduo buvo, o tai, 
kas tam vandenyje atsispindė
davo. Žiūri žemyn, o matai 
savo atvaizdą, dangų, jam e 
plaukiančius debesis. Lyg virš 
galvos čiaukštelės kregždžių 
žirklės, o rodosi, kad ir ten, 
giliai po žeme, jos taip pat

skraido. Bet už vis labiausiai 
magėdavo įmesti į šulinį kokį 
nors mažą akmenėlį, žinoma, 
tik švarų, nes teršti šulinį buvo 
didelė nuodėmė. Paleidi ak
menėlį ir skaičiuoji:

- Vienas, du, trys, keturi. Ir 
tada... tik pliumpt. Sujuda, 
suraibuliuoja požeminis dan
gus su visais debesimis, nuo to 
netikėtumo rentiniais, renti
niais iki pat viršaus pakyla ai
das ir vėl ramu iki kito akme
nėlio skrydžio į požemio kara
lystę.

- Užteršite, visą šulinį teks 
išgerti, ką tada darysite, - gąs
dindavo vyresnieji. Ir tikrai, 
nors šulinio niekas nerakino, jo 
paviršius visada būdavo ra
mus, skaidrus ir lygus, lyg 
stiklas, tikras veidrodis. Ir tik 
pavasariais, pražydusi, šali
mais auganti vyšnia, lyg juok
damasi iš švaruolio šulinio, jo 
veidrodinį paviršių bandydavo 
papuošti savo žiedais. Ir kur tik 
jų  tada nebūdavo? Ant tako, 
ant dangčio ir, žinoma, pa
čiame šulinyje, lyg danguje 
žvaigždžių. Bet po dienos ki
tos balti vyšnių žiedlapiai kar
tu su vandeniu išsisemdavo ir 
pažvelgęs žemyn, tarp nusken
dusių baltų debesų vėl galėjai 
pamatyti savo veidą.

* * *

Gal sausa vasara pasitaikė, 
gal kokia ten požeminė upė 
pasisuko kitur, ar vandens gys
la, kaip seni žmonės sako, už
ako, tik sename šulinyje van
dens ėmė rastis vis mažiau ir 
mažiau. Nuleidi kibirą, o jis, 
atsirėmęs į dugną, tik pasvyra 
ir tada veltui keli į viršų -  bus 
tuščias. O jeigu ką ir pasemi, 
tai jau ne tikro šulinio vandenį, 
o tarsi išbraidytos balos drumz
les, nei sau, nei gyvuliui, tik 
žolei palieti. O ir ką čia bepri- 
liesi? Viskas seniai išdžiūvo, 
perdžiūvo.

Per dienas ir naktis žiojėjo 
atviras šulinys, bet jame ir po 
gausesnio lietaus jau neplaukė 
debesys, nenardė kregždžių 
šešėliai, o ir aidas, gerai šūk
telėjus, jei ir pakildavo kartais, 
buvo toks prikimęs, slogus. 
Niekam nesinorėjo su tokiu 
nukaršėliu kalbėtis. Kam be
reikia išsekusio šulinio, jeigu 
jame neatsispindi žvaigždės, 
neskamba lašėdamas vanduo, 
o vaikai nesuranda aido.

Ant dugno kėpsojo atitrū
kęs senas kibiras, vėliau ėmė 
rastis plytgaliai, butelių duže
nos, kol kažkas iš namų atvežė 
ir supylė pusvežimį įvairiausių 
šiukšlių. Ir taip kasdien vis kas 
nors nereikalingo atsidurdavo 
šulinyje, kol vieną kartą, veng
damas kokios nors nelaimės, 
artimiausias kaimynas ryžosi 
seną šulinį visai užkasti. Nu
ėmęs viršutinį rentinį, čia pat 
vertė senų obelų kelmus, ša
kas, žemes ir visa kitą, kas tuo 
metu po ranka nereikalingo

Keturiasdešimt treciasis “Dirvos” 
NOVELĖS KONKURSAS

Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania vyriausioji 
valdyba JAV-se

Finansavimas iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: Autoriams suteikiama neribota teisė pasirinkti 
novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su lietuvišku 
raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių ir dviejų su 
puse centimetrų lauku ir turi būti neilgesnės kaip 
20 puslapių. Rašiniai privalo būti pasirašyti slapy
vardžiu. Sis slapyvardis užrašomas ant pridėto 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus tikroji 
pavardė, adresas ir telefono numeris. Atplėšiami 
tik laimėjusių vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai 
negrąžinami.

Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2005 m. lapkričio 1 d. 
(pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija -  500 JAV dolerių,
Antroji premija -  300 JAV dolerių

Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

ANDRIAUS VALAVIČIAUS 
PRAREGĖJIMAS TYTUVĖNUOSE

Gyvybė ir mirtis kasdie
ninė gyvenimo patirtis. Sukrė
timo metu pradedame gyveni
mą iš naujo. Taip Vilniuje 
kompozitorė Audronė Žigai- 
tytė pristatė savo kūrinį “Prare
gėjimas” rugpjūčio 27 dieną 
pagal liturgijos ir Vinco Myko
laičio-Putino tekstą. Kūrinio 
premjera įvyko rugpjūčio 12 d. 
Joniškio bažnyčioje, o Tytu
vėnų vienuolyno kieme 13 d. 
XVII amžiuje gyvenusio Lie
tuvos didiko, Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės vėliavi
ninko Andriaus Valavičiaus 
maro metu netekusio motinos 
ir žmonos temą kompozitorė 
panaudojo savo kūrinyje.

