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LIETUVIŲ TA U T IN Ė S M INTIES L A IK R A ŠT IS

SAUSIO 13-OJI LIETUVOS LAISVES GYNĖJŲ DIENA!

Pirmąją naujųjų metų dieną, pažymint Lietuvos vėliavos dieną, 
Gedimino pilies bokšte Vilniuje kariai iškėlė naują lietuvišką tri
spalvę. Šia ceremonija tradiciškai minimas Lietuvos vėliavos iš
kėlimas Gedimino pilies bokšte 1919 metų sausio 1 dieną. Tri
spalvę tuomet kaip laisvos Lietuvos ženklą iškėlė šalies savano
riai. Susirinkusiesiems į vėliavos pagerbimo ceremoniją koncer
tavo Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, Ge
dimino kalne uždegtas kareiviškas laužas.

PATIKRINAMIEJI RINKIMAI IOWA 
VALSTIJOJE

Demokratas Barack Obama 
iškovojo stulbinančią pergalę 
pirmosiose 2008 metų marato
no dėl teisės tapti Baltųjų rū
mų šeimininku varžybose, taip 
suduodam as skaudų sm ūgį 
H illary Clinton, kuri siekia 
tapti pirmąja moterimi prezi
dente Amerikos istorijoje.

„Mes renkamės viltį, o ne 
baimę. Mes renkamės vienybę, 
o ne susiskaldymą, ir siunčiame 
galingą žinią, kad į Ameriką at
eina permainos“, - rėmėjams, 
kurie savo džiaugsmąreiškė plo
jimais, sakė B.Obama.

Respublikonų stovykloje 
buvęs baptistų dvasininkas Mi
ke Huckabee įveikė savo pa
grindinį priešininką Mitt Rom
ney, sukeldamas abejonių, ar 
buvęs MA gubernatorius galės 
jam  mesti rimtą iššūkį ir nacio
naliniu mastu.

B.Obamos triumfas pateisi
no 46 metų senatoriaus skel
biamą vilties ir politinių per
mainų žinią ir sustiprino jo  is
torin į užsim ojim ą tapti pir
muoju Jungtinių Valstijų juo
daodžiu vadovu.

Iowa patvirtino, kad B.Oba- 
ma, tėvo keniečio ir baltaodės 
amerikietės sūnus, yra rimtas 
kandidatas tapti dem okratų 
vadovu, ir sukėlė abejonių, ar 
rinkėjam s išties imponuoja 
H.Clinton taktika nuolat ape
liuoti į savo patirtį Vašingtono

politinėje scenoje.
Buvusi pirmoji dama, atsi

dūrusi trečioje vietoje po John 
Edwards, kuris yra varžęsis dėl 
teisės tapti viceprezidentu, da
bar turi žūtbūt sulaikyti B.Oba- 
mos proveržį New Hamphire, 
kuriame vyks pirminiai rinki
mai.

H.Clinton, kuri nežymiai 
atsiliko nuo J.Edwards, tvirti
no esanti „optimistiškai“ nusi
teikusi ir kupina ryžto tęsti na
cionalinę kampaniją dėl teisės 
tapti demokratų kandidatu į 
prezidentus, o jos padėjėjai su
skubo tikinti, kad „maratonas“ 
tik prasideda.

Bet senatoriams demokra
tams Christopher Dodd ir Jo
seph Biden Iowa sueigų balsa
vimai buvo labai nesėkmingi, 
ir jie  nutarė pasitraukti iš to
lesnės kovos.

M.Huckabee, kuris ėmė kel
ti rimtą grėsmę kitiems Respub
likonų partijos kandidatams po 
to, kai sulaukė labai svarbios 
rinkėjų evangelikų paramos, 
neslėpė džiaugsmo, kad jam pa
vyko nugalėti M.Romney.

Kiti respublikonai, kovo
jantys dėl nominavimo, tarp jų  
ir John McCain bei buvęs New 
York meras Rudolph Giuliani, 
tikisi, kad sėkmė juos lydės 
pirminiuose rinkimuose, kurie 
vyks didesnėse valstijose.

(Nukelta į 5 psl.)

R.PAKSO RINKIMŲ KAMPANIJOS 
KONSULTANTAMS PINIGAI IR IŠ RYTŲ
Lipti į politines aukštumas 

nušalintojo prezidento partija 
ketina vėl padedama užsienio 
konsultantų, tarp jų  ir iš Rytų. 
Prieš Seimo rinkimus Rolan
das Paksas žada samdytis ir 
amerikiečių viešųjų ryšių kom
paniją. Nors iki oficialios rin
kimų kampanijos dar 10 mė
nesių, liberaldemokratai, ki
taip nei kitos partijos, jau  su
ka radijo ir televizijos rekla
mas.

