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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

Suskambo Velykų varpai sidabriniai -  
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir Tėvynėj...
Ir Kristus, ir žemė tiek skausmo iškentę,
Mums atneša linksmą pavasario šventę...

Petras Vaičiūnas

Brangus Amerikos lietuviai,
Sveikinu Jus Kristaus ir gamtos prisikėlimo šventės - šventų Velykų - proga. 
Velykų rytas, liudydamas Kristaus prisikėlimą, atskleidžia mums begalinę

Dievo meilę. Tikėkime šia meile ir pasilikime joje.
Tegu Dievo meilė ir malonė, bei Prisikėlimo dvasia lydi Jus visus

ateinančius metus, Tesuteikia j i  Jums stiprybės, kad savo vienybe ir darbais 
išlaikytume lietuvybę bei toliau stiprintume Lietuvos valstybę.

Tegul šventų Velykų džiaugsmas aplanko kiekvieno Jūsų širdi ir namus, 
atnešdamas meilę, sveikatą bei dvasios ramybę.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vygaudas Ušackas

LIETUVA TURI DAR VIENĄ KARO LAIVĄ

Balandžio 7 d. prie Klai
pėdos kruizinių ir karo laivų 
krantinės prisišvartavo Lietu
vos karinių jūrų pajėgų įsigy
tas vadovavimo ir aprūpinimo 
laivas “Vidar” , pranešė Krašto 
apsaugos ministerija.

Laivo įgulą -  28 jūreivius, 
vadovaujam us aprūpinim o 
laivo “Vėtra” (A41) vado ka
pitono leitenanto Andriaus 
Širvio -  pasitiks Karinių jūrų 
pajėgų kariai. Šis laivas iki šiol 
buvo naudojamas Norvegijos 
karališkosiose karinėse jūrų 
pajėgose kaip vadovavimo ir 
aprūpinimo laivas bei buvo 
priskirtas NATO išminavimo 
eskadrai. Lietuvos karinėse 
jūrų pajėgose jis pakeis aprūpi
nimo laivą “Vėtra” (A41).

Vadovauti naujajam laivui, 
kuris dar neturi lietuviško pa
vadinimo, bus paskirtas kpt. 
ltn. A. Širvys.

Laivo įsig ijim o sutartis 
pasirašyta kovo mėn. pradžio
je. Laivas įsigytas iš Norvegi
jos karinių jūrų pajėgų.

Šiuo m etu K arinių jūrų

pajėgų karo laivų flotilėje yra 
10 įvairios paskirties karo lai
vų ir katerių.

Laivas “V idar” tarnybą 
Norvegijos karinėse jūrų pajė
gose pradėjo 1977 metais. Jis 
buvo pasta ty tas  B ergene, 
“Mjellem and Karlsen” laivų 
statybos įmonėje.

Laivas buvo pritaikytas 
minavimo darbams su gali
mybe vykdyti ir kitas užduotis. 
1998 m. pabaigoje laivas iš 
pagrindų surem ontuotas ir 
pritaikytas atlikti aprūpinimo 
ir vadovavimo laivo funkcijas. 
Tai reiškia, kad “Vidar” savo 
talpose gali gabenti didelį kiekį 
vandens, kuro, maisto ir pan. 
atsargų. Ši savybė ypač svarbi 
laivų junginiui dalyvaujant 
didesnėse operacijose. Kiti 
laivai gali greitai priplaukti 
prie “Vidar” ir pasipildyti savo 
atsargas nesugrįždami į uostą. 
Taip taupomos kuro ir laiko 
sąnaudos.

“Vidar” standartinė van- 
dentalpa yra 1,500 tonos arba 
1,673 t. —  pakrauta. LGĮTIC

ES LAIKINAI STABDO PAGALBĄ 
PALESTINIEČIAMS

Europos Komisija balan
džio 7 d. patvirtino laikinai 
sustabdanti pagalbos išmokas 
"Hamas" vadovaujamai Pales
tinos savivaldos vyriausybei, 
kol Europos Sąjungos užsienio 
reikalų ministrai nuspręs dėl 
tokios pagalbos teikimo atei
tyje .

"Kuriam laikui nebus jokių 
išmokų Palestinos savivaldai

JAV TIKRINA PRANEŠIMUS APIE 
RUSIJOS ŽVALGYBĄ IRAKE

Nepaisydamos Rusijos val
džios paneigim o, Jungtinės 
Valstijos tebetikrina Pentago
no pranešim us, kad Rusija 
neva teikė žvalgybos duome
nis apie Amerikos kariuome
nės judėjimą Irake prieš pat 
karo pradžią 2003 metais, sakė 
valstybės sekretorė Condo
leezza Rice. "Žinoma, mes 
toliau nagrinėsime šį klausimą. 
Be abejo, mes nagrinėjame 
patį dokumentą ir mėginame 
nustatyti, kiek jis vertas pasi
tikėjimo", - sakė ji.

Rusija neigia Pentagono 
teigimus, kad Rusijos ambasa
dorius Bagdade perdavinėjo 
Saddam Hussein vyriausybei 
duomenis apie Amerikos ka
riuom enės judėjim ą pirm o
siomis okupacijos dienomis 
2003 metais. 2003 metų balan
džio 2 dieną perimtame doku
mente, kurį Irako užsienio rei
kalų ministras adresavo prezi
dentui Saddam Hussein, sako
ma, kad Rusijos ambasadorius 
perdavinėjo žinias apie JAV 
planus Irako vyriausybei. Tai 
pažymima Pentagono ataskai
toje. Kitame Irako 2003 metų 
kovo 24 dienos dokumente 
minimi Rusijos "šaltiniai" JAV 
centrinės karinės vadovybės

arba per ją", - sakė Europos 
K om isijos atstovė spaudai 
Emma Udwin spaudos konfe
rencijoje.

Tarptautinė bendruomenė 
reikalauja pripažinti Izraelio 
valstybę, atsisakyti smurto ir 
pripažinti ankstesnius taikos 
susitarimus. Tačiau "Hamas" ir 
toliau palaiko žydų valstybės 
sunaikinimo idėją. Delfi

būstinėje Katare.
Amerikos Kongreso narys 

Tom Lantos iš Californijos 
sakė, kad Rusijos paaiškinimai 
šiuo klausimu bus svarbiausias 
veiksnys priimant sprendimą 
dėl išplėtotos pramonės šalių 
atstovų susitikimo be RF orga
nizavim o artėjant Didžiojo 
aštuoneto viršūnių susitikimui.

Rusija šiais metais priims 
G-8 susitikimą Sankt Peter- 
burg, bet T. Lantos sakė, kad į 
prieš tai įvyksiantį susitikimą 
be Rusijos atstovų susirinks 
"tikrosios demokratijos" gru
pėje G-8. Delfi

NAUJAS JAV AMBASADORIUS LIETUVAI

Kaip pranešė Baltųjų rūmų 
atstovo spaudai sekretoriatas, 
JAV prezidentas nepaprastuoju 
ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Lietuvoje skirs diplomatą John 
A.Cloud jaunesnįjį, kuris šiuo 
metu dirba Berlyne, JAV am
basadoriaus Vokietijoje pava
duotoju.

J.A.Cloud yra karjeros dip
lomatas, priskiriamas prie la
biausiai patyrusių diplomati
nės tarnybos atstovų kategori
jos. Prieš atvykdamas į Berly
ną, jis dirbo JAV prezidento

VYNO BLOKADA 
KOMPLIKUOJA 

MASKVOS PADĖTĮ
Draudimas įvežti į Rusiją 

gruziniškus ir m oldaviškus 
vynus atverčia naują puslapį 
prekybiniuose ginčuose, rašo 
The New York Times.

Rusijos draudimas impor
tuo ti vynus iš G ruzijos ir 
Moldovos dar labiau kompli
kuoja Maskvos ir šių šalių, 
linkstančių į Europos Sąjungą 
ir JAV, santykius, rašo laik
raštis The New York Times.

"Vyno b lokada, kaip  ji  
nedelsiant buvo pakrikštyta, 
reiškia Rusijos ir šių dviejų 
buvusių jos sovietinių sateličių 
prekybinių ginčų etapą, dar 
labiau komplikuodama Krem
liaus ir šių šalių, kurių vyriau
sybės vis labiau suartėja su 
Europos Sąjunga ir JAV, san
tykius", - sakoma laikraščio 
straipsnyje.

Autorių nuomone, "tai ke
lia ir naujus klausimus, tarkim, 
kiek Rusija toleruoja laisvą 
prekybą ir yra pasirengusi gy
venti rinkos santykiais grin
džiamoje sistemoje, nenaudo
dama prekybos kaip sverto 
kitoms šalims skatinti ar bausti 

(Nukelta į 3 psl.)

specialiuoju padėjėju ir Nacio
nalinės saugumo tarybos vy
resniuoju direktoriumi tarptau
tinei ekonomikai. Dar anks
čiau jis dirbo JAV misijos Eu
ropos Sąjungoje vadovo pava
duotoju. J.A.Cloud aukštuo
sius mokslus baigė Connec
ticut universitete ir George 
Washington universitete. Jis 
pakeis kadenciją  V iln iuje 
baigiantį JAV ambasadorių 
Stephen Mull, kuris Lietuvoje 
dirba nuo 2003 metų rugpjūčio 
pabaigos.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Teismų tarybos nariai pas prezidentą. Lietuvos Res

publikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė Teismų tarybos 
narius Virginijų Valančių, Vigintą Višinskį, Romą Klišauską ir 
teisingumo viceministrą Gintarą Švedą. Prezidentui buvo 
pateikta informaciją apie 2005 metų birželio mėnesį vykusį 
Teismų tarybos posėdį, kuriame buvo svarstoma ar pratęsti Biržų 
apylinkės teismo teisėjo Valento Margevičiaus kadenciją ir 
vėliau vykusį balsavimą. Susitikimo dalyviai patvirtino buvę 
žodžiu informuoti apie kai kuriuos V. Margevičiaus biografijos 
faktus, tačiau jokie papildomi dokumentai Teismų tarybos 
nariams nebuvo pateikti nei posėdžio metu, nei po jo. Prezidentas 
pabrėžė norįs gauti aiškų atsakymą vertinant situaciją, susijusią 
su Biržų apylinkės teismo teisėjo skyrimu. Šalies vadovo 
nuomone, tik visiškas viešumas padės išspręsti šią problemą, 
stabdyti teismų autoritetą griaunančius procesus.

D idžiausioje m agistralėje V ilnius-K aunas-K laipėda 
prasidėjo kelio rekonstrukcijos ir remonto darbai. Vairuotojų 
iki spalio mėnesio vėl laukia ruožai, kuriuose teks sumažinti 
greitį ir važiuoti tik viena eismo juosta. Pagrindinius at
naujinimo darbus šiame greitkelyje tikimasi užbaigti tik po 
trejų metų, rašo Kauno diena . Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos Investicijų skyriaus vedėjas Remigijus Linkevičius 
teigė, kad 2004-2006 metais magistralės atnaujinimui Europos 
Sąjungos Sanglaudos fondas skyrė 159 mln. litų, o direkcija 
iš Lietuvos kelių priežiūros ir plėtros programos - 28 mln. litų. 
"Kitais metais vėl lauksime finansavimo iš Sanglaudos fondo 
ir tęsime pagrindinius greitkelio atnaujinimo darbus iki 2009 
metų".

"Lietuvos energija" pagal tarp tau tin ius finansinės 
atskaitom ybės standartus penai uždirbo 10,132 mln. litų 
audituoto grynojo pelno, o visa grupė - 9,980 mln. litų. Įmonės 
pardavimo pajamos pernai siekė 930,033 mln. litų, grupės - 
971,884 mln. litų, pranešė bendrovė per biržą. Pagal Verslo 
apskaitos standartus 2004 -aisiais "Lietuvos energija uždirbo 
111,3 mln. litų grynojo pelno ir išmokėjo 12,088 mln. litų 
dividendų, arba 1,75 cento vienai akcijai. Didžioji pelno dalis - 
65,003 mln. litų - pernai skirta investicijoms, pirmiausia Estiją 
ir Suomiją jungiančio povandeninio elektros kabelio projektui 
"Estlink". Šiais metais "Lietuvos energijos" valdyba siūlo už 
2005 metus išmokėti akcininkams 8,1 mln. litų dividendų, arba 
1,17 cento vienai 1 lito nominalios vertės akcijai. Akcininkai 
sprendimą priims balandžio 20 dieną. Investicijoms iš 2005- 
ųjų pelno neplanuojama skirti lėšų, likusią pelno dalį bus siūloma 
skirti labdarai ir paramai.

Pašalinto prezidento Rolando Pakso ir jo  šalininkų, Seimo 
Liberalų demokratų frakcijos, inicijuota politinė akcija Seimo 
rūmuose ir propagandinio filmo demonstravimas vakar ne itin 
sudomino parlamentarus. Tačiau planuota "diskusija" apie prieš 
dvejus metus įvykusią R. Pakso apkaltą virto jo rėmėjų mitingu, 
rašo Lietuvos rytas. Buvo keikiami "perversmo organizatoriai" 
ir jiem s grasinam a R. Pakso grįžimu į didžiąją politiką. 
D iskusijoje dalyvauti ir pasisakyti buvo pakviesti Seimo 
pirm ininkas A rtūras Paulauskas, K onstitucinio  Teismo 
pirmininkas Egidijus Kūris, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
Vytautas Greičius. Liberaldemokratai priminė, kad filmą rodyti 
atsisakė visos pagrindinės Lietuvos televizijos. Visgi pasižiūrėti 
žurnalisto Vytauto Matulevičiaus sukurto filmo "Visi prieš 
vieną" susirinko tik keliolika parlamentarų, priklausančių 
įvairiom s Seimo frakcijoms. Be liberaldem okratų, filmo 
peržiūroje dalyvavo keli valdančiosios Darbo partijos frakcijos 
nariai, socialdemokratams atstovavo aktyvus R. Pakso rėmėjas 
praėjusios kadencijos parlamente Bronius Bradauskas, rašo 
Lietuvos rytas. Renginį aplankė ir pora opozicijos atstovų -  
konservatorė Vida Cigriejienė bei liberalcentristas Raimondas 
Šukys. Šis politikas buvo vienas R. Pakso kaltintojų apkaltos 
metu.

Kaip rašoma Lieuvos ryte, R. Šukys kalbėjo ir "diskusijų" 
metu. Liberaldemokratų į Seimą atvesti kai kurie piliečiai jį 
bandė nušvilpti, o kiti, išrėžę, jog jis "nenormalus", demonstra
tyviai išėjo. Tuo tarpu R. Pakso šalininkai dėstė savo sampro
tavimus, kas "iš tiesų" nušalino jų  vadą. Marionetėmis buvo 
įvardyti Seimo vadovas Artūras Paulauskas, premjeras Algirdas 
Brazauskas bei prezidentas Valdas Adamkus, o beieškant tikrųjų 
perversmininkų R. Pakso rėmėjų akys krypo į Rusijos, Jungtinių 
Valstijų ir Izraelio specialiąsias tarnybas.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus balandžio 7 d. 
pasirašė dekretą, kuriuo pateikė Lietuvos Respublikos Seimui 
atleisti L ietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją Valentiną 
Mikelėna. Dekretas įsigaliojo jo pasirašymo dieną.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV Atstovų rūmų nariai respublikonai -  Eric Cantor, David Dreier, John A. Boehner, daugumos 
pirmininkas, ir Roy Blunt, pasisako naujo biudžeto klausimais, dėl kurio nėra vieningos nuomonės. AP

MOLDOVA NEKETINA STOTI 
Į NATO

Moldova neplanuoja stoti į 
NATO, teigia respublikos pre
zidentas V ladim ir Voronin. 
"Įstoti į NATO mes nesiren
giam e. Pirm a, pagal mūsų 
konstituciją, Moldova yra ne
utrali valstybė. Antra, mes pa
siliekame daugiau galimybių 
veikti, spręsdami Padnestrės 
problemą: suvienyti Moldovą 
galima, tik mažinant čia esan
čią kariuomenę ir ginkluotę", 
- sakė V.Voronin in te rv iu  
laikraščiui Nezavisimaja gaze- 
ta. Jis pareiškė manąs, jog 
būtent toks "požiūris nepatinka 
tiems, kurie norėtų, kad am
žiams Padnestrė liktų nepripa
žinta teritorija".

V.Voronin pabrėžė, kad 
valdžia ir valdančioji dauguma 
Moldovoje "neturi jokių fobijų 
dėl NATO". Jis pridūrė, jog res
publikos bendradarbiavimo su

sąjunga lygis leidžia "spręsti 
daugybę visiškai civilinių pro
blemų, įgyvendinti ir moksli
nius projektus, ir raketų kuro 
bei sausumos minų, likusių nuo 
sovietmečio, sunaikinimo pro
gramas". Drauge prezidentas 
pareiškė, jog Moldovoje "yra 
politinių partijų ir pavienių 
politikų, kuriuos yra užval
džiusi įsto jim o į NATO ir 
pasitraukimo iš Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos idė
ja". "Beje, juos ir atvirai rėmė 
Rusija per pastaruosius parla
mento rinkimus Moldovoje", - 
sakė V.Voronin.

Jo nuomone, "tikriausiai 
kažkam labai norėtųsi, kad 
K išin iove paim tų  v iršų  iš 
tikrųjų Rusijai priešiškos jėgos 
ir būtų galima jomis bauginti 
Padnestrės gyventojus".

