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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  LA IK R A Š TIS

V. LANDSBERGIS:

RUSIJA SIEKIA SUSKALDYTI 
EUROPĄ

Europarlamentaras Vytau
tas Landsbergis pareiškė, kad 
Rusija siekia suskaldyti Euro
pą. "Politinės am bicijos ir 
santykiai su mūsų didžiaisiais 
ka im ynais , partneria is  bei 
sąjungininkais taip pat nerodo 
Europos politikos konso li
dacijos. JAV interesas yra 
labiau konsoliduota Europa, 
tuo tarpu Rusijos - suskaldyta 
Europa" - sakė V.Landsbergis, 
kalbėdamas Europos Parla
mento Europos liaudies par
tijos - Europos dem okratų 
grupės išvažiuojame posėdyje 
Romoje.

Kalbėdamas apie galimą 
Europos pasidalinimą dėl tam 
tikrų politinių-ekonom inių, 
tarp jų  ir energetinių interesų, 
V.Landsbergis priminė Rusijos 
ir Vokietijos susitarimą tiesti 
dujotiekį Baltijos jūros dugnu, 
aplenkiant Baltijos šalis. Pasak 
europarlamentaro, šis susita
rimas - akivaizdus įrodymas, 
jog dvišaliai verslo interesai 
neretai tam pa svarbesni už 
Europos solidarumą. V.Lands- 
bergis atkreipė dėmesį, kad 
minėtos statybos gali išjudinti 
dar nuo Antrojo pasaulinio

JAV, MEKSIKA IR KANADA KALBA 
APIE IMIGRACIJĄ

JAV prezidentas George 
W.Bush ir Meksikos bei Ka
nados vadovai kovo 31 d. 
baigdami savo viršūnių susi
tikim ą stengėsi užglaisty ti 
nesutarimus dėl imigracijos ir 
prekybos, bet kol kas didelės 
pažangos sklaidant įtam pą 
nepadaryta. G.W.Bush derybos 
su Meksikos prezidentu Vicent 
Fox kovo 30 d. virto bandy
mais mažinti lūkesčius - abu 
vadovai sakė , kad d idelio  
masto reformos dėl imigracijos 
negali vykti tol, kol šio klau
simo neaptars JAV Senatas.

Per G.W.Bush susitikimą su 
naujuoju Kanados premjeru 
Stephen Harper buvo pozityvių 
ženklų, rodančių, kad derybos 
dėl šio įsisenėjusio ginčo galėtų 
būti atnaujintos, bet nė vienos 
šalies pozicija nepasikeitė.

Taip pat nėra priežasčių 
tikėtis kokio nors persilaužimo 
per trišales kovo 31 d. derybas, 
kurių metu dėmesys nukrypo į 
stipresnių ryšių ekonomikos ir 
saugumo srityse skatinimą, jau 
numatytą šių trijų partnerių 
susitarime dėl Šiaurės Ame
rikos laisvosios prekybos.

karo jūros dugne gulinčius 
sprogmenis ir sukelti didžiulę 
ekologinę katastrofą.

Pernai rudenį Rusija ir Vo
kietija pasirašė susitarimą dėl 
dujotiekio tiesim o Baltijos 
jūros dugnu. Tačiau Baltijos 
šalys ir Lenkija nuogąstauja, 
jog  dujotiekis gali pažeisti 
jūros dugne jau pusę amžiaus 
dūlančio cheminio ginklo ka
pavietes.

L ietuvos ap linkosaug i
n inkai m ano , kad tie s ian t 
dujotiekį iškyla reali grėsmė 
"užlipti" ant čia nuo Antrojo 
pasaulinio karo laikų palaidoto 
cheminio ginklo, kurio kapi
nynai išmėtyti po visą Baltijos 
jūrą. Įvairių šalių mokslininkai 
iki šiol nesutarė, ar 60 metų po 
vandeniu išbuvę ginklai su 
cheminiu užtaisu vis dar pavo
jingi, tačiau mano, kad eko
loginės nelaimės grėsmė tebė
ra didelė. Iškart po Antrojo 
pasaulinio karo nacių Vokietiją 
nugalėjusios SSRS ir jos są
jungininkės Baltijos jūroje 
nuskandino apie kelis tūks
tančius tonų bombų ir arti
lerijos sviedinių su cheminiais 
užtaisais. LG0TIC

Viršūnių susitikimą, vykusį 
M eksikos Cancun kurorte, 
temdė vis karštesni ginčai dėl 
Jungtinėse Valstijose gyvenan
čių 12 mln. nelegalių imigrantų, 
kurių daugiau kaip pusė yra iš 
Meksikos, likimo.

Prez. G. W. Bush stengėsi 
dar kartą patikinti V. Fox, kad 
pavyks priimti JAV Kongrese 
pasiūlymus sukurti programą 
darbuotojams užsieniečiams ir 
sudaryti sąlygas kai kuriems 
nelegaliems imigrantams siekti 
pilietybės. "Nenorime, kad 
žmonės, dirbsiantys darbus, 
kurių nenori dirbti amerikiečiai, 
vogčiomis atvažiuotų į mūsų 
šalį", - po susitikimo su Mek
sikos prezidentu sakė G. W. 
Bush. "Norime, kad jie atvyktų 
tvarkingai".

Tuo metu, kai amerikiečių 
pritarimas G.W.Bush darbui 
yra smarkiai sumažėjęs, imi
gracijos klausimas yra jo  po
litinės jėgos išbandymas. Res
publikonai nesutaria dėl jo  
raginimo leisti šimtams tūks
tančių užsieniečių  laikinai 
dirbti Jungtinėse Valstijose 
prastai apmokamus darbus.

San Francisco lietuviai po vakarienės su Lietuvos Respublikos am basadorium  Vygaudu Ušacku, 
kovo 24 d. Postino restorane, Lafayette, CA. Iš kairės -  Jeff Chapman, Vytautas Palčiauskas, Richard 
Juelis, Vytautas Šliūpas, Algis Ratnikas, Dennis Garrison (vakarienės šeimininkas, Lietuvos Garbės 
konsulas San Francisco, CA), LR ambasadorius JAV ir M eksikai Vygaudas Ušackas, Gintas Federas, 
Romas Ankaitis, Danutė Janutienė, prof. Calvin Qualset.

Berlynas, kovo 28 d. Bu
vęs Vokietijos kancleris Ger
hard  Schroeder pasisiū lė  
Kremliui padėti įkurti lobistinę 
kompaniją, kuri siektų page
rinti Rusijos įvaizdį Vakaruo
se, rašo verslo laikraštis Kom
mersant.

G.Schroeder, kuris susi
laukė kritikos už verslo ryšius 
su Rusija, kuriuos užmezgė 
netrukus po to, kai baigė savo 
kadenciją, lankėsi Maskvoje ir 
savo idėją pristatė per susiti
kimą su prezidentu Vladimir 
Putin, pažymi dienraštis. Bu
vęs kancleris pasiūlė, kad Ru
sijos kompanijos finansuotų 
lobistinę firmą, kurios biuras 
būtų Vokietijoje. Jis taip pat 
mano, kad šios firmos vadovu 
galėtų tapti buvęs Vokietijos 
gynybos m in istras  Volker 
Ruehe.

Kommersant savo informa
cijos šaltinio neatskleidė, o 
patvirtinti šį pranešimą iš kitų 
šaltinių kol kas nebuvo įma
noma. G.Schroeder, eidamas 
kanclerio pareigas, su Rusija

Respublikonų partijos kon
servatyvieji, kurie paprastai 
būna jo sąjungininkai, atmeta šį 
pasiūlymą ir vadina jį tam tikra 
amnestijos forma. Jie siekia 
pastatyti užtvarą palei trečdalį 
JAV ir Meksikos sienos ir su
teikti nelegaliai imigracijai sun
kaus kriminalinio nusikaltimo 
statusą. Šis klausimas išprovo
kavo protesto akcijas didžiuo
siuose JAV miestuose. LRT

PASISIŪLĖ PADĖTI RUSIJAI
užmezgė gerus kontaktus ir 
palaiko draugiškus santykius 
su V.Putin. Praėjusių metų 
rudenį pralaimėjęs rinkimus ir 
pasitraukęs iš kanclerio posto, 
jis tapo Rusijos dujų milžinės 
"Gazprom" vadovaujamo susi
vienijimo pirmininku. "Gaz
prom" šiuo metu Baltijos jūros 
akvatorija tiesia 6 mlrd. do
lerių atsieisiantį dujotiekį dujų 
eksportui. Vokietijos opozicinė 
Laisvųjų demokratų partija 
tvirtino, kad G.Schroeder per
nelyg greitai priėm ė "Gaz
prom" darbo pasiūlymą. G. 
Schroeder šiuo metu deda pa
stangas, kad teismas uždraustų 
LDP vadovui Guid Wester- 
welle kartoti kritiką dėl jo dar
bo "Gazprom" vadovaujama-

SEIMAS RATIFIKAVO LIETUVOS IR JAV 
SUTARTIS

DĖL EKSTRADICIJOS IR TEISINĖS PAGALBOS

Seimas kovo 30 d. ra ti
fikavo Lietuvos ir JAV sutartis 
dėl ekstradicijos ir abipusės 
teisinės pagalbos baudžiamo
siose bylose.Šios sutartys buvo 
pasirašytos pernai birželį.

Lietuva ir JAV jau anksčiau 
buvo pasirašiusios dvišalę 
sutartį dėl ekstradicijos, tačiau 
naująją sutartį Lietuva pasirašė 
jau  kaip Europos Sąjungos 
valstybė, kuria tapo 2004- 
iaisiais.

N aujo ji dv iša lė  JAV ir 
Lietuvos ekstradicijos sutartis 
priderinta prie JAV ir Europos 
Sąjungos ekstradicijos ir abi
pusės teisinės pagalbos sutar-

me susivienijime.
"Aš n iekada nesiū liau  

steigti viešųjų ryšių kompaniją 
ar reklamos agentūrą", - sako
ma G.Schroeder pareiškime. 
"Mes kalbame apie galimybę 
sukurti Rusijos ir Vokietijos 
"smegenų centrą", kuris na
grinėtų, kaip pagerinti santy
kius p lėto jan t bendrą stra
teginę partnerystę", - pažy
mima dokumente.

G .Schreoder, palaikantį 
glaudžius asmeninius tarpu
savio santykius su V.Putin, 
griežtai kritikavo Vokietijos 
politikai už tai, kad jis , tik 
palikęs kanclerio postą, sutiko 
dalyvauti Šiaurės Europos 
dujotiekio projekte, kuriam 
vadovauja "Gazprom". LRT

ties, pasirašytos 2003 metų 
birželį.

JAV ir ES sutartys suteikia 
abiejų šalių policijai ir proku
rorams naujų instrumentų ko
vojant su terorizmu, organi
zuotu nusikalstamumu, kito
mis sunkiomis nusikalstamu
mo formomis.

Abipusės teisinės pagalbos 
sutartys, tarp daugelio kitų 
dalykų, taip pat leidžia for
muoti bendras tyrimo grupes, 
naudoti vaizdo technologijas 
liudijimo procese, pasikeisti 
informacija apie nusikaltėlių 
naudojamas banko sąskaitas.

LG0TIC
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Turniškių ir Seimo kanceliarijos skandalai gali būti 

sukelti pačių valdančiosios koalic ijos partnerių , mano 
opozicijos pirmininkas Andrius Kubilius. "Susidaro vaizdas, 
kad Turniškių ir Seimo kanceliarijos skandalai yra sukelti ne 
tik skandalingų faktų paviešinimo, bet ir tebesitęsiančios 
vidinės tarppartinės kovos koalicijos viduje. A. Brazauskas 
turi A. Paulauskui aiškintis dėl Turniškių, po savaitės A. 
Paulauskas jau  turi aiškintis dėl Seimo kanceliarijos", - 
sutapimais stebėjosi A. Kubilius. "Pirma išvada, kurią galiu 
padaryti, yra paprasta: ši koalicija jau yra pavargusi ir skęstanti 
savo vidinėse rietenose", - pridūrė konservatorius. Anot jo, 
koaliciją  "skandina, tai kas ją  ir subūrė -  savanaudiški 
nom enklatūriniai įpročiai". Jis paragino valdančiuosius 
nedelsiant reaguoti į skandalingus faktus: "Sprendimai turi būti 
daromi nedelsiant, tiek reikalaujant asmeninės atsakomybės, 
tiek ir pertvarkant komunalinių įmonių ar Seimo kanceliarijos 
darbą". Opozicijos vadovas įsitikinęs, kad "delsimas žmonių 
suprantamas vienareikšmiškai, kad valdžia tikisi delsdama 
num arin ti v isus skandalus". Jo m anym u, Seim o, kaip  
in stitu c ijo s , au to rite tą  gali išge lbė ti tik  n ea tidė lio tin i 
sprendimai.

V alstyb ines m okesčių  in sp ek cijos vadovas te ig ia  
palaikantis nuomonę, kad reikia sukurti nuolat veikiančią 
instituciją, kuri galėtų ne tik tikrinti ataskaitas, bet vykdytų ir 
operatyvinę veiklą, turėtų ekspertų, galinčių profesionaliai 
įvertinti realias politinių kampanijų išlaidas. Jo manymu, 
tuomet politinių partijų, kampanijų bei politikų kontrolė būtų 
kur kas rimtesnė. "Turime daug kontroliuojančių institucijų. 
Politikai sulaukia M okesčių inspekcijos, Finansinių nu
sikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), Vyriausiosios, rinkimų 
komisijos (VRK), Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) dėmesio. 
Bet darbas vyksta fragmentiškai. Dažniausiai prieš ar po 
rinkimų. Nuo skandalo iki skandalo", - interviu Lietuvos rytui 
sakė VMI vadovas Modestas Kaseliauskas.

Didžiausiuose Lietuvos m iestuose Vilniuje ir Kaune 
pradėjo trūkti taksi vairuotojų, o keleiviai priversti iškviesto 
automobilio laukti kelias dešimtis minučių. Apie tai, kad 
trūksta vairuotojų, pernai prabilo Vilniaus taksi firmos. 
Sostinėje tapo įprasta taksi laukti po 30 minučių ir daugiau. 
Dabar kauniečiams neretai tenka palūkėti po 10-20 minučių, 
o kartais - ir pusvalandį. Taksi bendrovių atstovai sako, kad 
taip atsitiko sumažėjus vairuotojų, rašo Kauno diena. Taksi 
paslaugų teikėjų draugijos pirmininkas Robertas Brazys teigia, 
kad taksi vairuotojų trūksta, nes dalis žmonių pasitraukė iš 
verslo. "Gerai žinau, kad Kaune taip atsitiko ir todėl, kad daug 
vairuotojų perėjo į pusiau legalias firm as. Jie važinėja 
automobiliais su taksi ženklais, tačiau nemoka mokesčių. Tokie 
vairuotojai patys organizuoja sau darbą - dirba tada, kai nori, 
apsiskaičiavę, kada labiau apsimoka”, - sakė R.Brazys.

Su gerai žinomais lietuviškais prekės ženklais galima 
parduoti bet ką - tuo įsitikinę užsienio gamintojai, kurių 
produktai ant parduotuvių lentynų patenka su visiems iki 
skausmo pažįstamais pavadinimais. Dalis Lietuvos įmonių jau 
senai pardavė prekės ženklus, o kitos tiesiog iškėlė gamybą į 
užsienį, rašo Lietuvos rytas. Buvusio sovietų bloko šalyse 
noriai perkami televizoriai “Šilelis” , nors jie yra gaminami 
Turkijoje. “Klaipėdos maisto” dešras kemša ne uostamiesčio 
mėsininkai, o latviai ir estai. “Sirijaus” elementų pardavėjai 
pelnu nesiskundžia , nors pasku tinė ba te rija  L ietuvoje 
pagaminta senokai. Didelė dalis “Vilkmergės” alaus verdama 
ne Ukmergėje, o Lenkijoje. “Obelių” aliejaus gamintojų 
Rokiškio rajone jau nerastume, nes jie pluša Estijoje. Sportinės 
aprangos gamintojai “Audimas” ant etikečių irgi priversti 
užrašyti: "Pagaminta Kinijoje” .

"Buvau pažeminta, įžeista, pasijutau lyg šiukšlė", - savo 
nuoskaudą dėl kovo 7-ąją Jonavoje vykusio susitikimo su 
Darbo partijos vadu Viktoru Uspaskichu Lietuvos žinioms 
išliejo  Jonavos gyventoja I grupės invalidė R asa God- 
liauskienė. Pasak moters, į susitikimą miesto kultūros rūmuose 
su atvykusiais valdančiosios partijos nariais j i  nuvyko 
norėdama sužinoti naujienas iš pirmų lūpų. Moteris prisipažino 
net negalvojusi stoti į Darbo partiją. Per renginį žmonės ragina 
pateik ti k lausim us, o nedrįstan tieji - p rie iti pasikalbėti 
asmeniškai. "Privažiavau vežimėliu prie V. Uspaskicho ir 
nesigėdydam a paklausiau: "Pirm ininke, kaip mums, in 
validam s, nevaldantiem s kojų , nelaikantiem s šlapim o, 
išgyventi per m ėnesį gaunant 22 kom pensuojamas saus- 
kelnes?" Jis žinote ką atsakė? "Taupyk!" Net suakmenėjau", - 
pažeminimą prisiminė R.Godliauskienė.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

IR LENKIJOJE -  
TRIUKŠMAS 

DĖL APDOVANOJIMO
Lenkijos komercinei tele

vizijai TVN pranešus, kad 
daugelio lenkų nekenčiamą 
generolą Wojciech Jaruzelski 
šalies prezidentas Lech Ka
czynski apdovanojo Sibiro 
tremtinių kryžiumi, Lenkijos 
Sibiro tremtinių sąjunga pa
reiškė pasipiktinimą.