Mat tarp rinkimų partijų iš
laidų įstatymai neriboja. Su
agentūromis dosnius užsaky
mus liberaldem okratų var
du rusų kalba derina U krai
nos pilietė.

„Mes neskirstom žmonių į

Nepriklausomybės aikštėje prie Parlamento rūmų, kai sovietų kareiviai užėmė radijo ir televizijos 
bokštą Vilniuje. The Gift of Vilnius

Lietuvių tautos atmintyje 1991-ųjų metų Sausio 13-osios naktis, kai Sovietų Sąjungos tankai ir šar
vuočiai riedėjo Lietuvos Parlamento link ir pradėjo šaudyti į beginklius žmones... Televizijos pastate 
desantininkai išlaužė kabinetų duris... paskutinėje "Vakaro žinių" laidoje žurnalistė E. Bučelytė išta
rė, kad "pastate jau  pasigirdo svetimi balsai". Televizijos laida nutrūko. Kareiviai neleido paimti 
žuvusiųjų kūnus ir sužeistuosius...
Aukščiausios Tarybos rūmuose buvo dalijamos dujokaukės 2 val. 22 min., savanoriai ginklavosi 
metaliniais strypais ir guminėmis lazdomis. Nepriklausomybės aikštėje ir prie AT rūmų minia giedo
jo  "Marija, Marija", visi laukė rūmų šturmo. 3 val. 20 min. AT salėje susirinko 60 deputatų. Laisvės 
gynėjus laimino kun. R. Grigas. Vytautas Landsbergis paprašė, kad moterys išeitų iš rūmų, kad jos 
nežūtų kartu su vyrais deputatais.
4 val. 15 min. Vyriausybės informacijos tarnyba pranešė: "Vyriausybė nenutraukia savo veiklos ir 
aktyvios SSSR SA okupacijos sąlygomis. A. Saudargas atstovaus Lietuvos Vyriausybei užsienyje. 
Visos Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijos, savivaldybės ir gyventojai privalo 
vykdyti tik šios Vyriausybės nurodymus. Kiekviena kita valdžia Lietuvoje yra neteisėta ir jos nuro
dymai Lietuvos žmonėms yra neprivalomi".
5 val. 35 min. AT priėmė nutarimą: "Jeigu teisėtai išrinkta Lietuvos Respublikos valdžia nebegalės 
funkcionuoti, Lietuvos užsienio reikalų ministrui A. Saudargui pavedama suformuoti Vyriausybę 
emigracijoje". Po dešimties minučių V. Landsbergis gavo faksą iš Norvegijos Vyriausybės, jog  ši 
valstybė solidarizuojasi su Lietuva ir kreipėsi į Jungtines Tautas.
Sausio 13 bylą sudaro 315 tomų, yra 51 kaltinamasis ir daugiau kaip 4 tūkstančiai nukentėjusių, 
liudytojų. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų tyrimų skyriaus prokuroras Kęstutis 
Betingis pranešė, kad "tardymas baigtas 1994 m. gruodžio 5 d. Tik 7 suimti, o kiti slapstosi. Šie 
asmenys nustatyti, žinoma jų  gyvenamoji vieta, tačiau išduoti juos atsisakyta.
"Mūsų uždavinys buvo parodyti dviejų valstybių kovą: viena jų  - grobėja, o kita - pavergtoji, - ir kad 
mes neturime nuo ko atsiskirti, tik norime, kad užsibuvę užkariautojai galų gale išeitų iš Lietuvos... 
Lietuva pasirinko laisvę", - rašė Vytautas Landsbergis. Lietuvos aidas, 1996.01.12

rusakalbius ir nerusakalbius, 
visi mūsų štabe kalba lietuviš
kai laisvai, kokios jų  tautybės, 
nemanau, kad svarbu“, - LNK 
tvirtino liberaldemokratų rin
kimų štabo vadovas Valentinas 
Mazuronis

Anot libdemų vado R. Pa- 
kso, partija konsultantams pi
nigų negailės. „Kalbant apie 
Mariną Jasinskają, j i  yra žur
nalistė iš Ukrainos, džiaugiuo
si jos darbo rezultatais, - LNK  
tvirtino R. Paksas. - Artimiau
siu metu - po Naujųjų - mes 
kviesimės JAV viešųjų ryšių 
kom paniją, tai yra tą  pačią 
kompaniją, kuri organizavo vi
zitą JAV, taigi konsultantų mū
sų štabe bus.“

R.Pakso vizitą  rengusios 
Jungtinių Valstijų bendrovės 
paslaugos ne iš pigiųjų, esą ke
lionė į New Yorką galėjo kai
nuoti apie 100 tūkstančių litų. 
Tačiau įstatymai nenumato jo 
kios kontrolės, kiek partijos iš
leidžia tarp rinkimų.