Delfi

PO DVIEJŲ JT PERSPĖJIMŲ IRANAS 
GALI SUSILAUKTI SANKCIJŲ

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba prieš imdamasi sank
cijų gali suteikti Iranui dvi ga
limybes paklusti jam pateik
tam reikalavim ui nutraukti 
branduolinę veiklą, balandžio 
6 d. pranešė JAV ambasadorius 
JT. "Tai yra laipsniškas ir 
grįžtamas požiūris, - sakė am
basadorius John Bolton, kurio 
siūlymas daryti spaudimą Ira- 
nui sulaukė pasipriešinim o 
Saugumo Taryboje.

"Jeigu Iranas nepaisys Sau
gumo Tarybos pareiškim o,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
INDIJOJE

Tūkstančiai Indijos vakari
nės Gudžarato valstijos gyven
tojų, balandžio 6 d. pradėjus 
stipriai drebėti žemei, bėgo iš 
namų, tačiau pranešimų apie 
aukas ar didesnius sugriovimus 
negauta. 5,5 balo stiprumo že
mės drebėjimo epicentras buvo 
ties Rapar miestu, esančiu už 
900 km į šiaurės rytus nuo Ah- 
medabad. Delfi

raginančio jį iki mėnesio pa
baigos nutraukti urano sodri- 
nimą, Taryba greičiausiai pa
skelbs dar griežtesnį pareiški
mą ir pareikalaus jam  paklus
ti", - sakė J.Bolton. "Tada mes 
galvosime apie kitą žingsnį, 
kuris gali būti Septintuoju (JT 
Chartijos) skyriumi grindžia
ma rezoliucija, numatanti tam 
tikras sankcijas", - sakė J.Bol- 
ton žurnalistams kalbėdamas 
apie JT teisinę priemonę, kurią 
vykdyti įpareigoja tarptautinė 
teisė.

Iranas neigia siekiąs pasi
gaminti branduolinį ginklą.

Turėdamas galvoje Saugu
mo Tarybos narių, ypač veto 
teisę turinčių Rusijos ir Kini
jos, pasipriešinimą JAV vado
vaujamam diplomatiniam puo
limui prieš Iraną, J.Bolton pa
karto jo , kad V ašingtonas 
svarsto galimybę daryti spau
dimą Iranui už JT organiza
cijos ribų. Irano pareigūnai 
Teherane J.Bolton pareiškimo 
nekomentavo.

LATVIJOJE 
ATSISTATYDINO 

6 MINISTRAI
Latvijoje balandžio 7 d. iš 

postų pasitraukė šeši ministrai. 
Premjeras Ainaras Kalvytis 
gavo šešių partijai "Naujasis 
laikas" priklausančių vyriau
sybės narių atsistatydinimo 
pareiškimus. "Naujasis laikas" 
iš koalicinės vyriausybės nu
sprendė pasitraukti dėl kelių 
korupcijos skandalų.

Pareiškimus parašė teisin
gumo ministrė Solvita Abuol- 
tynia, visuomenės integracijos 
reikalų ministras Ainaras Lat- 
kovskis, ekonomikos ministras 
Krišjanis Karinis, gynybos mi
nistrė Linda M urniecė, m i
nistras ypatingiems pavedi- 
mams elektroninio valdymo 
klausimais Janis Reiras ir švie
timo ministrė Ina Druvietė.

Savo ruožtu susisiekimo 
ministro pareigos tebėra neuž
imtos, kai iš jų  atsistatydino jas 
ėjęs Ainaras Šleseris.

Latvijos ministras pirm i
ninkas Aigaras Kalvytis pa
prašė sušaukti neeilinį Seimo 
posėdį ir balsuoti už kandi
datus į laisvus ministrų postus.

LRT

JAV svarsto galimybę įves
ti ekonomines ir diplomatines 
sankcijas Iranui, kad būtų ga
lima pasipriešinti branduolinio 
ginklo gamybai šioje šalyje. 
Šios sankcijos gali būti įvestos, 
jeigu neturės poveikio Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos 
spaudimo metodai.

Gali būti apribotos pistacijų 
tiekimo iš Irano į JAV kvotos. 
Tačiau JAV ir Irano prekybi
niai ryšiai yra labai silpni. 
Santykiai tarp abiejų šalių 
nutrūko 1979 metais, kai Irane 
įvyko islam o revoliucija ir 
šalys nutraukė diplomatinius 
santykius. JAV norėtų, kad JT 
įvestų sankcijas Iranui, jeigu 
Teheranas neįvykdys reikalavo 
sustabdyti branduolinę progra
mą, bet tam prieštarauja Kinija 
ir Rusija, kurios, kaip ir JAV, 
yra nuolatinės JT Saugumo 
Tarybos narės. Delfi
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MASKVA NESMERKIA STALINO PRAEITIES

Verta dar kartą prisiminti Vilniuje vykusį forumą, kurį 
organizavo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institutas ir Lenkijos Rytų institutas. Forumo 
tikslas buvo laisvos ir atviros diskusijos politiniais, socialiniais 
ir ekonominiais klausimais, kurie domina Europos Sąjungą ir 
Rusiją ieškant naujų bendradarbiavimo formų.

Forume bandyta nagrinėti svarbios temos per dvi dienas -  
Rusijos ir Europos masinės informacijos priemonės ir bendra
darbiavimo klausimai, energijos faktorius Rusijos užsienio 
politikoje, bendros kaimynystės politika, Rusijos vaidmuo glo
balizacijos plėtime, cenzūros klausimai, Rusijos reikalingumas 
pasaulinei ekonomikai, Rusijos valdžios pereinam um o 
problemos, laisvos rinkos kontrolė ir kitos temos Rusijos ir 
Europos Sąjungos bendradarbiavimo rėmuose. Plenarinė sesija 
įvyko antrąją kovo 24 dieną, tema: “Posovietinė erdvė Rusijos 
užsienio politikoje”. Tą sesiją pradėjo Lietuvos prez. Valdas 
Adamkus. Jis skaitė savo pranešimą “Rusija-Europos Sąjunga 
-  bendradarbiavimas ar varžybos”. Forumo moderatorius buvo 
vyriausias Lenkijos dienraščio Rzeszpospolita redaktorius G. 
Gaudenas, kuris taip pat skaitė pranešimą. Kiti paskaitininkai 
buvo: Rusijos prezidento specialusis atstovas S.Jastržembskij, 
Švedijos Parlamento Tarptautinio komiteto pirm. Urban Alin, 
buvęs Vokietijos gynybos ministras F. Riue, Lenkijos Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirm. Pavel Zalevski, Rusijos 
atstovas Modest Kolerov.

Atvyko didžiulė Rusijos delegacija, kuriai vadovavo Rusijos 
prezidento specialusis patarėjas su Europos Sąjunga S. 
Jastržembskij ir Rusijos prezidento tarptautinių regioninių ir 
kultūrinių ryšių viršininkas Modest Kolerov ir Rusijos Dūmos 
deputatai, politiniai specialistai. Lietuvos prezidentas pereiškė 
savo pažiūrą dabartinės Rusijos valdžios politikos istorijos 
atžvilgiu, kad ji atsisako net pagerbti sovietinio režimo aukas 
Kartyno miško žudynėse ir Baltijos kraštų okupacijos metu, 
paneikdama net Sovietų okupaciją. Rusijos prezidentas, 
neseniai Budapešte ir Prahoje moraliai pasmerkė 1956 ir 1968 
metų Sovietų invaziją. Lietuvos prezidentas klausė, kodėl jis 
to negali padaryti Baltijos kraštų žmonėms.

Į tai ne tik rusų delegacijos vadovas S. Jastržembskij, bet ir 
kiti Rusijos atstovai sakė, kad jokių kalbų apie bet kokią 
okupaciją negali būti, nes tai labai įskaudintų rusus. Kremliaus 
atstovai kaltino Europos Sąjungą, kad ji kišasi į Ukrainos ir 
Baltarusijos reikalus ir nesupranta rusų mentaliteto. O M. 
Gorbačiov fondo atstovas V. Kuvaldin, net drįso pasakyti, kad 
“Vakarai susikompromitavo remdami B. Jelcin valdymą, kuris 
atvedė Rusiją prie subyrėjimo... Sovietų Sąjungos subyrėjimas 
lietuviams ir lenkams yra džiugus momentas, o rusams yra 
drama, tolygi katastrofai”.

Rusijos spauda po forumo rašo, kad Lietuvos prezidentas 
eina su Sąjūdžiu ir todėl užėmė kategorišką poziciją rusų 
atžvilgiu. Šis forumas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 150 
aukšto rango politikų iš 20 Europos valstybių, NATO, ES ir 
jos Asamblėjos atstovų, parodė dar kartą pasauliui, jog su Rusija 
neįmanoma bent šiuo momentu susitarti ir lietuviams reikia 
paduoti ranką tiems su kuriais tenka gyventi šalia, nors praeityje 
ir turėta nemalonumų. S. Tūbėnas

Vilniuje vėl konferencija 
dėl sovietinio politinio pavel
do. Galėtų būti svarstoma įsi
smaginanti Lietuvos rekagėbi- 
zacija, bet kažin ar bus.

Tačiau Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras (toks copyright) in
ternete balandžio 4 d. išplatino 
išverstą dviejų metų senumo 
straipsnį apie M olotov-Rib
bentrop pakto padarinius Lie
tuvai, kurie neva tebėra kelian
tys teisin ių  interpretacinių  
problemų.

Paktas oficialiai pripažintas 
ne tik nusikalstamu, bet ir ne
galiojančiu nuo pasirašymo 
momento. Tad jeigu negalioja 
agresorių tarpusavio sutartis, 
kaip gali kiek nors teisiškai ga
lioti ("ne visiškai panaikin
tos” !) to sandėrio pasekmės?

Žinoma, dar nepanaikintos 
tokios pasekmės kaip moralinė 
ir materialinė žala bei panašūs 
dalykai. Tačiau mėginama su
kelti abejonių dėl pagrindinio 
valstybės atkūrimo principo -  
jos tęstinumo. Tai senas rusiš-

“MAŽEIKIŲ NAFTOS” SUTARTĮ PASIRAŠYS 
K. DAUKŠYS

V iln iu s , balandžio  6 d. 
(LGĮTIC). Pasirašyti sutartį su 
"Jukos" pirkti "Mažeikių naf
tos" akcijas Vyriausybė įgalios 
ūkio ministrą Kęstutį Daukšį, 
Seime pareiškė premjeras Al
girdas Brazauskas. Paskutinis 
Lietuvos derybų grupės pa
rengtas sutarties projektas, 
anot premjero, "Jukos" buvo 
išsiųstas antradienį.

"D erybos vyksta in ten 
syviai, mūsų pusė pasiuntė 
"Jukos" savo sutarties projektą 
užvakar vakare, liko nelabai 
daug klausimų, nenorėčiau jų 
charakterizuoti. Jei bus priimti 
mūsų pasiūlymai, sutartis iš 
Lietuvos pusės, manau, Vy
riausybė pritars suteikti įgalio
jimus mūsų ūkio ministrui K. 
Daukšiui pasirašyti šią sutartį", 
- sakė premjeras.

K. Daukšys žurnalistams 
sakė nebijąs atsakomybės dėl 
sutarties pasirašymo ir tikimy
bės pasekti buvusio valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalo 
ministro Sigito Kakčio pėdo
mis. "Ką Vyriausybė įpareigos, 
tas ir pasirašys, atsakomybę pri
siimsiu kartu su visa Vyriau
sybe. Jei bijai vilko, nereikia ei
ti į mišką", - sakė jis.

Buvusiems pareigūnams -  
valdymo reformų ir savival
dybių reikalų ministrui S.Kak- 
čiui, ankstesnės konservatorių 
Vyriausybės susisiekimo mi
nistrui Rimantui Didžiokui ir 
ūkio vicem inistrui Antanui 
Bartuliui Generalinė prokura
tūra buvo pareiškusi kaltini
mus dėl piktnaudžiavimo tar
nybine padėtimi ir tarnybinių 
įgaliojimų viršijimo parafuo-

VERTINGI MOLOTOV-RIBBENTROP 
PAKTO PADARINIAI

kos politikos tikslas: neva esa
me trys naujos valstybės, ir san
tykiai su Rusija neturi praeities. 
(Lietuvos - Rusijos tarpvalsty
binių santykių pagrindų su
tartis, pasirašyta su B.Jelcin, 
teigia priešingai, sąžiningai, 
todėl ją stengiamasi ignoruoti). 
O rusišką naująją putininę po
litiką gali daryti ir vokiečiai, ir 
lietuviai. Šiuo atveju autorius -  
Dietrich A.Loeber, Rygoje gi
męs vokietis, Vakaruose užau
gęs mokslininkas, studijavęs ir 
dirbęs taip pat Rusijoje, ilgai 
tyrinėjęs iš Latvijos ir Estijos 
1939-1941 m. išvykusiųjų vo
kiečių problemas, o ypač -  net 
23 metus - "socialistinių" vals
tybių teisę, politiką ir visuome
nės dalykus.

Jo tekste apie M olotov- 
Ribbentrop pakto "teisinius 
padarinius” nepriklausomybę 
atkūrusiai Lietuvai netgi dės
toma, kad SSRS "1990 m. 
ultimatumas ir armijos pasiun
timas į Lietuvą prieštaravo 
tarp tau tine i teise i" , tačiau  
"aneksija buvo teisėta"! Čia

jant ir pasirašant 1999 metais 
sutartis su JAV bendrove "Wil
liams International Company" 
dėl bendrovės "Mažeikių naf
ta" akcijų pardavimo ir šios 
teisės valdyti šią įmonę perda
vimo.

Prokuratūra aiškinosi, ar 
eksministras neviršijo pareigy
binių įgaliojimų, 1999 metais 
pasirašydamas sutartį dėl "Ma
žeikių naftos" pardavimo ame
rikiečių bendrovei "Williams". 
Tuomet ministrų kabinetui va
dovo Rolandas Paksas. Jis, 
protestuodamas dėl nenaudin
gos Lietuvai sutarties su ame
rikiečiais, atsisakė pasirašyti ir 
šį darbą atliko S. Kaktys.

Prieš pusantrų metų ši byla 
buvo nutraukta dėl senaties 
termino.

"Jukos" direktorių tarybos 
pirm ininkas V iktor G eraš- 
čenka žinių agentūrai Reuters 
pareiškė, kad Lietuva pati del
sia perimti "Mažeikių naftos" 
akcijas iš "Jukos", nes nenori 
užpykdyti Kremliaus ir siekia 
išvengti galimo naftos tiekimo 
į Lietuvą nutraukimo. Be to, jis 
pareiškė, jei Rusija paspaustų 
Lietuvą, ji reikalus vilkintų ir 
toliau. V. Geraščenka taip pat 
teigė, kad "Jukos" ir Vyriau
sybė turėjo pasirašyti sutartį ir 
įsipare igo ti už akcijas su 
mokėti 1.4 mlrd. JAV dolerių 
iki gegužės pirmosios praėjusį 
penktadienį (kuomet Lietuvoje 
lankėsi "Jukos" prezidentas 
Steven Theede), tačiau sutartis 
pasirašyta nebuvo. Esą Lietu
vos atstovai, prieš pasirašyda
mi sutartį, nori įsitikinti, kad 
Rusija ir toliau tieks naftą.

komentarų nė nereikia. Kas ten 
pasakė senų senovėje, ir dar 
lotyniškai, kad iš neteisėtumo 
teisėtumas neatsiranda? Pa
mirškite, dabar postmoderniz
mas, tad ir teisinius valstybių 
pagrindus leistina plauti bet 
kuo. Kodėl išskirta Lietuva? - 
todėl, kad Latvijos pozicija 
nenuosekli ir silpnesnė. Reikia 
silpninti ir Lietuvą.

Dar pažymėtinas nekompe
tentingas išvedžiojimas, kad 
1995 m. Lietuvoje tebebuvo 
Rusijos armija (?), todėl pasi
rašydama tais metais Europos 
pastovumo paktą Lietuva neva 
"atsisakė savo teisių" dėl Mo- 
lotov-Rebbentrop pakto pada
rinių panaikinimo. Pavėlavusi 
dovanėlė S.Jastržembskij.

Klausimas tik toks: kas ir 
kodėl nutarė šiandien platinti 
tą dviprasmį tekstą? Kažkaip 
susišaukia su Č.Laurinavičiaus 
arba per jį  pradėta politinio 
istorijos perrašymo akcija.

Vytautas L an dsberg is , 
Europos Parlamento narys, 
www.omni.lt

(Atkelta iš 1 psl.)
VYNO BLOKADA...

dėl politinių priežasčių".
Straipsnyje pažymima, kad 

draudimas importuoti vynus iš 
Moldovos ir Gruzijos buvo su
tiktas "smerkiamu importuo
tojų choru; jų  nuomone, Ru
sijos vyriausiasis sanitarijos 
gydytojas nepateikė jokių savo 
tvirtinimo įrodymų ir atsisako 
diskutuoti dėl savo nerimo 
m otyvų. Verslui, sako jie , 
iškilo grėsmė, ir visuomenei 
kol kas neaišku, dėl kokios 
priežasties".

Gruzijos ir Moldovos val
džios asmenys ir verslininkai 
"irgi garsiai šaukia apie nesą
žiningą žaidimą", - sakoma 
straipsnyje.

"Netikėtas rinkos uždary
mas verčia  nerim auti, jog  
jaunos vynų gamybos įmonės 
ar įmonės, kurias slegia skolos, 
gali nesulaukti būsimojo vyn
darystės sezono turint galvoje, 
kad pinigų srautas gali nu
trūk ti" , - m ano stra ipsn io  
autoriai.