W .Jaruzelski nebuvo pa
kviestas į prezidentūrą atsiimti 
apdovanojimo. Jam namuose 
Sibiro tremtinių kryžių įteikė 
Lenkijos karo veteranų ir bu
vusių politin ių  kalin ių  są
jungos vadovai.

Lenkijos prezidento atsto
vas spaudai Maciej Lopinski 
televizijai nesugebėjo paaiš
kinti, kodėl buvęs Lenkijos 
jungtinės darbininkų partijos 
pirmasis sekretorius ir komu
nistinės Lenkijos gynybos mi
nistras gavo šį apdovanojimą. 
Pasak atstovo, kažkas padarė 
klaidą prezidento kanceliarijos 
apdovanojimų skyriuje.

G enerolas W .Jaruzelski 
pareiškė, jog yra patenkintas, 
kad prezidentas L.Kaczynski 
sugebėjo pakilti virš nesu
tarimų dėl istorijos.

Sibiro tremtinių kryžiaus 
apdovanojimas buvo įsteigtas 
prieš trejus metus, Antrojo 
pasaulinio karo metais į Sibirą 
ir Kazachstaną ištrem tiems 
lenkams pagerbti. Kryžius yra 
kančių, ištikimybės laisvei ir 
nepriklausomybei pagerbimo 
simbolis.

W.Jaruzelski su tėvais į Si
birą buvo ištremtas 1940 metais 
iš Lietuvos. Prasidėjus karui jis 
įstojo į Tado Kosciuškos divizi
ją, kurioje iki karo pabaigos 
kovėsi su hitlerininkais. Lenki
jos konservatoriai jau seniai 
reikalauja atimti iš W.Jaruzelski 
generolo laipsnį ir teisti jį už 
karo padėties Lenkijoje įvedi
mą 1981 metais. LRT

Julija Tymošenko, buvusi U k
rainos m inistrė pirm ininkė, ku
rią  naujasis prezidentas Juščen- 
ko pašalino iš tų pareigų, dabar 
vėl, kai jos partija rinkim uose 
tapo antroji pagal balsų daugu
mą, vėl reikalauja būti Ukrainos 
m inistre pirm ininke, nepaisant, 
kad  j i  buvo įtariam a turėjusi 
ryšius su korupcijos asmenimis.

AP

JAV senatoriai -  Jon Kyl iš Arizona valstijos, M ike DeW ine iš 
Ohio, Sam Brownback iš Kansas, Lindsey G raham  iš P. Carolinos 
ir Arlen Specter iš Pennsylvanijos, visi respublikonai, aptaria naują 
imigracijos įstatym o projektą.

AREŠTUOTI OPOZICIJOS VADOVAI
B alta rusijo s opozicijos 

vadovams Aleksandr Milin- 
kevič ir A leksandr Kozulin 
prokuratūra iškėlė baudžiamą
sias bylas. Abu politikai kalti
nami šiurkšiai pažeidę įstaty
mus reng ian t m asines de
monstracijas.

A.Kozulin buvo sulaikytas, 
kai milicija išvaikė opozicijos 
demonstraciją kovo 25 dieną, 
ir iki šiol jis laikomas Zodino 
rajono centro, esančio už 50 
km į šiaurės rytus nuo Minsko, 
tardymo izoliatoriuje. A.Kozu- 
lin neilgam buvo sulaikiusi 
milicija dar per rinkimų kam
paniją, kai kovo 2 dieną jis 
mėgino ateiti į oficialų Balta
rusijos liaudies susirinkimą.

Generalinis prokuroras pa
tvirtino, kad šiuo metu A.Ko- 
zulin yra areštuotas tardymo 
izoliatoriuje.

Baltarusijos opozicija visą 
savaitę rengė protesto akcijas 
M inske, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Jie protes
tavo prieš šalies prezidento 
Aleksandr Lukašenka perrin
kimą trečiajai kadencijai per 
kovo 19 dieną įvykusius prezi
dento rinkimus. Kaip pranešė 
spaudos konferencijoje gene
ralinis prokuroras, iš viso už 
dalyvavimą protesto akcijose 
buvo sulaikyti daugiau kaip 
500 žmonių, tarp jų - 21 už
sienio pilietis. "Visi nesank
cionuotų akcijų organizatoriai 
ir aktyvūs dalyviai už viešo
sios tvarkos pažeidimą bus pa
traukti administracinėn ar bau
džiamojon atsakomybėn pagal 
įstatymus ir atsižvelgiant į jų

LENKIJA IMASI VEIKSMŲ PRIES BALTARUSIJĄ
Lenkijos ministras pirmi

ninkas K azim ierz M arcin- 
kiewicz kovo 29 d. pareiškė, 
kad Lenkija ketina imtis veiks
mų prieš Baltarusiją, jei pa
dėtis šioje kaimyninėje šalyje 
nepasikeis. "Visi būtini žings
niai jau  atlikti, tik  ne visi 
šiandien gali būti paviešinti", 
- sakė premjeras. K.Marcin- 
kiewicz pridūrė, jog susitiks su 
Baltarusijos opozicijos vadovu 
Aleksandr Milinkevič, ir nuro
dė, kad Lenkija yra pasirengusi 
padėti Baltarusijoje persekio-

kaltės dydį", - sakoma specia
liame prokuratūros pareiški
me.

Generalinis prokuroras ko
vo 29 dieną taip pat sakė, kad 
prokuratūra per du mėnesius 
taip pat išnagrinės galimybę 
patraukti atsakomybėn už ne
sankcionuotų protesto akcijų 
organizavimą ir dalyvavimą 
jose kitą opozicijos kandidatą 
Aleksandr Milinkevič. "Buvu
sio kandidato į Baltarusijos 
prezidentus Milinkevič veiks
muose įžvelgiamas teisės pa
žeidimas pagal Baltarusijos 
administracinio kodekso 167 
straipsnį", - sakė P.Miklaševič, 
kurio žodžius cituoja Interfax. 
Už šį nusikaltimą gresia areš
tas iki 15 parų. Generalinis 
prokuroras pranešė, jog kovo 
1 dieną prokuratūra įspėjo A. 
Milinkevičių, kad neleistina 
rengti nesankcionuotus masi
nius renginius. Tačiau jis kovo 
1 dieną Minske surengė tokį 
renginį. "Todėl prokuratūra 
įžvelgia Milinkevičiaus veiks
muose veiką, kuri užtraukia at
sakomybę pagal Baltarusijos 
administracinio kodekso 167 
straipsnį. Per du mėnesius bus 
pa te ik tas M ilinkev ič iaus 
veiksmų, taip pat ir kovo 25 
dieną, teisinis įvertinimas", - 
sakė generalinis prokuroras.

Baltarusijos opozicija ir 
Vakarai pažymi, kad buvo su
klastoti kovo 19 dieną įvyku
sio prezidento rinkimų rezulta
tai, pagal kuriuos A.Lukašenka 
gavo 83 proc. balsų, A.Milin- 
kevič - 6 proc., o A.Kozulin - 
2,2 procento. LRT

jamiems žmonėms.
"Asmenims, Baltarusijoje 

klastojusiems rinkimų rezulta
tus ir persekiojusiems opozi
cijos narius, Lenkija jau pa
skelbė vizų sankcijas", - nau
jienų agentūrai PAP atsiųstame 
pranešime nurodė Lenkijos už
sienio reikalų ministerija.

M inisterija  taip pat pa
ragino Europos Sąjungą įšal
dyti asm enų, atsakingų už 
pagrindinių pilietinių laisvių 
pažeidimus Baltarusijoje, sąs
kaitas. Delfi
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RINKIMAI PAS LIETUVOS KAIMYNUS

Baltarusijoje, kurią anksčiau vadinome Gudija, kovo 19 d. 
įvyko prezidento rinkimai. Per pietus jau buvo Minske pranešta, 
kad rinkimai laikomi įvykusiais. Dabartinis autoritarinis 
prezidentas A. Lukašenka dar penkerius metus valdys valstybę, 
nes surinko 83% balsų. Tačiau Vakarų stebėtojai, kuriems 
pavyko šiaip taip būti sostinėje, skelbia, kad per nedemokra
tiškus rinkimus, kurių rezultatais abejojama, jis surinko bent 
dvigubai mažiau balsų.

Prezidentą į balsavimo vietą lydėjo dešimtys snaiperių, KGB 
pareigūnų ir milicininkų. Apsauga -  tarsi karo metu. Kitoje 
Minsko vietoje balsavo opozicijos kandidatas į prezidentus -  
buvęs valstybinio universiteto rektorius Aleksandr Kozulin, 
atvykęs su žmona, dukra ir vaikaičiu. Jis neseniai milicijos 
pareigūnų buvo sumuštas. Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos stebėtojai atkreipė dėmesį, kad tele
vizijoje rodomas tik gerasis prezidentas ir labai bloga opozicija, 
“baltarusių kraujo ištroškę” vakarai, o tarp jų ir lietuviai. “Mes 
per daug nesistengėme žymėti pažeidimus, nes tai beprasmiška, 
nes jau pirmoje dienos pusėje buvo aptikta tuščių rinkimų 
protokolų su rinkim ų kom isijos parašais.” Išankstinis 
balsavimas sukėlė įtarimus ne tik opozicijai, bet ir stebėtojams. 
Studentams buvo įsakyta balsuoti už dabartinį prezidentą, nes 
kitu atveju -  jie neteksią vietos bendrabutyje. Išankstiniu 
balsavimu liepta pasinaudoti ir valstybės tarnautojams, kurie 
balsavimo metu buvo filmuojami. Žmonių apklausinėjimus 
rinkimų vietose galėjo pravesti tik valdžios parinkti žurnalistai. 
Minske buvo daug milicijos ir kariuomenės, uždarytos kai 
kurios gatvės. Daugelis Minsko gyventojų nešiojamuose 
telefonuose gavo tokius pranešimus: “Šiandien provokatoriai 
ruošia kraujo praliejimą -  saugokite save ir savo sveikatą”. 
Baltarusijos KGB viršininkas S. Suchorenko pasakė, jog valdžia 
yra pasiruošusi specialias pajėgas panaudoti ne prieš 
demonstrantus, bet prieš teroristus.

Baltarusijos opozicija po rinkimų tą savaitę surengė protesto 
demonstraciją centrinėje sostinės dalyje, protestuodama prieš 
oficialius prezidento rinkimų rezultatus. Tą savaitę policija leido 
demonstruoti, tik penktadienį išvaikė demonstravusius ir suėmė 
mažiausiai 1,000 asmenų, kurių teismas vyko kelias minutes ir 
buvo patalpinti kalėjimuose. Tačiau opozicija, kurie dar nebuvo 
suimti, kovo 25 d., šeštadienį, kai tradiciškai minima komunistų 
valdžios neleidžiam a Laisvės diena, skirta pirm osios 
Baltarusijos valstybės nepriklausomybės paskelbimui 918 
metais atminti, surengė dar vieną protesto mitingą. Tuo metu 
buvo suimtas ir kandidatavęs Aleksandr Kozulin, kurio šeima 
nežino kur jis išvežtas ir kalinamas.

Financial Times dienraštis teigia, kad Europos Sąjunga, JAV, 
Kanada paskelbė nepripažįstančios Baltarusijos rinkimų 
teisingais ir apriboja kai kuriuos santykius, kad padėtų panai
kinti paskutinę diktatūrą Europoje. Maskva paskelbė, kad Vaka
rai kišosi į rinkimus ir Rusijos užsienio reikalų ministras net 
suabejojo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
nešališkumu. JAV Valstybės sekr. padėjėjas Dan Fried pranešė, 
jog JAV atkreipia pasaulio dėmesį, kas vyksta Baltarusijoje ir 
ragina paleisti kalinius, o ypač buvusį kandidatą A. Kozulin.

S. Tūbėnas

NEVENGIANT TIESOS APIE EMIGRACIJĄ
Valstybei ir tautai žalingai 

emigracijai iš Lietuvos sustab
dyti pirmiausia būtina dalykus 
vadinti tikrais vardais. Svei
kintinos dr. Povilo Jakučionio 
blaivios mintys tuo klausimu 
2006 m. kovo 23 d. (Nr.12) 
Tremtinyje. Jis ten tarp kitko 
sugriovė didįjį "bedarbių bėgi
mo" melą, kuris neatsakingai 
naudojamas kaip pirmas "bė
gimo" pateisinimas. Kvalifi
kuotų darbuotojų stoka nu
traukia pirmąją to melo kaukę. 
O neva bėgą skurdžiai be
darbiai neturi pinigų net bi
lietui į Vilnių nusipirkti. Reikia 
nuplėšti ir "bėgimo" (be rau
donarmiečių durtuvų ir Sibiro 
trem ties pavojaus) kaukę. 
Vyksta ne "bėgimas", o pabė
gimas: pabėgimas nuo parei
gos tėvų kraštui -  Tėvynei; 
nuo pareigos prisidėti prie Lie
tuvos priešų nuniokotos (eko
nominiai ir dvasiniai) Lietuvos 
atstatymo.

Pabrėžtina, kad čia nekal
bama apie tuos, kurie parodo 
pagirtinos drąsos ir iniciatyvos 
užsidirbti lėšų užsieniuose, ten 
imantis bet kokio darbo, kad 
padėjus ekonominius pagrin
dus savo ar artimųjų projek
tams Lietuvoje. Jie yra lietu
viai "investuotojai" į Lietuvos 
atstatymą.

Tačiau keblus klausimas, ar 
galime pilnai pasmerkti kaip 
dezertyrus iš kovos lauko net 
ir tuos, kurie, pareiškę, "kas 
man iš tos Lietuvos", atsuka 
tėvų žemei nugarą ir eina ieš
koti ne darbo, o uždarbio, gal 
lengvai parsiduos ir trečiam, 
daugiau užmokančiam kraštui. 
Vienok jie yra apgailėtini, o ne 
beatodairiškai pasm erktini, 
nes yra šlykščiausios žinomos 
pasaulyje sistemos -  komuniz
mo okupacijos aukos. Naciai 
dujų kamerose kitas tautas žu
dė nuodingomis dujomis, o 
komunistai už "geležinės už
dangos", lyg didžiulėje kame
roje, tautas žudė tautiškumui ir 
patriotizmui nuodingomis me
lagingų idėjų formomis.

Karo ginklų skeveldros pa
liko daugybę žmonių be rankų 
ir kojų, o didžiojo melo dujos

A. LUKAŠENKA PADĖKOJO 4 BALTARUSIJOS DRAUGAMS
Aleksandr Lukašenka nu

siuntė padėkos laiškus keturių 
valstybių vadovams, pasveiki
nusiems jį su išrinkimu dar 
vienai Baltarusijos prezidento 
kadencijai, pranešė "Laisvės 
radijas". Laiškus paskutiniu 
diktatoriumi Europoje vadi
namas Baltarusijos vadovas 
nusiuntė kaimyninės Rusijos 
prezidentui Vladimir Putin, 
komunistinės Kinijos prezi
dentui Hu Jintao, Kubos dik
tatoriui Fidel Castro ir griež
to jo  kurso  besila ikančiam  
Irano prezidentui Mahmoud 
Ahmadinejad.

daugelį sovietinėje kameroje 
uždarytų žmonių paliko be 
vieno iš šviesiausių jausm ų 
širdyje -  be Tėvynės meilės 
jausmo, kurį seka net iki mir
ties pasiaukoti skatinąs patrio
tizmas. Tad tie filosofai, kurie 
lyg kokie habilituoti runkeliai, 
niekina patriotizmą, atgaivina 
antipatriotinių užsilikusių dujų 
veikimą. Be Tėvynės meilės 
jausmo žmogus yra dvasinis 
invalidas.

Tad reikia gailėtis ir už
jausti tuos, kurie tą kilnų ir 
žmogų virš savęs pakeliantį 
jausm ą yra praradę. Jie yra 
tolygūs kurtiems, kurie negirdi 
lakštingalos, akliems, kurie 
nemato dangaus žvaigždžių ir 
margaspalvių pievų. Kadangi 
ir pastariesiem s kartais yra 
viltis pagyti, reikia tikėtis, kad 
atsidūrę svetur, tapę svetimais 
tarp svetimųjų, jie pajus Tėvy
nės laukų, artimųjų šiltos šyp
senos trauką ir atgaus Tėvynės 
meilę, tapdami tikrais lietu
viais, o ne pasaulyje pasimetu
siais kosmopolitais.

Tam reikia, kad juos už- 
jaustume, bet taipogi ne laiky
tume jų  kažkokiais gudragal
viais, gudresniais už likusius 
pakelti Lietuvos atsistatymo 
vargus ir darbus.

Jokiu būdu neprisidėkime 
prie plepalų, kad tie Lietuvą 
apleidę lietuviai -  yra Nepri
klausomybės aukos: raudo
nojo materializmo apakinti jie 
negirdėjo net Kudirkos pa
sm erkim o tų, kurie atsuko 
nugarą tau ta i dėl svetim o 
"trupiniuko aukso, skanios 
sriubos šaukšto"

Įdomiai nuteikė neseniai 
girdėta žinia apie bėdon pa
kliuvusius mūsų tautiečius 
užsieniuose, apgulančius Lie
tuvos ambasadas su pagalbos 
prašymais ar reikalavimais. Jei 
bėdon pak liuvo  tie , kurie  
išvyko užsidirbti lėšų ir grįžti, 
turi moralinę teisę pagalbai. O 
kiti, lyg turėtų pagalbos bėdoje 
ieškoti kokioje nors kosmopo
litinėje ambasadoje.