Skausmo prislėgtas jis at
važiavo į savo Tytuvėnus ir 
pamatė, kad žmonės netelpa 
bažnyčioje. Pastatė Tytuvėnų

pasitaikė. Jau rudenį senojo 
šulinio neliko ir tik pavasarį 
pasmegusi žemė rodė jo  bu
vusią vietą.

Vienas po kito bėgo metai. 
Tik senesnieji žmonės žinojo, 
jog ir čia kadaise buvo gyven
ta. Išvalytoje ir išlygintoje so
dybvietėje vešėjo sukultūrinta 
pieva. Ir tik vienoje vietoje, pa
čiame pakraštyje, pavasariais 
pražysdavo pulkelis šalpusnių. 
Iškėlę geltonas galveles žvel
gė į dangų, tik šaknys skver
bėsi giliai giliai, tarsi liudy
dami, jog kadaise čia būta gai
vios versmės.

bernardinų vienuolyną ir baž
nyčią. Didžiajame varpe iškalė 
šiuos žodžius: “Šlovinu tikrąjį 
Dievą. Šaukiu liaudį, suburiu 
dvasininkus. Apraudu miru
sius. M arą nuveju, šventes 
puošiu”. Tai -  “Praregėjimo” 
spektaklio širdis.

Sostinėje Vilniaus univer
siteto Didysis kiemas virto 
didžiule scena. Kiemo pakraš
čiuose ruseno laužai, praeida
vo vienuoliai, veidus prisi
dengę, praslinko vežimas pil
nas maro aukų, suskambo var
pai, mušam ieji, pučiamieji. 
Muzika palydi maro a u k a s .  
maro puota tęsiasi, akistata su 
m ir tim i. ir praregėjimas -  ti
kėjimas.

Pagrindiniai herojai -  And
rius Valavičius -  sol. Vladimi
ras Prudnikovas, Kotryna -  
sol. Sabina Martinaitytė, Ma
rija -  sol. Asta Krikščiūnaitė. 
Dirigentas -  Modestas Pitrė- 
nas, režisierius -  Ramūnas 
Kaubrys, choreografas -  Au
relijus Liškauskas, Tytuvėnų 
festivalio orkestras, Klaipėdos 
kamerinis choras “Aukuras”, 
Š iaulių  valstyb in is choras 
“Polifonija”, berniukų choras 
“Dagilėlis” , Klaipėdos muzi
kinio teatro baleto grupė, bir
bynininkas Egidijus Ališaus
kas, perkusininkas -  Pavelas 
Giunteris, saksofonininkas -  
Petras Vyšniauskas.

VR

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Su Lietuvon vėl profesoriauti išvykstančiu kun. dr. K.Trimaku atsi
sveikina Cicero lietuvių veikėja J. Bobinienė. E. Šulaičio nuotr.

KAS IŠLAIKO
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJĄ
Vasario 16-osios gimnazi

ja  yra išlaikoma Kuratorijos. 
Tai yra teisme registruota vi
suomeninė organizacija. Ji su
sideda iš įvairių organizacijų 
atstovų ir gimnazijos direkto
riaus.

Siuo metu jai priklauso di
rektorius Andrius Smitas, kuris 
šias pareigas jau eina 23 me
tus. Vokietijos lietuvių bend
ruomenės tarybai šiuo metu 
atstovauja: 1. Vingaudas Da
mijonaitis, buvęs šios gimna
zijos mokinys, vokiečių mo
kyklose dėstęs tikybą, ilgame
tis kuratorijos narys ir kurato- 
rijos valdybos pirmininkas. 2. 
Dr. Vilius Lėnertas, buvęs šios 
gim nazijos m okinys, dipl. 
chemikas, buvęs Freiburgo 
universiteto klinikų laborato
rijų vadovas. Dr. Lėnertas yra 
ilgametis Vokietijos lietuvių 
veikėjas. Jo rūpesčiu daugelis 
Lietuvos ligoninių gavo mo
dernios technikos iš Vokietijos

labdaros keliu. 3. Petras Nevu- 
lis yra taip pat buvęs šios gim
nazijos mokinys, dipl. bibliote
kininkas, dirba Freiburgo uni
versiteto bibliotekoje, ilgame
tis Vokietijos lietuvių veikėjas 
ir didelis gimnazijos rėmėjas. 
4. Arminas Lipšys, buvęs ilga
metis Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas. Jo iniciatyva bu
vo įkurtas Lietuvių informaci
jos centras 1990 m., kuriam 
vadovavo iš Lietuvos atvykęs 
Seimo narys. A. Lipšys nema
žai labdaros Lietuvai parūpino 
per “Liūtų klubą” . Vokietijos 
LB valdybai atstovauja Rimas 
Ciuplinskas, buvęs Vasario 16- 
osios gimnazijos mokinys, lie
tuvių jaunimo veikėjas, “Lan
go” redaktorius. PLB valdybai 
atstovauja socialinių mokslų ir 
ekonomikos studentas Antanas 
Karčiauskas, ateitininkų vei
kėjas, paskaitininkas, moksli
nių straipsnių autorius. Balfui 
atstovauja dr. Jonas Norkaitis.