Straipsnyje taip pat pažy
mima, kad Gruzijos žemės 
ūkio ministras Michail Svimo- 
nišvili paragino Rusiją pateikti 
patikrinimų duomenis, kurie 
patvirtintų, jog vynų importas 
uždraustas pagrįstai. "Minist
ras nusiuntė vynų pakuotes 
patikrinti į Šveicarijos, Prancū
zijos ir V okietijos labo ra
torijas. Rusija, pasak jo, nepa
teikė jokių patikrinimo duo
menų", - rašoma straipsnyje.

Autoriai cituoja M. Svi- 
monišvili žodžius, kad "Gru
zija eksportuoja savo vynus į 
35 valstybes - Europos šalis, 
JAV, Japoniją, omni.lt

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.omni.lt
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AT PIRMININKAS V. GREIČIUS 
PRARANDA PASITIKĖJIMĄ

Pasikalbėjęs balandžio 6 d. 
su Aukščiausiojo Teismo (AT) 
pirmininku Vytautu Greičiumi 
prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad praranda pasitikė
jimą juo ne tik kaip teisėju, bet 
ir kaip žmogumi. V.Greičiaus 
teigimu, prezidentas yra suklai
dintas, nes patarėjai jam pateikė 
ne visą informaciją.

"Galiu jums atvirai pasa
kyti, tokios nepagarbos ir aro
gantiškos laikysenos man pasi
kalbėjimo metu su V.Greičiumi 
nei nesu girdėjęs, nei pergy
venęs. Jeigu galima taip kalbė
tis su valstybės vadovu, čia yra 
žmogaus kultūros reikalas", - 
balandžio 6 d. sakė V.Adam- 
kus.

AT pirmininkas V.Greičius, 
vadovaujantis Teismų tarybai, 
ketvirtadienį surengęs spaudos 
konferenciją  pare iškė, kad 
šalies prezidentas V.Adamkus, 
nesusipažinęs su visais jo pa
teiktais argumentais dėl Biržų 
teisėjo Valento Margevičiaus 
skyrimo aplinkybių, ir išsaky
damas savo poziciją, klydo. 
"Manau, kad prezidentas yra 
suklaidintas, nes jam patarėjai 
pateikė netinkamą informaciją 
ir suformavo jam  netinkamą 
nuomonę. Aš prezidentą pažįs
tu, gerbiu, ne kartą su juo esu 
bendravęs ir, manau, susipa
žinęs su mano pateikta medžia
ga, jis pakeis savo nuomonę. Aš 
manau, kad šitie du pareigūnai 
-  Haroldas Šinkūnas ir Čes
lovas Atkočaitis -  privalėjo tuoj 
pat informuoti apie tai (apie 
saugumo medžiagą dėl V. Mar- 
gevičiaus) prezidentą", - sakė 
V.Greičius.

Apie tai jis kalbėjo balan
džio 6 d. Aukščiausiame Teis
me susitikęs su žurnalistais. 
Valanda prieš tai jis kalbėjosi 
su šalies vadovu V.Adamkumi, 
kuris V.Greičių priėmė po su
sitikimo su Teismų tarybos at
stovais -  Lietuvos apeliacinio 
teism o teisėju Vigintas Vi
šinskiu, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmi
ninku Virgilijumi Valančiumi ir 
šio teism o teisėju Romanu 
Klišausku bei teisingumo vice
ministru Gintaru Švedu.

V.Adamkus neatsakė į klau
simą, ar reikalaus V.Greičiaus 
atsistatydinimo, tačiau, pasak 
prezidento atstovės spaudai Ri
tos Grumadaitės, nepasitikė
jim ą juo  išsakė dėl to, kad 
pirm ininkas nebuvo linkęs 
prisiimti jokios kaltės Biržų 
apylinkės teismo pirmininko 
V.Margevičiaus skyrimo isto
rijoje.

Prezidentas supažindino AT 
pirmininką su Teismų tarybos 
narių nuomone apie praėjusių 
metų birželio mėnesį vykusį 
posėdį, kuriame buvo pateikta 
inform acija apie Valstybės 
saugumo departamento (VSD)

raštą  ir kurio kopijos neva 
buvusios išdalytos Teismų 
tarybos nariams svarstant tei
sėjo V.Margevičiaus kadencijos 
pratęsimą.

Taip pat, valstybės vadovas 
pareikalavo, kad V.Greičius 
paaiškintų, kodėl jis neinforma
vo apie 2006 metų sausio mė
nesį VSD pateiktą raštą, prieš
taraujantį, kad teisėjui V.Mar- 
gevičiui būtų suteikta teisė 
dirbti su įslaptinta informacija. 
Tačiau, anot Prezidentūros 
pranešimo, "į šį klausimą prezi
dentas atsakymo negavo".

V.Greičius sakė, kad V. 
Adamkus jį informavo, jog bu
vo susitikęs su keliais Tarybos 
nariais. "Prezidentas informa
vo, kad šie tarybos nariai ir kiti 
paaiškino, kad tarybos posėdis 
buvo skubotas, kad apie VSD 
pažymą jie nežinoję, ji nebuvo 
platinam a, o buvo pateikta 
dalimis, gabalais ir buvo priimti 
skuboti sprendimai. Todėl neva 
buvo priimtas nepamatuotas ir 
neteisingas sprendimas, dėl 
kurio neva aš esu kaltas", - sakė 
V.Greičius.

Jis jaučia nuoskaudą, kad 
prezidentas jam pasakė ir tai, 
kad jis griauna šalies teisinę 
sistemą. "Nors jai priklauso 
visos struktūros, išskyrus teis
mus. Manau, kad tą teisinę 
sistemą reikia stiprinti, o ne 
griauti", - sakė V.Greičius. Jo 
teigimu, per pokalbį taip pat 
buvo užsiminta ir apie tai, kad 
penktadienį susirinkusi Teismų 
taryba spręs jo atstatydinimo 
klausimą.

V.Greičius spaudos konfe
rencijoje daugiau kalbėjo ne 
apie 2006-ųjų metų VSD pažy
mą, kurioje teigiama, kad V. 
Margevičius negali dirbti su 
slapta informacija, o apie anks
tesnę VSD medžiagą. 2004 me
tų balandžio 7 dienos doku
mente, adresuotame V.Greičiui, 
VSD išdėstė aplinkybes, dėl 
kurių  V .M argevičiui buvo 
svarstoma galimybė neišduoti 
leidimo dirbti su slapta infor
macija. 2004-ųjų metų raštu 
VSD prašė V.Greičiaus įvertinti 
pateiktą medžiagą ir išsakyti 
nuomonę, ar V.Margevičiui 
galima patikėti paslaptis.

V.Greičiaus teigimu, tada jis 
atsakymo VSD nedavė, nes tai 
esą buvo ne jo, o saugumo rei
kalas. Dokumentas, anot Teis
mų tarybos pirmininko, buvo 
svarstytas Teismų taryboje, o 
vėliau perduotas drausm ės 
komisijai, kuri atliko tyrimą ir 
nubaudė V.Margevičių už pra
eities klaidas.

Praėjusių  m etų b irželio  
mėnesį V.Adamkus kreipėsi į 
Teismų tarybą, prašydam as 
patarti dėl įgaliojimų V.Marge
vičiui pratęsimo dirbti iki 65 
metų", - įvykių chronologiją 
konferencijoje dėstė V.Grei-

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis balandžio 
4 d. dalyvavo konferencijoje "Kaip ir kam  bus panaudota Europos Sąjungos param a 2007-2013 
metais?". Konferencijos metu aptarė Europos Sąjungos paramos panaudojim o Lietuvoje tikslus, 
uždavinius bei principus. Taip pat didelis dėmesys skirtas Europos Sąjungos lėšų skirstymo skaidrumo 
ir efektyvumo klausimams. Jis ne kartą pasisakė, kad Lietuvą pasieksianti ES param a būtų skirstoma 
skaidriai ir nešališkai. Lietuvos vadovo įsitikinimu, svarbu, kad valstybės institucijos nustatytų aiškius 
paramos tikslus, numatytų rezultatus ir jų  siektų. Kreipdamasis į šios konferencijos dalyvius, prez. V. 
Adam kus pabrėžė, kad L ietuva turi unikalią  progą 2007-2013 m etų finansinėje perspektyvoje 
pasinaudoti apie dvidešim t milijardų ES struktūrine parama. www.president.lt

PAMINĖTA KOVO 11-OJI
Kovo 12 d., St. Petersburgo 

lietuviai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kaktuves. Šv. Vardo bažny
čioje kan. Bernardas Talaišis 
kartu su kun. dr. Matu Čyvu 
atnašavo šv. M išias, daly 
vaujant Lietuvos ambasadoriui 
JAV Vygaudui Ušackui ir LR 
garbės konsului Algimantui 
Karnavičiui. Savo pamoksle 
kan. B .Talaišis pasveikino 
tautiečius, susirinkusius į baž
nyčią, atšvęsti nepriklauso
mybės atstatymo šventę. Jis 
perskaitė arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus pamokslą, sa
kytą Vilniaus katedroje, minint 
Vasario 16-ją, kur dalyvavo 
prezidentas ir kiti vyriausybės 
nariai. Pamaldų metu giedojo 
klubo choras, vad. muz. Aloy
zo Jurgučio , užbaigdam as 
pamaldas Lietuvos himnu.

Susirinkus popietei į Lietu
vių k lubo sa lę ,garb ing ie ji 
svečiai buvo pristatyti visuo
menei: ambasadorius V. Ušac- 
kas, garbės konsulas A. Karna- 
vičius, garbės konsulas Jurgis 
Jurgutis su ponia iš Detroito, 
Klaipėdos m iesto vicemerė 
Audronė Daujotienė ir Klaipė
dos valstybinio jūrų uosto di-

čius. Jis teigė prisiminęs apie 
2004 metų pažymą ir apie tai 
informavęs Tarybos narius. 
Anot jo, "klausimas -  patarti ar 
nepatarti dėl teisėjo skyrimo 
yra subtilus ir atsakingas, todėl 
buvo nuspręsta padaryti per
trauką ir visiems Tarybos na
riams buvo išdalinta pažyma ir 
vėliau dėl to balsuojama elekt
roniniu būdu". Praėjusių metų 
birželio 27 d. įvyko balsavimas. 
Vienas tarybos narys susilaikė, 
vienas - balsavo "prieš". LG0TIC

rekcijos prekybos vadovas Ar
tūras Drungilas. Klaipėdiečių 
vizitą organizavo Klaipėdos 
turizmo ir kultūros informa
cijos centras, bendradarbiau
jant su Lietuvos Respublikos 
ambasada Vašingtone bei Lie
tuvos garbės konsulais Flori
doje Algimantu Karnavičium 
ir Stanley Balzeku.

Kalbą pasakė LR ambasa
dorius V. Ušackas, kurios tema 
buvo “Lietuva pilietinės visuo
menės kūrimo ir globalizacijos 
iššūkių sandaroje”. Jis plačiai 
nušvietė mūsų respublikos 
pasiekimus. Kai 1990 m. 95% 
mūsų eksporto keliavo į SSSR, 
tai dabar daugiau negu pusę 
savo gam inių  siunčiam e į 
Europos Sąjungos valstybes. 
Praeitais metais per 10 mėne
sių Lietuvos eksportas į ES 
sudarė per 66% viso eksporto. 
2004 metais tapome NATO 
nariais. Dabar esame ne tik 
saugum o v arto to ja i be t ir 
tiekėjai. Perduodame reformų 
patirtį bei skleidžiame laisvės 
ir demokratijos vertybes Lietu
vos kaimynystėje.

Didžiuodamiesi savo pasie
kimais, turime deramai įver
tinti ir nepabaigtus darbus bei 
naujai iškylančius iššūkius. 
Nesame be bėdų, ydų ar pro
blemų. Beveik trečdalis kaimo 
žmonių gyvena žemiau skurdo 
ribos. Mažėjantis gimstamu
mas ir didėjanti em igracija 
mažina gyventojų skaičių Lie
tuvoje. Išliekame nelaisvi nuo 
sugedimo, stokojame morali
nio sąžiningumo ir atjautos 
Lietuvos piliečio problemoms.

Ambasadorius savo kalbo
je aptarė ir daugiau Lietuvos 
problemų bei pasiekimų. Už
baigus kalbą, dalyviai ilgu

plojimu išreiškė savo padėką 
ir pritarimą ambasadoriui.

Pakviesta prie mikrofono 
Klaipėdos miesto vicemerė A. 
Daujotienė įteikė Klaipėdos 
miesto mero Rimanto Taraške
vičiaus padėkos raštą LR gar
bės konsului Floridoje Algi
mantui Karnavičiui už “akty
vią ir ne savanaudišką paramą 
ir kantrybę padedant motor
laivio “Jalta” jūreiviams klai
pėdiečiams”. 2003 m. birželio 
mėn. 25 d. JAV sienų apsaugos 
pareigūnai Karibų jūroje su
laikė Panam oje registruotą 
laivą “Jalta” , kuriame buvo 
rasta 3.5 t. kokaino. Buvo 
suim ti visi 17 laivo įgulos 
nariai, kurių tarpe buvo12 
Lietuvos Respublikos piliečių. 
2004 m., birželio mėn., po 
beveik, metus trukusio sulai
kymo, 11 LR piliečių, laivo 
“Jalta” įgulos narių, Floridos 
valstijos Tampa miesto fede- 
ra lin iam e teism e jie  buvo 
prisiekusiųjų pripažinti nekal
tais ir paleisti į laisvę.

Padėkos raštas buvo taip 
pat įteiktas ir LR ambasados 
JAV trečiajai sekretorei Jurgi
tai Dapkutei.

Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos prekybos va
dovas A. Drungilas pasidžiau
gė, kad teko susipažinti su 
Floridos uostų -  Tampa, Mia
mi, Palm Beach ir St. Peters
burg -  patirtimi. Miami buvo 
sutarta, kad dar šįmet į Klai
pėdą atvyks 3, o kitais metais 
7 “Constellation” laivai. Dar 
šiais metais Klaipėdoje pla
nuoja atsilankyti Palm Beach 
uosto direktorius ir verslo at
stovai. Minėjimas buvo už
baigtas visų dalyvių dainuo
jama “Lietuva brangi”.

Lietuvių žinios, 2006 m. 
kovas, Nr.357.

http://www.president.lt
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A. VALIONIS:
LIETUVOJE TEISINGUMĄ VYKDO 

TEISMAI, NE UŽSIENIO
DIPLOMATAI

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis, 
komentuodamas kritiškus už
sienio diplomatų pareiškimus 
apie teismo nuosprendį buvu
siam nacių talkinininkui, pa
stebėjo, kad "teisingumą Lie
tuvoje vykdo teism ai, o ne 
užsienio ambasados".

"Jei norima diskutuoti apie 
teisingumą, galima priminti, 
kad Lietuva seniai reikalauja 
išduoti patrauktą atsakomybėn 
už Lietuvos gyventojų geno
cidą N achm aną D ušanskį. 
Tačiau Izraelis ne tik jo neiš
duoda Lietuvai, bet ir neskiria 
jam  jokios - nei realios, nei 
simbolinės bausmės", - sakė 
ministras A.Valionis, komen
tuodamas Izraelio raginimą 
"realiai paskirti bausmę" Lie
tuvoje teism o pripažin tam  
kaltu, tačiau dėl senatvės ir 
ligų nuo realios bausmės at
leistam buvusiam nacių dar
buotojui Algimantui Dailidei.

Izraelis prieš kelerius me
tus atsisakė patenkinti Lietu
vos prašymą išduoti Lietuvai 
buvusį KGB darbuotoją N.Du- 
šanskį, kuris čia kaltinamas 
civilių gyventojų ir laisvės ko
votojų genocidu per sovietinę 
okupaciją prieš pat Antrąjį 
pasaulinį karą ir pokario me
tais.

Rygoje veikianti Izraelio 
ambasada, kuri atstovauja savo 
šaliai ir Lietuvoje, šią savaitę 
išplatino pranešimą, kuriame 
sveikinamas A.Dailidės bau
džiamasis persekiojimas Lie
tuvoje, bet reiškiama viltis, kad 
"Lietuvos teisingumo sistema 
vis dėlto suras būdų realiai 
įkalinti Dailidę".

Vilniaus apygardos teismas 
kovo pabaigoje pripažino kaltu 
buvusį L ietuvos saugum o 
policijos darbuotoją A.Dailidę 
už dalyvavimą nusikaltimuose 
prieš žydus per Antrąjį pasau-

SVARBUS AMBASADOS PRANEŠIMAS
S.m. balandžio mėn. 4 d. 

Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Jungtinėse Amerikos 
valstijose Vygaudas Ušackas 
susitiko su JAV Nacionalinių 
sveikatos institutų (National 
Institu tes o f H ealth- NIH) 
direktoriumi dr. Elias A. Zer- 
houni ir aptarė dvišalį bendra
darbiavimą.

Lietuvos ambasadorius taip 
pat apsilankė ir NIH sistemos, 
kuriai priklauso 27 institutai ir 
tyrimų centrai, laboratorijose, 
kuriose dirba Lietuvos moks
lininkai.

Susitikimo su dr. E.A. Zer- 
houni metu V.Ušackas išreiškė 
interesą plėsti bendradarbia
vimą tarp Lietuvos ir JAV me
dicinos tyrim ų bei m okslo

linį karą nacių okupuotoje 
Lietuvoje. Tačiau ligotą 85 
metų nuteistąjį teismas pripa
žino nebepavojingu visuome
nei, todėl nuo baudžiamosios 
atsakomybės jį atleido.