Žinoma, kad ir pastarųjų 
negalima atstumti: visi yra mū
sų tautos vaikai. Ir yra dar

Daugiau Baltarusijos vado 
iš pirmųjų asmenų nepasvei
kino niekas.

Kaip jau pranešta, pirmasis 
A.Lukašenka pasveikino Rusi
jos prezidentas, net nelaukda
mas oficialių rinkimų rezul
tatų. Tuo tarpu tiksli A. Luka
šenka inauguracijos data vis 
dar neskelbiama. Tik žinoma, 
kad jo inauguracija turi įvykti 
per du mėnesius po rinkimų.

Tačiau iškilmingai ceremo
nijai jau viskas parengta, pa
žymi radijo stotis. Renginys 
prasidės Respublikos rūmuo
se, kur A .L ukašenka duos

galimybė, kad, neradę "kos
mopolitinės ambasados", tokie 
pajus savos ambasados pras
mę.

Deja, mūsų žiniasklaidoje 
per dažnai pasitaiko lyg ir ska
tin im ai išvykti, rodant tik 
"laimingus", be jokių bėdų ir 
pažeminimų, "ten" įsikūrusius 
besilinksminančius išeivius. 
Kalbama tik apie tai, kiek už
dirbama, o ne kiek tai kainuoja 
įvairiais neparodomais būdais.

Ypač apgailėtini tie, kurie 
žada sugrįžti, "kai Lietuvoje 
bus viskas geriau". Jie yra lyg 
sūnūs, sakantys ligotai moti
nai: "kai tu prikaposi malkų, 
užkaišiosi stubos sienų ply
šius, pakūrensi k rosn į, aš 
sugrįšiu." Tačiau ir tokie gali 
grįžti kaip "sūnūs palaidūnai".

"Protų nutekėjimai", išnau
dojus Lietuvos Respublikos 
aukštąsias mokyklas, sustab
dymui padėtų Pirmojoje Res
publikoje naudotas atsimokė- 
jimo už valdiškas stipendijas 
metodas. Stipendininkas pasi
rašė sutartį, kad Lietuvoje ar 
užsieniuose baigęs mokslus, 
bent 3 metus dirbs Lietuvoje 
jam  nurodytoje srityje.

K adangi dabar atsirado 
"nutekėjimas", tokią sutartį 
turėtų pasirašyti kiekvienas į 
aukštąjį mokslą kopiąs Lietu
vos pilietis. Jei nelieki dirbti 
L ietuvoje, apm okėk pilną, 
realią vieno studento išmoks
linimo kainą, su nuošimčiais. 
Antraip, kaip prasiskolinęs 
valstybei, būsi iš bet kur sugrą
žintas. O "trečiąją bangą" le
pinti jų  ir jų  vaikų lietuviš
kumo (?) kuriam laikui išlai
kymui Respublikos iždo są- 
skaiton yra nusikaltimas prieš 
Tėvynėje liekantį jaunim ą. 
Kur yra valstybės rūpinimasis 
ir parama patriotinėms moks
leivių organizacijoms -  skau
tams, ateitininkams, valančiu- 
kams, kudirkiečiams?

Tad žiūrėkime į emigraciją 
blaiviai, vadinkime dalykus 
tikrais vardais. Tai padės su
stabdyti pabėgėlius ir grąžinti 
dalį pabėgusiųjų nuo Tėvynės 
bėdų.

Vilius Bražėnas

priesaiką. Po to jis eis į Spalio 
aikštę.

Iškilm ingam  prezidento  
išėjimui Vitebske jau išaustas 
maždaug 200 metrų ilgio kili
minis takas, kuris bus patiestas 
nuo rūmų iki pat važiuoja
mosios dalies. Po to aikšte 
iškilmingai pražygiuos kariuo
menė, kuri duos priesaiką pre
zidentui - ginkluotųjų pajėgų 
vyriausiajam  vadui. Vakare 
Spalio aikštėje koncertuos Bal
tarusijos estrados žvaigždės, 
kurios aktyviai dalyvavo pro
pagandiniuose koncertuose 
"Už Baltarusiją!". LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus kovo 28 d. skaitė 
metinį pranešim ą Seime lietuvių tautai. www.president.lt

KREMLIUS ŽLUGDO 
MAŽEIKIU NAFTOS" PARDAVIMĄ

V. PRUDNIKOVO ŠEIMA KELIAUJA 
UŽ MINISTERIJOS PINIGUS

Kultūros ministras Vladi
miras Prudnikovas niekaip ne
išbrenda iš skandalų. Išaiškėjus, 
kad V. Prudnikovo žmona ir 
dukra už ministerijos pinigus 
dažnai lankosi Lietuvos amba
sadose, šiai faktais susidomėjo 
ir etikos sargai.

V. Prudnikovui neseniai pa
vyko įtikinti premjerą Algirdą 
Brazauską, kad Londone ver
tėjo surengti Lietuvos kultūros 
atašė susitikimą, kainavusį apie 
50 tūkst. litų.

Tačiau ministrui netrukus 
gali tekti aiškintis ne tik Vyriau
sybės vadovui, bet ir etikos sar
gams, rašo dienraštis Lietuvos 
rytas.

D ienraščio  teig im u, V. 
Prudnikovo žmona pianistė 
Nijolė Ralytė ir dukra Ieva 
Prudnikovaitė neretai lankosi 
Lietuvos ambasadose, o už jų 
keliones sum oka K ultūros 
ministerija.

Kai Vasario 16-osios proga 
vyko minėjimas ir koncertas 
Romoje, N. Ralytė akompa
navo dviem buvusioms savo 
vyro mokinėms, kurios šiuo 
metu yra išvykusios mokytis į 
Londoną.

Tų pačių švenčių proga N. 
Ralytė buvo išvykusi ir į Taliną. 
Ji akompanavo Estijos sostinėje 
dainavusiai dukrai Ievai.

N. Ralytė Lietuvos rytui 
pripažino, kad už jos kelionę 
bei gyvenimą Romoje sumokė
jo Kultūros ministerija. "Kiek 
žinau, mūsų išlaidomis Taline 
asmeniškai rūpinosi Lietuvos 
ambasadorius Estijoje Antanas 
Vinkus", -  prisiminė ministro 
žmona.

Vasario 16-osios proga į 
Taliną buvo nuvykęs ir V. Prud
nikovas, kuris taip pat padai
navo keletą kūrinių.

Kultūros ministerija infor
mavo, kad Vasario 16-osios 
minėjimams bei koncertams 
Romoje buvo skirta 10,766 
litai, o Taline -  8,762 litai.

Kaip tvirtino jo atstovė, mi
nistras šiuo metu serga, lankosi 
pas gydytojus, todėl su juo 
susisiekti neįmanoma.

Šią savaitę pareigas pradė
jusiai eiti Vyriausiosios tarny
binės etikos komisijos vadovei 
Jolantai Petkevičienei V. Prud
nikovo žmonos kelionių aplin
kybės pasirodė įtartinos.

"Kyla įtarimų dėl interesų 
konflikto. M inistras turėtų 
žinoti, kad neturi teisės priimti 
palankių sprendimų sau arti
miems žmonėms", -  sakė J. 
Petkevičienė. LGITIC

ĮSTEIGTI NAUJI DEPARTAMENTO APDOVANOJIMAI
Tautinių mažumų ir išei

vijos departamento prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 
kolegija patvirtino Vyčio ap
dovanojimo nuostatus. Vyčio 
apdovanojimas, kurį sudaro 
pažymėjimas ir bronzinė raite
lio skulptūra, bus skiriami lie
tuvybės labui nusipelniusiems 
Lietuvos Respublikos ir užsie
nio valstybių verslininkams 
pagerbti bei pažymėti jų  ypa
tingus nuopelnus puoselėjant 
skatinant, plėtojant ir remiant 
lietuvybę.

Departamento kolegija taip 
pat patvirtino Liudviko Rėzos 
apdovanojim o nuostatus. 
Liudviko Rėzos apdovanoji-

R usijos specia lio siom s 
tarnyboms Kremlius yra pave
dęs žūtbūt sužlugdyti "Jukos" 
planuojamą "Mažeikių naftos" 
akcijų pardavimą. Rusai ban
dys paveikti ir Olandijos teis
mą, kovo 31 d. rašo Lietuvos 
rytas.

Rusijos valdžia siekia susi
grąžinti lėšas, kurias "Jukos" 
yra skolingas Rusijos biudže
tui už neva nesumokėtus mo
kesčius. Pasak dienraščio , 
Rusijos valdžia dėl buvusio 
"Jukos" vadovo Michail Cho- 
dorkovski politinių ambicijų 
jau baigia sužlugdyti koncer
ną, o jos vadovas įkištas į 
kalėjimą.

Tuo tarpu Lietuvos Vyriau
sybė norėtų iš "Jukos" išpirktą 
53,7 proc. "Mažeikių naftos" 
akcijų paketą vėliau parduoti 
Kazachstano įmonei "Kazmu- 
naigaz".

Kovo 30 d. atmosfera Vil
niuje, anot dienraščio, buvo 
įkaitusi iki raudonumo.

Anksti ryte premjeras Al
girdas Brazauskas pranešė, 
kad "Jukos" sureagavo į griež
tą Vyriausybės poziciją ir į 
Lietuvą atvyks koncerno va
dovas. Vyriausybės vadovas 
vylėsi, kad šią savaitę ar kitos 
pradžioje su "Jukos" bus pasi
rašytos sutartys dėl akcijų 
išpirkimo.

Ryte konservatorių vado
vas Andrius Kubilius pareiškė, 
kad jeigu "Mažeikių nafta" 
atsidurs R usijos koncerno 
"Rosneft" rankose, premjeras 
turės prisiimti visą atsakomybę 
ir atsistatydinti.

Netrukus pareiškim ą dėl 
bendrovės "Mažeikių nafta" 
išplatino ir Darbo partija. Jame 
partijos vadovas Viktoras Us- 
paskichas paragino nacionali
zuoti įmonę.

Po pietų Seime premjeras 
A.Brazauskas kalbėjo nieko 
gero nežadančiu  tonu. Jis 
paaiškino, kad su "Jukos" dar 
kovo 23 dieną buvo suderintos 
sutartys, bet "Jukos" atstovai

mas, kurį sudaro pažymėjimas 
ir bronzinė L. Rėzos skulptū
rėlė, bus skiriami nusipelniu
siems Lietuvos Respublikos ir 
užsienio valstybių piliečiams 
pagerbti bei pažymėti jų  ypa
tingus nuopelnus puoselėjant, 
skatinant, plėtojant ir remiant 
lituanistinį švietimą.

Iki šiol departamento apdo
vanojimas buvo Aukso ženklas 
“Už nuopelnus” ir Sidabro 
ženklas “Už nuopelnus” .

Jonas R um sa , Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės atstovas  
spaudai

vėliau dingo kaip į vandenį. 
Kovo 28 d. jiem s buvo iš
siųstas laiškas, kuriame pagra
sinta tarptautiniu arbitražu.

Premjeras teigė, kad įmo
nės nacionalizavimo idėja nėra 
utopija. Jei reikalai Vyriausy
bei k lostysis nepalank ia i, 
Seimui bus pateiktas projektas 
dėl "Mažeikių naftos" naciona
lizavimo, o "Jukos" už akcijas 
gali būti atlyginta net rinkos 
kaina.

Per 4 valandas trukusį Lie
tuvos ir "Jukos" derybininkų 
susitikimą kovo 31 d. susitarti 
dėl "Mažeikių naftos" akcijų 
pirkim o nepavyko. Tačiau 
"Jukos" vadovas tikisi, kad 
derybininkams sutarti pavyks, 
ir Lietuvai "Mažeikių naftos" 
akcijų nacionalizuoti nepri
reiks.

"Jeigu pavyks tinkam ai 
susitarti, žinoma, linkstame 
parduoti "Mažeikių naftos" 
akcijas Lietuvos Vyriausybei. 
Būtent to link ir dirbame", - po 
susitikimo teigė "Jukos" pre
zidentas S.Theede.

Tačiau, paklaustas, ar dėl 
sandorio susitarta iš esmės, 
S.Theede atsakė, kad "taip 
toli" nesiryžta vertinti. Jis 
pripažino, kad "Jukos" nėra 
nutraukusi konkurso dėl "Ma
žeikių naftos" akcijų proceso. 
"Kompanijos, kurios pateikė 
pasiūlymus, buvo patikintos, 
kad jų  pasiū lym ai vis dar 
galioja. Tačiau tuo pat metu 
tikime, kad akcijų pardavimas 
Lietuvai yra efektyvus būdas 
šitas akcijas perduoti", - teigė 
"Jukos" vadovas.

Anot jo, derybos dėl Ma
žeikių įmonės akcijų trunka 
taip ilgai, nes reikia atsižvelgti

LIETUVOS ŽVILGSNIS 
Į AFRIKĄ

Artimiausiu metu Lietuva 
planuoja suteikti humanitarinę 
param ą vienai skurdžiausių 
A frikos valstybių - M auri
tanijai. Tai būtų pirmasis Lie
tuvos projektas šalyje, kurios 
trečdalį biudžeto sudaro pa
galbos lėšos iš užsienio.

Dviejų Lietuvos ministerijų 
delegacija neseniai grižo iš 
M auritanijos. Šioje Afrikos 
valstybėje mūsų šalis turi ke
letą interesų, o pagrindinis - 
žuvininkystės plėtra. Manoma, 
kad skurstančią M auritaniją 
Lietuva daugiausia parems 
sveikatos apsaugos srityje.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

į daugybę dalykų, patenkinti 
skirtingus interesus, tad kartais 
"tenka žengti keletą žingsnių 
atgal, kad vėl būtų galima eiti 
į priekį".

Paklaustas, kaip vertina 
premjero Algirdo Brazausko 
pareiškimą apie Vyriausybės 
ketinimą nacionalizuoti "Ma
žeikių naftą", S.Theede teigė, 
jog tai -  bet kokios Vyriau
sybės teisė, tačiau efektyviau 
būtų dėl akcijų pardavim o 
susitarti.

"Mes v isi tik im ės, kad 
reikalas iki nacionalizavimo 
neprieis", - sakė "Jukos" va
dovas.

Anot jo, Maskvos arbitra- 
žinio teismo sprendimas ne
le isti "Jukos" be laik inojo  
stebėtojo leidimo pardavinėti 
užsienyje registruoto  turto 
kelio "Mažeikių naftos" akcijų 
pardavimui neuždaro.

"Galbūt kai kurie asmenys 
Rusijoje mano kitaip. Tokiu 
atveju pirmiausia būtų kreipi
masis į teismą Nyderlanduose, 
bet, mes tikime, kad galėtume 
tęsti pardavimą", - kalbėjo S. 
Theede.

Lietuvos ūkio m inistras 
Kęstutis Daukšys žurnalistams 
pripažino, kad iki galo nesu
tariama ir dėl kainos už "Ma
žeikių naftos" akcijas.

Maskvos arbitražas paten
kino "Jukos" laikinojo stebė
tojo prašymą uždrausti koncer
no vadovybei be stebėtojo 
sutikimo išpardavinėti "Jukos" 
turtą. Tačiau Lietuvos teisinin
kai tikina, kad arbitražo drau
dimas negalioja "M ažeikių 
naftos" akcijoms, nes jas valdo 
antrinė "Jukos" bendrovė Ny
derlanduose. LGITIC, LRT

Neatmetama galimybė ateityje 
plėsti pagalbos mastą, nors 
pradžioje tokiai donorystei 
ketinam a skirti vos kelias
dešimt tūkstančių litų.

U žsienio reikalų  m inis
terijos Daugiašalių santykių 
departamento direktorius Ro
kas Bernotas teigė į Maurita
niją šios šalies diplomatų kvie
timu vykęs užmegzti artimes
nių dvišalių ryšių.

Mauritanijos krantus ska
laujantys Atlanto vandenys - 
vieni žuvingiausių pasaulyje. 
Lietuvos žvejai jau  dešim t
mečius čia gaudo žuvis. LGITIC

http://www.president.lt
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SIGNATARU KLUBO LEIDINIAI
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras 

dr. Leonas Milčius

Tikriausiai nesuklysiu pasa
kęs, kad bene svarbiausias 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų klubo veiklos 
baras yra leidybinė veikla, 
rūpinimasis, kad tiek 1918 m. 
vasario 16-osios, tiek 1990m. 
kovo 11-osios istorinių Aktų 
signatarų veikla, jų  palikimas 
būtų deramai įamžinti. Kartais 
pasakoma, kad su Kovo 11- 
osios Akto signatarais nėra ko 
skubėti, dauguma dar gyvi, 
aktyviai dalyvauja politikoje, 
visuomeniniame gyvenime ir, 
žiūrėk, buvęs vienas ar kitas 
paskubėtas įvertinim as jau  
tampa neteisingas. Ir tai tiesa, 
tad niekas nekalba apie gyvųjų 
signatarų kokį tai ženklesnį 
įvertinimą ar atminima, ateis 
laikas ir bus matyti -  verta ar 
neverta tą ar kitą signatarą nors 
kuo įmažinti, priminti. Tad šiuo 
metu kalbama tik apie miru
siųjų signatarų įamžinimą, apie 
jį išleidžiant nors ir nedidelės 
apimties leidinuką.