Jis ilgiausiai priklauso Kura- 
torijai, nuo pat jos įkūrimo 
1968 m. 4 metus jis pirm i
ninkavo valdybai. Dr. Norkai- 
tis taip pat yra Vokietijos lietu
vių visuomenininkas, “Euro
pos lietuviškųjų studijų savai
čių” rengėjas, moderatorius ir 
paskaitininkas. Jis yra įsigijęs 
Strasburgo universiteto polito
logijos diplomą, o Tuebingene 
įsig ijo  f ilo so fijo s  daktaro  
lapsnį ir ekonomikos diplomą. 
Dr. Norkaitis dirbo didžiulėje 
Robert Bosch firmoje cent
rinėje administracijoje referen
tu už įvairius sektorius, ypač 
užsienyje. Evangelikų bažny
čios atstovu paskirtas dr. Algi
mantas Gintautas, gydytojas- 
neurologas. Gintautas yra mū
sų gimnazijos pirmos laidos 
abiturientas ir žymus evange
likų veikėjas. Katalikų atstovu 
Kuratorijoje yra Vokietijos lie
tuvius aptarnaujantis kun. Vi
das Vaitiekūnas. Jį paskyrė 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos delegatas užsienio lietuvių 
sielovadai prel. Edm undas 
Putrimas.

Prieš jo  paskyrimą protes
tavo kun. A. Kelmelis ir Da
rius Udrys. Atsieit, prel. Ed
mundas Putrimas neturėjo tei
sės paskirti atstovą Kuratori- 
jai. Tai tik galėjo padaryti 
Vokietijos vyskupų konferen
cijos įgaliotas atstovas. Todėl 
Kuratorijos valdyba atsiklausė 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos, kaip iš tikrųjų yra. Birže
lio 3 d. gautas toks atsakymas:

“Gerbiamieji,
Dėkoju už Jūsų laišką, ku

riame apibūdinote iškilusius 
neaiškumus dėl lietuvių kata

likų sielovados Vokietijoje.
Kaišiadorių vyskupui at

šaukus kun. Kelmelį atgal į 
savo vyskupiją, šiuo metu nėra 
paskirto įgalioto kunigo (Spre
cher), atsakingo už lietuvių 
sielovadą Vokietijoje. Todėl 
prel. E. Putrimui tenka ne tik 
siūlyti Vokietijos Vyskupų Kon
fe re n c ija i naujo Sprecher  
kandidatūra, bet ir tvarkyti 
sielovados klausimus, kurie 
iškyla Vokietijoje gyvenan
tiems lietuviams.

Atsižvelgdamas į Jūsų man 
persiųstą  kunigo Kelm elio  
laišką ir prieš porą dienų mane 
pasiekusį panašų p. D. Udrio 
laiška prel. Putrimui, užklau
siau Vokietijos Vyskupų Kon
ferencijos atstovo migrantų 
sielovadai kun. W M iehle, 
kaip j is  supranta susiklos
čiusią padėtį. Kun. M iehle  
man raštu pa tvirtino , kad  
sutinka su šiomis nuostatomis: 
kun. Vaitiekūnas yra teisėtai 
paskirtas į gimnazijos kurato- 
riją, o p. Udrio narystė kura
torijoje baigėsi prel. Putrimui 
paskyrus kitą atstovą. Kun. 
M iehle mane painformavo, 
kad jis  tą patį išdėstė laiške p. 
Udriui.

Tikiuosi, kad tai, ką pra
nešu, leis išspręsti iškilusius 
klausimus.

Linkiu Jums gerų vasaros 
atostogų, idant atgavę jėgas 
galėtumėte toliau tęsti šį svar
bų švietėjišką darbą.

Mons. Gintaras Grušas, 
Generalinis sekretorius

Taigi, Katalikų Bažnyčią 
Kuratorijoje atstovauja kun. V. 
Vaitiekūnas ir ne Californijoje

gyvenantis D. Udrys.
Per Kuratorijos metinį su

važiavim ą perrinkta buvusi 
valdyba: pirmininkas dr. Vil
ius Lėnertas, vicepirmininkas 
Petras Nevulis ir iždininkas 
Andrius Smitas.

GRASINA GIMNAZIJOS 
KURATORIJOS NARIAMS

Darius Udrys nepaiso Lie
tuvos ir Vokietijos vyskupų 
konferencijų atsakingų atstovų 
sprendimo ir toliau skelbia, 
kad ne kun. V. Vaitiekūnas, o 
jis esąs teisėtas Katalikų Baž
nyčios atstovas kuratorijoje. 
Šiuo titulu pasirašydamas jis 
tęsia gimnazijos ir kuratorijos 
vadovybių šmeižimą ir rašo 
kuratorijos nariams provokuo
jančius ir įžeidžiančius laiškus, 
norėdamas kuratorijos dau
gumą priversti paklusti jo  va
liai. Savo laiškuose jis praneša, 
kad jis, surinkęs visą neigiamą 
informaciją apie gimnaziją, 
perduosiąs ją  vokiečių insti
tucijoms, remiančioms gimna
ziją.

Panašius dalykus gimnazi
ja jau pergyveno. Pavyzdžiui, 
birželio mėnesį, prieš pat Jo
nines, kai ruošėmės priimti 
šimtus svečių, mūsų virtuvę 
visai netikėtai aplankė val
džios kontrolierius. Kontrolė 
buvo labai griežta, patikrino 
visus puodus, šaldytuvus, 
sandėlius, maisto atsargas, val
gyklą, pečius, indų plovyklą ir 
t.t. ir rado, kad viskas tvarkoje. 
Kontrolierius davė suprasti, 
kad kontrolė buvo ne atsitikti
na ir ne reguliari, bet dėl skun
do.