Nusivylimą, jog A.Dailidė 
negavo realios bausmės už 
savo nusikaltimus, reiškė ir 
JAV ambasada Vilniuje.

G eneralinė p rokura tū ra  
siūlė paskirti A.Dailidei 5 metų 
laisvės atėmimo bausmę.

A .D ailidė  teism e kaltu  
neprisipažino, jo  kaltės įrody
mai buvo pagrįsti archyviniais 
dokumentais.

1941-1944-siais A.Dailidė 
buvo naciams pavaldžios re
presinės struktūros - Lietuvos 
saugumo policijos - Vilniaus 
apygardos skyriaus darbuoto
jas. Jis teisme tikino, kad buvo 
tik raštininkas, tačiau įrašai 
archyviniuose dokumentuose 
byloja, kad jis dirbo krimina
linės policijos policininku. 
Istorikų liudijimais, Lietuvos 
saugumo policija buvo pavaldi 
vokiečiams ir netiesiogiai da
lyvavo žydų genocide, areš
tuodama žydų tautybės asme
nis ir ieškodama bėgančių nuo 
žūties.

Kaltinamajame akte para
šyta, kad A.Dailidė 1941-ųjų 
lapkritį dalyvavo žydų tauty
bės asmenų arešte, jų  asmens 
kratose ir patalpinant į da
boklę, taip pat, kad Vilniuje 
sulaikė du iš geto pabėgusius 
žydus.

A.Dailidė pastaruoju metu 
gyveno Vokietijoje, kur buvo 
deportuotas iš Jungtinių Vals
tijų 2003 metais už nacistinės 
praeities nuslėpimą. 1950-siais 
atvykęs į JAV jis imigracinei 
tarnybai nurodė karo metu 
dirbęs eiguliu. Paaiškėjus jo  
vaidmeniui holokauste, teis
mas atėmė iš A.Dailidės JAV 
pilietybę. LG0TIC

įstaigų. NIH direktorius pritarė 
Lietuvos rodomam interesui 
plėtoti bendradarbiavim ą ir 
pakvietė Lietuvą pranešti 3-4 
norimas sritis, kuriose moks
lininkai iš Lietuvos galėtų at
likinėti tyrimus, finansuoja
mus NIH. Dr. E.A. Zerhouni 
sakė, kad institutai yra suinte
resuoti priimti mokslininkus iš 
Lietuvos, kurie dirbtų NIH ir 
pasisėmę patirties po vienerių 
metų sugrįžtų į Lietuvą.

Dr. E.A. Zerhouni pažy
m ėjo NIH teig iam ą patirtį 
bendradarbiajant su Lietuvos 
medicinos įstaigomis.

Šiuo metu NIH teikia sti
pendijas ir paramą Vilniaus 
universiteto Medicinos fakul
tetui, Kauno medicinos univer-

Lietuvos Respublikos ambasadorius V.Ušackas su buvusiu R.Reagan kariniu patarėju, VM I fakulteto 
dekanu, generolu Casey Brower ir lietuvių kadetais besim okančiais VM I Jonu Narbutu ir Andriumi 
Bivainiu. LR ambasados inf.

Balandžio mėn. 6 d. Virgi
nia Military Institute kvietimu 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas 
skaitė paskaitą tema “ES ir 
NATO plėtros įtaka Europos ir 
Amerikos santykiams”.

“ES ir NATO plėtra buvo 
svarbus žingsnis kuriant lais
vą, vientisą, saugią ir stiprią 
Europą; tokią Europą, kuri 
būtų pasirengusi kovoti su 
XXI a. grėsmėmis ir iššūkiais, 
ir kuri būtų lygiavertė partnerė 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms, plečiant demokratijos ir 
laisvės erdvę bei ginant žmo
gaus teises pasaulyje”, kalbėjo 
Lietuvos diplomatas.

V.Ušackas pažymėjo, kad 
ES ir NATO plėtra panaikino 
“pilkąsias zonas” , kurių eg
zistavimas Vidurio Europoje 
sukėlė Pirmąjį ir Antrąjį pa
saulinius karus, bei nusikal
tėliško M olotov-Ribbentrop 
pakto padarinius. “Todėl ši 
plėtra turi ne tik politinę ar

sitetui bei AIDS centrui.
NIH direktorius, remdama

sis bendradarbiavimo su kitų 
valstybių patirtimi, pažymėjo 
potencialiai didelį JAV lietuvių 
vaidmenį, stiprinant bendar- 
darbiavimą tarp NIH ir Lietu
vos medicinos institucijų. JAV 
lietuviai žino kaip ruošti prog
ramas ir paraiškas bei gauti 
stipendijas tyrimams, ir tai, 
anot E.A.Zerhouni, yra didelis 
privalumas. Direktorius pritarė 
dar glaudesniam Lietuvos ir 
JAV lie tuv ių  m okslin inkų  
bendradarbiavimui.

LR ambasada Vašingtone 
kviečia medicinos, biomedi- 
cinos, biochemijos, biofizi
kos, biologijos ir chemijos 
srityje dirbančius lietuvius 
išreikšti savo interesą dėl

AMBASADORIAUS PASKAITA 
KARO INSTITUTO STUDENTAMS

istorinę, bet ir moralinę pras
m ę,” sakė am basadorius. 
“Plėtra tapo patraukliu pa
vyzdžiu tokioms šalims kaip 
Ukrainai, Gruzijai, Moldovai, 
K roatijai, Serbijai ir Juod
kalnijai, Makedonijai, Alba
nijai, Bosnijai ir H ercego
vinai, ir kitoms, nuosekliai 
tęsti dem okratines ir la is 
vosios rinkos re fo rm a s” . 
“Šiandien yra svarbu, kad 
narystė  ES ir NATO būtų 
atvira visoms laisvę m ylin
čioms ir demokratines ver
tybes išpažįstančiom s tau 
toms. NATO ir ES plėtra į 
Juodosios ir A drijos jūros 
reg iono  valstybes išp lėstų  
laisvės ir demokratijos erdvę 
link Irako, Afganistano bei 
k itų  va lstyb ių  p la tesn ių jų  
A rtim ųjų Rytų reg ione, ir 
‘paslinktų’ gravitacijos centrą 
šiame regione demokratijos 
naudai” , sakė Lietuvos diplo
matas.

Kalbėdamas apie Ukrainos

bendradarbiavimo tarp NIH 
ir Lietuvos stiprinim o, ir 
apie tai pranešti ambasados 
patarėjai Sigitai K avaliū
naitei: tel. 202-234-5860, tęs. 
120,
sigita.kavaliunaite@ltembassyus.org

N acionalin ia i sveikatos 
institutai (National Institutes 
of Health) yra JAV Sveikatos 
apsaugos ir žmogiškųjų resur
sų departam ento padalinys, 
atliekantis medicinos tyrimus, 
kurio metinis biudžetas yra 
apie 29 milijardai JAV dolerių. 
NIH taip pat yra didžiausias 
pasaulyje biomedicinos tyrimų 
centras. NIH šiuo metu dirba 
6 tyrinėtojai iš Lietuvos.

Kęstutis Vaškelevičius,
LR ambasados Vašingtone 
atstovas spaudai

galimybes tapti NATO nare, 
V.Ušackas pažymėjo, kad šiuo 
metu yra labai svarbu, kad 
Ukraina tęstų demokratijos, 
rinkos ekonomikos reformas, 
agresyviai įgyvendintų teisės 
viršenybę, ir šiais praktiniais 
žingsniais priartintų šalį prie 
narystės NATO slenksčio.

V irginia karo institu tas 
buvo įkurtas 1839 m. ir tapo 
pirmuoju valdžios administ
ruojamu visoje JAV. Jame šiuo 
metu mokosi du kariūnai iš 
Lietuvos bei vienas lietuvių 
kilmės Amerikos kariūnas.

LR ambasados inf.

BUVĘ PILIEČIAI 
GALĖS SUSIGRĄŽINTI 

PILIETYBĘ
Lietuvos pilietybę į kitos 

valstybės iki 2003 metų, kuo
met galiojo dvigubą pilietybę 
draudęs įsta tym as, iškeitę  
asmenys galės ją  susigrąžinti.

Seimas balandžio 6 d. pri
ėmė Pilietybės įstatymo pa
taisą, kuria suteikiama teisė dėl 
pilietybės grąžinimo kreiptis 
asmenims, ją  praradusiems dėl 
draudimo turėti dviejų vals
tybių pilietybes.

"Tai leidžia tiems žmonėms 
irgi apeliuo ti, k reip tis dėl 
dvigubos pilietybės, Lietuvos 
pilietybės atstatymo, nes pagal 
tuo metu galiojusį įstatymą jie 
jos neteko", - žurnalistam s 
sakė pataisas Seime pristačiusi 
Žmogaus teisių komiteto narė 
Laima Mogenienė.

Iki 2003 metų Lietuvoje 
galiojęs įstatymas draudė turėti 
dvi pilietybes, tad Lietuvos 
piliečiai, tuo metu įgiję kitos 
valstybės pilietybę, Lietuvos 
pilietybės neteko.

Vėliau įstatymas pakeistas, 
suteikiant teisę turėti dvigubą 
pilietybę. LGITIC

mailto:sigita.kavaliunaite@ltembassyus.org


6 DIRVA • 2006 m. balandžio 11 d.

“PASILIKITE SU MUMIS” (Lk 24:30)
Šv. Velykų proga sveikinu jus, brolius ir seseris Kristuje, 

išsibarsčiusius po visus pasaulio kontinentus, kraštus, miestus 
ir kaimus.

Dėl įvairių  isto rin ių , asm eninių priežasčių  lie tuviai 
pasitraukė, emigravo iš Lietuvos į kitus pasaulio kraštus, arba, 
ne savo valia, net buvo ištremti į tolimus Sibiro tundras. Kiek 
tenka man susipažinti su lietuviais ir jų  šeimomis, parapijomis, 
misijomis ir bendruomenėmis pasaulyje, esu pastebėjęs, kad 
vieni prisimena Lietuvą su nostalgija ir ilgesiu, kiti didžiuojasi 
savo kilm e ir išlaiko  relig ines ir tautines trad icijas su 
pasididžiavimu. O kiti, asimiliuodami į vietinę visuomenę, 
atitolsta nuo savo tapatybės.

Mes skaitome Luko Evangelijoje (25:13-35), po Jėzaus 
Kristaus kančios įvykių ir Prisikėlimo, kad du Apaštalai iškeliavo 
iš Jeruzalės į Emauso miestelį. Beeinant jie sutiko svetimą 
keleivį ir besikalbėdami su juo, apaštalai jį užkvietė sakydami, 
kadangi jau vakaras, “pasilikite su mumis” vakarienei (Lk 
24:29). Jiems bevalgant vakarienę jie atpažino, kad tas “svetimas 
keleivis” yra prisikėlęs Jėzus Kristus.

Švenčiant Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę, linkiu jums 
per šias Velykas ir kasdieniniame gyvenime atpažinti Kristaus 
artumą ir nebijoti Jį pasikviesti “pasilikti su mumis”.

Tegul šios Velykos būna proga jums giliau jas įvertinti ir 
įprasminti įpinant savo šeimos bei mūsų lietuviškas religines 
tradicijas, kurios kyla iš mūsų tautinės prigimties ir padeda 
išreikšti Velykų šventės džiaugsmą. Net popiežius Jonas Paulius 
II yra rašęs, “ .. .kad kiekvienai kultūrai krikščionys turi rodyti 
tinkamą pagarbą, nes joms ne tik galima ką nors pasakyti ar 
duoti bet ir daug ką išgirsti bei priimti. Šiame kultūrų dialogo 
procese patvirtinama, kas kiekvienoje jų  yra gera ir teisinga, 
kartu siekiant pašalinti kliūtis kelyje į t ik ė jim ą .” kad gyvasis 
Kristus visuomet būtų pripažintas ir pasiliktų su mumis.

“Kas laimins mūsų žemišką kelionę, Rūpintojėli, jei nebus 
Tavęs? Rūpintojėli, Rūpintojėli, nepalik mūs krašto, nepalik 
širdžių” (giesmė: Rūpintojėlis).

Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų!
Jūsų Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas

GIEDRAIČIŲ MOKYKLA DĖKOJA 
JAV LIETUVIŲ VERSLININKAMS 

UŽ BIBLIOTEKAI SUTEIKTĄ PARAMĄ
2006 m. kovo mėn. 28d. 

Molėtų rajono Giedraičių An
tano Jaroševičiaus vidurinės 
mokyklos direktorė Vilė Pet- 
kūnienė išsiuntė padėkos laiš
ką JAV lietuvių verslininkams 
Steve Sarnoff ir Daivai Bajo
rūnas, perėmusiems mokyklos 
biblioteką.

“Nuoširdžiai dėkoju Jums 
už suteiktą 10,000 Lt paramą 
m okyklos biblio tekai <...>  
Jūsų gerum o dėka b ib lio 
tekos skaitytojai turės gali
mybę perskaityti naujiausią 
grožinę ir mokslo populia
r ią ją  l i te r a tū rą ,” sakom a 
d irek to rės V. Petkūn ienės 
padėkos laiške.

VELYKINE LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIO 
ORKESTRO DOVANA

LVSO balandžio 7-15 die
nomis paskelbė Šv. Velykų 
dovanų savaite, kurios metu 
visiems klasikos mėgėjams 
dovanojama 20 procentų nuo
laida bilietams į gegužės 5 d. 
įvyksiantį XVII koncertų sezo
no uždarymo vakarą Vilniaus 
kongresų rūmuose.

Šį koncertų sezoną Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras 
užbaigs jau aštuntuoju koncertu 
iš ciklo “Visi Gustav Mahler 
simfoniniai kūriniai” , skirtu 
kom pozitoriaus 145-osioms 
gimimo metinėms ir dirigento

“M atau, jog  ši nedidelė 
mokykla pasiekia didelių re
zultatų su mažais ištekliais,” 
skirdamas paramą bibliotekai 
džiaugėsi Steve Sarnoff.

JAV verslininkas dėkojo 
Lietuvos ambasadoriui JAV 
Vygaudui Ušackui, kurio “en
tuziazm as, rem ian t kaim o 
vaikus, užkrėtė ir mus paremti 
Giedraičių mokyklą,” sakė S. 
Sarnoff.

Norintiems daugiau suži
noti apie Kaimo fondą, prašo
me apsilankyti svetainėje: 
h ttp :/ /w w w .u s b a lt ic .o rg /
KF.htm

LR ambasados Vašingtone 
pranešimas

Gintaro Rinkevičiaus 25-erių 
kūrybinės veiklos metų sukak
čiai.

Koncerte gegužės 5 d. dai
nuos Liora Grodnikaitė (sop
ranas), Kauno valstybinio cho
ro moterų grupė, gros LVSO. 
Diriguos maestro Gintaras Rin
kevičius. Skambės Trečioji, pa
ties G. Mahler vadinama “Di
džiąja gamtos simfonija”. Or
ganizatoriai žada nepakartoja
mą vakarą -  bus galima išgirsti 
mecosopraną L.Grodnikaitę, iš 
karališkojo Covent Garden 
teatro Londone. LGRTIC

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAI

L ie t u v ių  
fondo paramos 
prašymų anke
tos, kaip ir kas
met, bus p r i
imamos iki ba
landžio 15 die
nos. A nketas

galite rasti apsilankę LF in
terne to  tink la lapy je
ww w.lithfund.org. Lietuvių 
fondo adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel.
630-257-1616.

L ietu v ių  fondo 43-ias
metinis narių suvažiavimas 
įvyks 2006 m. balandžio 29 d. 
R egistracija prasideda nuo 
8:30v.r. iki 10:30v.r. Posėdžio 
pradžia 9:30 v.r. Kviečiame 
visus LF narius atvykti į Pa
saulio Lietuvių centro Didžiąją 
salę.

Alina Bičkienė, Lietuvių 
fondo įg a lio tin ė  L ietuvos 
N eprik lausom ybės d ienos 
proga lankėsi Čikagos litua
nistinėje mokykloje. Sveikin
dama lituanistinės mokyklos 
m oksleivius, jų  tėvelius ir 
mokytojus įteikė LF paramos 
čekį. Šių metų “G intarinio 
obuoliuko” premija taip pat 
nukeliavo į Čikagos lituanis
tinę mokyklą “Kiškių” dar
želio mokytojai Silvijai Egly- 
naitei.

Filom ena Kantautienė-
M asiokienė Lietuvių fondo 
ribose įsteigė dar vieną stipen
dijų fondą. Šis $20,000.00 
fondas įsteigtas Broniaus Ma- 
sioko vardu. Taip pat $5,000 ji 
padidino Kotrynos Masiokai- 
tės -  Bartinkaitienės stipendijų 
fondą  ir $700 Raguvos Ma- 
siokų įnašą. Linkėdami geros 
sveikatos, dėkojame Filome
nai K.Masiokienei, gyv. Ka
nadoje.

Anapilin išėjusius LF rė
mėjus prisimena jų  artimieji ir 
draugai. Įamžindami Lietuvių 
fonde a.a. Mečio Aukštuolio 
atminimą 250 USD įnašą at
siuntė Mickų šeima. Šie įnašai 
įamžina ne tik artimų žmonių 
atminimą, bet jie  virsta in 
vesticija į ateitį, užtikrinanti 
LF tęstinumą ir sustiprindama 
lietuvišką veiklą, kuria galime 
džiaugtis ir didžiuotis.