Iš kitos pusės, šiuo metu 
susiduriant su tais sunkumais, 
kurie iškyla renkant žinias apie 
1918 m. Vasario 16-osios Akto 
signatarus, skubama nors kiek 
archyvinių duomenų sukaupti ir 
apie 1990 m. signatarus, netgi 
gyvuosius. Ir pasirodo, kad 
susigriebta visai laiku, nes su 
kiekvienais metais Signatarų 
klubo narių gretos mažėja, o 
smėlių kauburėlių, kurie papuo
šiami kuklia bronzine plokštele, 
pažyminčia, kad čia palaidotas 
signataras -  daugėja. Galima 
pasidžiaugti, kad pritariant 
Vyriausybei, jau beveik apie 
visus signatarus sukaupta ar
chyvinė filmuota medžiaga,

Leidinio “ 1990 kovo 11 Lietuvos valstybingum o raidoje” viršelis.

kiekvienam signatarui skiriant 
beveik dvi valandas, išleistas 
kompaktinis diskas, kuriame 
įrašyti trumpi signatarų pasi
sakymai. Dalis signatarų Lietu
vos valstybės archyvui perdavė 
savo asmeninius 1989 -1992 
metų archyvus. Bet kol kas 
tokios m edžiagos sukaupta 
labai mažai. Apie visus 1990 m. 
kovo 11-osios d. Nepriklauso
mas valstybės atstatymo akto 
signatarus, tuometinės Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Ta
rybos -  Atkuriamojo Seimo 
deputatus 2000 m. Signatarų 
klubas išleido albumo formos 
leidinį. Bet tai yra tik kukli viso 
laukiamo darbo pradžia.

Gal šiek tiek daugiau pada
ryta įamžinant mirusius signa
tarus. Kol kas apie kiekvieną 
mirusį signatarą išleidžiami 
nedideli, 120 -  150 psl. leidi
niai, kurie sudaro vieningą se
riją "1990 m. kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto signa
tarai". Tokių leidinių jau turime 
penkis. Taip pagerbti jau mirę 
signatarai Gintaras Ramonas, 
Valerijonas Sadreika, Jokūbas 
Minkevičius, Česlovas Kuda
ba, Kazimieras Antanavičius. 
Jau parengti ir dar šiais metais 
turėtų pasirodyti leidiniai skirti 
Birutei Nedzinskienei ir Petrui 
Poškui. Ieškoma autorių, kurie 
sutiktų parengti leidinius apie 
visai neseniai į amžinybę iš
ėjusius signatarus Povilą Ak- 
somaitį ir Vytautą Paliūną. Jau 
pirmoji tokio darbo patirtis pa
rodė, kad išleisti, nors ir nedi
delės apimties leidinuką, nėra 
taip paprasta, nes atskleidžiant 
to laikotarpio signataro politinę 
veiklą, norima išlaikyti objek-

Signatarai klube. Iš k: Jonas Pangonis, Birutė Valionytė (klubo prezidentė), Romualdas Rudzys, 
Antanas Karoblis ir straipsnio autorius Leonas Milčius.

tyvumą, istorinę tiesą, o taip pat 
pilnai parodyti signatarą kaip 
žmogų, asmenybę, jo  gyveni
mo kelius atvedusius į Kovo 
11-ąją. Stengiantis, kad leidinys 
tikrai atitiktų tuos kriterijus ir 
tuo pačiu kuo nors neužgautų 
artimųjų, parengtą medžiagą 
peržiūri iš signatarų klubo narių 
sudaryta septynių asmenų red
kolegija, o pageidaujant, ir 
mirusiojo signataro šeimos na
riai.

Jau dabar, kai vartai ir skai
tai išleistus leidinius, aiškiai 
matai, kad jie ne tik įamžina 
vieną ar k itą  signatarą, bet 
palieka daug daugiau ir daug 
svarbiau -  kaip iš didesnių ar 
mažesnių, ryškesnių ar mažiau 
ryškių įvairiaspalvių mozaikos 
gabalėlių kuria vieną didelį, 
gražų paties svarbiausiojo  
mūsų kartos laikotarpio - Sąjū
džio ir pirmųjų Nepriklausomy
bės metų, tiesiog dienų, visos 
Lietuvos gyvąjį paveikslą. Per 
signatarus, kurie buvo išrinkti 
toje ar kitoje apygardoje, tame 
ar kitame rajone, mieste, pri
menami ir tos aplinkos žmonės, 
jų  indėlis. Primenama, kokie 
renginiai tuo metu toje vieto
vėje vyko, kokie paminklai 
buvo atstatyti ar pastatyti nauji, 
kaip  prisim inti ir pagerbti 
žuvusieji už laisvę partizanai, 
trem tiniai ir kiti kovotojai. 
Tokiu būdu primenami ir įam
žinami ne vieni signatarai, bet 
šimtai ir tūkstančiai kitų šalia 
buvusių, dirbusių ir gal ne 
mažiau prie Nepriklausomybės 
paskelbim o, jo s  išlaikym o 
prisidėjusių žmonių, jų gyve
nimai ir jų darbai. Kiekviename 
leidinyje apstu nuotraukų ir 
kitos dokumentinės medžiagos. 
Tad galima tik įsivaizduoti, 
kiek daug jos tokiu keliu bus 
palikta istorikams, būsimiems 
politikams, jaunajai kartai.

Mirusieji signatarai įamži
nami ir kitais būdais. Biržiečiai 
Petro Poškaus vardu pavadino 
jo iniciatyva pastatytą mokyklą.

it ■ ■ ČL#- J—S >  ■

J 2

Prie Jurbarko Naujamiesčio 
vidurinės mokyklos pritvirtina 
lenta primins, kad čia mokėsi 
signatarė Birutė Nedzinskienė. 
Ir vėl svarbiausia ne ta ar kita 
pavardė, bet tos mokyklos, to 
miestelio, tos vietovės istorijos 
prim inim as, čia esančių ir 
dirbančių žmonių supratimo 
apie pilietiškumą, savo tautinę 
garbę, kultūrą įam žinim as. 
Viename kitame kraštotyros, 
mokyklos muziejuje suranda
ma vietos ir iš čia išėjusio sig
nataro knygoms, straipsniams, 
nuotraukoms ar kitiems svar
besniems dokumentams. Labai 
svarbu, nes nebūna atskiro, 
specialus laiko krašto ar visos 
valstybės istorijai kurti. Ji 
kuriama kiekvieną dieną. Lyg 
pastatas, po nedidelį akmenėlį. 
Ir tik vėlesnis laikas parodo, kas 
yra svarbu, o kas ne, kas ateities 
kartoms bus palikta, o kas bus 
atmesta.

Netgi Baltarusijoje, prie 
Švokšto ežero, dar šiais metais, 
jei tik pavyks nugalėti vietinės 
Baltarusijos valdžios barjerus, 
norėtume pastatyti koplytstulpį, 
kuris primins, kad ten, toje 
vietoje, buvo Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signataro 
profesoriaus Česlovo Kudabos 
gimtoji sodyba. Nors ir koplyt
stulpis pagamintas, ir Baltaru
sijos Ministrų Tarybos leidimas 
išduotas, bet vietinė valdžia dar 
norėtų, kad ir kelią iki koplyt
stulpio išasfaltuotume. O tokių 
galimybių mūsų klubas ar Bal
tarusijoje gyvenantys lietuviai 
tikrai neturi. Tad tenka laukti 
geresnio supratimo. Bet tai Bal
tarusijoje. Gal Lietuvoje pana
šūs reikalai būtų sprendžiami 
lengviau.

Seimo rūmuose Signatarų 
klubas užima tikrai nedidelį 
kambarėlį, bet ir į jį dažnai už
suka į ekskursiją po Seimą at
važiavę moksleiviai bei kiti 
lankytojai. Visados jiems norisi 
ne tik papasakoti, bet ir įduoti 
kokį leidinuką, kuris ilgiau pri

mintų, kas tai yra signatarai, 
kuo reikšmingas kovo 11-osios 
Aktas. O ir mokykloms, biblio
tekoms populiarių leidinių apie 
tai, oi kaip trūksta! Tad praeitais 
metais Lietuvos Nepriklauso
mybės 15-ųjų metinių proga 
Klubas parengė ir išleido spal
votą leidinį "1990 kovo 11 
Lietuvos valstybingumo rai
doje". Knygelėje pateikti ne tik 
svarbiausieji 1990 metų kovo 
11-ąją dieną priim ti doku
mentai, bet ir istorinės gairės 
viso mūsų ilgo ėjimo į laisvę, 
svarbiausios Lietuvos valstybės 
istorijos datos, valstybingumo 
raida, pagrindinės žinios apie 
kraštą. Knygelės pabaigoje 
patalpintos visų Lietuvos Res
publikos Aukščiausios Tarybos 
-  Atkuriamojo Seimo deputatų 
nuotraukos.

Atrodė, kad pradžioje pa
kaks ir dešimties tūkstančių 
egzempliorių tiražo, bet vėliau, 
šiek tiek ištaisius kai kurias 
klaideles, o kai ką ir patiks
linus, papildomai buvo išleista 
dar virš šešių tūkstančių eg
zempliorių. Ir tai, atrodo, dar 
mažoka. Taip viskas greitai 
buvo išdalinta mokykloms, 
b ib lio tekom s, jaun iesiem s 
Klubo svečiams. Abu tiražai 
tiesiog tirpte ištirpo. Leidi
nukas būtų labai naudingas ir 
užsienyje gyvenančių lietu
viams, jų  vaikams, o gal ir ne 
tik lietuviams. Tad tikrai būtų 
gerai, kad knygelės leidimas 
dar kartą būtų pakartotas, o 
taip pat ji išversta ir išleista 
anglų kalba.

Žinoma, daug leidinių sig
natarai, buvę deputatai išlei
džia ir asmeniškai. Tai ne tik 
moksliniai darbai ar politiniai, 
publicistiniai straipsniai, bet ir 
prisiminimai, prozos, poezijos 
kūriniai. Visa tai sudaro ben
dros mūsų kultūros, literatūros 
ir istorijos dalį. Būtų gerai, kad 
ta patirtis, istorinė atmintis kuo 
ilgiau išliktų, kad ją kuo dau
giau perimtų kiti, jaunimas.
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KOVO VIENUOLIKTOSIOS PROGA
Euro parlamentaras ir Ko

vo 11-tosios akto signataras 
prof. Vytautas Landsbergis 
praėjusiais metais šiai ypatin
gai progai paminėti iškilmin
game Seimo posėdyje Vilniuje 
savo sveikinimo kalboje palin
kėjo kiekvienam giedančiam 
Lietuvos valstybės himną iš
girsti to himno žodžius.

“Tai labai nuostabus him
nas” -  sakė prof. V.Lands- 
bergis. “Nė viena valstybė 
tokio neturi”. Jis ypač atkreipė 
dėmesį į tai, kad kai kur šis 
him nas skam ba kaip išk il
mingas pasižadėjimas, o kai 
kur -  kaip  m alda. Ir kaip 
pavyzdį jis panaudojo frazę “Ir 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
te ly d i” . Jo teig im u mums 
visiem s reik ia būti šviesos 
vaikais -  ne tos kuri apšviečia 
tam sumas, bet tos kuri ap
šviečia dvasią ir protą. Nes tik 
tokia šviesa lydės mūsų žings
nius, tik su ja  ateis ir tiesa apie 
kurią Šventajame Rašte skaito
ma, kad “Tiesa padarys ju s  
laisvus”.

Šie keturi žodžiai iš Šven
tojo Jono Evangelijos Atgimi
mo laikais kabėjo ant Sąjūdžio 
būstinės sienos. Jais vadovau
damiesi sąjūdiečiai gynė tiesą, 
skynė kelią laisvės atėjimui. 
Su Kovo 11-tosios aktu buvo 
išgirsti ir suprasti Lietuvos 
valstybės himno žodžiai. Jie 
padėjo rasti kelią į Kovo 11- 
ąją, į tautą trokštančią laisvės.

Euro parlamentarė, taip pat 
Kovo 11-tosios akto signatarė 
Laima Andrikienė, kalbėdama 
ta pačia proga užsiminė apie 
vieną seną Strasbūro bažnyčią, 
kurioje “yra senas paveikslas, 
vaizduojantis krikščioniškąją 
Europą, einančią prie kryžiaus. 
Paveiksle išdidžios senosios 
Europos valstybės ir tautos 
vaizduojamos kaip puošnūs, 
ant žirgų jojantys riteriai, o 
voros pabaigoje -  paskutinė, 
be žirgo, basa eina mūsų Lie
tuva”.

Kovo 11-osios šventėje: Los Angeles šv. Kazim iero parapijos choras su solistėmis iš kairės: sol. 
Janina Cekanauskienė, pirm oje eilėje trečia iš dešinės -  sol.Stasė Pautienienė. Diriguoja muz.Viktoras 
Ralys. Tolumoje prie mikrofono deklamuoja Diana Ralienė, prie jos prisiglaudęs Ralių mažasis sūnelis.

Tai tikrai būta seno pa
veikslo, nes šiandien Lietuva 
nėra nei paskutinė toje eilėje, 
nei tik vargšė basakojė mergai
tė europietišku veideliu. Šian
dien ji yra pilnateisė NATO ir 
Europos Sąjungos narė, spar
čiai besivystanti moderni vals
tybė.

Mes džiaugiamės viskuo ir 
visais kas teikia garbę mūsų 
tautai ir valstybei, kas kelia jos 
gerbūvį ir nuoširdžiai jai tar
nauja. Tačiau yra ir kita gyve
nimo pusė kuri dar ir šiandien, 
po 16-kos laisvo ir nepriklau
somo gyvenimo metų, graužia 
mūsų valstybės pamatus. Ji 
atstovaujama tamsumos vai
kų , kurių dvasia ir protas dar 
liko nepaliesti šviesos apie 
kurią kalba Tautos himnas.

Ne vieno politologo tvirti
nimu pilietinės visuomenės 
ugdym as Lietuvoje nerado 
reikalingo atgarsio, nerado 
tinkamos dirvos. Ir štai keletas 
tos nesėkmės pavyzdžių.

Jeigu įstatymų leidėjai kal
ba, kad krašte reikia įvesti 
valstybės tarnautojams priva
lomą išlaidų deklaravimą, tai 
kažkas netvarkoje!

Jeigu aukšto laipsnio kariš
kis, ir dar neblaivus, svetima
me krašte yra drausminamas to 
krašto teisėsaugos prižiūrėtojų, 
tai kažkas netvarkoje!

Jei vyriškis 10 metų ištar
navęs kariuom enėje, išėjęs 
keliom dienom atostogų, iš
vyksta į svetimą kraštą uždar
biauti ir dar nelegaliu būdu, tai 
kažkas netvarkoje!

Jeigu aukštas pareigas ei
nantis valstybės tarnautojas 
teisinasi, kad jis nenusikalto,o 
yra blogas įstatymas, tai kaž
kas netvarkoje!

Jeigu universiteto vadovy
bė, mokesčių mokėtojų pini
gais, išvyksta į tolimą egzo
tišką šalį, net tinkamai nepa
aiškindama, kodėl ji ten ke
liaujamai kažkas netvarkoje!

Jeigu garsios Lietuvos įmo-

Nepriklausomybės atkūrimo šventėje iš kairės: ALT'o Los Angeles skyriaus pirm. Albinas Markevičius, 
solistė Janina Cekanauskienė ir LR Garbės gen. kons.Vytautas Čekanauskas.

nės vadovai dideliu greičiu 
važiuodam i kerta Lietuvos 
sieną su ne Europos Sąjungos 
valstybe, ir jiems nėra aiškios 
taisyklės kaip tai reikia daryti, 
tai kažkas netvarkoje!

Jeigu ant puikaus popie
riaus, kietais viršeliais išleistas 
“Angelo sargo skrydis” gyvus 
1988-1990 metų įvykių liudi
ninkus stulbina savo neapy
kanta Atgimimui, Sąjūdžiui, 
susirinkimų dalyviams, ir šitą 
“istoriją” rašęs Policijos depar
tamento vyriausias specialistas 
neraudonuodamas dėsto, kad į 
Sąjūdžio susirinkimus žmonės 
ėjo ne tėvynės jausmo paža
dinti, o tik dėl pramogų sty
giaus, o jaunimas -  išvis tik 
pasimušti ir išsirėkti, tai kaž
kas netvarkoje!

“Lietuvos rytas” savo kovo 
10-tos dienos vedam ajam e 
straipsnyje rašo: “Ar galėjo kas 
nors tuomet, Kovo 11-osios va
karą, pagalvoti, kad Policijos 
departamento generalinis ko
misaras... parašys įžangą poli
cijos istorijai, kurioje atvirai 
tyčiojamasi iš kovų už laisvę? 
... kad už visų piliečių pinigus

būtų kurpiama iškraipyta isto
rija, tai jau netelpa įjokį laisvės 
apibrėžimą. Tai -  gėda. Ne mū
sų valstybei, kuriai ir taip tenka 
iškęsti p er  daug nepelnytų  
priekaištų. Gėda valstybės ir 
Seimo bei Vyriausybės vado
vams, leidžiantiems tokį pasi
tyčiojimą iš pilietiškumo bei 
mūsų tautos istorijos”.

Taip, pilietinės visuomenės 
kūrimo iššūkis krito ant kurčių 
ausų. Jis perskrido kraštą nepa
lietęs daugelį reikalingų dva
sios bei proto apšviestų žmo
nių, kad tolimesni mūsų žings
niai atstatytu laisvės keliu ne
būtų pristabdyti tamsumos 
vaikų.

Mes daug ir gražiai kalba
me kaip valstybė turi tarnauti 
žmogui. Kad tokios valstybės 
kur būtų gera ir saugu gyventi 
trokšta visi jos piliečiai -  ne-

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 
ŠVENTĖ LOS ANGELES MIESTE

Šiemet ir vėl Kovo 11-tos 
proga Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius (pirmi
ninkas Albinas Markevičius) 
suruošė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatym o šešioliktą 
paminėjimą-šventę, su trumpa, 
bet labai svaria garbės gene
ralinio konsulo Vytauto Čeka
nausko kalba ir itin gražia 
menine programa, kuri ne tik 
kad neprailgo, bet susirinkę net 
gailėjosi, kad pasibaigė ir patys 
tęsė, dainuodami liaudies ir 
patriotines dainas.