„Numatėme skirti tiek pini
gų, k iek  užtek tų  pergalei. 
Kiek? Sunku pasakyti, ar tai 
bus pusantro milijono, ar 2 mi
lijonai, partija gauna valstybės 
finansavimą, rėmėjai parems, 
bet kokiu atveju skirsim tiek, 
kad suformuotume vyriausy
bę“, - pabrėžia libdemų vadas.

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos vadovas Zenonas Vai- 
gauskas pripažįsta, kad norint 
kontroliuoti partijų išlaidas ne 
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Nužudytosios Pakistano politikės Benazir Bhuto karstą, kuriame buvo vežamas jos kūnas, lydėjo 
milžiniškos minios žmonių. Palaidota gimtinėje šeimos mauzoliejuje. AFP

D ar prieš Kalėdas Seimas suskubo priimti Elektroninių ry
šių įstatymą, į kurį perkelta Europos Parlamento priimta vadina
moji sekimo direktyva Lietuvoje. Įstatymas jau priimtas, tačiau 
iki šiol taip ir liko nežinoma, kas valdys informaciją apie mūsų 
šalies piliečius, kas mokės už šių duomenų saugojimą ir svar
biausia - kas prisiims atsakomybę, jei šie duomenys pateks į pik
tavalių rankas.

Nuo 2008 m. sausio pradėti išdavinėti nauji, vienodo Euro
pos Sąjungos pavyzdžio Lietuvos Respublikos pasai. Kartu su 
naujaisiais pasais, iki nurodytos datos, lieka galioti ir kiti doku
mentai, praneša Lietuvos radijas. Naujojo paso spalva -  vyšninė 
-  privaloma visoms ES šalims. Dokumente -  daugiau nei 30 ap
saugos priemonių, todėl, pasak vidaus reikalų ministro Regimanto 
Ciupailos, j į  bus sunku padirbti, nes šis atitinka pasaulinius sau
gumo reikalavimus. Paso duomenų lape integruota nekontaktinė 
elektroninė laikmena, kurioje įrašomi asmens duomenys bei žmo
gaus atvaizdas. Senasis pasas kainavo 60 Lt, naujasis vyšninis 
kainuos 100 Lt. Pasai reikalingi keliaujantiems už ES ribų.

Šiais metais Lietuvoje laukia vienas 5 dienų, keturi 4 dienų 
ir keturi 3 dienų savaitgaliai. Penkiomis laisvomis dienomis 
Lietuvoje galės džiaugtis gegužę, keturiomis -  dukart kovą, po 
sykį birželį ir gruodį, trimis -  vasarį, liepą, rugpjūtį, lapkritį.

Besibaigiančiais 2007 metais Lietuvos demokratiją ir politi
nę sistemą kamavo įsisenėjusios ligos - tai diagnozavo konserva
torių vadovas parlamentaras Andrius Kubilius. Jis įvardijo šūsnį 
"ligų", kurios, jo  manymu, parodo, kad Lietuva gyvena ribotos 
demokratijos, politinio vadovavimo deficito, valdančiųjų ciniz
mo, stagnacijos bei populistinio radikalizmo sąlygomis. "Taigi 
2007 metus galime pabaigti nelabai džiugiai diagnozuodami, kad 
politinėje sistemoje yra įsisenėjusių ligų ir jų  yra visur; ir val
džioje, ir opozicijoje, ir partijose, ir žiniasklaidoje, ir valstybės 
institucijose, ir rinkėjų pilietinėje savimonėje",- samprotavo A.Ku- 
bilius.

Kodėl lietuviai nepažįsta visų savo Seimo narių? Priežastis 
paprasta - parlamentarai nemoka į save atkreipti dėmesio. Seimo 
narys, psichologas Vytautas Cepas patarė, kaip elgtis, kad rinkėjai 
sužinotų apie savo atstovus: "Kaip pasireklamuoti per plenarinius 
posėdžius", " Kaip pasireklamuoti per komiteto posėdžius", " Kaip 
pasireklamuoti tvirtinant personalijas ir slaptai balsuojant", " Kaip 
pasireklamuoti partinių sueigų ir kitų renginių metu".