Lietuvių fondo nariams
už skirtas stipendijas, kasdien 
dėkoja studentai. "Aš esu labai 
dėkingas už Lietuvių fondo 
piniginę paramą. Ši parama 
man yra labai svarbi ir nau
dinga dėl didelių mokslo kainų 
ir išlaidų knygoms" -  rašo 
Karolis Grigas, chemiją studi
juojantis Clevelend, Ohio ir 
sausio mėnesį pats tapęs LF 
nariu - kandidatu. Skirdami 
lėšas LF, remiate mokslą, švie
timą, kultūrą, įvairias lietu
viškas vaikų ir jaunimo orga
nizacijas.

Evelina P uzaitė , studi-

Lietuvių fondo įgalio tinė A lina B ičkienė ir “K iškių” darželio 
m okytoja Silvija Eglynaitė. LF nuotr.

juojanti fortepijono klasę Lon
done, dėkinga Lietuvių fondui 
už jai skirtą stipendiją. Muzikė 
žada neapvilti ir gražiai atsto
vauti Lietuvą. O jeigu prireiktų 
jos- pianistės- paslaugų, mielai 
talkintų Fondui. Džiugu girdėti 
tokius studentų pažadus.

A loyzas Pakalniškis iš 
Naperville, IL, Lietuvių fondui 
atsiuntė 500 dol. įnašą, įra
šydamas penkis asmenis nau
jais Lietuvių fondo nariais. 
Džiaugiamės kasdien augančia 
LF šeima ir pranešame visiems 
dar vieną naujovę, kuri paleng
vins ir pagreitins pinigų perve
dimą: LF įnašus priima kre
ditine kortele. Maloniai lau
kiame naujų narių, kurie ne
abejingi lietuvybės išlaikymui 
ir jos puoselėjimui.

M aksim as K araška iš 
Fredericks Burg, VA, 300 dol. 
įnašu į Lietuvių fondą pagerbė 
Gražinos Karaškaitės šviesų 
atm inim ą. L ietuvių fondas 
labai vertina kiekvieną įnašą. 
Tad įrašykite save ir artimuo
sius į LF narius, pažymėkite 
svarbias progas Fondo įnašais, 
padidinkite jau turimus įnašus. 
Visa tai užtikrins L ietuvių 
fondo tęstinumą ir sustiprins 
lietuvišką veiklą.

Amerikos Lietuvių balso 
radijo klubas Lietuvių fondui 
dėkoja už paramą, kuri labai 
reikalinga radijo valandėlės 
išlaikymui. Programų redak
torius Kazys Gogelis primena, 
kad "Lietuviško balso" radijo 
valandėlės Detroite pradėjo 
61- uosius darbo metus. Pirmą 
kartą  "L ietuviškas balsas" 
nuskambėjo 1945 metais rug
sėjo 8 dieną ir vadinosi "Baltic 
M elodies". Labai m alonus 
jausmas, kai paaukoti pinigai 
pasiekia gerą tikslą. K vie
čiame visus, kurie neabejingi 
lietuvybės išlaikymui ir jos 
puoselėjimui, jungtis į LF.

Danutė Marcelė Balčiū
nienė, Ąžuoliuko lituanistinės 
mokyklos mokytoja iš Flori
dos, Lietuvių fondui dėkoja už 
suteiktą galimybę dalyvauti 
mokytojų tobulinimosi kur
suose "Dainavoje", kur gavo 
daug dalykinių ir metodinių 
žinių, bei išsiaiškino jai rū
pimus lituanistinės mokyklos 
kūrimo klausimus, grožėjosi

nuostabiomis "Dainavos" apy
linkėms.

V iln iau s u n iversiteto
Kauno Humanitarinio Fakulte
to studentas Linas Juškevičius 
dėko ja  už L ie tuv ių  fondo 
teikiamą paramą studentams. 
Vaikinas gautus pinigus skiria 
naujų vadovėliu įsigijimui, do
kum entų, reikalingų studi
joms, kopijavimui. Linas tikisi 
ir linki, kad LF ir ateityje rems 
studentus.

Paminėdama ir pagerbda
ma prieš 20 m etų m irusią 
mamą Anelę Kašubą, duktė 
Rima Binder Lietuvių fondui 
paaukojo  $145.00. Išlieka 
graži tradicija, artimus žmones 
pagerbti įnašais į L ietuvių 
fondą.

V ioleta P akaln išk ienė ,
Kovo 11-osios lituanistinės 
mokyklos vedėja, dėkoja Lie
tuvių fondo nariams už pa
ramą. Šios mokyklos himne 
skamba žodžiai: “Mūsų mo
kykla jauna , kaip  atgim us 
L ietuva. A tgim im o garbei 
didžiai mokyklėlę pavadinom. 
Čia mes mokomės kalbos, tik 
lietuvių mūs gimtos. Tegyvuo
ja, tegyvuoja Lietuva, Tegy
vuoja, tegyvuoja mūs kalba.“ 
Kviečiame rem ti lietuvišką 
jaunimą per Lietuvių fondą.

LF inf.

Artistė
RŪTA

STALILIŪNAITĖ
Bostone!

Kviečiame i susitikimą su 
artiste Rūta Staliliūnaite,

2006 m. balandžio 
30 d., sekmadienį, 
1:30 val. po pietų

So. Bostono Lietuvių 
piliečių klube, 

trečio aukšto salėje.
368 West Broadway, 

So. Boston, MA. 
Susitikimo valandą 

bus rodomi spektaklių,
filmų, televizijos laidų 

fragmentai, 
skaitomi eilėraščiai. 
Įėjimas -  $15.00, 

studentams (su studento
pažymėjimu) -  $5.00, 
vaikams -  nemokamai.

http://www.usbaltic.org/
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C IC E R O , IL

CICERO LB METINIS 
SUSIRINKIMAS

Tokiu pavadinimu šv. An
tano parap. biuletenyje tilpusi 
žinutė, matyt, prisidėjo prie 
gausesnio Cicero bendruome- 
nininkų būrio, dalyvavusio 
kovo 26 d. po lietuviškų pa
maldų, atėjusio į metinį susi
rinkimą sukrėtimo.

Kugelis šį kartą suviliojo 
55 žmones, kurie vos sutilpo į 
mažą dabar lietuviams skirtą 
kambarėlį šv. Antano parap. 
buvusios mokyklos pastate. O 
buvo laikai, kai ir be kugelio 
vaišių į didžiąją mokyklos salę 
susirinkdavo 300 mūsų tau
tiečių. Vienu metu net reikėjo 
dviejų bendruomenių (regulia
riosios ir “registruotos” reorgų 
vardu vadinamos), kad galėtų 
patenkinti visų lietuvių norus.

Bet tai jau praeitis, kurią 
senesnieji šio telkinio gyven
tojai dar prisim ena. Tačiau 
šiandien ir 55 žm onės LB 
Cicero apylinkės valdybos su
kviestame susirinkime laiko
ma neblogu laimėjimu.

Siame susirinkim e kiek 
ilgiau kalbėjo valdybos pirmi
ninkas M indaugas Baukus, 
prabilęs po kugelio vaišių, 
kuriom is buvo pradėtas šis 
renginys sekmadienio rytą. 
P irm ininkas aptarė m etinę 
darbų ataskaitą. Jis paminėjo 
bent 5 suruoštus renginius, 
m inėjimus. Tai Vasario 16- 
sios, Birželio liūdnųjų įvykių, 
Tautos šventės, prieškalėdinį 
pabendravimą ir kt.

Siemet vienas iš tokių mi
nėjimų -  Vasario 16-sios šven
tė, kuri buvo sujungta su kovo 
11-ja, buvo surengta vėlokai -  
vasario 26 d. Čia atsilankė 80 
žmonių, sudėjusių 1,416 dol.

Aktorė Rūta Staliliūnaitė

aukų (septyni asmenys aukojo 
po šim tinę). Ir šiem et šios 
šventės proga prie miesto val
dybos rūmų buvo iškelta lietu
vių trispalvė, dalyvaujant ir 
Cicero miesto pareigūnams 
(apie tai buvo plačiai aprašyta 
ir mėnesiniame miesto valdy
bos leidžiamame leidinyje). 
Trispalvė plevėsavo ir prie šv. 
Antano parap. bažnyčios.

Susirinkusius bendruome- 
nininkus pasveikino iš Lemon- 
to atvykusi JAV LB Vid. Vaka
rų apygardos pirm. Aušrelė 
Sakalaitė.Taip pat buvo pri
statyti žymesnieji svečiai -  
ALT’o pirm. Saulius Kuprys, 
JAV LB K ultūros Tarybos 
pirm. Marija Remienė.

Buvo ir keturių (iš 9) valdy
bos narių rinkimas. Su šiuo 
punktu buvo greitai susidorota, 
nes pasiūlyta juos palikti dar 
vienam terminui. Dabartinę 
valdybą sudaro: M indaugas 
Baukus, Ona Venclovienė, Mi
chalina Bikulčienė, Bronius 
Bikulčius, Gintarė Januškevi
čienė, Audronė Bernatavičie- 
nė, Algis Kizka, Algis Suvaiz- 
dis, Natalija Sodeikienė. Per
rinkta ir revizijos komisija: dr. 
Jurgis Januškevičius, Aleksas 
Satas ir Algirdas Didžiulis.

Šį susirinkimą pradėjo pirm. 
M. Baukus, o invokaciją sukal
bėjo kun. dr. K. Trimakas. Iž
dininko pranešimą perskaitė B. 
Bikulčius. Dar buvo perskai
tytas ir revizijos komisijos ak
tas. Tai atliko A. Didžiulis. Su
sirinkusieji neturėjo priekaištų 
ir pranešimai buvo priimti.

Sį kartą pats susirinkimas 
ilgai neužsitęsė ir buvo užbaig
tas tradicine daina “Lietuva 
brangi”, verčiančia pagalvoti 
apie toli pasilikusią tėvynę

Edvardas Sulaitis

Vokietijos lietuvių bendruom enės taryba. Vokietijos LB nuotr.

V O K IE T IJ A

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Kovo mėn. 11 d. įvyko 
eilinis metinis VLB Tarybos 
suvažiavimas. VLB Taryba yra 
Vyriausiasis Vokietijos lietuvių 
bendruom enės organas. Ji 
priima Bendruomenės statutą 
ir k itus nuostatus, nustato 
Tarybos rinkimų tvarką, renka 
Bendruomenės valdybą, Gar
bės teismą, Kontrolės komi
siją, Bendruomenės tarybos 
rinkimų komisiją ir narius į 
Pasaulio  lietuvių bendruo
menės seimą, sprendžia kitus 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės aukštųjų organų, Vokieti
jos LB valdybos arba tarybos 
narių pateik tus klausim us,

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

VELYKOS
Balandžio mėn. 16 d. 1 val. 

p.p. iškilmingos pamaldos šv. 
Vardo bažnyčioje Gulfporte. 
Giedos Lietuvių klubo choras. 
Po pamaldų kviečiame atvykti 
į L ie tuv ių  k lubą p ietum s, 
pasigrožėti mūsų menininkų 
numargintais velykaičiais ir 
pabendrauti su tautiečiais. Dėl 
b ilie tų  k re ip tis  į Laim utę 
Alvarado.

BALF’O METINIS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 19 d., 2 val. 
p.p., klubo m ažojoje salėje 
šaukiamas BA LF’o metinis 
susirinkimas. Kviečiame daly
vauti visus skyriaus narius, 
aukotojus ir svečius, kurie 
domisi skyriaus veikla.

CHORO KONCERTAS
Balandžio mėn. 21 d., 4 val. 

p.p. Lietuvių klubo choras, 
vadovaujamas muz. Aloyzo 
Jurgučio, klubo salėje rengia 
koncertą ir kviečia visus atsi
lankyti. Vakaro programoje 
mišraus, moterų ir vyrų chorų 
dainos, karšta vakarienė, gausi 
fantais loterija. Vietas arba

num ato priem ones lie tu 
vių kultūrai puoselėti bei iš
laikyti.

Tarybos posėdyje buvo ap
tarti einamieji Bendruomenės 
reikalai, Valdybos pirminin
kas, iždininkas, taip pat ir 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas 
pranešimais apžvelgė praėju
sių metų veiklą.

Išrinkti VLB atstovai į Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
seimą, vyksiantį š. m. rug
pjūčio 7 -  10 dienomis Vilniu
je, PLB XII Seime Vokietijai 
atstovaus dr. Vincas Bartuse
vičius, Rim as Č uplinskas, 
Dalia Henke, Gintaras Ručys,

stalus užsakyti iki balandžio 
mėn. 18 d. pas Laimutę Alva
rado, tel. (727) 360-1064 arba 
sekmadienių popiečių metu 
Lietuvių klube. Auka asmeniui 
20 dol.

UŽGAVĖNIŲ
PABENDRAVIMAS

V asario mėn. 28 d. St. 
Petersburgo ir apylinkių lietu
viai turėjo progą gražiai pa
bendrauti Lietuvių klubo sa
lėje, kur klubo tautinių šokių 
grupė “Audra” surengė “užsi
gavėjimo” vakarą, patys ga
mindami ir išdalindami maistą 
dalyviams, o jų  susirinko ge
rokai 200. Vakarui vadovavo 
grupės vadovė Dalia Adomai
tienė, pasveikindama svečius 
ir pristatydama program ą -  
scenos vaidinimą be vardo. 
Vaidino ir sukėlė dalyviams 
daug juoko Aldona Čėsnaitė, 
Danutė Mažeikienė ir Juozas 
Radvila. Vaidinimui pasibai
gus, “Audros” vadovė pareiš
kė, kad praeitais metais užga
vėnių programoje buvo dainos, 
ir po to atsigaivino choras, tai 
šįm et po to vaidinim o gal 
atsigaivins vaidybos grupė 
“Z ib in tas” , kadaise  teikęs

Marytė Šmitienė.
Išrinkta nauja VLB val

dyba: pirm ininkas Antanas 
Šiugždinis, vicepirmininkas 
dr. Vincas Bartusevičius, iždi
ninkas Gintaras Ručys, sekre
torė ir atstovė spaudai Berna
deta Goštautaitė, narys teisi
niams reikalams Klausas Zu- 
lys, narė kultūrai Agnė Kubi- 
liūtė. Antanas Šiugždinis Val
dybos pirm ininko pareigas 
eina ilgiausiai per visą VLB 
istoriją -  9 metus, tuo tarpu 
Vincas Bartusevičius Valdybo
je darbuojasi jau 34 metus.

B ernadeta G oštautaitė , 
VLB Valdybos atstovė spaudai

malonumo mūsų tautiečiams 
St. Petersburge... Šokiams 
grojo “Lorelei” orkestras, jau 
išmokęs pagroti ir lietuvišką 
suktinį.

PARAMA
NETURTINGIEMS

STUDENTAMS
Kovo mėn. 19 d. popietėje 

pristačius svečius ir padarius 
kitus pranešimus, klubo pirmi
ninkė Loreta Kynienė pakvietė 
prie mikrofono klubo kultūros 
būrelio  p irm ininkę Angelę 
Karnienę. Ji priminė, kad jau 
devinti metai, kai kultūros bū
relio iniciatyva yra renkamos 
aukos paremti neturtingus, bet 
gabius Vytauto Didžiojo Uni
versiteto studentus. Kultūros 
būrelis turi savo atstovę Stasę 
Vaškelienę, kuri, gyvendama 
didesnę metų dalį Lietuvoje, 
rūpinasi tų aukų paskirstymu. 
Paprašyta pakalbėti kaip tas 
paskirstymas vyksta, S. Vaške- 
lienė labai vaizdžiai apie tai 
nupasakojo, pastebėdama, kad 
yra palaikomas ryšys su uni
versiteto  vadovybe, iš kur 
gaunamos žinios apie pašalpos 
reikalingus gabius studentus.

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

Mokomojo Europos Parlamento sesijos narius. Jis pasveikino 
šio rengin io  in ic ia to rius bei dalyvius ir palinkėjo , jog  
demokratiškas požiūris, tolerancija ir pagarba kitaip galvo
jančiam žmogui būtų neatskiriama mąstymo ir veiklos dalis, o 
ateities pasaulyje tai būtų neatskiriama politikos, tarptautinių 
santykių bei viešojo gyvenimo dimensija. Lietuvos vadovas sakė 
tikįs, kad Mokomasis Europos Parlamentas taps ir politinės 
kultūros, ir bendražmogiškųjų vertybių mokykla.

Balandžio 3 dieną Vilniaus m iesto R otušėje įvyko 
Mokomojo Europos Parlamento sesijos atidarymas. Tokia sesija 
Lietuvoje buvo organizuota pirmą kartą. Sesijos metu daugiau 
kaip 120 moksleivių iš 25 Europos Sąjungos šalių ir Bulgarijos 
svarstė aktualius ES politikos klausimus. 2003 metais viešoji 
įstaiga “Europos namai” pradėjo vykdyti tarptautinį projektą 
“Mokomasis Europos Parlamentas” Lietuvoje, kurį inicijavo 
Parodomojo Europos Parlam ento fondas. Toks projektas 
Europos Sąjungos šalyse jau vyksta daugelį metų, o neseniai 
prie jo  įgyvendinimo prisidėjo ir šalys kandidatės. Projekto 
tikslai -  pagilinti Lietuvos jaunim o žinias apie Europos 
integraciją, ugdyti jų  savimonę, ne tik kaip Lietuvos, bet ir kaip 
Europos piliečių, o taip pat skatinti jaunuoliuos domėtis mūsų 
šalies bei ES politiniu gyvenimu. Šiems tikslams pasiekit 
rengiamos mokomosios Europos parlamento sesijos, kuriose 
jaunuoliai svarsto aktualius klausimus, numatytus Europos 
Parlamento darbotvarkėje Briuselyje ir Strasbūre.