Po m išių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje susirinkom e d i
džiojoje parapijos salėje, kur 
šventę pradėjo Daiva Čeka- 
nauskaitė-Navarette, pasvei
kindama garbės svečius, visus 
susirinkusius ir iškviesdama 
sol. Antaną Polikaitį ir Joną 
Kimo Arbą sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Klebonas 
Stanislovas Anužis sukalbėjo 
invokaciją ir pagerbti mirusieji 
bei žuvę už Lietuvos laisvę.

nuostabu. Gi, nuostabą kelia tai, 
kad po 16-kos metų šie troški
mai yra nedaug pajudėję iš vie
tos.

Prezidentas Valdas Adam
kus visuomet ir visur primena 
tautai, kad reikia atsigręžti į 
moralios politikos principus ir 
tvirtai jų  laikytis. Bet iš kur 
ateis šviesos vaikai galintys tai 
įgyvendinti, paklaus ne vienas. 
Į tai atsakymas gan trumpas -  
tai Vasario 16-tosios ainių 
meilė ir pasiaukojimas Lietu
vai, anksčiau patriotizmu vadi
namas. Jis turi vėl rasti vietą 
kiekvieno lietuvio širdyje. Jis 
davė Kovo 11-tąją, jis  yra 
mūsų ateities kelrodis, mūsų 
šviesos vaikas!

Vytautas Č ekanauskas , 
Lietuvos Respublikos Garbės 
generalinis konsulas,

Los Angeles, CA

Pakviestas dienos prelegentas 
garbės gen. konsulas V. Če
kanauskas. Taip pat buvo pa
skaityti Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir kitų žymių 
valdžios atstovų sveikinimai. 
Meninėje dalyje gražiai pa
sirodė solistės Janina Čeka- 
nauskienė, Stasė Pautienienė ir 
parap ijos choras, pradėjęs 
visiems taip artima "Gražių 
dainelių daug girdėjau". Sol. 
Stasė Pautienienė padainavo 
"Mano gimtinė" (žodžiai Mai
ronio, muz. Kačanausko) ir, 
nenuilstančiam plojimui, ariją 
iš "Cats", jos pačios į lietuvių 
kalbą išverstą "Atminimai" 
(Memories). Išsirikiavo pa
rapijos choro vyrai su jautriuoju 
"Aras" ir uždegančiu "Žygis į 
Vilnių". Vėl pilnu sąstatu cho
ras su liaudies daina "Kaip 
verkiančio smuiko". Tada į 
sceną išėjo sol. Janina Čeka- 
nauskienė ir p irm a p ad a i
navo visų mėgiamą "Motinos

(Nukelta į 7 psl.)
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

L O S  A N G E L E S ,  CA

LOS ANGELES
TAUTINIAI NAMAI

Š.m. kovo 5-tą dieną įvyko 
itin svarbus ir lemiantis Los 
Angeles Tautinių namų narių 
metinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo dvigubai daugiau 
narių, nei per eilę paskutinių 
metinių susirinkimų.

Los Angeles Lietuvių tauti
niai namai buvo įsigyti 1961 
m etais A m erikos L ietuvių  
Tautinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus įkurto fondo su
kviestų narių suaukotais pini
gais ir darbu. Taigi, šiemet 
sueina 45 metai, kaip Tautiniai 
Namai tapo įkurti ir ne tik pa
tys gyvuoja, bet pelną skirsto 
vietinėms šalpos, jaunimo ir 
kultūrinėms organizacijoms. 
Namai tvarkosi kaip nepelno 
organizacija, valdoma narių 
renkam os valdybos, kuriai 
paskutinius 25 metus, iki jo  
mirties 2005 metų pavasarį, 
vadovavo a.a. Jonas Petronis, 
tvarkydamas ir globodamas 
Tautinius namus draugiškoje, 
šeim yniškoje atm osferoje. 
Jonui Petroniui iškeliavus Am
žinybėn, prasidėjo kaltinimai, 
p riekaištai naujai išrinktai 
valdybai ir atsirado norinčių 
kelti maištą ir net perversmą. 
Tam griebtasi net Tautiniams 
namam s labai kenksm ingų 
priemonių. Taigi, šiais metais 
m etinis susirinkim as buvo 
kviečiamas didelių rūpesčių 
bei nesusipratimų ženkle.

Susirinkimą pravedė sve
čias iš Čikagos, Amerikos Lie
tuvių Tautinės S-gos (centro 
valdybos) ilgametis vicepirmi
ninkas, buvęs pirm ininkas, 
didelis lietuviškų organizacijų 
veikėjas, už nuopelnus Lietu
vai prez. Valdo Adam kaus 
apdovanotas Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro kryžiumi, 
inž. Eugenijus Bartkus. Jis ir

(Atkelta iš 6 psl.)
NEPRIKLAUSOMYBĖS...

valsą", po kurio -  jos dėdės, 
komp. Bronio Budriūno kūrinį 
(žodžiai Bernardo Brazdžio
nio), "Mano protėvių žemė". 
Choras grįžo scenon ir drauge 
su solistėmis sudainavo "Kur 
giria žaliuoja". Vidury dainos, 
chorui niūniuojant, Diana Ra
lienė padeklamavo savo su
kurtą patriotinį eilėraštį. Chorui 
dirigavo ir solistėms akompa
navo muzikas Viktoras Ralys.

Šiai programos daliai pasi
baigus kulinarė G enovaitė 
Plukienė patiekė skanius pietus 
su Kalifornijos vynu. Prieš 
paduodant kepinius ir kavą, 
video specialistas Paulius Jasiu- 
konis ekrane parodė ilgą ir labai 
įdomų m ontažą iš pirm ųjų 
Lietuvos laisvės atgim im o 
žingsnių, kur šimtai tūkstančių 
žm onių, daugybė jaunim o,

jo žmona Danguolė yra LA 
Tautinių namų nariai -  pirmū
nai. E. Bartkaus stabilizuo
jantis įnašas pirmininkaujant 
šiam susirinkimui neabejotinai 
nulėm ė taikią ir tvarkingą 
susirinkimo eigą bei pridavė 
praeitam e m etiniam e susi
rinkime labai trūkusio orumo.

Atlikus visus procedūri
nius, susirinkimo darbotvarkės 
priim tus eigos reikalus, iš
klausius praeito metinio su
sirinkim o ilgą, su visom is 
detalėm is protokolą (kurio 
ilgosios versijos reikalavo 
susirinkimas), bei visus pra- 
nešimus,juos patvirtinus ir taip 
pat išklausius narių pasisa
kymų ir užklausimų, į kuriuos 
buvo išsamiai atsakyta ir pa
aiškinta, prieita prie rinkimų. 
Balsavimo tvarką prižiūrėjo, 
tiek slaptą susirinkusių, tiek 
prisiųstus nedalyvavusių įga
liojimus, po du abiejų pusių 
paskirti stebėtojai, Tautinių 
namų nariai. Svarbiausia -  
susirinkime dalyvavo ir visą 
balsavimo procedūrą tvarkė 
teismo paskyrimu valdybos 
iškviestas bešališkas tarpinin
kas Jeffrey Palmer. Nebuvo 
paliktas nei mažiausias plyše
lis, per kurį būtų galėjęs iškristi 
arba būti pakeistas nors vienas 
balsas. Nedalyvausiančių na
rių  įgalio jim ai, nurodym u 
pasiųsti Mr. J. Palmer duotu 
pašto dėžutės numeriu, buvo jo 
atvežti į susirinkimą ir tik tada 
atidaryti ir skaičiuojami ofi
cialių stebėtojų priežiūroje.

Pagal įstatus į valdybą vie
ną metą renkami du, kitą metą 
trys nariai. Šiemet turėjo būti 
išrinkti trys, kadencijai pasi
baigus pirm ininkui Aloyzui 
Pečiuliui, sekretorei Rūtai 
A nelauskienei ir vicepirm . 
Rimui Mulokui. Dviem pir
miesiems sutikus kandidatuoti 
sekantiems dviems metams, 
valdyba iš savo pusės trečiu 
kandidatu pristatė advokatą

rinkosi Vilniuje, Kaune ir kitose 
vietovėse, reikalaudami laisvės 
ir laukdam i jos atgim im o. 
Parodė ir vaizdų iš Los Angeles 
lietuvių demonstracijų. Žiūro
vai susikaupę sekė tuos bran
gius istorinius įvykius, kartais 
audringai plodam i ar kitais 
būdais pritardami drobėje rodo
miems vaizdams. Vaizdajuostei 
pasibaigus dar atrodė negana, 
vis dar alsavome tais nepakar- 
totinais pergyvenimais. Akor
deonui pritariant grupė susi
metė dainuot ir tuoj visa salė 
susiūbavo patriotiniais dainų 
žodžiais ir numylėtomis melo
dijomis.

Netrukus pakvipo kava ir 
pyragaičiai, o čia pat atsirado 
ir puošnus, didžiulis Napoleono 
tortas atžymėti garbės gen. 
konsulo Vytauto Čekanausko 
gimtadienį. Daina ir sakytų 
žodžių daug gero linkėta šiam 
taip didžiai gerbiamam ir verti-

Šiaulių universiteto  lietuvių tautinės m uzikos grupė “Saulė” koncertuos šių m etų Prisim inim o 
(M emorial Day) dienos savaitgalį Pittsburgh, PA, Tautybių šventės 50 metų sukakties proga. Grupę 
pakvietė Vakarų Pennsylvanijos lietuvių piliečių sąjunga, kuri JAV 50 metų organizuoja lietuvių 
dalyvavim ą šioje šventėje.

Aurį Jarašūną. Opozicija pa
siūlė du narius. Atsiklausus 
susirinkusių, daugiau pasiū
lymų ar sutikimų kandidatuoti 
neatsirado. Balsų skaičiavimo 
eiga buvo ilga ir komplikuota, 
kas davė galimybę susirin
kusiems kiek atsipalaiduoti. 
Labai užtarnautos pertraukos 
m etu šeim ininkė A ntanina 
U ldukienė patiekė karštus 
pietus, kavą ir pyragaičius, po 
kurių mandatų komisijos pir
mininkas Virgis Kasputis pa
skelbė rinkim ų rezulta tus, 
kurie parodė, kad didele balsų 
persvara laim ėjo valdybos 
s iū ly ti kand ida ta i. D abar, 
atsileidus, įtem pim ui buvo 
le is ta  pasisaky ti nerim au
jantiems svečiams ne nariams, 
kurie davė gana įdomių pa
siūlymų ir patarimų T. Namų 
pagerinim ui. Valdyba žada 
tuos pasiūlymus pasvarstyti.

Pasibaigus susirinkimui, o 
barui vis dar esant atidaram, 
dar ilgokai pasisvečiuota ir 
pabendrauta.

namam mūsų konsului. Ilgiau
sių metų ir ačiū, kad žodžiu ir 
darbu visada esate mūsų tarpe! 
Puikiai suorganizuota Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paminėjimo šventė. Minėjimą 
baigė ALTo vicepirmininkas 
Aloyzas Pečiulis ir padėkojo 
visiems.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus valdybą 
sudaro: Antanas Mažeika, gar
bės pirmininkas, Albinas Mar
kevičius, pirmininkas, Aloyzas 
Pečiulis, vykdomasis vicepir
mininkas, Daiva Čekanauskaitė 
Navarette, vicepirmininkė ir 
ryšininkė su valdžios įstaigo
mis, Tadas Dabšys, vicepirmi
ninkas jaunimo reikalams, Re
gina Gasparonienė, sekretorė ir 
iždininkė, Nem yra Enck -  
ryšiams su visuomene, Irena 
Arienė -  ryšiams su Lietuva, 
Marytė Šepikaitė -  ypatingiems 
renginiams. Rūta Šakiene

Naujai išrinkta valdyba tą 
pačią popietę susirinko pir
mam posėdžiui ir pasiskirstė 
pare igom is -  p irm in inkas 
Aloyzas Pečiulis, vykdomasis 
vicepirm . Auris Jarašūnas, 
vicepirm. Rūta Šakienė, sek
retorė  R ūta A nelauskienė, 
iždininkas Ramūnas Bužėnas.

Valdyba dėkoja susirin
kime balsavusiems ir įgalio
jimus atsiuntusiems nariams 
už tokį p e rsv e rian tį p a s i
tikėjimą. Valdyba turi viltį, kad 
visiems nesusipratimams pa
sibaigus, pagaliau galės dirbti 
Tautinių Namų labui ir narių 
pasitenkinimui.

Rūta Šakiene

P A L M  B E A C H , FL

Kovo 5 d. St. Jude bažny
čioje šv. M išias lietuviškai 
atnašavo J.E.vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, asistuojant 
prel. Albertui Kontautui. Pra
dedant pam aldas, Lietuvos 
Vyčių organizacijos atstovai 
drauge su vėliavomis įnešė 
Šv.Kazimiero paveikslą ir jį 
pastatė prieš altorių, pažymint, 
kad šios pam aldos yra Šv. 
Kazimiero garbei. Po to sekė 
ir veteranės vytės Aldonos 
Bilūnienės pagerbimas -  prel. 
A. Kontautas už nuopelnus 
Vyčių organizacijai įteikė jai 
ketvirto laipsnio žymenį.

Kovo 11 d., 2 val. popiet, 
St. Paul of the Cross bažnyčios 
salė je , N orth Palm  Beach 
m ieste, įvykęs Vasario 16- 
osios ir Kovo 11-osios sukak
čių minėjimas praėjo pakilioj 
nuotaikoj. Minėjimą pradėjo 
pirm. K. Miklas. Savo įžangi
niame žodyje, palietęs Nepri
klausomybės paskelbimą, jos 
netekim ą, bandym us ją a t
statyti ir jos atstatymą prieš 16 
metų, pabrėžė, kad iš visų 
tautinių švenčių pati svarbiau
sia yra Vasario 16-ji. Jei jos 
nebūtų buvę, šiandien ir kitų 
tautinių švenčių neminėtume.

N E W  Y O R K , NY

K om unizm o aukų p a 
minklas Washington, DC. -  
“Victims of Communism Me
morial”, mes jau apie tai esame 
pranešę keletą kartų. Balan
džio 26 d. yra rengiamas ban
ketas, sutelkti lėšų paminklo 
statybai. Tapti “Host Commit
tee Sponsor” , turėtumėm su
rinkti nemažiau kaip 5,000 dol. 
(atrodo, kad latviai surinko 
10,000). Aišku, yra kitų va
riantų: įėjimas vienam žmogui 
kainuoja 1,000 dol. Arba gali
ma aukoti mažesnę suma pa
remti šį projektą ir nelankyti 
banketą.

Paminklas bus pastatytas 
ant M assachusetts ir New 
Jersey Avenues, N.W. kampo, 
netoli JAV Kongreso rūmų. 
Statyba prasidės kitą mėnesį ir 
bus užbaigta maždaug už me
tų. Paminklas -  demokratijos 
statula ant akmeninio pagrin
do, apsupta 900 kvadratinių 
pėdų aikšte. Bus istorinė lenta 
paaiškinanti, kad komunizmo 
laikais buvo išžudyta apie 100 
milijonų žmonių.

Vyčių p irm in inkas dr. 
Paul Michael Kazas kviečia 
visus dalyvauti birželio 25-ą 
dieną ypatingose mišiose Atsi
mainymo parapijoje pagerbti 
amb. Vygaudą Ušacką, kurio 
kadencija baigiasi b irželio  
mėnesį. Dr. Kazas prašo įsigyti 
bilietus į šį pagerbimą. 10 dol. 
vyčių nariams ir 20 dol. ne 
nariams.

Dr. Giedre Kumpikaite

Po žuvusiųjų už Lietuvos lais
vę pagerbim o, Amerikos ir 
Lietuvos himnų, ir invoka- 
cijos, kurią sukalbėjo prel. A. 
Kontautas, pagrindinę kalbą 
pasakė buvęs JAV diplomatas, 
buvęs Lietuvos ambasadorius 
Pietų Amerikos šalims ir vė
liau Ispan ija i dr. Vytautas 
Antanas Dambrava. Tai buvo

(Nukelta į 11 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su 

dviejų dienų oficialiu vizitu buvo Moldovos Respublikoje. Vizito 
metu Lietuvos vadovą lydėjo Lietuvos verslininkų delegacija ir 
žiniasklaidos atstovai. Po iškilmingos oficialios prezidento V. 
Adamkaus sutikimo ceremonijos, Lietuvos vadovą priėmė 
Moldovos prezidentas Vladimir Voronin. Susitikimo metu 
aptartos dvišalių santykių perspektyvos, situacija Ukrainos -  
Moldovos pasienyje, energetikos tiekimo klausimai. Prezidentas 
V. Adamkus pabrėžė, jog pastaruosius keletą metų Lietuvos ir 
Moldovos santykiai gerokai išsiplėtė, buvo pradėti įgyvendinti 
nauji dvišaliai projektai.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (RTK) nusprendė, 
kad kabelinių televizijų operatoriai turi nutraukti valstybinės 
Baltarusijos televizijos platinimą Lietuvoje. Kaip sakė RTK 
adm inistracijos d irektorius N erijus M aliukevičius, toks 
sprendimas priimtas atsižvelgiant į priimtą Seimo rezoliuciją. 
Taip pat buvo nuspręsta, kad kanalas skleidžia dezinformaciją. 
Tačiau, pasak N.Maliukevičiaus, ši televizija ir toliau bus 
matoma per palydovą, taip pat ji pasieks stipresnes antenas 
turinčius Lietuvos gyventojus.