Seimo nariai, inicijavę Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, 
sulaukė nevaldomo sporto aistruolių įniršio. "Jie žlugdo Lietuvos 
sportą". Tokius kaltinimus TV3 televizija sukurtame klipe meta 
dviem parlamentarams - konservatoriui Antanui Matului ir social- 
demokratei Birutei Vėsaitei. Labiausiai nuskriausti pasijuto krep
šinio gerbėjai, kurie, kaip pareiškė TV3, kurį laiką nebegalės ma
tyti tiesioginių Eurolygos varžybų transliacijų. Kažkas internete 
parašė B.Vėsaitės mobiliojo telefono numerį, A.Matulo elektroni
nio pašto adresą ir jo  stacionaraus telefono numerį. "Per Kalėdas 
ramybės neturėjau. Man grasino padegti namus, iškasti kapo duo
bę. Per valandą sulaukdavau po 20 skambučių. Paskui nebekėliau 
ragelio", - atsiduso B.Vėsaitė. Grasinimų sulaukė ir A.Matulas. 
Sis parlamentaras už, jo  teigimu, šantažą ir šmeižtą ketina TV3 
televiziją paduoti į teismą, kreiptis į Valstybės saugumo departa
mentą, Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Artėjant rinkimams, Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas 
patraukė paskui Kalėdų Senį ir aplankė Šiaulių apskritį. Jis viešėjo 
Radviliškio Vaikų globos namuose "Nykštukas". Pasiteiravęs, kaip 
Kalėdas sutiko vaikai, ką jiems dovanojo Kalėdų Senis, svečias 
irgi įteikė dovanų - televizorių. Iš Radviliškio svečias išvyko į Šiaulių 
vaikų globos namus. Tą pačią dienąjis lankėsi ir Akmenės globos 
namuose.

Vilniaus savivaldybės Viešųjų ryšių tarnybos darbuotojas Aud
ronius Žygavičius panoro apsigyventi Žygio gatvėje. Ir atrodo, kad 
jis ten butą tikrai gaus. Savivaldybės administracijos direktorius 
Gintautas Paluckas prieš kelias dienas pasirašė įsakymą, kuriuo 
pritarė, kad A.Žygavičiui Žygio gatvės 5-ajame name būtų išnuo
motas socialinis būstas. Savivaldybėje fotografu dirbantis A.Žy- 
gavičius neįrašytas nė į vieną iš penkių eilių socialiniam būstui 
gauti.

Lietuvos Vyriausybei patvirtinus Kultūros ministerijos slap
čia parengtą UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų 
apsaugos Lietuvoje įstatymo koncepciją, nieko apie tai nežinoję 
Neringos gyventojai ėmė skambinti pavojaus varpais. Labiausiai 
neringiškius papiktino tai, kad Vyriausybė bei minėto įstatymo ren
gėjai nesivargino savo planais pasidalyti su pačiais Kuršių nerijos 
gyventojais. "Biudžeto išlaikomi valdininkai ne atstovauja valsty
bės interesams, o pažeisdami Konstituciją siekia sau didesnių ga
lių, kad galėtų paslėpti savo veiklos rezultatus", - mano neringiš
kiai. LGĮTIC

PAKISTANE NUSPRĘSTA
ATIDĖTI PARLAMENTO 

RINKIMUS

Pakistano rinkimų komisija 
„iš esmės“ nusprendė atidėti 
sausio 8 d. turėjusius įvykti par
lamento rinkimus dėl po įvyk
dyto šalies opozicijos vadovės 
Benazir Bhutto nužudymo šaly
je kilusių neramumų. Pakistano 
rinkimų komisija skelbia dėl rin
kimų datos turinti pasikonsul
tuoti su šalies politinėmis parti
jomis. B.Bhutto nužudymas Pa
kistane sukėlė smurto bangą, nu
kreiptą prieš šalies prezidentą 
Pervez Musharraf, tai padidino 
abejones dėl Pakistano valdžios 
galimybių užtikrintų pastovumą 
šalyje ir šalies perėjimą prie de
mokratinio valdymo.