V16gim-info

VYRESNIEJI SUKŪRĖ, O 
JAUNESNIEJI BAIGIA PRARASTI

Kaip vyko Britanijos lietuvių visuomeninio turto naikinimas

Kazys Barėnas

XXII.

Gero iš tiesų nematyti. Štai 
ką Tamošiūnas 1998 m. gruo
džio 10 d. laikraštyje rašo, kad 
tikėta, jog V. Gedmintas kons
truktyviai įsijungs į vadovybę, 
o po dviejų posėdžių įsitikinta, 
kad lūkesčiai nepasitvirtino. Jo 
laiškai skyriams, DBLS sekre
toriui ir Europos lietuvis redak
toriui tai rodo. Posėdyje jis 
pareiškė, kad turįs savo skyriu
je 400 narių ir “šį lizdą” išardys 
(o Tamošiūnas primena, kad 
tame lizde, sako, jis mūsų dėka 
atsirado). Daug kur Gedmintas 
randa nepriimtinų dalykų. O jo 
planas pertvarkyti senuosius 
Lietuvių namus ir sodybą suby
rėjo.

Gruodžio 18 d. rašoma, kad 
atšaukiamas neeilinis suvažia
vimas, kurio reikalavo J. Alkis 
ir V. Gedmintas. Jie atsisakė to 
reikalavimo. Sutarta, kad me
tiniame suvažiavime atsistaty

dins visi Centro valdybos na
riai.

Pranešime metiniam visuo
tinam suvažiavimui dabar jau 
pirmininkas J. Levinskas pa
teikė šitokią pastraipą: “DBLS
C.V. darė visa kas įmanoma 
sutaikyti visuomenę. Vasario 16 
minėjimui Lietuvių namuose 
buvo pakviesta “G im tinė” . 
Deja, pokalbiai nevedė į suta
rim ą, bet, priešingai, į dar 
didesnę konfrontaciją. Laik
raštuko “Lynes” puslapiuose 
nuolat tęsiasi melai ir šmeižtai, 
vedami prieš DBLS C.V. Tik
rai būtų gera, kad redaktoriai 
susiprastų ir šią žalingą veiklą 
nutrauktų patys. O į tą pastraipą 
vedė tokia sakiniai: ... “galiu 
su dideliu liūdesiu pranešti, kad 
jaunim o sąjungos leidinys 
“Lynes” nepakluso C.V ragi
nimams objektyviai atspindėti 
anglų kalba C.V. veiklą ir tar

nauja tolesniam visuomenės 
skaldymui bei kiršinimui”.

O “Lynes” redaguoja Vida 
Gasperienė.

1999 m. balandžio 24 -  25 
dienom is posėdžiavusiam e 
metiniame suvažiavime įvyk
dytas tos naujosios komandos 
suorganizuotas esminis pasikei
timas Centro valdyboje. V. 
Gedmintas senosios valdybos 
posėdyje buvo gyręsis kad jis 
savo DBLS skyriuje turi 400 
narių ir išardys šį lizdą. Taip ir 
atsitiko. Dar ir porą kitų skyrių, 
matyt, pasistengė padidinti 
narių skaičių, kad jų pakanka
mai būtų, ir naujoji komanda 
lengvai laimėjo. Prieš suvažia
vimą naujajai komandai at
stovaujantieji kažkokiu pagrin
du susitarę, kad senoji valdyba 
atsistatydins. Ji taip ir padarė, 
bet ne visi. Darius Furmona- 
vičius ir Juozas Levinskas ne, 
nepasitraukė, tai juos nutarta 
balsavim u pašalinti. Ir toli 
gražu netiesa buvo tvirtinimai 
kad vadovybė perėmė koman
dos jaunimas. Juk vėl buvo 
išrinkti J. Alkis, V. Gasperienė, 
jau toli gražu nebe jaunuoliai. 
O jaunesnieji ta proga suvažia

vimo metu apstumdė ir ap
draskė D. Furmonavičių.

Po suvažiavimo ir Europos 
lietuvį vėl perėmė naujos ko
mandos žmogus Henrikas Gas- 
peras ankstesniosios valdybos 
metais redagavo E. Šova su ki
tais, o po jo mirties vyr. redak
torium pasidarė K. Tamošiūnas, 
redaktorium D. Furmonavičius. 
Jo H. Gaspero redaguojamo 
pirm o num erio straipsnyje, 
kuriame aptariama pasikeitusi 
padėtis, pasakyta ir Šitaip: “bu
vę Centro valdybos direkto
riai, priešingi šiai jaunųjų gru
pei, buvo visi iššluoti”. Į valdy
bos eiles, rašoma, įėjo daugiau 
jaunesnių profesionalių as
menų. Jų sugebėjimus vado
vauti ir atstatyti pašlijusią Lie
tuvių namų ir Europos lietuvio 
būklę parodys ateitis. Apie su
važiavimą tame H. Gaspero 
straipsnyje pasakyta tik tiek, 
kad jis vyko įtemptoje atmos
feroje. Net ir tas dviejų valdy
bos narių užsispyrimas geruo
ju nepasitraukti neminimas. Jie 
ankstesniuose suvažiavimuose 
buvo teisėtai išrinkti, o dabar 
nubalsuoti, kad komandai būtų 
vietos į valdžią ateiti.