Lietuvos kabelines televizijos draugijos, vienijančios apie 
50 įmonių, direktorius Juozas Jurelionis sakė, kad komisijos 
sprendimą vykdys, tačiau teigia manąs, kad tai “truputį kova su 
vėjo m alūnais” , nes L atvijo je, Estijo je j i  bus m atoma. 
Primename, kad valstybinė Baltarusijos televizija kaltino 
Lietuvos užsienio reikalų ministrą Antaną Valionį, Lietuvos 
ambasadą ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovą Javier 
Solana aktyviai prisidėjus prie protesto m itingų M inske 
organizavimo.

Blėstant viltims įsivesti eurą nuo 2007 metų sausio, Lietuva 
ima kelti klausim ą dėl M astrichto kriterijų  koregavimo. 
"Mastrichto kriterijai ateityje turės būti koreguojami. Pirmieji 
iškėlėme tą klausimą, nes kažkas turėjo tai padaryti", - pareiškė 
finansų ministras Zigmantas Balčytis. Lietuvos pasirengimą 
narystei euro zonoje Z.Balčytis pristatė Vilniuje viešintiems 
Europos Parlamento politinės frakcijos - Liberalų ir demokratų 
aljanso Europai - atstovams. Ministro žodžiais, "Lietuva turės 
daug klausimų ES, jei dėl 0,1 procentinio punkto didesnės 
infliacijos 2007 metais nebus priimta į euro zoną". Vasarį 
Mastrichto infliacijos kriterijus buvo 2,63 proc., o vidutinė 
metinė infliacija Lietuvoje - 2,7 procento. Kitus Mastrichto 
reikalavimus - dėl lito, valstybės skolos, fiskalinio deficito - 
Lietuva vykdo. Šie reikalavimai įtvirtinti Europos Bendrijos 
steigimo sutartyje.

Europos Parlamento Liberalų ir demokratų sąjungos 
Europai pirmininkas Grehem Watson pripažino, jog Mastrichto 
reikalavimai yra "pernelyg nelankstūs, griežti". Jis neatmetė 
galimybės, jog Mastrichto reikalavimus reikės taisyti, kad 
Lietuva ir Estija galėtų tapti euro zonos narėmis. Tačiau, anot 
jo, dėl to dar reikia daug diskutuoti. Jis teigė abejojantis, kad 
Lietuva dar turi galimybių eurą įsivesti nuo kitų metų sausio. 
Pasak jo, Lietuvai paprasčiausiai pritruktų kelių mėnesių 
pasirengti euro įvedimui.

Belgijos karališkoji pora , kai lankėsi L ietuvoje, už 
nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Belgijos tarpvalstybinius ryšius 
bei aktyvią veiklą padedant Lietuvai integruotis į euroatlantines 
struktūras ir stip rinant abiejų šalių draugystę bei ben 
dradarbiavimą karalius Albertas II-asis buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine, karalienė Paola - 
to paties ordino Didžiuoju kryžiumi. Prez. V.Adamkus buvo 
apdovanotas Leopoldo I - ojo Didžiuoju kryžiumi, ponia Alma 
Adamkienė - Karūnos Didžiuoju kryžiumi. Belgijos monarchai 
prezidentui ir jo  žmonai taip pat įteikė dvi graviūras su 
Briuselio vaizdu, garsių Belgijos muzikantų atliekamų kūrinių 
įrašų rinkinį ir karališkosios poros nuotrauką. Belgijos 
m onarchai dovanų gavo gintaro koljė ir gintaro bokalą, 
papuoštą mamuto kaulo reljefu, kuriame pavaizduota šernų 
medžioklė su šunimis.

Lietuvos Seime sukrusta: kur dingo vyriausias amžiumi 
parlamentaras? Pasirodo, Kazio Bobelio čia niekas nėra matęs 
jau kelis mėnesius. Pastarąjį kartą parlamento rūmuose šis 
politikas buvo pastebėtas pernai gruodžio 15 dieną. Po kelių 
nesėkmingų bandymų Lietuvos rytui vis dėlto pavyko surasti 
K.Bobelį Floridoje. “Nežinau, kas galėjo manęs pasigesti, bet 
man malonu tai girdėti”, -  skambutis iš Lietuvos buvo netikėtas 
parlamentarui. K.Bobelis tikino, kad po operacijos jaučiasi gerai. 
“Teko kreiptis į JAV medikus dėl anksčiau slidinėjant patirtos 
traumos. Buvau susilaužęs petį, reikėjo jį sutvarkyti”, -  apie 
savo bėdas pasakojo parlamentaras. LGĮTIC

Prieš dvejus metus -  2004 m. kovo 29 d. JAV prez. George Bush sveikino Lietuvos prem jerą A lgirdą 
M ykolą Brazauską Lietuvai įstojus į NATO sąjungą. NATO nuotr.

MINIMOS ANTROSIOS LIETUVOS NARYSTES 
NATO METINES

Kovo 29 d. minimos antro
sios Lietuvos narystės Šiaurės 
Atlanto sutarties organiza
cijoje metinės. Lietuva tapo 
NATO nare de facto, šią dieną 
prieš dvejus metus keturiems 
belgų naikintuvams F-16 kir
tus valstybės sieną.

Lietuvos įstojimo į NATO 
data laikoma 2004 metų kovo 
29 dieną, kai Lietuvos prem
jeras A lgirdas B razauskas 
Vašingtone įteikė tuometiniam 
JAV valstybės sekretoriui Co
lin Pow ell Šiaurės Atlanto 
sutarties ratifikacinius raštus. 
K artu su L ietuva į NATO 
įstojo dar šešios Rytų Europos 
šalys - Estija, Latvija, Bulga
rija, Rumunija, Slovakija ir 
Slovėnija.

Po įstojimo dabar jau ben-

drą NATO ir Lietuvos oro 
erdvę saugo sąjungos pajėgos. 
Lietuvos kariai, kaip NATO 
sąjungininkai, šiuo metu vado
vauja Afganistano Goro pro
vincijos atkūrimui. Praėjusių 
metų rudenį Suvalkijoje su
dužus Rusijos naikintuvui, kilo 
diskusija, ar NATO pajėgos 
pakankam ai už tik rin a  oro 
erdvės apsaugą.

Lietuvos narystės sąjungo
je antrųjų metinių proga visoje 
šalyje vienu m etu - 12.00 
valandą - suplevėsavo NATO 
vėliavos. Šią ceremoniją su
rengti ir Lietuvos miestų bei 
rajonų savivaldybėms tapti jos 
organizatoriais ragino krašto 
apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas, pranešė Krašto ap
saugos ministerija.

Antrųjų įstojimo į NATO 
m etinių proga aikštėje prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
taip pat vyko šventinis koncer
tas "NATO gyvai". Koncerte 
26 muzikinius kūrinius, sim
bolizuo jančius NATO p ri
klausančių valstybių skaičių, 
atliko populiarūs atlikėjai.

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijoje taip 
pat buvo atidaryta fotografijų 
paroda "Afganistano šaltyje", 
kurioje buvo eksponuojamos 
karių, tarnaujančių Lietuvos va
dovaujamoje Afganistane Goro 
provincijos atkūrimo grupėje, 
darbai. Goro provincijos atkū
rimo grupės misija yra sudėtinė 
NATO tarptautinių saugumo 
param os pajėgų operacijos 
Afganistane dalis. LGĮTIC

LIETUVOS VYRIAUSYBE GALI TEIKTI ĮSTATYMĄ SEIMUI 
NACIONALIZUOTI “MAŽEIKIŲ NAFTĄ”

Vilnius, kovo 30 d. Vyriau
sybė derėdamasi su "Jukos" 
padarė viską ką gali. Jei reikalai 
toliau klostysis blogai, ji teiks 
Seimui "Mažeikių naftos" na
cionalizavimo įstatymą, Seime 
pareiškė premjeras Algirdas 
Brazauskas. Premjeras neatme
tė tikimybės, kad už nacionali
zuojam as M ažeikų įmonės 
akcijas "Jukos" būtų sumokėta

ir rinkos kaina.
"Mažeikių nafta" įrašyta į

nacionaliniam saugumui svar
bių įmonių sąrašą. Turbūt kitas 
ir paskutinis žingsnis būtų na
cionalizacijos procesas. Toks 
procesas gali būti, tai - ne 
utopija. Jeigu taip klostysis visi 
reikalai, Vyriausybė pateiks 
Seimui įmonės nacionaliza
vimo įstatymą", - sakė Algirdas

LIETUVA UŽ BULGARIJOS IR RUMUNIJOS 
PRIĖMIMĄ Į ES

Lietuva atvėrė kelią Bulga
rijos ir Rumunijos narystei Eu
ropos Sąjungoje. Seimas kovo 
30 d. priėmė įstatymą, kuriuo 
ratifikuojama sutartis dėl Bul
garijos ir Rumunijos narystės 
Bendrijoje. Sprendimą Rumu
niją bei Bulgariją priimti į ES 
Europos Taryba priėmė 2005 
metų balandžio 25 dieną. Tą 
pačią dieną Liuksem burge 
stojimo sutartį pasirašė ES 
valstybių narių bei Bulgarijos 
ir Rumunijos atstovai.

Stojimo sutartis įsigalios,

kai ją ratifikuos visos ES šalys 
narės. Šią sutartį, be Lietuvos, 
jau ratifikavo 11 ES šalių na
rių, taip pat Bulgarija ir Rumu
nija. Dar 10 šalių ratifikavimo 
procedūras ketina baigti šį 
pavasarį, likusios - iki metų 
pabaigos.

Rum unija bei B ulgarija 
v isateisėm is Bendrijos na
rėmis turėtų tapti 2007 metais, 
tačiau, neįvykdžius būtinų 
reformų, jų  priėmimas į ES 
gali būti atidėtas iki 2008 
metų. LRT

Brazauskas, pabrėžęs, kad apie 
tokį kraštutinį atvejį verčia 
mąstyti įvykių raida.

Jo teigimu, Vyriausybė taip 
pat laukia atsakymo iš Olan
dijos teisininkų, ar Maskvos 
arbitražo teismo sprendimas 
leistų "Jukos" antrinei įmonei 
parduoti "Mažeikių naftos" 
akcijas. M at pranešta, kad 
teismas be išankstinio laiki
nojo valdytojo raštu duoto 
sutikim o neleidžia "Jukos" 
vadovybei pardavinėti ne tik 
Rusijoje, bet ir už jos ribų 
registruotą turtą.

Tačiau, anot A. Brazausko, 
53,7 proc. "Mažeikių naftos" 
akcijų paketas valdomas Ny
derlanduose esančios kompa
nijos "Jukos In ternational 
UK", kurios ste igėjas yra 
fondas. Jeigu pardavimas įma
nom as, V yriausybė laukia 
"Jukos" atstovų pasirašyti ak
cijų pirkimo iš "Jukos" sutartį. 
Tačiau iki kovo 30 d. "Jukos" 
atsakymo dėl sutarties sulaukta 
nebuvo. LRT
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GRAŽUS BENDRADARBIAVIMO PAVYZDYS
Vytautas Matulionis

Jaunimo šokių ir dainų koncertas “Draugystės vartai”, 2006 03.11, Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje, Cleveland, Ohio. Koncerto atlikėjai: Clevelando jaunimo tautinių 
šokių kolektyvas “Švyturys”, Clevelando jaunimo choras “Naujoji intriga” ir Detroito jaunimo 
choras “Momiestelis”. “Švyturio” meno vadovė Aušrinė Sirvinskienė, mokytoja Lina Aukštuolytė, 
administratorius Ričardas Sirvinskas. “Naujosios intrigos” meno vadovas ir dirigentas Saulius 
Kliorys, “Momiestelio” vadovas ir dirigentas Andrius Giedraitis. Akompaniatorė Rita Kliorienė. 
Programos vedėjai: Darius Čepulis ir Tadas Sirvinskas. Koncerto programoje devyni šokiai, 
septynios dainos, vienas smuiko kūrinys ir “Ritm ai”, kuri norėtųsi pavadinti daužtinu, ar 
daužytinu. Žiūrovų apie trys šimtai. Koncerto rengėjai nenurodyti.

Aplamai, koncertas paliko 
puikų įspūdį. Nuoširdžioms 
jaunimo pastangoms žiūrovai 
atsilygino garsiai reiškiamu 
pasigėrėjimu, kuris koncerto 
pabaigoje sukėlė visą salę ant 
kojų. Silpniausią vakaro dalį 
sudarė dainos. Trūko stip 
resnių, gausesnių, brandesnių, 
sodresnių balsų norimam įspū
džiui išgauti. Tai buvo ypač 
žymu J. N aujelio Jaunim o  
g iesm ėje ,  ku rio je  vyrauja  
ugninga jaunystė. Dainuojan
tiems labiau prie širdies buvo 
judresnės, naujesnės dainos, 
kurios greit įaudrino netik 
jaunas sielas, bet ir kūnus, 
priversdamos juos pasiduoti 
judriai dainos tėkmei.

Negalima tikėtis (nors gra
žių išimčių pasitaiko), kad vos 
tik pradedantis instrumenta
listas atliktų kūrinį nepriekaiš
tingai gryna intonacija, ar kad 
užsispyrusiai besivaržančios 
lazdos, klum pės, šaukštai, 
samčiai ir kiti jaunoje vaiz
duotėje gimę “instrumentai” 
iškart susilietų į patenkinančią 
visumą. Paskutinė, padėkos 
daina Ačiū, kad žiūrėjot, galėjo 
būti daug trumpesnė. Bendrai, 
dainoms trūko ryškesnės tar
senos. Dėl panašių smulkmenų 
perdaug priekaištauti neverta. 
Tai dar vienas bandymas mūsų 
lietuvybę puoselėjantiems jau
nuoliams, kurie, savo jaunat
višku veržlumu, jį tikrai nuga
lės. Reikia atsiminti, kad šis 
vakaras buvo dovana tiems, 
kurie juos augino, globojo, 
jiems padėjo, jais tikėjo, di
džiavosi jų  sugebėjimais.

Patrauk liausia , sėkm in
giausia ir stipriausia šio vakaro 
dalis buvo “Švyturio” šokami 
tautiniai šokiai. Apie “Švy
turio” šokėjus jau buvo rašyta 
anksčiau. Tenka tik su malonu
mu pridurti, kad pažengta toli 
ir, tikėkimės, bus žengiama dar 
toliau, “neatlaidžio je” , bet 
kartu ir švelniai jaunųjų šokėjų 
sugebėjimus vystančioje bud
rių vadovų priežiūroje. Jaunys
tė -  tai jėgos, ištvermės, ryžto, 
plačių užmojų, įmantrių suma
nymų ir išbandym ų metas. 
Kaip gražu, kad šios, rūpes
tingai ugdomos, savybės rado 
progą pražysti šokio judesiu. 
Sokėjų noras, kaip galim a 
tiksliau išspręsti jiems žeria- 
mus choreografinius uždavi
nius, visur buvo ryškus, kaip 
ir jų  pasitikėjim as savim i. 
Pastabūs žiūrovai netruko tai

įvertinti. Jie šokėjams dėkojo 
dažnai, nuoširdžiai ir griaus
mingai, nes šokio skrydžio 
apsvaigintiems šokėjams jie 
neįstengė atsispirti. Nors ir ne 
visu kūnu, bet tik rankom ir 
kojom, jie greit tapo trankiais 
šokėjų bendrakeleiviais.

Būtų nuodėmė nepaminėti 
meniško, paprasto, tuoj pat 
žiūrovų akį patraukusio scenos 
apipavidalinimo. Spalvingo
mis šviesom is p riso tin to je  
scenos erdvėje stovėjo du 
Gedimino stulpais vainikuoti 
“kuorai” -  vartai pro kuriuos 
scenon sugužėjo linksmavei- 
džiai atlikėjai. Ant galinės 
scenos sienos, spinduliuojanti, 
į lietuviškų kryžių puošmenas 
panaši, kabėjo “saulė” su įrašu 
“Draugystė”. Scenos palubėj 
“skraidė” kregždės -  b lez
dingos, kurių prasmė išryškėjo 
šokant Blezdingėlę. Su kiek
vienu šokiu, besikeičiančios 
šviesos spalvingus lietuvių 
tautinius rūbus dar labiau “pra
turtino” . Kai kurie, šių šviesų 
glamonėjami, šokiai atrodė lyg 
kažkoks žėrin tis  b rangak 
menių vėrinys. Tokio įdomaus 
apšvietimo ši scena dar nebuvo 
m ačiusi. Tai tik ra “tapyba 
šviesomis” ! Scenos apipavi
dalinimas buvo prasmingas, 
tikslus ir taupus. Jis puikiai 
tiko šiam jaunyste spindu
liuojančiam  vakarui. Todėl 
ypač apga iles tau tina , kad 
programoje, gal per neapsi
žiūrėjimą, praleista asmens, 
atsakingo už taip sumaniai 
papuoštą sceną, pavardė. Jam 
ar jai priklauso gili padėka.

Šio šaunaus vakaro atli
kėjai įtikinančiai įrodė, kad 
lietuvybė jiems nėra tik kaž
kieno užkrauta našta, bet neat
skiriama pačios jų  prigimties 
dalis, kurios reikalavimams 
negalima nepaklusti ar juos 
nutildyti. Nors koncerto pava
dinimas “Draugystės vartai” 
tik slia i nurodo šio vakaro 
atsiradimo priežastį, stebina 
keistoki dalyvaujančių sam
būrių pavadinimai: “Momies- 
telis” ir “Naujoji intriga” . 
Nepaneigiant sambūrių teisės 
pasirinkti jiem s patinkam ą 
vardą, vis dėlto yra keista, kad 
nebuvo pasinaudota lietuvių 
kalbos lobiais. Kam žvalgytis 
svetur ir lenktis kažkokiam 
svetimam  “m iesteliui” ir jį  
garsinti? Ar išeivijoje ir pa
čio je L ietuvoje  neužtenka 
intrigų? Kam reikalinga dar

viena? Kad tokie pavadinimai 
tuoj pat atkreipia dėmesį nega
lima paneigti, bet jie tai daro 
neigiama prasme. Jei mes di
džiuojamės lietuviškos kultū
ros turtais ir neišsemiamais 
tautosakos aruodais, gal rei
kėtų jais ir pasinaudoti? Tokio 
pobūdžio sambūriai prašosi 
lyriškesnio ir lietuviškesnio 
vardo.