Liaudies partija, kuriai vado
vavo B. Bhutto ir kurios vadams 
po B. Bhutto mirties išrinkti jos 
sūnus ir vyras, pareiškė neprita
rianti parlamento rinkimų atidė
jimui. Nepritaria tam ir buvęs 
Pakistano ministras pirmininkas 
Nawaz Sharif, vadovaujantis ki
tai opozicinei partijai. „Mes pa
sirengę sausio 8 d. rinkimams, 
tačiau... jei iš tiesų yra svari prie
žastis juos atidėti, mes į ją  atsi
žvelgsime“, -  sakė N. Sharifo 
partijos viceprez. I. Jhagra.

Pakistano rinkimų komisija 
skelbia, kad gimtojoje B. Bhut
to Sindo provincijoje sudeginta 
13 rinkimų apylinkių. „Infor
muosime politines partijas apie 
padėtį Sinde, kur buvo sudegin
ta 13 mūsų atstovybių. Mes taip 
pat informuosime jas apie esa
mą padėtį ir tuomet kartu sutar
sime dėl rinkimų datos“, -  sakė 
Rinkimų komisijos pareigūnas 
Kanwar Dilshadž LRT

TRADICINĖ ŠEIMA -  TAIKOS PAGRINDAS
Trečiuosius savo pontifika

to metus pradėjęs popiežius Be
nediktas XVI paragino pasaulį 
ginti tradicinę šeimą, kuri, jo  
teigimu, yra gyvybiškai svarbi 
pasaulio taikai užtikrinti.

Netiesiogiai prieš homosek
sualų santuokas pasisakęs po
piežius kritikavo politiką, kuri 
griauna tradicinės šeimos -  vy
ro ir moters sąjungos -  institu
to pagrindus.

EUROPOJE NAUJIEJI -  
SU DRAUDIMAIS

Nuo Naujųjų metų -  nauji 
draudimai kai kuriose Europos 
šalyse. Štai Vokietijos ir Pran
cūzijos sostinių kavinėse, baruo
se uždrausta rūkyti.

Tuo metu kai kuriuose Vo
kietijos miestuose ir Italijos Mi
lane įvestas ekologinis mokes
tis automobiliams - j į  reikės mo
kėti už teisę važinėti miestų cen
truose.

RINKS TARŠOS DUOKLĘ

Vadinamuoju mokesčiu už 
taršą Milanas tikisi trečdaliu su
mažinti oro užterštumą ir maši
nų srautą miesto centre. Mokes
tis -  nuo dviejų iki dešimties eu
rų -  skiriamas pagal penkias au
tomobilių variklio klases. Spe
cialios kameros stebi, ar sumo
kėjo vairuotojas ekologinį mo
kestį, o jeigu ne, gresia bauda -  
mažiausiai 70 eurų. Vairuotojai 
sako abejojantys, ar naujas mo
kestis sumažins taršą: jų  nuomo
ne, jis tik papildys miesto iždą.

„Aš neprieštarauju šiam mo
kesčiui, man patiktų, jeigu mies
to centre būtų mažiau mašinų. 
Bet, mano nuomone, mokėti rei
kėtų visiems vairuotojams bent 
keturis eurus, nes visi teršia, juk 
visos mašinos geria ne vandenį.

Jeigu susimokėjau, tai jau 
galiu teršti. Norint sustabdyti 
taršą, reikia visai uždrausti va
žinėti automobiliais miesto cen
tre“, -  mano milanietis.

Tuo metu pareigūnai Kelne 
dalija simbolinius bilietus tiems, 
kurie dar neįsigijo taršos mokes
čio lipduko už penkis eurus.

Ekologine zona nuo sausio 
1 d. paversti ne tik Kiono, bet ir

„Noriu atkreipti dėmesį į 
tiesioginį ryšį tarp šeimos ir pa
saulio taikos, -  savo pirmojo 
šiais metais kreipimosi metu sa
kė Benediktas XVI. -  Šeima 
yra pagrindinis taikos veiksnys, 
todėl šeimos teisių neigimas ar 
apribojimas kelia grėsmę taikos 
pagrindui“ . Pasaulinei taikos 
dienai išplatintame laiške pon
tifikas rašo, kad „vyro ir mo-

Hanoverio, Berlyno centrai. Į 
juos įvažiuojant reikia įsigyti 
specialų lipduką, kainuojantį 5 
eurus. Kol kas baudų, siekian
čių 40 eurų, mokėti nereikia: 
vairuotojas tik raštu perspėja
mas, bet taip bus tik porą mėne
sių. Visuomet išimtys galios ne
įgaliems žmonėms, medicinos 
darbuotojams ir įvairiems parei
gūnams.