Lietuvos verslui atsiveria naujos galimybės Armėnijoje - 
balandžio mėnesį šioje šalyje ketinama atidaryti garbės konsulo 
vadovaujamą konsulinę įstaigą. Šiemet planuojamas ir Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus oficialus vizitas Armėnijoje - vizito 
programoje numatyta verslo misija, pranešė Užsienio reikalų 
ministerija. Lietuvos ambasada Rusijoje inicijuoja ir verslo bei 
kultūros misijas Kalugoje, Sm olenske, Samaroje, Nižnij 
Novgorode ir Rostove prie Dono. Ambasados iniciatyva 
surengtam e Lietuvos verslo klubo M askvoje susitikim e 
pristatyta nauja Lietuvos verslo klubo narė - "Kompanija ISC". 
Rusija yra viena svarbiausių Lietuvos užsienio prekybos 
partnerių. Pagal tiesiogines investicijas Lietuvoje Rusija užima 
trečiąją vietą po Danijos ir Švedijos.

Tris kartus šiemet brangęs privalomasis draudimas tapo 
paskutiniu lašu, perpildžiusių vežėjų kantrybės taurę. Daugėja 
transporto įmonių, keliančių verslą į Rusiją. "Vežėjus trauktis 
iš Lietuvos verčia nepalanki verslo aplinka. Dėl to į valstybės 
biudžetą bus mažiau sumokama mokesčių", - Verslo žinioms 
sakė "Linavos" prezidentas A lgim antas Kondrusevičius. 
"Planuojame Lietuvoje nebedirbti - dėl didesnių mokesčių nei 
aplinkinėse valstybėse, bemaž triskart brangus draudimui 
nebeįstengiame konkuruoti. Lenkai perima mūsų klientus, 
pasiūlydami vežti 300-400 eurų pigiau", - sakė Kėdainių 
Transporto vystymo grupės savininkas Albertas Sitavičius. Prieš 
3 metus įsigijęs įmonę Karaliaučiuje, jis dabar turi dvi vežimo 
įmones Karaliaučiuje, Maskvoje ekspedijavimo bendrovę. 
Lietuvoje ir Kaliningrade verslininkas turi po 40 vilkikų. Pasak 
A.Sitavičiaus, Karaliaučiuje įmonė, kurioje yra ne daugiau kaip 
20 vilkikų, gali dirbti pagal patentą, sumokant apie 100 litų per 
metus už vilkiką. Lietuvoje iš viso nėra galimybės verstis 
tarptautiniais vežimais pagal patentą.

Lietuvoje vežėjams privalomasis civilinės atsakomybės 
draudimas šiemet brango iki maždaug 7 tūkst. litų per metus - 
Rusijoje atitinkamas draudimas kainuoja apie 1.7 tūkst. litų. 
Rusijoje nereikia mokėti kelių mokesčio už puspriekabes - 
Lietuvoje šis mokestis kiekvienai puspriekabei metams sudaro 
800-1000 litų. Tuo tarpu A.Griciaus autotransporto įmonės 
savininkas Antanas Gricius kol kas tik bendradarbiauja su 
Rusijos vežėjais. "Rusija neprognozuojama. Tačiau jei verslo 
sąlygos taps visai neįmanomos Lietuvoje, galvosime apie verslo 
iškėlimą. Jau kelerius metus didžiąją dalį krovinių vežame iki 
sienos ir juos perduodame Rusijos vežėjams. Jie pigesni, todėl 
šiek tiek sutaupome, be to, sutaupome leidimų į Rusiją", - aiškino 
A.Gricius.

Lietuvos Seimas nepritarė liberalų iniciatyvai įsteigti Seime 
dar vieną nuolat veikiančią Emigracijos komisiją. Daugumos 
parlamentarų balsais Seimas nusprendė grąžinti iniciatoriams 
tobulinti nutarimo projektą dėl komisijos sudarymo. Penktadienį 
pristatydamas nutarimo projektą dėl komisijos sudarymo Liberalų 
sąjūdžio lyderis Petras Auštrevičius teigė pasigendąs vienos 
koordinuojančios institucijos, sprendžiančios Lietuvai šiuo metu 
itin aktualias emigracijos problemas. Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas tai pat anksčiau buvo pareiškęs, jog kova su emigracija 
neturėtų būti "išbarstyta" - ja turėtų užsiimti viena institucija.

Lietuvos Respublikos prez. Valdą Adamkų, po sutikimo ceremonijos, priėm ė M oldovos prezidentas 
V ladim ir Voronin. Susitikimo metu aptartos dvišalių santykių perspektyvos, situacija Ukrainos -  
M oldovos pasienyje, energetikos tiekim o klausim ai. LR prezidentas V. Adam kus pabrėžė, jog  
pastaruosius keletą metų Lietuvos ir M oldovos santykiai gerokai išsiplėtė, buvo pradėti įgyvendinti 
nauji dvišaliai projektai. www.president.lt

LIETUVA PIRMAUJA PASAULYJE 
PAGAL GYDYTOJU SKAIČIŲ

Pagal gydytojų skaičių, 
tenkantį tūkstančiui gyventojų, 
Lietuva - viena pirmaujančių 
šalių pasaulyje. Iš 192 Pasaulio 
sveikatos organizacijai p ri
klausančių valstybių daugiau 
gydytojų buvo tik 11 šalių. 
Tūkstančiui gyventojų tenkan
tis slaugytojų skaičius didesnis 
22 šalyse. Pagal apsirūpinimą 
odontologais ir vaistininkais 
Lietuvai tenka 28 vieta pa
saulyje.

Ekspertų nuom one, 100 
tūkstančių gyventojų pakaktų 
335 gydytojų. Statistikos duo
menimis, Lietuvoje jų  kol kas 
daugiau nei reikėtų, tačiau 
prognozuojama, kad iki 2015 
metų dėl emigracijos, amžiaus, 
kitų priežasčių trūks tūkstančio 
gydytojų.

Disertaciją medikų pasiū
los ir poreikio tema apgynu- 
sios daktarės Liudvikos Star- 
kienės prognozėmis, proble-

miškiausios medicinos sritys 
bus anesteziologija, ginekolo
gija ir oftalmologija.

Ginekologija problemiška 
dėl to, kad iš visų srityje dir
bančių gydytojų trečdalis vy
resni nei 60 metų amžiaus. 
Apskaičiuota, jog dėl migra
cijos, amžiaus ar kitų priežas
čių per metus šią specialybę 
"apleidžia" 26 ginekologai.

"Tai reiškia, jog kasmet turi 
atsirasti bent 20 specialistų, 
kurie galėtų juos pakeisti", - 
komentavo sveikatos apsaugos 
ministro padėjėja L.Starkienė.

Ne ką geresnė situacija ir 
oftalmologijoje. Vyresni nei 60 
metų amžiaus - net 28 procen
tai akių gydytojų. Vyresnių 
anesteziologų dalis palyginti 
nedidelė - tik 10 procentų. 
Tačiau šios srities medikai -  
vieni paklausiausių užsienyje.

Europos Sąjungoje 100 
tūkstančių gyventojų viduti-

n iškai tenka apie 360-370 
gydytojų. Didžiausias jų  sty
gius Didžiojoje Britanijoje. 
Čia 100 tūkstančių gyventojų 
tenka tik apie 250 specialistų.

"Šioje šalyje medikams ke
liami atlyginimai, didinamas 
priėmimas į medicinos studi
jas, tačiau britai negali 10-11 
metų laukti, kol bus parengta 
daugiau medikų, todėl aktyviai 
ir netgi, sakyčiau, agresyviai 
vilioja gydytojus ne tik iš nau
jųjų Europos Sąjungos narių, 
bet ir iš senbuvių", - sakė L. 
Starkienė. Daugiausia medikų 
Ispanijoje ir Graikijoje, kur 
100 tūkst. gyventojų tenka 
daugiau kaip 400 gydytojų. 
Šioje srityje pirmaujančioje 
Italijoje 100 tūkstančių gyven
tojų sveikata rūpinasi beveik 
pusė tūkstančio gydytojų

Pasaulio sveikatos organi
zacijos duomenimis, balandžio 
7 d. minimą Pasaulinę sveika
tos dieną šiemet švenčia 59 
mln. darbuotojų, iš jų 39 mln. 
gyventojams teikia sveikatos 
priežiūros paslaugas. LG0TIC

BUS APDOVANOTI IRAKE PASIŽYMĖJĘ KARIAI

Pietų Irake du įtariamus 
teroristus sulaikę ir į pasalą 
patekę Lietuvos kariai bus 
teikiami gauti valstybės apdo
vanojimus. Kaip balandžio 7 d. 
spaudos konferencijoje sakė iš 
vizito Irake grįžęs Lauko pajė
gų vadas brigados generolas 
Arvydas Pocius, jis teiks apdo
vanoti Lietuvos būrio LIT- 
CON-7 vadą vyresnįjį leitenan
tą Darių Žiūką ir jam  paval
džius karius, kurie kovo pabai
goje sulaikė du įtarimus tero
ristinės grupuotės "Džam" 
narius. Tai įvyko per lietuvių 
patruliavimą Basros priemies
tyje Harta, kai kariai pastebėjo 
tris įtartinus vyrus, kurie nešėsi 
rankinį kulkosvaidį. Padėtį 
įvertinę ne savo naudai, įtaria
m ieji bandė pabėgti, puolė 
bristi per drėkinimo kanalus.

Grupei karių persekiojant 
bėglius, du visureigiai aplin- 
keliu atkirto įtariamiesiems 
kelią. Du irakiečiai tuomet ap
simetė griovyje skalbantys savo 
drabužius, o vienas ištrūko iš 
apsupties ir pasislėpė gyven
vietėje. Bėgliui, matyt, pavyko 
rasti paramą, nes netrukus iš 
gyvenvietės į Lietuvos patrulį 
buvo paleisti šūviai. Kariai at
sakė intensyvia kulkosvaidžių 
"MG-3" ir automatų "M-16" 
ugnimi, ir paleidę dūmų už
sklandą, pasitraukė. Juos iš oro 
pridengė iškviestas Didžiosios 
Britanijos sraigtasparnis, o ne
trukus atvykęs danų pastiprini
mas iškrėtė kaimą.

Lietuvos kariai konfiskavo 
rankinį 7,62 mm kalibro Kalaš
nikovo rankinį kulkosvaidį 
(RPK) ir vaizdo kamera. Ka-

riuomenės žvalgybininkai įta
ria, teroristai galėjo filmuoti 
savo padedamus savadarbius 
sprogstamuosius užtaisus, kad 
vėliau pateiktų savo vadams 
kaip įrodymą ir gautų atlygį.

Sulaikytieji įtariamieji per
duoti Danijos bataliono vado
vybei. Lietuvos kariai Irake į 
incidentą buvo patekę ir kovo 
viduryje, kai patruliavimo metu 
Hartos apylinkėse sprogo sava
darbis sprogmuo, tačiau kariai 
nenukentėjo.

Tarptautinę taikos palaiky
mo m isiją Irake atliekantis 
LITCON-7 būrys yra sufor
muotas iš maždaug pusšimčio 
profesinės karo tarnybos karių, 
tarnaujančių Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo mechani
zuotajame pėstininkų batalione. 
LITCON yra priskirtas Didžio
sios Britanijos atsakomybės 
sektoriui. LG0TIC

http://www.president.lt
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SUKAKTUVINĖ 
LIETUVIU OPEROS ŠVENTĖ

Čikagoje dalinami lapeliai, 
kurių viršuje matome šio raši
nio pavadinim ui panaudotą 
tekstą. O ta sukaktis yra gana 
apvali ir neeilinė -  50 metų, 
tad ir pati šventė yra išskirtinė, 
verta ne vien tik operos mylė
tojų ir gerbėjų dėmesio.

Tai pastebi ir šiuo įvykiu 
domisi ne tik mūsų tautiečiai: 
apie šį sukaktuvinį komp. 
Vytauto Klovos “Pilėnų” ope
ros pastatymą neseniai (kovo 
7 d.) rašė didysis Čikagos dien
raštis Chicago Tribune, savo 
stra ipsn į pailiustruodam as 
nuotrauka iš repeticijų Jauni
mo centre.

Jau netenka aiškinti, kad 
lietuviai yra vienintelė tautinė 
grupė, kuri ilgesnį laiką suge
bėjo išlaikyti savo operos ko
lektyvą ir kiekvienais metais 
duoti po naują premjerą. O tas 
kažkaip  m aloniai nu teik ia  
kiekvieno mūsų tautiečio jaus
mus.

Pirmosios operos premjera 
įvyko 1957 m. kovo 30 ir 31 
d. Rigoletto rolę čia viename 
pastatyme dainavo Algirdas 
Brazis, kuris sulaukęs 90 m. 
amžiaus dar tebegyvena Čika
goje. Tenoro partiją dainavo 
latvis V. Salna (vėliau dainavo 
lenkas tenoras St. Wicik ir kt.).

Muzikos kritikas ir kom 
pozitorius Vl. Jakubėnas “Ai
dų” žurnale (1957 m. Nr. 5) 
apie šį pirmąjį Čikagos lietu
vių operinį bandymą taip rašė:

“Chicagos vyrų choras at
liko stambų ir sėkmingą žygį. 
Mūsų visuomenė galėjo prisi
minti kadaise taip mėgstamą 
Kauno operą, mūsų daininin
kai profesionalai turėjo gali
mybę prisiminti senas laimin
gas dienas, o debiutantai ir mė
gėjai -  išbandyti savo jėgas. 
Pavykęs žygis padidina už tė
vynės ribų gyvenančių tautie
čių savigarbą ir suteikia pasi
ryžimo tolimesniems sumany
mams.”

Tačiau kritikas toliau raši
nyje klausė: “Ar sėkmingas 
“Rigoletto” pastatymas rodo, 
kad yra įkurta pastovi opera?” 
Ir jis ragino nebūti per dideliais 
optimistais.

Kaip dabar matome, didelis 
optimizmas kaip tik buvo ta 
priežastis, kuri kurstė pirmųjų 
entuziastų ryžtą tęsti pradėtą 
darbą iki dabar ruošiamo auk
sinio jubiliejaus. Sekančiais 
metais sekė “Faust” , po jos 
“Carmen”, “Trubadūras”, “Ai
da” ir kitos operos.

Jubiliejiniai metai bus ap
vainikuoti “Pilėnų” pastatymu, 
kuris Čikagos lietuvių scenoje 
pirmą kartą buvo parodytas 
1994-siais, bet tik su skirtingu 
solistų sąstatu. Nors šiemet 
turėsim e ne vien tik  kitus 
solistus, bet ir nemaža choro

narių bus nauji. T rūkstant 
vyriškų balsų -  8 choristai 
atvažiuos iš Lietuvos.

LO svarbią rolę turi valdy
ba, ypatingai -  jos pirmininkai. 
Čia reikia pam inėti pirmąjį 
pirmininką -  Vytautą Radžių ir 
dabartinį -  Vaclovą Momkų. 
Jie abu yra ir ilgiausiai operos 
chore dainuojantieji žmonės, o 
M om kus -  pasirodan tis ir 
šalutinėse rolėse.

Dabartinis LO valdybos 
pirm. V.Momkus šiose parei
gose yra jau dešimtį metų (20 
m. jis buvo vicepirmininku). O 
operos chore jis dainuoja 46- 
ri metai. Jis apgailestauja, kad 
chore trūksta vyrų, nes mirtis 
juos labai išretino, o naujų 
nelabai atsiranda. Tačiau mote
rų chorisčių čia netrūksta, nes 
į chorą vis įsijungia naujai iš 
Lietuvos atvykstančios. Dabar 
chore yra 63 žmonės.

Pirmininkas pažymėjo, jog 
solistai iš Lietuvos atvyks ba
landžio 17 d. ir tada prasidės 
intensyvios repeticijos prem
jeros vietoje -  M orton vid. 
mokyklos auditorijos (ji turi 
2,457 vietas) scenoje. Ten bus 
ruošiamasi pastatymui, kuris 
įvyks balandžio 30 d. 3 val. 
p.p.

V.Momkus išdavė paslaptį, 
jog “Pilėnų” pastatymas kai
nuos 110 tūkst. dolerių (vien 
tik orkestrui reikės sumokėti 
50 tūkstančių). Parduoti bilie
tai negali padengti visų išlaidų, 
todėl į talką įsijungia mūsų 
tautiečiai su savo aukomis. 
Nemažą sumą skiria ir Lietu
vių fondas.

LO ATEITIS NĖRA AIŠKI

Yra balsų, kad šis sukak
tuvinis pastatymas gali jau būti 
paskutin is. Nors kai kurie 
entuziastai puoselėja viltį, jog 
ČLO veikla dar bus tęsiama. 
Mes linkime, kad šis muzikinis 
vienetas dar gyvuotų ilgus 
metus!

Lietuvių Opera mūsų tautie
čiai galės susipažinti jos veiklą 
apibudinančioje foto parodoje, 
kuri buvo atidaryta balandžio 8 
d. 4 val. p.p. “Čiurlionio” gale
rijoje Jaunimo centre. Siame 
pastate vyks ir šventinis pokylis 
tuoj po operos spektaklio ba
landžio 30 d. vakare.