Dabar LNB pirmininkauja 
jau Andy Blinstrup ir rašo, kad 
sodybai reikės skubaus ir ne
skubaus remonto ir ji esanti, 
kaip tėvai ir seneliai norėjo, 
maža dalis Lietuvos, sako, mes 
ją  tokią laikysime. Lietuvių 
naujuosius namus jau reikia re
montuoti ir parduoti ir kitus 
pirkti. Pagal jį, LNB gerovei 
visi pasiryžę dirbti.

Grėsmė netekti tų naujųjų 
namų Londone didėja. 1999 m. 
liepos 26 d. Europos lietuvyje 
Virginija Juras-Watson platokai 
rašo apie DBLS- LNB proble
mas. Sodyboje neįvykdyti gais
ro apsaugos inspektorių reika
lavimai. Tie reikalavimai vyk
domi, bet per lėtai, ir dėl to 
patalpa gali būti uždaryta. 
Freeland Road tame viešbutyje 
vandens sistema bloga -  du 
kambariai dėl drėgmės negali
mi naudoti. Keltuvas įdėtas be 
leidimo ir blogai. Reikalaujama 
sumokėti 1.500 sv. už darbus 
bare. Atgabentas dėžėje savi
valdybės reikalavimas sumokė
ti 12.000 sv. Nežinia, ar buvo 
sumokėta. Kieme namelį deko
ruos vedėjai.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 11 d. urgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
SPALIO 1-2 d. “Exultate” choro “Naudotų turtų turgus” 
rengiamas lėšoms kelionei į Filadelfiją.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

LIETUVOS PARDUOTUVĖSE DIRBS 
UKRAINIEČIAI IR MOLDAVAI

V iln iu s , rugsėjo  1 d. 
(Delfi). Lietuvos parduotuvėse 
artim iausiu metu pasirodys 
darbuotojai iš buvusios Sovie
tų Sąjungos valstybių. D i
džiausia Baltijos šalyse maž
meninės prekybos bendrovė 
"VP Market" pigesnės darbo 
jėgos pradėjo ieškoti Ukrai
noje, Moldovoje bei kitose bu
vusios Sovietų Sąjungos ša
lyse, kur darbo jėga yra kelis 
kartus pigesnė nei Lietuvoje, 
rašo Lietuvos rytas.

Anot "VP Market" valdy
bos p irm ininko Igno S taš
kevičiaus, dairytis naujų dar
buotojų užsienyje verčia dvi 
pagrindinės priežastys: tūks
tančiai lietuvių išvyksta dirbti 
į Vakarų Europą, be to, šalies 
viduje sparčiai didėja vidutinis 
darbo užmokestis. "VP Mar
ket" su darbo jėgos trūkumu 
susiduria ir Latvijoje, todėl 
įmonė planuoja atvykėlius iš 
Ukrainos ir kitų šalių įdarbinti 
ir "VP Market" parduotuvėse 
Latvijoje.

Anot I.Staškevičiaus, šiuo 
metu jau vyksta derybos su už-

LIETUVOJE BAIGTAS FILMAS

Vokiečių kino kompanija 
“Bavaria Film” Lietuvoje baigė 
filmuoti dviejų dalių televizijos 
filmą “Stiortebekeris”. Filmas 
kurtas bendradarbiaujant su 
“Baltijos filmų grupe” ir Balti
jos televizija.

66 dienas trukę filmavimo 
darbai vyko Trakuose, Klaipė
doje, Šventojoje, o baigiamo
sios scenos buvo filmuojamos 
Kaune, Pažaislio vienuolyne.

“Štiortebekeris” -  tai istori
ja apie daugiau nei prieš 600 
metų Šiaurės ir Baltijos jūrose 
siautėjusį piratą, kurio gyveni
mo istorija iki šių dienų apipin
ta legendomis. Manoma, kad 
XIV amžiuje gyvenęs legendi
nis piratas Klaus Stiortebeker 
jūrų platybėse -  kaip ir Robin 
Hud giriose -  kovojo prieš ne
teisybę ir galingųjų priespaudą,

sienio šalyse esančiomis įdar
binimo agentūromis bei renka
ma darbuotojų grupė. A rti
miausiu metu Lietuvoje bus 
įdarb in ta  p irm oji nedidelė 
užsieniečių grupė. Jei ekspe
rimentas pasiteisins, vėliau bus 
įdarbinta daugiau užsieniečių.

Jo tvirtinimu, didelių prob
lemų dėl to, kad užsieniečiai 
nemokės lietuvių kalbos, ne
kils. Atvykėliai pirmiausia bus 
įdarbinami sandėliuose, kur 
jiem s nereikės bendrauti su 
pirkėjais. Šiuo metu "VP Mar
ket" prekybos tinkle Lietuvoje 
dirba daugiau negu 15 tūkst. 
žmonių, bendrovė valdo 195 
parduotuves. Latvijoje "VP 
Market" prekybos tinklą suda
ro 94 parduotuvės, jame dirba 
beveik 6 tūkst. žmonių.

Antra pagal apyvartą Lietu
vos m ažm eninės prekybos 
bendrovė "Palink", valdanti 
"Iki" prekybos tinklą, sekti 
konkurentų pavyzdžiu neketi
na. "Iki" tinkle dirba apie 6 
tūkst. žmonių, bendrovė Lietu
voje valdo 140 įvairaus dydžio 
parduotuvių.

o plaukiodamas Baltijos jūra 
galėjo pasiekti ir Lietuvos kran
tus.