RŪKALIUS PRAŠO 
IŠ KAVINIŲ

Aštuoniose Vokietijos žemė
se, taip pat Berlyne, uždrausta 
rūkyti restoranuose ir baruose. 
Išimtis nebus daroma net per 
garsiąją alaus šventę „Oktober- 
fest“ Miunchene. Rūkymo prie
šininkai džiaugiasi, o užkietėję 
rūkaliai dūsauja: tokiajau ta Vo
kietija -  esą viskas turi būti re
guliuojama. Norėdami nepraras
ti lankytojų, restoranų ir barų sa
vininkai turės įrengti specialias 
patalpas, kad žmonėms nereikė
tų traukti dūmo lauke.

Dūmus kavinėse ir baruose 
pučiantys artistai, poetai ir filo
sofai -  jau nėra neatskiriama ir 
Paryžiaus įvaizdžio dalis, tačiau 
šalyje vis dar daug rūkančių 
žmonių. Todėl nuo šiol rūkyti 
draudžiama ne tik viešose vie
tose, bet ir baruose, kavinėse, 
viešbučiuose. Jeigu kas bandy
tų įstatymų nesilaikyti, gresia 
daugiau negu 400 eurų bauda. 
Įstaigos savininkas turės sumo
kėti beveik dukart tiek. Nors Pa
ryžiuje dirbantys užsienio žur
nalistai pastebi, kad pastaraisiais 
metais Prancūzijoje labai pasi
keitė požiūris į rūkymą, abejo
nių, ar bus laikomasi šio drau
dimo, kyla.

Panašūs draudimai jau vei
kia Britanijoje, Airijoje, Italijo
je ir Ispanijoje, visus metus -  ir 
Lietuvoje. LRT

ters santuoka pagrįsta natūrali 
šeima yra pirmoji žmogaus ir 
visuomenės humaniškumo vie
ta, gyvenimo ir meilės lopšys. 
Tik šeimoje išmokstama taikos, 
meilės ir ramybės. Todėl trapi 
šeima paverčia trapia visą vi-
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KAIP LIETUVA PRADEDA
,  NAUJUOSIUS METUS_________
Užsienio lietuviai savo pasikalbėjimuose vis klausdavo, kodėl 

Lietuvos prezidentas nereikalauja pravesti reformas, būtinas 
krašto gyventojams ir įvesti naują tvarką valstybės valdymo sis
temoje.

Pagaliau sužinojome, kad prezidentas Valdas Adamkus su
kvietęs vadovaujančius dvasininkus ir kitus įvairių sričių vado
vus maldos pusryčiams, reikalavo daryti politikams įtaką, kad 
pradėtų vykdyti reformas ir baigtų tarpusavio rietenas. Taip pat 
gruodžio 12 dienąjis pasakė vieną iš griežčiausių savo antrosios 
kadencijos metu kalbą, kurioje griežtai kritikavo Seimą. Jis įspėjo 
politikus negriauti valstybės pamatų ir nebeatidėlioti reformų. 
"Artėjant rinkimams matau aiškius bandymus išbalansuoti Lie
tuvos politinę sistemą ir puolimą prieš pačių sukurtas valstybės 
institucijas. Tai pavojinga jaunai valstybei ir jos suverenumui". 
Prezidentas klausė, kodėl išdavikais vadinami tie Lietuvos diplo
matai, specialių tarnybų pareigūnai ir kariškiai, kurie tų pačių 
veikėjų buvo giriami už nuopelnus Lietuvą priimant į Europos 
Sąjungą ir NATO. Seimas praėjusiais metais nesirūpino švieti
mo, žmonių sveikatos apsaugos reformomis, žemės reforma, kuri 
vis delsiama, taip pat nesistengta sumažinti korupciją. Trukdomas 
Vidaus Saugumo departamento darbas, o pastaruoju metu prasi
dėjo Lietuvos kariuomenės niekinimas. Lietuvoje vos norint pra
dėti kokią nors reformą tuoj kyla veikiančiųjų balsai, kad jos 
nereikia, kad senoji tvarka esanti geresnė. Lietuvos politikai, jų  
dauguma Seime, regis, nesirūpina, kas būtų naudingiausia kraštui, 
bet kad būtų nauda tik jiems patiems arba tik jų  partijai. Todėl ir 
nėra reikalingų reformų.