Dėl įvairios informacijos 
galima skambinti V. Momkui 
(tel. 773-925-6193) arba J. 
Vidžiūnui (tel. 773-767-5609).

Dar reikia pažym ėti, jog 
pagrindinis kolektyvas “Pilė
nų” operoje bus tikrai pajėgus. 
Tai V. Prudnikovas, V. Juoza- 
paitis, A. Rubežius, L. Norvai
šas, N. Grigalavičiūtė, D. Kuž- 
marskytė. Dirigentas ir meno 
vadovas A. Vasaitis, o režisie
rius -  irgi iš Vilniaus atvyks
tantis E. Domarkas.

Edvardas Sulaitis

1956 m. liepos 2 dienos Vargoninkų suvažiavimo šv. Kryžiaus parapijoje dalyviai. Pirm oje eilėje: 
Justinas Kudirka, Justina Karpiūtė, kun.Juozas Prunskis, prof.Juozas Žilevičius, prel.Jonas Balkūnas, 
Aleksandras Aleksis, kun.Jonas Pakalniškis, neatpažintas, Kostas Gaubis. Antroje eilėje: Antanas 
Visminas, Antanas Stulga, Juozas Olšauskas, Juozas Kreivėnas, Genovaitė Giedraitienė, Pranas 
Bujanauskas. Trečioje eilėje:neatpažintas, neatpažinta, Antanas Skridulis, Stepas Sodeika, Bronius 
Budriūnas, Pranas Ambrazas. K etvirtoje eilėje: neatpažintas, Jonas Zdanius, Antanas Giedraitis, 
Ričardas Sabonis, Algirdas Kačanauskas ir Vladas Baltrušaitis.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ MUZIKOS SĄJUNGOS 
SEIMĄ PASITINKANT

Malonu matyti, kad pasi
ruošimas Dainų šventei, pati
kėtas jaunajai mūsų kartai, rie
da taip tvarkingai pirmyn. Su 
Dainų švente yra vilties atgai
vinti ir muzikų bei muziką re
m iančių  suvažiavim o -  
ŠALMS-o Seimo -  tradiciją, 
kuri buvo dažniausiai rišama su 
praėjusiomis dainų šventėmis.

Todėl ir šį kartą po įvyk
siančios Dainų šventės kvie
čiame muzikus ir kitus kultū
rininkus, palaikančius mūsų 
muzikinę gyvybę į SALMS- 
gos seimą, kuris įvyks pirma
dienį, liepos 3 d., 10:00 val. 
ryto, Čikagos Jaunimo centre, 
Užsakytos šv. Mišios už miru
sius sąjungos narius, po jų  
bendri pusryčiai centro kavi
nėje, sąjungos naujos valdybos 
rinkimai ir naujo “Muzikos 
Žinių” redaktoriaus suradimas. 
Bandykime visi pergalvoti, ką 
norėtumėm siūlyti į redakto
rius ir į valdybą ir kokiame 
mieste norėtume matyti sėk
mingai dirbančią naują sąjun
gos valdybą. Jei būtų visuo
tinas pritarimas, reiktų siekti 
sąjungai tokio pat statuso kaip 
Tautinių šokių institutas, tei-

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE

Balandžio 29 d., šeštadienį, 
7 val. p.p. muziejuje Illinois 
universiteto Čikagoje prof. 
Giedrius Subačius kalbės apie 
lietuviškus motyvus JAV rašy
tojo Upton Sinclair romane 
“The J u n g le ” (1906 m .). 
Lietuvių kalba romanas pirmą 
kartą išspausdintas Čikagoje 
“Raisto” pavadinimu 1908 m. 
Antras leidimas pasirodė 1912 
m. Apsilankę paskaitoje, jūs 
daug sužinosite apie pirmųjų 
lietuvių imigrantų patirtį Čika
goje, lietuvius, romano veikėjų

siškai įsikorporuojant į Ameri
kos valstybines įstaigas. Tuo 
atveju kitai Dainų šventei būtų 
užtikrinti finansiniai pamatai ir 
nebereiktų siūlo galo ieškoti. 
Seimo dalyviai turės progą su
sipažinti su nepaprastais muzi
kiniais turtais, sukauptais ten 
pat Jaunimo centre esančiame 
Žilevičiaus-Kreivėno Muziko
logijos archyve. Šiam archyvui 
reikalingas visų ŠALMS-os 
narių dėmesys. Seimo proga 
netik susipažinti su juo, bet ir 
p asv ars ty ti jo  a te itį , kaip  
sąjunga turėtų prisidėti, kad 
archyvas klestėtų. Malonėkite 
susitvarkyti savo kelionės į 
D ainų šventę p la n u s , kad  
galėtumėte keliom valandom 
(10:00-01:00) dalyvauti.

Sąjunga leidžia žurnalą 
“Muzikos žinios” . Jis pras
mingai atspindi šio laikotarpio 
mūsų muzikinę lituanistiką. 
Lietuvos muzikos institucijos 
pagarb ia i pažym ėjo  m ūsų 
žurnalo 70 metų sukaktį, ir 
Klaipėdos universitetas suren
gė visų nuo 1934 m. išleistų 
žurnalo numerių parodą. Jei 
visi kiek daugiau prisidėtų 
savo straipsniais, žurnalas būtų

prototipus, amerikiečių rašy
tojo susidom ėjim ą lietuvių 
kalba.

Po paskaitos vaišės. Įėji-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

įdomesnis ir reikšmingesnis. 
Nuo 1934 m. žurnalą leido var
gonininkai -  gal kartais ir men
kesnio pasiruošimo žmonės -  
tiek m uzikoje, tiek lietuvių 
kalboje.

Jau daugelį metų sąjungos 
revizorius Manigirdas Mote- 
kaitis kruopščiai patikrina są
jungos iždą. Paskutiniu metu 
dauguma narių žurnalą dosniai 
remia, todėl kaskart surenka
me pakankamai pinigų leisti 
vis naują numerį, todėl mums 
nevalia pasiduoti. Užsidaryti 
būtų lengviausias sprendimas, 
bet kažin ar gudrus?! Tuo ne
laimingu atveju, jei būtų siūly
mas žurnalo leidybą sustab
dyti, reikia balsavimo ir nutari
m o, kam perduoti iždą. Be 
abejo, susirinkus, būtų gera 
proga pasidalin ti ir Dainų 
šventės įspūdžiais. Apie savo 
dalyvavimą (ir kiek asmenų) 
prašau pranešti ar palikti žinutę 
nevėliau Memorial Day (gegu
žės 29 d.):

Faustas Strolia
15325 Sequoia St., Oak 

Forest IL. 60452 arba: e-mail: 
theres8@ com cast.net, tel.: 
(708) 687-1430.

mas nemokamas. Ateikite į 
muziejų anksčiau ir apžiūrė
kite parodas. Muziejus atidary
tas kasdien nuo 10 val. ryto iki 
4 val. po pietų.
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KIAUŠINIO SIMBOLIKA IR 
MARGUTIS

Henrikas Stasas

Kai pavasarį gam ta a t
bunda iš žiemos miego ir visur 
jaučiama besiskleidžianti nau
ja  gyvybė, krikščioniškasis 
pasaulis švenčia Kristaus prisi
kėlimo šventę -  Velykas. Tai 
seniausia bažnytinė šventė 
siekianti apaštalų laikus. Ne
nuostabu, kad krikščioniškasis 
pasaulis pasirinko šios šventės 
sim boliu  gyvybės pradą -  
kiaušinį.

Tačiau šis idealios formos 
ir tobulų proporcijų gyvybės 
sim bolis buvo žinom as jau 
tūkstančius metų prieš krikš
čionybę. Apie tai kalba kinų, 
persų, graikų bei M esopo
tamijos tautų mitologija. Tose 
seniausiose kultūrose kiaušinis 
buvo apipintas legendom is 
padavimais ir laikomas ne vien 
gyvybės atsiradim o, bet ir 
dangaus bei žemės sukūrimo 
simboliu.

Hindų mitologijoj kalbama 
apie pasaulio kiaušinį, kur iš 
visų jo  dalių susikūrė pasaulis. 
V iena pusė kevalo  sudarė 
žemę, kita dangų, iš baltymų 
ir trynio susiformavo žemės 
vaizdas: kalnai, upės vandeny
nai ir t.t. Be to jie tikėjo kad ir 
saulė yra susiform avusi iš 
kiaušinio turinio.

Kiniečių mitologija kalba 
apie kiaušinį, kuriame gyveno 
Pango. Toliau sakoma, kad 
visatoje buvusi visiška tamsa 
ir chaosas. Toj tamsoj ir chaose 
susiformavo kiaušinis ir jame 
slėpėsi milžinas Pango. Jis čia 
ilgai miegojo ir augo. Išaugęs 
pasiraižė ir ištiesęs savo koją 
susprogdino kiaušinį. Iš jo  
šlaunies susiformavo žemė, iš 
lengvesnės dalies dangus, o iš 
kitų kūno dalių susiformavo 
kalnai, vandenynai ir gyvūnija 
bei augmenija.

Egiptiečių mitologijoj kal
bama apie feniksą, kuris kas 
1400 metų padega savo lizdą 
ir tame procese žūva. Iš pelenų 
iškyla naujas kiaušinis ir iš jo

išsirita feniksas. Taip šis ciklas 
vis kartojasi kas 1400 metų.

Panašiai kiaušinis interpre
tuojamas beveik kiekvienos 
tautos mitologijoj. Net suomių 
liaudies epe Kalevaloj, kalba
ma, kad pasaulis atsirado iš 
sprogusio kiaušinio. K orė
jieč ių , F iji ir Borneo salų 
legendose nueita dar toliau ir 
ten sakom a,kad ir žmogus 
atsiradęs iš kiaušinio.

Taip pat ir lietuvių mito
logijoj kiaušinis rišamas su 
dangaus ir žemės atsiradimu. 
Sakom a, kad ant m ėnulio  
tupėjusi milžiniška antis. Ten 
j i  buvo sukrovusi lizdą ir 
padėjusi k iaušin į. Ž inom a 
ruošėsi perė ti, bet išalkus 
išskrido ieškoti maisto. Bet 
užėjo stiprus lietus, lizdas 
sušlapo ir prakiuro. O kiaušis 
iškritęs atsitrenkė į debesį ir 
suskilo į tris dalis. Iš trynio 
atsirado žem ė, iš baltym o 
vandenys, o iš kevalo dangus 
ir žvaigždės. Kita mitologijos 
versija sako: Dievas, norėda
mas atskirti dangų nuo žemės, 
metė anties kiaušinį į akmenį. 
Siam suskilus į tris dalis atsi
rado visata.

Tačiau graikai tokios ant
gam tinės jėgos k iaušin iu i 
nesuteikia. Graikų mitologijoj 
k iaušin is dažnai laikom as 
meilės simboliu.

Štai Zeus nusižiūrėjęs į 
Nemezis pradėjo ja i reikšti 
savo meilės jausmus. Tačiau 
Nemezis stengėsi nuo jo  pa
bėgti ir pasivertė į žuvį. Po 
kiek laiko pasivertė į žąsį. Zeus 
tai pastebėjęs tuoj pasivertė į 
gulbiną. A išku flirtas tarp 
gulbino ir žąsies vėl prasidėjo 
ir jų  m eilės pasekm ėje, ji  
padėjo kiaušinį. Kiaušinį rado 
piemuo ir jį  atidavė Ledai. 
A tėjus la iku i iš k iaušin io  
išsikalė Helena, kurią Leda 
užaugino kaip savo dukterį.

Norėdami kiaušiniui su
teikti dar daugiau prasmės ir

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

pagarbos, žm onės pradėjo  
dažyti kiaušinius. Kada pradė
ta dažyti kiaušinius sunku 
pasakyti. K iniečiai jau  900 
metų prieš Kr. dažė kiaušinius.

Kananiečiai, dar prieš žy
dams atėjus į jų  žemę, dažė 
kiaušinius. Jie juos dažydavo 
deivės Astarte garbei. Tai buvo 
pavasario  deivė. Švęsdam i 
pavasario šventę dažytus kiau
šinius aukodavo deivei Astar
te. Tada kiaušinių dažymas 
buvo daugiau surištas su že
mės atgimimu-pavasariu. Pa
vasario spalvomis kiaušinius 
dažydavo ir persai bei egip
tiečiai, kuriuos paprastai do
vanodavo draugam s, kaip  
atgijusios gyvybės simbolį.

Įdom i kilm ė yra u k ra i
niečių margučių taip vadinamų 
“Pysanki” . Archeologai šio 
dizaino kiaušinį Ukrainoje 
rado iš 1300 metų pr. Kr. Čia 
buvo rastas keramikos kiauši
nis su panašia ornamentika, 
kurią dabar vartoja ukrainie
čiai. Tai yra be galo smulkus 
tiesių linijų ir kreivių derinys 
su tiksliai išlaikyta simetrija. 
Šios linijos, čia žymi gamtos 
nesibaigiančius ciklus. Kiek
viena ”Pysanka” iškelia lyg 
tris simbolius tai paties kiauši
nio simbolizmą, brėžinio sim
bolizm ą ir spalvos sim bo

lizmą. Ukrainiečiai sako, šis 
dažymo būdas reikalauja ne
paprastai daug kantrybės ir 
didelės koncentracijos. Todėl 
kiaušinius dažo vien moterys 
ir nakties m etu, kada visi 
miega.

Krikščionybės laikais kiau
šinio dažymas buvo jungiamas 
su dvasiniu atsinaujinimu, ku
ris surištas su Kristaus prisikė
limu. Į kiaušinio ornamentiką 
buvo įjungiami krikščioniški 
simboliai, ikonografija ir net 
portretai. Ankstyvųjų krikščio
nybės laikų kiaušinio dažymas 
dažnai apipintas legendomis ir 
padavimais. Ypač tokių legen
dų labai daug lenkų tautosa
koje. Vienoje legendoje sako
ma, kad Velykų rytą Marija 
laikiusi rankoje kiaušinį ir 
išgyvendama sūnaus kančią 
pravirko. A šaros krito  ant 
kiaušinio ir pavirto gražiausiu 
raštu. Et, kiaušinis staiga iš
slydo iš jos rankų ir nuriedėjo 
per visą žemės rutulį. Ir taip 
visos pasaulio tautos pamėgo 
Velykom dažyti kiaušinius.

Lietuvių literatūroje mar
gutis pirmą kartą iškyla 1549 
m etais M ažvydo knygelėje 
“Šv. Ambroziejaus giesmė”. 
Čia Mažvydas mini jog kiauši
nių dažymas buvo populiarus 
tik turtingųjų tarpe. Vėliau ir 
liaudis pasisavino kiaušinių 
dažym o papro tį ir išvystė 
originalią savitą lietuvių liau
dies meno šaką. O XVI am
žiaus pabaigoje Lietuvoje jau 
buvo sudaromi margučių rin
kiniai ir įvertinami, kaip liau
dies meno turtas.

Nors istorikai, remdamiesi 
archeologiniais duomenimis, 
tvirtina, kad kiaušinių dažy
mas lietuvių tautoje jau buvo 
praktikuojamas prieš krikščio
nybės įvedimą t.y. net M in
daugo laikais. Tai rodo Gedi
mino kalno apylinkėje rasti 
molio, kaulo ir akmens dažyti 
kiaušiniai. Lietuvių liaudies 
ornamentikos simboliai pa
laipsniui keitėsi istorijos bėgy
je ir buvo naudojami vis nauji 
simboliai.

Patys pirmieji raštai buvo 
nesudėtingi geometriniai suda
ryti iš lankstelių, taškučių ir jų 
derinių.

Vėliau buvo pradėta nau
doti augaliniai simboliai: eglu
tės, rūtelės, tulpės, katpėdėlės, 
saulutės.

XX-me amžiuje jau buvo 
pradėta naudoti gyvuliniai 
simboliai: plaštakės, vabaliu
kai, arkliukai, paukščių pėde
lės, kurios mena deivės Paukš
tės laikus. Nepriklausomybės 
laikais dažnai iškildavo ir pa
triotinių motyvų: Gedimino pi
lis, Gedimino stulpai, Vytis ir 
t.t. Apskritai reikėtų pasakyti, 
kad mūsų margučių spalvų ir 
ornam entų segm entai buvo 
labai reikšmingi visai šio liau
dies meno šakai.

Daug dėmesio šiam liau
dies menui skyrė ir kai kurie 
mūsų menininkai. Ypač dail. 
A. Tamošaitis rūpinosi, kad 
liaudies sukurti simboliai ne
būtų iškraipyti ar neteisingai 
panaudoti. P. Dundulienė įve
da visai naujus simbolius: žal
čių, saulės mėnulio ir žvaigž
džių ornamentiką, F.Ramonie- 
nė ir A. Rūkštelė iš augalinių 
motyvų sukūrė labai įdomias 
ir gyvas kombinacijas kiauši
nių dažymo mene.

Apskritai lietuvių margu
čiai pasižymi originalumu sub
tilių, švelnių tonų spalvomis ir 
meniškumu. Be skolinių ir 
pamėgdžiojimų.

Daugiau nei 60 proc. Lie
tuvos gyventojų niekada nėra 
naudojęsi internetu, o pagal 
galimybę naudotis internetu 
namuose Lietuva užima pa
skutinę vietą Europos Sąjun
goje. Tokius duomenis skelbia 
ES statistikos agentūra "Euro
stat", remdamasi 2005 metų 
metų pirmojo ketvirčio rodik
liais. Pasak pranešimo, Lietu
voje internetą turi tik 16 proc. 
namų ūkių, tuo tarpu ES vi
durkis yra 48 procentai. Pagal 
šį rodiklį ES pirmauja Olandija 
(78 proc.), Liuksemburgas (77 
proc.) ir Danija (75 proc.). LRT

http://www.latviarealty.com
mailto:rng@latviarealty.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. Motinos 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.