Anot “Baltijos filmų gru
pės” direktoriaus ir filmo ga
mintojo Roberto Urbono, fil
muojant “Štiortebekerį” buvo 
per itin trumpą laiką -  penkias 
savaites -  pastatytas keturias
dešimt tonų sveriantis statinys 
-  XIV amžiaus dvistiebis bur
laivis ir Rusnėje buvo pastaty
tos aukščiausios kada nors Lie
tuvoje pagamintos dekoracijos, 
net 16 metrų aukštį.

“Stiortebekeris” yra ir vie
nas brangiausių Lietuvoje sta
tytų filmų, jo biudžetas siekia 
7 mln. eurų (apie 24 mln. litų).

Be Baltijos šalių ir Vokieti
jos, šį filmą taip pat rodys Is
panijos, Prancūzijos bei Aust
rijos televizijos. LG0TIC

GOLFO AIKŠTYNAI PARODO 
VALSTYBĖS EKONOMINĮ IŠSIVYSTYMĄ

Tikėsite ar ne, tačiau rimti 
žmonės teigia, kad tik norma
lius golfo žaidimo laukus turin
čią valstybę galima laikyti eko
nominei pažengusia šalimi. 
Lietuva yra vienintelė Pabalti
jo valstybė, kur iki šiolei dar ne
turi tarptautinius standartus ati
tinkančio golfo aikštyno.

Lietuvos golfininkai, daly
vaujantieji savo taurės varžy
bose, dabar turi važiuoti žaisti 
į Rygoje esantį Ozo golfo klu
bo aikštyną. Beje jame liepos 
10 d. vyko ir Lietuvos -  Latvi
jos golfo rungtynės (kiekvie
noje komandoje rungtyniavo 
po 10 žmonių). Ir čia broliai 
latviai šventė aukštą 8.5 -  1.5 
pergalę. Pilną tašką Lietuvos 
naudai iškovojo Lietuvos Golfo 
Federacijos pirm. Rolandas 
Gaidys, o pustaškį pridėjo Eval
das Čižinauskas.

Dar geresnis golfo aikštynas 
yra Estijoje, kur pajūrio kurorte 
įruošta 18 duobučių tarptauti
nius standartus atitinkanti žai
dim o aikštė pavasarį buvo 
įtraukta į “PGA European Tour 
Courses” sąrašą. Čia bus ruo
šiamos ir didesnio mąsto tarp
tautinio pobūdžio varžybos.

AIKSTYNAS 
DIDŽIOSIOSE LAPĖSE 

PRIE KAUNO
Mūsų žiniomis, šiuo metu 

didžiausias Lietuvos golfo aikš
tynas yra įsikūręs netoli nuo 
Kauno (nuo automagistralės 
Vilnius-Klaipėda -  15 km ats
tume). Ten veikia ir vienas iš 
nedaugelio Lietuvos golfo klu
bų, kuris vadinasi “Elnio” var
du. Prie šio aikštyno įvesta ir 
kavinė. Tačiau už pasinaudo
jim ą šiuo aikštynu, mūsų ži
niomis, reikia pakloti nemažą 
sumą litų. Tačiau tie lietuviai 
golfo entuziastai, kurie ten ap
silanko iš kitų kraštų, ypatingai 
JAV, neturi didesnio vargo pra
šomą sumą susimokėti.

Kaip pranešama, netolimoje 
ateityje Lietuva turėtų susilauk
ti bent vieno standartinio -  18 
duobučių aikštyno.

Kauno diena liepos 9 d. lai
doje, rašydama apie Lietuvos 
žymiausius sportininkus, kurie 
užsienyje uždirbtus pinigus in
vestuoja į Lietuvoje kuriamus 
verslo projektus, mini krepši
ninką Šarūną Jasikevičių, savo 
kapitalo dalį skiriantį golfo lau
kų statybai.

Čia sakoma, kad jis solidžią 
pinigų sumą investavo į šiuo 
metu netoli Elektrėnų įrengia
mą golfo aikštyną. “Artimiau
siais metais greta Elektrėnų bus 
įrengtas didžiausias Rytų Eu
ropoje golfo aikštynas, kurio 
vertė skaičiuojama dešimtimis 
milijonų litų” , - rašo Kauno 
dienraštis. Teigiama, jog be S. 
Jasikevičiaus, šis aikštynas pri
klausys ir žymiems verslinin

kams: Juozui Kazickui, Gruo- 
džiam s, keliem s am erikie
čiams. Šarūno interesais šiame 
versle rūpinasi krepšininko tė
vas Linas Jasikevičius. Jis sako, 
kad gyvendamas ir studijuo
damas Maryland universitete 
JAV, Šarūnas išmoko žaisti ir 
golfą. Pabrėžiama, jog šie golfo 
laukai, prie kurių bus įrengti 
gyvenamieji namai, viešbutis, 
kavinė yra labai geroje vietoje 
ir bus moderniausi Lietuvoje.

Mus pasiekė (Čikagoje gy
venančio didelio golfo entu
ziasto Vyto Vaitkaus dėka) ne
seniai Lietuvoje išleista, dau
giau negu 100 puslapių turinti 
nedidelio formato knygelė -  
“Golfo taisyklės”. Joje telpa 
viskas, kas reikalinga golfu be
sidominčiam, o ypatingai jį kul
tivuojančiam žmogui. Tai, gal
ima sakyti, golfo žaidimo abė
cėlė, kurią turi išmokti golfo 
aistruoliai.