Neseniai buvo norėta reformuoti sveikatos apsaugos sistemą 
ir prieš j ą  tuoj sukilo sovietinių laikų beveik nepakitusia tvarka 
suinteresuoti ligoninių vadovai ir kai kurie medikai. Partijos, 
atrodo, sutarė, kad vienas svarbiausių tikslų yra energetinio sau
gumo stiprinimas. Bet paaiškėjo, kad ir dabar dar "Lietuvos ener
gijos" bendrovė sudarinėja nešvarias sutartis su Rusija, tuoj at
sirado galingų užtarėjų, kad reikia rusais pasitikėti. Lietuvos ry
tas rašė: "Kai užsisėdėjęs aukštas pareigūnas ir iškrapštomas iš 
kėdės, mažai ką įmanoma pakeisti, nes įstatymai surašyti taip, 
kad jo  pakeisti jaunu, išsilavinusiu ir sistemos dar nesugadintu 
vadovu faktiškai neįmanoma."

Tačiau Lietuvai reikšmingas įvykis, kad 2007 m. pabaigoje 
ji tapo Šengeno zonos nare, kuriam pritarė dauguma lietuvių. 
Dabar neliko sienos, skiriančios Lietuvos piliečių nuo senųjų 
Europos valstybių, kai 25 valstybės atvėrė savo sienas ir Europa 
tarsi tapo bendraisiais namais, kuriuose lietuviai galės laisvai 
keliauti, plėtoti verslą ir kultūrą. Lietuva, siekdama atitikti Šen
geno teisyno reikalavimus, įgyvendino 142 Šengeno programos 
projektus už daugiau kaip 615 mln. litų. Tiek kainavo Lietuvos 
valstybei pasirengimas, kad ES teritorijoje galėtų laisvai keliau
ti ir jaustis daug saugiau.

Po to, kai Lisabonoje buvo Europos Sąjungos institucijas re
formuojanti sutartis pasirašyta, kad gruodžio 21 d. Šengeno zo
na išplėsta iki Lietuvos ir kitų valstybių, vyriausybių vadovai 
susirinko Briuselyje aptarti Kosovo ateities klausimus. "Sutarė
me, kad Kosovo ateities klausimais ES šalys kalbės vienu balsu. 
Jei Kosovo žmonės apsispręs dėl nepriklausomybės, mes juos 
remsime", - sakė prez. Valdas Adamkus, ką tik išrinktas vienbal
siai Europos metų žmogumi. S. T ūbėnas

■

KARŠČIUOJANTI PLANETA IR PYPKĖS
Šį rašinį iššaukė įkyri, vien- 

šališka, agitpropinė propaganda 
"Planetos atšilimo" klausimu.

Prieš keletą metų nuskambė
jo  aplinkosauginis aliarmas: 
tirpsta Afrikos kalno - Kiliman- 
džiaro viršūnės ledynas! Sekė 
"autoritetų" paaiškinimai: tai 
viena iš pasekmių planetos "Že
mė" katastrofiško atšilimo, kurį 
sukėlė m odernaus žmogaus 
veikla. Veiklos padariniai - įvai
raus deginimo skleidžiami dū
mai ir šiluma, transporto prie
monių išmetamos dujos ir nesu
skaičiuojami kiti dalykai.

K ą tik pasibaigė Jungtinių 
Tautų Organizacijos (JTO) su
šaukta milžiniška konferencija 
mūsų planetai nuo atšilimo gel
bėti.

Jeigu verta tikėti, kad plane
tos atšilimą sukėlėme mes - 
žmonės, dera kiekvienam iš mū
sų prisiimti dalį atsakomybės. 
Esujau ne kartąprisipažinęs jau
čiąs kaltę už Kilimandžiaro kal
no ledo tirpimą: keliolika metų 
rūkiau pypkę. Tad paskleidžiau 
dūmus ir šilumą, ir negaliu įro
dyti, jog visa tai nenuslinko įAf- 
riką. Priedu, valgiau duoną, dė
vėjau rūbus, naudojau įrankius, 
gėriau vaistus. Tai, ir visa kita, 
pareikalavo daug naftos, dujų ir 
kitokio kuro kombainams, trans
portui, kaitinimui ir šaldymui. 
Visa tai esą sukėlė šiltnamio 
efektą atmosferoje. Tad išeitų, 
jog dalis kaltės ir šiose srityse 
guli ant mano pečių. Tačiau ne- 
prisiimu kaltės už klimatologų 
įrodytus klimato pakitimus, kai 
dar nebuvo nei mano pypkės, nei 
kombainų, nei duonos kepyklų, 
nei sunkvežimių. Kas nors turi 
įrodyti mano ir kitų lietuvių kaltę 
už senus klimato pasikeitimus, 
kurių nepaprastas pasėkmes re
gime šiandien.