Kaip ten bebūtų, šis vaka
ras, nors ir pagrįstas J. Naujalio 
Jaunim o giesm ės  žodžiais 
“Užtrauksim naują giesmę, 
broliai, kurią jaunim as te
supras”, buvo pilnai suprastas 
ir įvertintas ne tik jaunimo, bet 
it senimo, kuris tų Maironio 
žodžių ir juose įausto iššūkio 
dar neužmiršo ir neužmirš. 
Clevelando ir Detroito lietuvių 
jaunim as parodė kiek daug 
galim a nuveikti draugišku 
abipusiu pasitikėjim u ir su
tarimu. Šiuo girtinu ir remtinu 
keliu žengiančiam jaunimui tai 
žada giedrią ateitį. Tikėtina, 
kad pro draugystės pravertus 
vartus dar praeis gausios mūsų 
jaunimo gretos, kurioms lietu
vybė nėr tik žodis.

P.S.: Jaunutis scenos drą
suolis Tadas Sirvinskas, kuris 
jau dabar scenoje jaučiasi kaip 
namie, džiugino žiūrovus ne 
tik  savo “rim tum u” , bet ir 
sklandžia lietuvių kalba. Atei
tyje iš jo  galima tikėtis tikrai 
šaunaus programų vedėjo.

AIRIJOJE -  NAUJA 
LIETUVIŠKA MOKYKLA

Mūsų tautiečiai Airijoje sa
vo atžalas ves į dar vieną lie
tuvišką mokyklą. Galvėjaus 
mieste atidaryta ketvirtoji Ai
rijoje lietuvių mokykla.

Šeštadieninėje mokykloje 
dirbs trys mokytojai, ją lankys 
15 vaikų. Mokyklos atidarymo 
iškilmėse dalyvavusi Lietuvos 
ambasadorė Airijoje Izolda 
Bričkovskienė su lietuvių ben
druom enės A irijoje nariais 
aptarė švietimo ir kitus aktua
lius klausimus.

Lietuvių mokyklos veikia 
Dubline, Korke ir Dundalke.

Galvėjaus miestas yra va
karinėje Airijos dalyje prie At
lanto vandenyno, jame gyvena 
66 tūkst. gyventojų.

Lietuvos ambasados Airi
joje duomenimis, šioje šalyje 
legaliai dirba apie 40 tūkst. 
lietuvių. Tačiau spėjama, kad 
Airijoje gali būti apie 200 tūks
tančių lietuvių. LGITIC

Sol. N ida Grigalavičiūtė V. Klovos “Pilėnų” operos spektaklyje, 
švenčiant Lietuvių Operai 50 metų veiklos jubiliejų, dainuos Eglės, 
M argirio dukters, rolę. Spektaklis įvyks balandžio 30 d. M orton 
auditorijoje, Cicero, IL.

PUBLIKOS SIMPATIJOS
Vilnius, kovo 27 d. (ELTA). 

Tarptautinės teatro dienos pro
ga Lietuvos nacionalinis operos 
ir baleto teatras (LNOBT) pa
skelbė 2006 metų "Publikos 
simpatijų” apdovanojimų lau
reatus. Nuo vasario pradžios 
teatras kvietė savo lankytojus 
balsuoti už operos ir baleto 
solistus, vertus "Publikos sim
patijos” titulo. Juos rinko ne tik 
teatro lankytojai, bet ir operos 
žurnalo "Bravissimo” skaityto
jai, Lietuvos televizijos žiūro
vai, žurnalistai ir teatro kritikai.

Į antrąjį turą buvo išrinkti 
operos solistai Laima Jonutytė, 
Vytautas Juozapaitis ir Liudas 
Norvaišas, baleto solistai Miki 
Hamanaka, Nerijus Juška ir Eg
lė Špokaitė.

"Operos publikos simpati
jos” titulą pelnė solistė Laima 
Jonutytė, surinkusi 564 balsus. 
Nedaug atsiliko baritonas Vy
tautas Juozapaitis, pelnęs 552

ČIURLIONIO KVARTETAS KONCERTAVO 
TOKIJUJE

Lietuvos kolektyvas Ciur- 
lionio styginių kvartetas viešėjo 
Japonijoje. Ansamblis koncer
tavo Tokijuje, kviestas Lietuvos 
ambasados, kuri surengė Lie
tuvos Valstybės atkūrimo die
nos paminėjimą.

Koncertas, kurį rėmė Lietu
vos kultūros ministerija, Užsie
nio reikalų ministerija, Lietu
vos institutas ir Lietuvos amba
sada Japonijoje, susilaukė ir 
publikos, ir spaudos dėmesio. 
Prabangaus Tokijo viešbučio 
"Palace Hotel” salėje įvykęs 
Ciurlionio kvarteto koncertas 
tapo savotišku Lietuvos muzi
kinės kultūros pristatymu šioje 
tolimojoje šalyje.

Lietuvos Respublikos am
basadorius Japonijoje Algirdas

balsus. Trečiasis finalininkas 
bosas Liudas Norvaišas surinko 
263 balsus. "Baleto publikos 
simpatijos” atiteko primarijui 
Nerijui Juškai - už jį atiduoti 
806 balsai. Baleto primabale
rina Eglė Špokaitė pelnė 729 
baleto gerbėjų balsus, o Miki 
Hamanaka - 204 balsus.

Operos ir baleto laureatai 
buvo pagerbti Teatro dienos 
proga, Giacomo Puccini operos 
"Madama Baterfly” premjeri
nio spektaklio pertraukos metu. 
Sioje operoje vienus iš pa
grindinių veikėjų dainuoja L. 
Jonutytė ir V. Juozapaitis. Ap
dovanojimų ceremonijoje teat
ro mecenatės bendrovės "Sie
m ens” atstovai laureatam s 
įteikė "Publikos simpatijų” sta
tulėles. Solistai taip pat buvo 
apdovanoti galimybe išleisti 
vaizdo kompaktines plokšteles 
spektaklių, kuriuose atlieka pa
grindinius vaidmenis.

Kudzys pažymėjo, kad aukšto 
lygio lietuvių atlikėjų koncertas 
tapo reikšmingu įvykiu amba
sados gyvenime. Koncerte lan
kėsi Japonijos vyriausybės bei 
parlamento nariai, meno ben
druomenės atstovai. Anglų kal
ba leidžiamas Japonijos dien
raštis The Japan Times pirmaja
me puslapyje išspausdino Ciur- 
lionio kvarteto nuotrauką, pa
vadinęs jį  vienu žymiausiu 
Europos kameriniu ansambliu.

Viešnagė Tokijuje Ciurlio- 
nio kvartetui - antroji. Praėjusią 
vasarą ansamblis sėkmingai da
lyvavo Pasaulinės parodos 
EXPO 2005 renginiuose, kon
certavo sostinėje ir kituose Ja
ponijos miestuose, pristatė M. 
K. Čiurlionio muziką. LGITIC
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Jums priklauso nekilnojamas turtas Baltijos šalyse?
A r jis  Jums daugiau našta nei nauda?

A r jis  sukelia stresą Jūsų šeimoje?
A r jis  komplikuoja Jūsų turto planavimą?

MES GALIME PADĖTI

Esame JAV įsikūręs fondas, kurio pagrindiniai investuotojai yra JAV, Danijos ir Vokieti
jos subjektai. Dabar mes ieškome nekilnojamo turto pagrindiniuose Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos miestuose ir šalia jų:

* Gyvenamosios paskirties * Pramoninės paskirties
* Komercinės paskirties * Žemės

Su ankstesniu verslu, Latvia Realty Fund LP, mes turime 8 metų darbo patirtį. Esame sąžiningi, 
išsilavinę ir profesionalūs. Aplankykite mūsų interneto svetainę (www.latviarealty.com) arba 
susisiekite su mūsų direktoriumi Richard N. Golden elektroniniu paštu (rng@latviarealty.com) 
arba žemiau nurodytais telefonų numeriais.

Baltic Capital Management BV

AMSTERDAMAS Niujorkas Ryga

Tel. +31.20.419.9406 +1.212.262.5600 +371.928.2835
Fax +31.84.224.8955 +371.787.3021

VALDŽIŲ PASMERKTOSIOS SOSTINĖS

Kauno jėzuitų  bažnyčia (šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia). L. Milciaus nuotr.

ATEITININKU KONGRESAS
XV Ateitininkų kongresas 

vyks Panevėžyje  2006 m. 
rugp. mėn. 18-20 d. Kongreso 
tema -  “Kristuje gyvenkime ir 
kurkime” . Siaurės Amerikos 
A teitininkų taryba (ŠAAT) 
koordinuos Siaurės Amerikos 
atstovus į kongresą, bet visi 
užjūrio ateitininkai kviečiami 
kongrese dalyvauti. Apie Siau
rės Amerikos Ateitininkų veik
lą galima paskaityti apsilan
kant ŠAAT vedamoje tinkla- 
vietėje: http://ateitis.org/.

Kongreso internatinės tink- 
lav ie tės adresas: h ttp :// 
l i e t u v o s a t e i t i s . o r g / . 
Tinklavietėje galima matyti 
kongreso programos projektą 
ir kongreso  o rgan izacin io  
kom iteto  (KOK) posėdžių  
nuotraukų. Ten galima rasti 
registracijos informaciją, ir 
galima prisijungti prie nau
jov iško  b lo g ’o “K ongreso 
dienoraščiai”. Ateitininkų fe
deracijos tarybos (AFT) ini
ciatyva, sukurtas blog’as, tai 
naujas komunikacijos būdas, 
kurio dėka ateitininkai gali 
raštiškai “diskutuoti” įvairias 
temas, ruošiantis kongresui. 
Apie blog’ą įvade rašoma: “Si 
svetainė įkurta A teitininkų

federacijos tarybos iniciatyva, 
yra skirta paskatinti ir palaikyti 
viešą visų ateitininkų diskusiją 
dėl būsimojo XV Ateitininkų 
federacijos kongreso progra
mos, temų, idėjų, tikslų ir už
davinių. Kviečiame visus tu
rinčius idėjų ir pasiūlymų kaip 
padary ti A te itin inkų  fed e
racijos kongresą prasmingesnį, 
turiningesnį ir įdomesnį pa
sinaudoti šia galimybe. Jei 
turite m inčių, kurias norė
tumėte paskelbti šiame blog’e 
tač iau  nesate  reg istruo tas 
autorius, galite savo straips
nelius atsiųsti blog’o admi
nistratoriui el. paštu adresu: 
a te itin in k a s@ g m a il.c o m :
ateitininkas@gmail.com.

Netrukus XV Ateitininkų 
kongreso tinklavietėje  bus 
informacijos apie nakvynes 
(viešbučius vyresniems, ga
limybes apsistoti “Berčiūnų” 
stovykloje jaunesniems”. Jau
nimas ten ras informacijos apie 
p rieškong resinę  stovyklą  
“Berčiūnuose”, rugp. 10-18 d.

Norint patalpinti informa
ciją susijusią su kongresu, 
siųsti adresu:
kongresas@ateitis.lt.

K ongreso organizacinio

kom iteto darbuose ir posė
džiuose dalyvauja AF dvasios 
tėvas vysk. J. Kauneckas, AF 
pirmininkas L.Serapinas, Pa
nevėžio krašto  a teitin inkų  
valdybos pirm ininkė I. Bi- 
kulčienė, kuri yra KOK pir
mininkė ir įvairūs PKAV ir 
sąjungų nariai. A teitininkų 
federacijos taryba ir jos spe
cialiai sudarytas kom itetas 
sprendžia kongreso akademinę 
programą.

Ateitininkų kongresai atei- 
tin ink ijos isto rijo je  turėjo 
svarbią rolę suburiant išsi
sk laidžiusius a te itin inkus. 
Juose vyksta vadovybės rin
kimai, statuto pakeitimo disku
sijos ir pan. Tai manifestaciniai 
renginiai, kuriuose taip pat su
daromos progos ateitininkams 
sąjungose pabendrauti, pasi
džiaugti savo bendra istorija ir 
krikščioniška ideologija. Atei- 
tininkijos istorijos pradžioje 
kongresai buvo rengiami Lie
tuvoje, vėliau, okupacijos me
tu, užjūrio ateitininkai kongre
sus ruošė Siaurės Amerikoje. 
Nuo ateitininkijos atkūrimo 
Lietuvoje, kongresai vėl ren
giami Lietuvoje. Šiuo metu 
ateitininkai diskutuoja kaip 
XV-asis Ateitininkų kongresas 
galėtų ir turėtų skirtis nuo

Vasario 13 dieną Tėvynės 
sąjungos vadovai lankėsi Ka
zokiškėse. Vietos bendruo
menės 103 atstovai parašė 
prašym ą Tėvynės sąjungai 
prašydam i, kad j i  atkreiptų 
dėmesį į neteisėtus veiksmus 
rengiant sąvartyno dokumen
taciją ir kad būtų sustabdyta 
sąvartyno statyba.

Kovo 22 dieną Tėvynės są
jungos vadovai, dalyvaujant 
Aplinkos ministerijos darbuo
to jam s, Seim e susitiko  su 
mokslininkais, specialistais, 
vietos bendruomenės ir Sąjū
džio atstovais. Kalbėtojai at
kreipė dėmesį, kad ketvirti me
tai kai žmonės kreipiasi į aukš
čiausias Lietuvos institucijas 
dėl neteisėtų valstybinių insti
tucijų veiksm ų. Tačiau jos 
pam eluodam os, išsisukinė- 
damos arba neatsakydamos į 
keliam us k lausim us dirbo 
išsijuosusios ir vasario 2 dieną 
statybininkai pradėjo darbus.

Kazokiškių bendruomenės 
atstovė Ina Stačiokienė aiškino 
posėdžio dalyviams kaip val
džios institucijos nebendrau- 
damos ir nederindamos doku
mentų su vietiniais žmonėmis, 
pažeisdamos teisines ir mo
ralės nuostatas rengiasi są
vartyno Kazokiškėse statybai. 
Akademikas Antanas Kudzys 
dėstė, kad jis  1993 m etais 
lankėsi eilėje Europos vals
tybių ir pastebėjo, kad atliekos 
dažniausiai naikinamos de
ginimo būdu ir jam  neaišku 
kodėl ignoruojamos pažangios 
technologijos. P rofesorius 
Aleksiejus Luchtanas pažy
m ėjo, kad K ernavė ir K a
zokiškės yra pagrindiniai Lie
tuvos valstybingumo praeities 
žymenys, o tokiose vietose 
draudžiama tokia ūkinė veikla. 
Paminklo saugininkas Algi
mantas Gražulis pastebėjo, kad 
statomas Kazokiškių sąvarty
nas pažeidžia Lietuvos valsty
bingumo stuburą. Jis atkreipė 
dėmesį, kad Kernavę saugo 
UNESCO, o už 7 km. esantys 
Kazokiškės turi panašų sta-

ankstyvesniųjų. Kaip vienoje 
blog’o korespondencijoje ra
šoma: “Prieš pradedant kalbėti 
apie kongreso turinį ar formą, 
norėtųsi labiau aptarti jo  esmę. 
Tikslą. Ar mes rinksim ės į 
kongresą vien dėl to, kad įsta
tuose parašyta jį kas tris metus 
šaukti, ar bandysim e šiuo 
kongresu suteikti naują im 
pulsą mūsų organizacijai, at
gaivinti jos veik lą?” A tei
tininkų Federacija apjungia 
ateitininkus, nesvarbu kur jie 
gyventų. Būtų svarbu ir pras
m inga, kad užjūryje gyve
nantys ateitininkai kuo gausiau 
stengtųsi dalyvauti šiame isto
riniame XV-ajame Ateitininkų 
kongrese Panevėžyje.

Ramune Kubiliūtė

tusą. Liepos mėnesį Lietuvoje 
vyks UNESCO Pasaulin io  
kultūros paveldo kom isijos 
posėdis, kuriame dalyvaus per 
700 dalyvių ir gal 1,000 žur
nalistų. Kazokiškių bendruo
menės atstovai nudžiugo tai 
išgirdę ir nutarė pasikviesti 
svečių. A dvokatė Ram unė 
Dulevičienė ilgai vardijo Eu
ropos Sąjungos,tarptautines ir 
L ietuvos te is ines norm as, 
kurias pažeidžia  valstybe  
projektuodama ir derindama 
sąvartyno statybos planus. Ji 
pažym ėjo, kad vietos ben
druomenė laimėjo teisme bylą, 
įrodžiusi, kad dabartinis są
vartynas yra neteisėtai išnau
dojamas. Ji stebėjosi kodėl 
Lietuvos institucijos pažei
dinėja teisės aktus ir pasi
rašytus tarptautinius įsiparei
gojimus. Ji atkreipė dėmesį, 
kad G raikija neteisėtai pa
stačiusi atliekų  naikinim o 
įmonę pralaimėjo teisme bylą 
ir negavo leid im o tokiam  
išnaudojimui.