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės renginių 
informacija

Po mėnesių skambės dainos Aštuntoje Lietuvių Dainų 
šventėjė. Penkiasdešimt keturi chorai iš trisdešimt miestų ir 
keturių valstybių kruopščiai ruošiasi šiai tautos šventei. 
Šventės renginiai vyks 2006 m. liepos 1-2 d.d. Čikagoje. Pati 
Dainų šventė bus “University of Illinois UIC Pavilion”. Dainų 
šventės būstinė bus Sheraton Chicago Hotel and Towers. 
Speciali kaina Dainų šventės dalyviams bei žiūrovams yra 
$119 nakčiai už kambarį. Kambarių skaičius su šia specialia 
kaina yra ribotas, todėl paskubėkite užsisakyti kambarius iš 
anksto. Iš Sheraton viešbučio į visus Dainų šventės renginius 
bus galima nemokamai nuvykti užsakytais autobusais.

Visa Dainų šventės informacija (renginiai, bilietai, 
nakvynės, t.t.) yra Dainų šventės interneto svetainėje 
(www.dainusvente.org). Neturinčius interneto, kviečiame 
sekti spaudą, kurioje teiksime Dainų šventės informaciją.

Liepos 1 d., šeštadienis.
Choristų repeticija nuo 8 v.r., UIC Pavilion. Muge, nuo 

9 v.r., Sheraton Chicago Hotel and Towers. Susipažinimo 
vakarone ir “Jazz Land” koncertas 8 v.v., Park West.

Liepos 2 d., sekmadienis.
Muge nuo 8 v.r., Sheraton Chicago Hotel and Towers. Sv. 

Mišios, 9 v.r., Sheraton Chicago Hotel and Towers. Aštuntoji 
Lietuvių Dainų švente 2 p.p., UIC Pavilion. Dainų šventes 
pokylis 7 v.v., Sheraton Chicago Hotel and Towers.

Bilietus į Dainų šventę galite įsigyti “Ticketmaster” bilietų 
agentūroje (JAV skambinkite tel. 800-277-1700, Kanadoje 
skambinkite tel. 416-870-8000) arba UIC Pavilion bilietų ka
soje. Pirkdami UIC Pavilion bilietų kasoje, išvengsite papil
domo “Ticketmaster” mokesčio. UIC Pavilion bilietų kasa 
dirba pirmadienį-penktadienį 12 p.p. - 6 v.v., o šeštadienį 12 
p.p - 4 v.v. Bilietų kaina $22-32 suaugusiems ir $12-22 
vaikams iki 12 m.

Bilietus į susipažinimo vakaronę ir Dainų šventės poky
lį galite  įsigy ti užpildę b ilietų  anketą, kurią  rasite  
www.dainusvente.org/bilietai. Susipažinimo vakaronės bilietų 
kaina yra $30. Pokylio bilietų kaina yra $60 suaugusiems, 
$45 jaunimui iki 20 m. ir $30 vaikams iki 12 m.

Aštuntosios Lietuvių Dainų šventės 
organizacinis komitetas

Dirvos paslaugumu talpiname šį viešą pranešimą.

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

(Atkelta iš 7 psl.)

ST. PETERSBURG...

Ypatingai kreipiamas dėmesys 
į neturtingas, daugiavaikes šei
mas, kurių vaikai, be pašalpos, 
turėtų nutraukti mokslą. Veda
mas tvarkingas atsiskaitymas, 
studentai visada pakvituoja 
gautą sumą.

Šelpiami studentai yra labai 
dėkingi jų  rėmėjams. Buvo 
perskaityta keletas nuoširdžių 
padėkos laiškų. Studentai žino, 
kad aukos ateina iš geraširdžių 
užjūrio asmenų, nors yra rėmė
jų  ir Lietuvoje, kurie yra grįžę 
pastoviam gyvenimui į gimtinę.

Kultūros būrelio pirmininkė 
padėkojo S. Vaškelienei už įdo
mų pranešimą. Popietę užbaigė 
Mečys Šilkaitis su “Lietuvos 
įvykių apžvalga” ir ypatingai 
juokingais anekdotais.

GOLFO ŽAIDYNĖS

LR garbės konsulatas St. 
Petersburge kovo mėn. pra
džioje rengia golfo žaidynes, 
kurios sutraukia nemažai žaidė
jų  iš apylinkės ir tolimesnių 
vietovių. Kovo mėn. 12 d. va
kare golfo žaidėjai susirinko į 
Lietuvių klubo m ažąją salę 
susipažinti, pabendrauti ir pa
tirti, kuriai žaidėjų grupei pri
klausys varžybų dieną. Garbės 
konsulas Algimantas Karnavi- 
čius pasveikino visus susirinku
sius ir pristatė LR ambasadorių 
JAV Vygautą Ušacką kaip vieną 
iš golfininkų. Užkandžius šiam 
vakarui paruošė Nijolė Dimie- 
nė. Kovo mėn. 13 d. žaidynės 
vyko St. Petersburgo Country 
Club golfo laukuose. Po turny
ro žaidėjai susirinko  į SP 
Country Club puošnią salę, kur 
garbės konsulas Algimantas 
Karnavičius pravedė Kovo 11-

ATSIŠAUKIMAS
Į MUZIKUS 

Ir lietuvišką muzikinę 
gyvybę palaikančius 

kultūrininkus
Sekantį rytą po Dainų 

šventės 10:00 val. Čikagos 
Jaunimo centre šaukiamas 
Siaurės Amerikos Lietuvių 

Muzikos Sąjungos visuotinas 
seimas. Sąjunga įsteigta 1911 m. 

ir nuo 1934 m. leidžia žurnalą 
“MUZIKOS ŽINIOS”, kurios 
bando atspindėti mūsų užjūrio 

lietuvišką muzikinę veiklą. 
Sąjungai per gyvavimo laiką 

priklausė vargonininkai, vėliau 
ir kompozitoriai, solistai -  

vokalistai ir instrumentalistai, ar 
choristai ir visi, kuriem rūpi 

palaikyti savą žurnalą ir 
lietuvišką muzikinę gyvybę. 

Mūsų seimai būdavo jungiami su 
Dainų šventėmis, kada dauguma 

narių savaime suvažiuoja. 
Seimas turi išrinkti naują 

valdybą ir persvarstyti ateities 
veiklą. Kviečiame visus, ir 

naujus narius prisijungti. Apie 
dalyvavimą prašau pranešti 

Faustui Stroliai ligi Memorial 
Day (gegužės 29 d.). Tel. (708) 
687-1430, arba paštu: Faustas 
Strolia 15325 Sequoia St. Oak 

Forest, IL 60452 arba 
e-mail: theres8@comcast.met

tos paminėjimą ir įteikė dova
nas turnyro laimėtojams. Taip 
pat buvo įteikta dovana -  čekis 
LR ambasadoriui Vygaudui 
Ušackui, Loretos ir Vygaudo 
Ušackų vardo fondui -  Lietu
vos Kaimo vaikų stovykloms 
remti. Svečių tarpe buvo ir 
garbės konsulai Eugene Rainis,
Jurgis Jurgutis su poniomis.

GRAŽIAI VEIKIA 
LIETUVOS DUKTERYS

Kovo 15 d. pavakarę daug 
tautiečių suvažiavo į Lietuvių 
klubo salę pasiklausyti gražiai 
atliekamų dainų, pavalgyti ska
nią vakarienę ir pamėginti savo 
laimę loterijoje. Tai buvo Lietu
vos dukterų St. Petersburgo 
skyriaus pavasarinis pobūvis. Jį 
pravedė skyriaus pirmininkė 
Elena Jasaitienė. Moterų dainos 
vienetas, kuriam  vadovauja 
muz. Regina Ditkienė, su per
traukomis gražiai padainavo aš- 
tuonias dainas.

Lietuvių žinios, 2006 m. 
kovas, Nr.357.

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

DIRVAI
AUKOJO

Š.A. lietuvių muzikų s-ga,
Oak Forest, IL .......................... 50
B.Girnius, Allen Park, M I .......45
RJacobs, La Grange, IL .......... 25
A. Strazdas, Placentia, CA........ 25
B. Gedvilas, Wlby., O H ........... 20
R. Botyrius, Richland, MI ....... 20
J. Kaspariūnas, St.Pete., F L ....  15
D.Alseika, Westlake Vill., CA 10
H.Armanas, Ellicott City, MD 10
S. Bakūnas, Cleveland, O H ........5
K. Gricius, Santa Monica, CA ... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

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 ........

http://www.dainusvente.org
http://www.dainusvente.org/bilietai._Susipa%c5%beinimo_vakaron%c4%97s_biliet%c5%b3kaina_yra_$30._Pokylio_biliet%c5%b3_kaina_yra_$60_suaugusiems,$45_jaunimui_iki_20_m._ir_$30_vaikams_iki_12_m
http://www.dainusvente.org/bilietai._Susipa%c5%beinimo_vakaron%c4%97s_biliet%c5%b3kaina_yra_$30._Pokylio_biliet%c5%b3_kaina_yra_$60_suaugusiems,$45_jaunimui_iki_20_m._ir_$30_vaikams_iki_12_m
http://www.dainusvente.org/bilietai._Susipa%c5%beinimo_vakaron%c4%97s_biliet%c5%b3kaina_yra_$30._Pokylio_biliet%c5%b3_kaina_yra_$60_suaugusiems,$45_jaunimui_iki_20_m._ir_$30_vaikams_iki_12_m
mailto:amberwings@mac.com
mailto:theres8@comcast.met
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SPORTO ŽINIOS

TARP MILŽINU
R yšium  su NBA “All 

Stars” žaidynių savaitgaliu 
norėdami pažymėti Lietuvos 
k repšin inkų  ir NBA lygos 
glaudžus ryšius, Lietuvos am
basada Amerikoje ir Lietuvos 
rinktinės rėmimo fondas su
ruošė sporto šventę prieš pir- 
mokų/antrokų rungtynes vasa
rio 17 d. Hilton Americas vieš
butyje Houston, TX.

Didžiulės nuotraukos Lietu
vos krepšininkų, žaidusių ar da
bar žaidžiančių NBA lygoje, 
puošė salės juodos spalvos sie
nas. Ekrane virš scenos buvo 
rodom i Lietuvos krepšinio 
įspūdingiausi momentai.

Marijonas Mikutavičius iš 
“Vakaras su Marijonu” LNK 
televizijos laidos, šmaikščiai 
pravedė šventę.

Prezidentas Valdas Adam
kus pasveikino šventės daly
vius per įrašytą vaizdo diską.

Šventės metu buvo pagerbti 
NBA lygos vadovas David 
Stern in NBA viceprezidentė 
Kim Bohuny. Ambasadorius 
Vygaudas Ušackas įteikė David 
Stern ordino “Už nuopelnus 
Lietuvai” Komandoro kryžių, o 
Kim Bohuny ordino “Už nuo
pelnus Lietuvai” Riterio kryžių. 
David Stern šiltai padėkojo už 
apdovanojimą ir prisiminė savo 
viešnages Vilniuje ir Kaune. 
Dėkojo Lietuvai už net šešis 
NBA žaidėjus iš vos tris milijo
nus gyventojų turinčios šalies.

Linksmiausia šventės dalis 
įvyko kai buvo parodytas vi
deofilmas sukurtas LNK tele
vizijos ir rinktinės rėmimo fon
do. Istorijos profesorius atsklei
dė archeologų atrastus duome
nis, kad lietuviai išrado krepši
nį, o ne kaip “klaidingai” galvo
jom e, kad James Naismith. 
Pasirodo kad lietuviai svai
dydavo patrankų sviedinius 
gindamiesi nuo kryžiuočių o 
kai sviediniai buvo mesti į lietu
vius, sugaudavo juos krepšiuo
se ir taip išsivystė krepšinis. 
Dabar labai aišku! Gale filmo, 
profesorius dar teigė kad ge
riausi kariai ir protingiausi kar
vedžiai buvo apdovanoti šarvi
niais marškiniais. Laikydamiesi 
šios tradicijos, buvęs NBA žai
dėjas Šarūnas Marčiulionis ir 
rinktinės fondo direktorius Al
gimantas Pavilonas įteikė Da
vid Stern sunkius grandininius 
marškinius su užrašu “Lithua
nia” vienoj pusėj o “Stern” su 
numeriu “1” kitoj pusėj.

Programa buvo paįvairinta 
Regimanto Šilinsko, grojusiu 
senovės lietuvių instrumentu 
skrabalais (mediniais skamba
lais). Tai yra labai įdomus 
instrumentas lyg tai būtų gimi
ningas xylophone/marimba bet 
pastatytas stačiai o ne hori
zontaliai. Žilvinas Žvagulis ir 
Irena Starošaitė toliau tęsė 
programą pristatydami rinkinį

R eg im an ta s  Š ilin sk a s  g ro ja  
senovės lie tuv ių  instrum entą  
skrabalus.

šiems laikams pritaikytų lietu
viškų dainų ir muzikos.

Tarp sporto žvaigždžių bu
vo matyti 1989 m. dalyvavęs 
NBA tritaškių konkurse Rimas 
Kurtinaitis, dabartinis Lietuvos 
rinktinės treneris Antanas Sirei- 
ka, Lietuvos rinktinės trenerio 
asisten tas D onnie N elson, 
Šarūnas Jasikevičius iš Indiana 
Pacers (vėliau dalyvavo “ro
okie” rungtynėse), ir Martynas 
Andriuškevičius iš Cleveland 
Cavaliers. Kiek vėliau atvyko 
Linas Kleiza iš Denver Nug
gets.

Didelį įspūdį paliko dabar 
jau lėtai bejudantis NBA le
genda Manute Bol, milžinų 
milžinas, kuris net 7 pėdų 6 
colių ūgio. 1989-1990 metais 
kartu su Š. Marčiulioniu rung
tyniavo Golden State Warriors 
klube. Pakirstas artrito, M. 
Bolas dabar su lazdele vaikš
čioja ir net nebegali paspausti 
savo gerbėjų rankų. Dar ir 
dabar yra labai gerbiama as
menybė dėl jo  humanitarinių 
darbų.

Prieš šios įvykdymo pri
sidėjo garbės konsulas William 
Altman ir jo  žmona Danguolė 
Špakevičiūtė bei daugelis vie
tinių lietuvių kurie vežiojo ir 
globojo svečius iš Lietuvos.

Pirm ą kartą buvo trans
liuojam a ir kom entuojam a 
tiesiog iš NBA “All Stars” 
rungtynių į LNK televiziją 
Lietuvoje. K iekvieną naktį 
Tomas Langvinis, sporto žinių 
redaktorius ir pranešėjas, su 
Vytu Jukniu, film uotoju ir 
fo to žu rn a lis tu , paruošė  ir 
persiuntė ištraukas ir prane
šimus Lietuvon dėl tos dienos 
žinių laidų.

Sekančią dieną Houstono 
lietuvių bendruomenė suruošė 
pabendravim ą St. Thom as 
Universitete į kurį atvyko am
basadorius Ušackas ir daugelis 
pereitos dienos svečių iš Lie
tuvos ir iš plačios Amerikos 
atvykusių dėl savaitgalio spor
to iškilmių.

Dalia Ažubalytė-Woss

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Kaip jau ankščiau skelbė
me, 2006 m. Š. Amerikos lie
tuvių jaunučių krepšinio pirme
nybės įvyks 2006 m. gegužės 
27 ir 28 dienomis, Toronte, 
Ont., Kanadoje. Vykdo -  To
ronto PPSK “Aušra”. Pirminin
kas Raimundas Paškauskas.

Varžybas numatoma vykdy
ti šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: B (1990-91 m. gimi
mo), C (1992-93 m.), D (1994
95 m.), E (1996-97 m.) ir F 
“molekulių” (1998 m. gim. ir 
jaunesnių). F “molekulių” ir, 
gal būt, E klasėse komandos 
bus mišrios.

Dalyvauti kviečiami visi 
ŠALFASS-gos klubai ir kitoki 
lietuvių sporto vienetai, atlikę 
2006 m. reg istraciją  ŠAL- 
FASS-je. Komandų skaičius 
neapribotas, visose klasėse. Pa
grindiniai, jaunesnių klasių žai
dėjams yra leidžiama žaisti kar
tu ir vyresnėse klasėse, kiek lai
ko ir vietos sąlygos leidžia. 
Mergaitėms leidžiama berniu
kų komandose, tačiau neat- 
virkščiai. Komandų registracija 
privalo būti atlikta iki 2006 m. 
balandžio 20 d. imtinai, šiuo 
adresu: Raimundas Paškaus- 
kas, 159 Evelyn Ave., Toronto, 
ON M6P 2Z6, Canada. Tel: 
416-604-9261.E-mail:

rpask@sympatico.ca
Po registracijos bus pa

skelbta galutinis varžybų for
matas, mokesčiai, galutinės re
gistracijos terminas ir kitos de
talės. Pilnesnę informaciją gau
na sporto klubai. Viešbučių ir 
kitas buitines informacijas pa
teikia rengėjai. Visais reikalais 
kreipkitės į Raimundą Paš- 
kauską.

ŠALFASS krepšinio 
komitetas

ŠALFASS centro valdyba

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

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 ClevelaodH ousing Marke t .tom  
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Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliolis - Mob. Td . <216-387-3204
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