Sią knygelę išleido Lietuvos 
golfo federacija ir “Elnio” golfo 
klubas, atspausdino “Azs Bal- 
tika” spaustuvė Kaune. Jos pa
baigoje įdėti patarimai prade
dantiesiems, kur žodžiais ir pie
šiniais aiškinami golfo prad
menys.

GOLFAS LIETUVOJE
Golfas mūsų tėvynėje yra 

viena iš jauniausiųjų sporto ša
kų, tačiau turinti tendenciją 
augti ir įgauti platesnį pripaži
nimą.

Jau veikia Lietuvos golfo 
federacija, kuri 2002 m. suren
gė pirmąjį Lietuvos golfo tur
nyrą. I-ją vietą jame iškovojo 
14 m. amžiaus jaunuolis Julius 
Daukas, o antroje, atsilikęs 5 
taškais, ėjo Evaldas Čižanaus- 
kas. Po dviejų metų pertraukos 
2004 m. įvyko antrasis panašus 
turnyras. Sį kartą laimėtoju tapo 
Tomas Pranevičius, už savęs

Patria Imports
A We Sell Koldūnai 

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

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

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

NUOMOJAMAS NAUJAS BUTAS 
SU VISAIS PATOGUMAIS, 
NIDOS MIESTO CENTRE

Prašome skambinti: Tel.: 1-781-784-9318 
arba Tel.: 1-781-784-6876

DIRVAI
AUKOJO

G. Amonas, Ashland, O R ............. 80
C. Satkas, Kirtland, O H ................ 50
H. Macijauskas, Mayfield, O H .... 45
R.Tamulionis, St. Pete., F L ..........40
A.Pintsch, W. Milford, N J ........... 30
T.Bukaveckas, Chicago, IL ..........26
J.Rosales, Miami, F L ....................26
I. Civinskas, Cleveland, O H ........25
J. Cinkus, Downers Gr. I L ............ 21
D. Degesys,Gates Mills, O H ...... 20
A.Lukas, Dearborn, M I ............... 20
A.Skridulis, Daytona B., F L ...... 15
J.Breichmanas, Canada.................15
V.Tamulis, Cleveland, O H ........... 10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

palikęs Audrių Zabulionį ir 
trečiuoju atsistojusį kūno kul
tūros akademijos prorektorių ir 
golfo specialybės dėstytoją Vi
dą Gedvilą. Dabar toki turny
rai jau bus rengiami kas metai.

Taip pat didėja ir golfo klu
bų -  Vilniuje veikia “Stingas”, 
o Kaune -  “Svingas”. Sis ofi
cialiai vadinasi Kauno jaunimo 
golfo klubu, buvo įsteigtas 
2002 m., jo pirmininkas -  Neri
jus Druseika.

Reikia paminėti, jog JAV 
gyvenančių lietuvių golfininkų 
pageidavim u, golfas buvo 
įtrauktas ir į neseniai Lietuvoje 
pravestų VII Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių programą. Ta
čiau, gaila, kad nė tų prašytojų 
nė kitų golfo entuziastų iš Dė
dės Samo žemės šiose varžy
bose nesimatė.

Edvardas Sulaitis

mailto:amberwings@mac.com


12 DIRVA • 2005 m. rugsėjo 6 d.

Vytas Vaitkus, Lietuvių fondo tarybos ir valdybos narys, yra LF 
Golfo turnyro, rengiam o rugsėjo 18 d Hom er G len miestelyje, prie 
Čikagos, vyriausias organizatorius. E.Šulaičio nuotr.

SPORTO ŽINIOS

LIETUVIU FONDO GOLFO 
TURNYRAS LAUKIA DALYVIU

Lietuvių fondo organizaci
jos darbuotojas Vytas Vaitkus, 
didelis golfo entuziastas, yra 
pagrindinis metinės Lietuvių 
fondo golfo dienos organizato
rius. Jis kviečia visus golfo mė
gėjus į XI LF golfo pramogą, 
kurią pradėjo žinomas šios or
ganizacijos veikėjas, buvęs žy
mus solistas, Stasys Baras.

Si golfo pramoga yra ren
giama rugsėjo 18 d. (sekmadie
nį) Old Oak Country Club 
aikštyne, 143-čia ir Parker Rd. 
Homer Glen miestelyje, kuris 
yra į pietvakarius nuo Čikagos. 
Žaidimai prasidės 11:15 val. 
prieš piet. Ketvirtą valandą bus 
alutis, o 5 val. vakarienė, do
vanų įteikimas bei kiti įvairu
mai.

Dalyvavimo kaina -  150 
dolerių (iš šios sumos 100 dol. 
eis už narystę Lietuvių fonde). 
Norintiesiems vien tik golfinti 
reikės mokėti tik 55 dolerius, o 
dalyvavimas vien tik vakarie
nėje kainuos 35 dol.

Rezervacijas priima Vytas ir 
Aldona Vaitkai (tel. 630-243-

8178), taip pat Arvydas ir Rita 
Karai (tel. 630-584-0158). Ren
gėjai laukia gausaus golfo mė
gėjų būrio ne vien iš Čikagos 
bet ir iš kitų vietovių.

BAIGĖSI ČIKAGOS
LIETUVIŲ FUTBOLO 

LYGOS ŽAIDIMAI

Rugpjūčio 20-21 d. buvo 
sužaisti paskutiniai ČLFL susi
tikimai. Šeštadienį mažesnėje 
aikštėje prie PL Centro įvyku
siose pusfinalių rungtynėse Vil
nius įveikė Kretingą 4-1. Tačiau 
antrame pusfinalyje tarp Švy
turio ir Lietuvėlės prireikė bau
dinių serijos, po kurios pergalę 
šventė švyturiečiai, įveikę var
žovus 8-7.