Posėdyje dalyvavę Aplin
kos ministerijos atstovai nesu
gebėjo įrodyti bei paaiškinti 
kodėl taip elgiasi valdžios 
institucijos ir susidarė įspūdis, 
kad veikia kažkokios jėgos, 
kurios ruošiasi statyti pase
nusių technologijų sąvartyną 
L ietuvos sostin ių  V ilnius- 
Kernavė-Trakai oro liniją - 
areale. Atkreiptinas dėmesys, 
kad K arijotiškių sąvartyną, 
ša lia  Trakų, sup ro jek tavo  
sovietmečiu, o Kazokiškėse -  
nepriklausomos Lietuvos me
tu. Istorijos ir jos atminties 
niekinimas ir naikinimas buvo 
sovietų valdžios tikslas ir 
būtinybė. Dabartinės valdžios 
p iram idėje  yra apie 70 % 
sovietmečio nomenklatūrinin
kų ir kom partijos kong lo 
merato atstovų ir žinant, kad 
šiukšlynų versle galima už
sidirbti ir išplauti pinigų -  tai 
tikslą pateisina priem onės, 
naikinant ir niekinant istori
ją  uždirbami milžiniški pini
gai.

Susidaro nuomonė, kad ir 
premjeras ir Aplinkos, ir Svei
katos apsaugos ir Kultūros mi
nistrai, Vilniaus apskrities ir jo 
rajonų vadovai turėdami iš
ankstinį tikslą ir pageidavimą, 
nekreipdami dėmesio į žmonių 
pastabas, skundus, protestus ir 
prašymus primetė paruošia
muosius darbus Kazokiškių 
sąvartyno statybai.

Tėvynės sąjungos pirm i
ninkas Andrius Kubilius ir 
Seimo narys Kazys Starke
vičius pažadėjo imtis skubių 
veiksm ų, kad K azokiškėse 
būtų sustabdyti statybos dar
bai.

L. Kerosierius, Lietuvos 
Sąjūdžio Vilniaus m. su si
vienijimo “Labora” tarybos 
pirmininkas

http://www.latviarealty.com
mailto:rng@latviarealty.com
http://ateitis.org/
lietuvosateitis.org/
mailto:ateitininkas@gmail.com
mailto:ateitininkas@gmail.com
mailto:kongresas@ateitis.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 9 d., 11 val. Dievo Motinos parapijos didžiojoje 
salėje Clevelando ateitininkų metine šventė -  iškilmingas 
susirinkimas -  agapė.

BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. M otinos dienos priešpiečiai 
Sv.Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 20 d. “E xultate” organizuojam as koncertas 
“A tsiliepk daina!” D alyvauja visos C levelando grupės 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje (“Exultate” , 
“Svaja”, “Naujoji intriga”, ir “Šauktukas!”).

GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
Clevelando Baltiečių komitetas.

BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

(Atkelta iš 7 psl.)

PALM BEACH, FL...

puiki, nepaprastai visus sužavė
jusi kalba. Buvo priimta rezo
liucija dėl atlyginimo už oku
pacijos metų sovietų padarytus 
nuostolius Lietuvai.

Po pertraukos -  meninė 
dalis. Pradžioje pasirodė Palm 
Beach šeštadieninės mokyklos 
mokinių būrelis, vadovaujamas 
Vidos Tomkevičienės su gru
pine deklamacija. Marija Tam- 
kevičienė padeklamavo 5 eilė
raščius, pritaikintus šio minė
jim o nuotaikai, o “Dainos” 
choras, vadovaujamas muz. 
Renatos Armalaitės, padainavo 
net 8 dainas. Po to valdybos 
ižd in inkė Ram utė Z ibienė 
pranešė, kad Bendruomenės 
veiklai buvo paaukoti 1,955 
doleriai. Minėjimas baigėsi su 
padėka šio minėjimo progra
mos atlikėjams ir minėjimo 
dalyviams su pakvietimu toliau 
pabendrauti kaimynystėje esan
čiam Duffys Sports Grill resto
rane.

“Saulėto kranto” naujųjų 
ateivių jaunimo organizacijos 
pastangos remti savo įkurtą 
šeštadieninę mokyklėlę yra gan 
sėkm ingos ir sveikintinos. 
Kovo 18 d. jų surengtas klasi
kinės muzikos koncertas Mary 
Immaculate katalikų bažnyčios 
salėje, West Palm Beach mieste 
sutraukė beveik pusšimtį lietu
vių muzikos mylėtojų, kurių 
tarpe matėsi ir būrelis svetim

taučių. Programoje skambėjo 
kūriniai pianinui, solo bei dueto 
dainos, kurias iatliko Renata 
Armalaitė (sopranas), Kristina 
Razmilavičiūtė -  Arnn (mezzo- 
sopranas) ir James Arnn (teno
ras), akompanuojant muzikui 
S.Mark Aliapuolios, vadovau
jančiam  dainavimo katedrai 
Palm Beach Atlantic universi
tete. Programą publika priėmė 
gan šiltai ir nesigailėjo plojimo. 
Tačiau daug kas pasigedo lietu
viškos muzikos -  iš septynių 
dainelių tik viena buvo sudai
nuota lietuviškai ir ta pati su
kurta ne lietuvio.

Šį veiklos sezoną “Dainos” 
choro narių tarpe įsisukusios 
negalės -  ir net mirtis -  susilp
nino jo muzikinį pajėgumą ir 
metė šešėlį į ateities perspek
tyvas. Kovo 11 rytą pasklido 
žinia kad ilgametis choro narys 
ir dainos mylėtojas Pranas Bal
takis iškeliavo Amžinybėn. Su 
skausmu širdyse choras atliko 
muzikinę minėjimo dalį jau be 
jo . Kovo 16 d. bažnyčioje 
susibūręs choras atsisveikino su 
velioniu atliktomis giesmėmis. 
Dėl Prano mirties, choras reiš
kia gilią užuojautą jo  broliui 
vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, 
ir kitiems broliams bei seserims 
Lietuvoje.

Balandžio 23 d., sekmadienį 
12 val. parke prie US1 ir Bar- 
cinski Road kampo, Jupiteryje 
bus atvelykio gegužinė, kurią 
organizuoja “Saulėto kranto” 
jaunimo organizacija.

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

S U N N Y  H IL L S ,  FL

Vasario 16 ir Kovo11 buvo 
paminėta vasario 19 d., sek
madienį. Šventė pradėta iškil
mingomis pamaldomis Šv. Te
resės bažnyčioje. Šv. Mišias at
našavo kun. I. Gedvila ir prel.
F. Szczykutowicz. Giedojo 
“Antrosios Jaunystės” choras, 

D A Y T O N A  B E A C H , FL

Kovo 12 d.lietuvių šv. Mi
šios, Kovo 11-osios minėjimas 
ir programa Daytona Beach 
vyko liūdesio  ženkle. Dėl 
staiga mirusio brolio Prano, 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, negalėjo atvykti į Mi
šias. Prince of Peace parapijos 
klebonas kun. William Neu
mann sutiko pagelbėti. Jis ne 
tik atnašavo Šv. Mišias, bet 
taip pat dalyvavo salėje ir 
džiaugėsi mūsų veikla.

Buvo sugiedoti Lietuvos ir 
A m erikos h im nai, kalbėjo  
Lietuvių klubo pirm. Juozas 
Baltrušaitis, o svečias k le 
bonas taip pat tarė žodį ir 
dėkojo už jam  parodytą pagar
bą. Chorvedžiui A. Skriduliui 
vadovaujant, visi sudainavo 
keletą m inėjim ui pritaikytų 
dainų. Klubo narys Jurgis Bi
rutis papasakojo apie Lietuvoj 
įvykusį partizano Juozo Jaka- 
vonio pagerbimą bei buvusio 
Lietuvos karininko Gedimino 
Grajausko, Daytona Beach 
Lietuvių Klubo nario ir “Sie
tyno” dain in inko , palaikų  
iškilmingas laidotuves Kaune.

A teinančios lietuvių pa
maldos ir Klubo susirinkimas 
bus balandžio 9 dieną.

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

Kovo 4 d. Flaming Pit resto
rane buvo paminėtos Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios šven
tės. Minėjimą pradėjo LB apy
linkės pirm. Danutė Liuter- 
mozienė. Tylos minute buvo 
pagerbti žuvę kovoje dėl Lietu
vos laisvės ir sugiedotas Tautos 
himnas. Ji pakvietė kalbai Kęs
tutį Kavecką, svečią iš Lietu
vos. Pats būdamas verslininkas, 
kalbėjo ir apie verslininkus 
Lietuvoj ir pareiškė, kad dabar
tinė valdžia, esanti krašte, 
mažai dėmesio skiria verslinin
kams. Lietuvos jaunimas dau
giau dėmesio kreipia į Valenti
no dieną, minimą vasario 14, 
negu į mūsų tautines šventes. 
Po svečio kalbos Ram utė 
Bergstrom padeklamavo porą 
eilėraščių. Buvo priimta atitin
kama rezoliucija ir pranešta, 
kad aukos LB buvo gan gau
sios. M inėjim as užbaigtas 
vaišėmis.

“Lietuvių biuleten is”, -  
2006-03-22, Nr. 248.

vadovaujamas G. Beleckienės 
ir solistė E. Zebertavičienė.

3 val. p.p. minėjimas buvo 
tęsiamas parapijos salėje. Įne
šus vėliavas ir sugiedojus him
nus, kun. I. Gedvila perskaitė 
šiai šventei skirtą maldą. Užde
gus žvakes, tylos minute buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę ir prisiminti 2005 m. 
mirusieji šio telkinio nariai M. 
Ditkienė ir H. Zitikas.

Meninei programai vado
vavo E. Zebertavičienė. B. 
Brazdžionio eilėraštį “Lietuva 
iš tolo” deklamavo V. Zuba- 
v ičienė, o S. Ram anausko 
“Tautos garbė” -  V. Zeberta- 
vičius. “Skrenda mintys į Tėvy
nę” padainavo O. Adomaitienė 
ir E. Zebertavičienė, o liaudies 
dainą “Vėl gegužio žiedai”- 
E.Zebertavičienė.

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

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

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. rug
pjūčio 21 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą  savo artim iesiem s ne tik  čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių (JAV ar Kanadoje), kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgom is, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir 
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

DIRVAI
AUKOJO

A.Pintsch, West Milford, N J........50
P.Dirda, Oak Lawn, IL ................. 45
C. Mickūnas, Centerville, M A ......45
E.Sinkys, Santa Monica, C A .......45
V.Plečkaitis, Richmond, O H ........20
D. Saladžius, Rochester, NY ........20
A.Baliūnas, Cleveland, O H ......... 15
O.Kremeris, La Grange P., IL ......15
O.Adomavičius, Centerville, MA . 5 
R.Kronas, Willowbrook, I L ...........5
E. Praleika, Little Falls, N J............. 5
M.Simonis, Santa Barbara, CA .... 5 
L.Stukas, Watchung, NJ ................ 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

DALYVAUKIME IV LIETUVOS TAUTINĖJE

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas kartu su Lie
tuvos tautiniu olimpiniu ko
mitetu, Lietuvos sporto fede
racijų sąjunga ir Panevėžio 
miesto savivaldybe 2006 m. 
birželio 29-liepos 2 dienomis 
Panevėžyje rengia IV Lietuvos 
tautinę olimpiadą (toliau -  IV 
LTO).

IV LTO pratęs dar prieš
kario  L ietuvos trad ic iją  -  
pirmoji Lietuvos tautinė olim
piada buvo surengta 1938 m. 
liepos 17-31 d. Kaune. Ją 
atidarė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Antanas Smetona. 
Tai buvo viso pasaulio lietuvių 
sporto šventė-sąskrydis, kurios 
tikslas buvo glaudžiau sujungti 
pasaulio jaunimą į vieną šei
mą, ugdyti tautinę savigarbą ir 
visada pasilikti ištikimu savo 
senajai tėvynei. Tačiau dėl

Kaip jau skelbėme ankš
čiau, 56-sios S.Amerikos lie
tuvių sporto žaidynės įvyks 
2006 m. gegužės 19, 20 ir 21 
dienom is Č ikagoje. Vykdo 
Čikagos ASK “Lituanica” ir 
Čikagos LSK “Žalgiris”.

Ž aidynių  p rogram oje -  
2006 m etų ŠA LFA SS-gos 
pirmenybės šių sporto šakų: a) 
krepšinio -  vyrų A ir B, mo
terų, vaikinų (1987 m. gimimo 
ir jaunesnių) ir merginų (1987 
m. gim. ir jaun.) b) tinklinio -  
vyrų, moterų ir mišrių (Co-Ed) 
kom andų, c) p laukim o, d) 
šachmatų ir e) stalo teniso.

Vyrų k repšin io  A klasę 
sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos SALFASS Krepšinio 
komiteto. Likusios komandos 
žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų ant
rosios etc. komandos. Pagrin
diniai, vaikinų A klasės žai
dėjams yra leidžiam a kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
merginoms A -  moterų klasėje, 
kiek laikas leidžia.

Vyrų A ir B krepšinį nu
matoma pradėti penktadienį, 
gegužės 19 d., 5:00 val. po 
pietų. Visų kitų klasių krep
šinis vyks tik šeštadienį ir 
sekmadienį.

Vyrų ir m oterų tink lin į 
numatoma vykdyti gegužės 20

OLIMPIADOJE
nepalankiai susiklosčiusios 
politinės situacijos beužgims
tanti graži tradicija buvo nu
traukta ir II Lietuvos tautinės 
olimpiados teko laukti net iki 
1998 m., kuomet ji  ir buvo 
surengta. III Lietuvos tautinė 
olimpiada 2002 m. įvyko Siau- 
liuose.

Lietuvos tautinė olimpiada 
sk irta  geriausiem s sp o rti
ninkams lietuviams. Sporto 
m ėgėjam s, kurių gyslom is 
teko lietuviškas kraujas, skir
tos pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. IV LTO tikslas -  
išsiaiškinti, kokią olimpinę 
pamainą ruošia šalies sporto 
organizacijos 2012 m. Londo
no olimpinėms žaidynėms. IV 
LTO dalyvaus geriausi 19-25 
metų Lietuvos ir užsienio lie
tuviai sportininkai. Planuoja
ma, kad iš viso bus per 2500

56-sios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS
d., šeštadienį, o mišrių ko
mandų sekmadienį. Moterys 
gali žaisti vyrų komandoje, 
tačiau neatvirkščiai. M išrią 
komandą sudaro 6 žaidėjai. 
Aikštėje turi būti nemažiau 
kaip 2 moterys (arba nemažiau 
kaip 2 vyrai).

Preliminarinė krepšinio ir 
tinklinio komandų registracija 
iki balandžio 15 imtinai, ad
resu: Dr. Donatas Siliūnas, 
5116 Illinois Ave., Lisle, IL 
60532-2014. Tel: 630-852
3204; Fax: 630-852-4026; E
m ail: d siliunas@ aol.com  
Website: www.lituanica.org

Papildomas ryšys: Svajūnas 
Masilionis, tel. 708-691-3018; 
E-mail: zalgiris01@yahoo.com

Po preliminarinės krepši
nio ir tinklinio komandų re
gistracijos bus paskelbta to
limesnė varžybų eiga ir de
talės.

Plaukimo, šachmatų ir stalo 
teniso pirmenybių inform a
cijos yra skelbiamos spaudoje 
atskirais pranešimais ir pla
tesnėje formoje pranešamos 
sporto klubam s bei ind iv i
dams. Pakartotinai, pateikiame 
šių šakų varžybų vadovus, į 
kuriuos kreipkitės dėl infor
macijų:

Plaukimo -  Algis Norkus, 
3 Hardwick Ct., Aurora, IL 
60506. Tel: 630-466-4661

sportininkų, teisėjų trenerių ir 
kt. aptarnaujančio personalo. Į 
IV LTO programą įtraukta 19 
sporto šakų varžybos (baidarių 
ir kanojų irklavimas, boksas, 
buriavimas, dviračių sportas, 
dziudo, futbolas, graikų-ro
mėnų im tynės, irklavim as, 
krepšinis, laisvosios imtynės, 
lengvoji atletika, rankinis, 
stalo tenisas, sunkioji atletika, 
šaudymas, tinklinis (salės ir 
paplūdimio), žirginis sportas, 
žolės riedulys). Iškilmingas IV 
LTO atidarymas vyks birželio 
30 d. Panevėžyje.

Kviečiame jus dalyvauti IV 
Lietuvos tautinės olimpiadoje, 
reg is trac ija  el. p.: 
paketuras@one.lt

Algirdas Raslanas, gene
ralinis direktorius, Kūno kultū
ros ir sporto departamentas 
prie LR Vyriausybės

namų ir 708-651-1052 cell. E
mail: norkuskmn@aol.com

Šachmatų -  Paulius M a
jauskas, 5445 Lee Ave., Dow
ners Grove, IL 60515. Tel: 
630-769-1010; E -m ail: 
Pmaj auskas @ gmail.com

Stalo teniso  -  A lgirdas 
Vitkauskas, 905 Warner Ave., 
Lemont, IL 60439. Tel: 630
257-3182 ; E -m ail:
Algirdasv2005 @ comcast.net

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos 
lietuvių sporto vienetams bei 
individams, atlikusiems me
tinę 2006 metų ŠALFAS s-gos 
registraciją.

SALFASS centro valdyba

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI -216-387-3204

linas@fixlcrrcalty.com
www .ClevelaodHousing Marke t .tom  

w wKv. Ly ndhurslO hiol-bities .tom  
w w w .E udid-H onies.com

w w w .R i ehrtiond-H eights-H om es .com 
www .May Fiel dHomes.nel 

www. I’epper-Pi ke-H omes .com 
w w w .SouthEudidH om es.com

w w w .Beachw ood-O hio-H om es.com  
w w w. I;ix lerRealty.com

Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliolis - Mob. Td . <216-387-3204

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

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)

mailto:dsiliunas@aol.com
http://www.lituanica.org
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mailto:norkuskmn@aol.com
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