Sekmadienį buvo kovojama 
dėl trečios vietos ir čia savo pa
jėgum ą demonstravo Lietu
vėlės atstovai, kurie pranoko 
Kretingą 3-1. Finalas, kuris su
vedė Vilnių ir Švyturį, buvo 
sėkmingesnis pirmiesiems, ku
rie laimėjo 4-1 rezultatu. Vil
niaus žaidėjas Edvinas Trin
kūnas, pelnęs daugiausia įvar

čių, buvo pripažintas naudin- 
giausiuoju ČLFL žaidėju. Beje, 
Trinkūnas yra ir vienas iš geres
nių reprezentacinės Čikagos 
lietuvių futbolo komandos “Li- 
tuanicos” šaulių.

LAIMĖJO TURNYRĄ 
RYGOJE

Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinė, kuri rengiasi Europos 
pirmenybėms (rugsėjo 2-11 
dienomis Turkijoje) dalyvavo 
tarptautiniame turnyre Rygoje, 
kur iškovojo I vietą. Lietuvaitės 
sekmadienį įveikė turnyro šei
mininkes -  Latvijos atstoves 
73-55, kurios liko trečioje vie
toje. Rungtynėse prieš latves, 
Lietuvos komandoje rezulta
tyviausia buvo žaidėja Rima 
V alentinienė, surinkusi 19 
taškų. Po jos ėjo JAV žaidusi 
Iveta Marčauskaitė -  17 taškų 
ir 12 atkovotų kam uolių ir 
Rima Brazdeikytė -  pelniusi 16 
taškų.

Pirmenybėse antroje vietoje 
atsistojo Serbijos ir Juodkalni
jos komanda.

VIRGILIJUS ALEKNA VĖL 
PELNĖ DVI PERGALES

Du kartus pasaulio ir olim
pinis čem pionas V irgilijus 
Alekna vėl pasiekė du didelius 
laimėjimus. Jis buvo pirmasis 
“Aukso lygos” varžybose Švei
carijoje, kur jis diską nusviedė 
68 metrus, antruoju palikęs estą 
Gerd Kanter, kuris atsiliko tik 
8 centimetrais. Iš viso čia varžė
si 11 metikų kurių tarpe buvo 
ir du amerikiečiai. Tačiau Ame
rikos atstovai čia gerokai atsili
ko nuo mūsiškio -  jie užėmė 7 
ir 8 vietas.

Sekmadienį Alekna dalyva
vo kitose svarbiose tarptauti
nėse varžybose Sheffield mies
te Anglijoje. Čia lietuvis pasie
kė tų varžybų rekordą ir žino
ma, čempionato nugalėtojo ti
tulą. Jo pasekmė buvo gana

aukšta -  69 metrai ir 22 centi
metrai. Šį kartą estą Kanterį jis 
aplenkė 1 m. 71 cm. Kitas es
tas Aleksander Tamer su 65,31 
m. pasekme, liko trečiuoju.

Paskutinės šio sezono var
žybos įvyks Monaco rugsėjo 9
10 d., kur lietuvis žada jo  ger
bėjus pradžiuginti rekordiniu 
rezultatu. Šiemet V. Alekna 
išėjo nugalėtoju beveik visose 
varžybose -  iš 16 pasirodymų 
jis laimėjo 15.

“Eurosport” internetinės 
svetainės korespondentas, apra
šydamas varžybas Anglijoje 
lietuvį ėmė ir pavadino “Bal
tarusijos galiūnu”.

LAIMONUI ORINTUI
SIDABRAS EUROPOS 

BOKSO PIRMENYBĖSE
Jaunasis Lietuvos boksinin

kas Laimonas Orintas Estijoje 
įvykusiame Europos jaunimo 
bokso čempionate pasipuošė 
sidabro medaliu. Svorio kate
gorijoje iki 91 kg. lietuvis tik 
finale pralaimėjo rusui Sergej 
Kalcuginui. Nežiūrint, kad mū

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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Fixler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

siškis pirmavo taškais, bet, pra
leidęs stiprų smūgį varžovo bu
vo apsvaigintas ir teisėjas tuoj 
pat sustabdė kovą ir paskelbė 
rusą nugalėtoju.

Iš Estijos bronzos medalį 
parsivežė ir lietuvis Mantas 
Tarvydas (75 kg. kategorijoje), 
o net 6 Lietuvos reprezentantai 
pateko į ketvirtfinalius ir pa
sidalijo 5-8 vietomis. Lietuvos 
bokso federacijos gen. sekreto
rius Vytautas Sinkevičius lietu
vių jaunųjų boksininkų pasiro
dymą įvertino gana gerai.

JAV TINKLININKŲ 
PERGALĖ BRAZILIJOJE

Amerikos vyrų tinklinio 
rinktinė sporto sirgaliams pa
teikė didelę sensaciją kuomet 
rugpjūčio 7 d. Brazilijoje įveikė 
tos šalies reprezentantus 3-2 ir 
laimėjo taip vadinamą -  “Ame
rica Cup”. Stebint 7 tūkst. žiū
rovų Sao Leopoldo mieste ame
rikiečiai netikėtai nuvainikavo 
olimpinius ir pasaulio lygos 
čempionus -  brazilus.

Edvardas Sulaitis

TA UPA S
LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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