Kaip, pavyzdžiui, be lietu
viškų pypkorių ir lietuviškos 
duonos kepyklų pagalbos ištir
po į mūsų žemes atsibąstę le
dynai, išrėžę Nemuno, Neries, 
Dubysos upių vagas? Kuriuo 
būdu be mūsų miestų taksistų 
ir autobusais, automobiliais, 
traukiniais pas mamas Šv. Ka
lėdas švęsti skubančių mūsų 
tautiečių įtakos po arabų kraš
tų  smėlynais kadaise buvusių 
džiunglių ir gyvūnų likučiai pa
virto į naftą? Iš smėlio naftos

SIRIJA NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS RYŠIUS  
SU  PRANCŪZIJA

Sirija sausio 2 d. nutraukė 
diplomatinį bendradarbiavimą 
su Prancūzija, kuris buvo pra
dėtas siekiant nutraukti politi
nę krizę Libane. Tokių pat 
veiksmų kiek anksčiau ėmėsi 
Prancūzija.

Paryžiaus vyriausybė apkal
tino Damaską nepalaikant su
sitarimo, kuris galėtų nutraukti 
politinę krizę dėl nesugebėjimo 
išrinkti naujo Libano preziden
to ir baigti opozicijos vyriausy-

neišspausi.
Skaičiau (ne JTO parinktų) 

mokslininkų teiginius, jog vidu
ramžiais Grenlandija (Green 
land - žalias kraštas) buvusi šil
tesnio klimato dalimi. Ir anų lai
kų vikingai, ko gero pasiraitę 
marškinių rankoves, būriavo šil
tame šiauriniame Atlante. Tik 
jau ne lietuviškų pypkių dėka!

Visa ekologinė isterija ima 
panašėti į pasaulinės valdžios 
utopijos fanatikų planą įvaryti 
žmoniją, per globalinę klimato 
kontrolę, į globalinės vergijos 
Gulagą.

Jau girdėjome, kad 1948 me
tais Hagoje Čerčilio sušaukto 
"Europos kongreso" viena iš re
zoliucijų buvo pareiškimas, kad 
ES sukūrimas bus svarbus žings
nis į Pasaulinę valdžią. Negi mū
sų politologams nieko nesako 
"varpai", retkarčiais skambiną 
"Eurazijos" melodiją? Ar jiems 
nieko nesako "Europos prezi
dento" posto (lyg niekur nieko) 
įvedimas? Nejaugi "globaliz- 
mo" žodį "tabu" pavertę mūsų 
politologai atsibus tik tada, kai į 
jų  išminties kabinetų duris pa
sibels Eurazijos GPU ar ES Geš- 
tapas?

K ą turėtų daryti jau dabar 
žmonės su žmogiška tautine są
žine? Veiklos taikinį nurodo 
globalizmo architektai: tauta. 
Tautinė sąmonė, iš šeimos ry
šio gimęs tautiškumas - "nacio
nalizmas" yra, šalia susipratimu 
pagrįsto valstybiškumo, pagrin
dinė kliūtis į tautas naikinan
čios globalinės valstybės sukū
rimą. Globalistų tikslas - panai
kinti tautas. ES tautų tikslas tu
rėtų būti - išgelbėti tautas. Lai
mei, yra ženklų, jog Europos 
Sąjungoje ne mes vieni sielo
jamės tautos išlikimu. Todėl 
pirmiausia ir reikia rūpintis 
tautos išlikimu! O ne globalis
tų  kontroliuojamos planetos 
temperatūra. Žiniasklaida nuty
li nuo JTO neprik lausom ų 
mokslininkų teiginius, jog vi
duramžiais, tarp 800 ir 1300 m. 
pr. Kr., planetos atšilimo ciklo 
metu planetos paviršiaus ir van
denynų temperatūros galėjusios 
būti gerokai aukštesnės, negu 
dabar. Yra manančių, kad dėl 
Golfo srovės sutrikimo gali at
šalti Europos klimatas. Aišku, 
ginčytinos ir tos prielaidos, kaip

bei paskelbtą boikotą.
„Atrodo, kad Prancūzija no

ri apkaltinti Siriją dėl savo ne
sėkmės priimti tinkamą spren
dimą krizei nutraukti, -  žurna
listams sakė Sirijos užsienio 
reikalų  m inistras W alid al- 
Moualem. -  Dėl to Sirija nu
sprendė nutraukti bendradar
biavimą su Prancūzija“.

Prancūzijos Nichol Sarkozy 
nurodė savo vyriausybei nu
traukti diplomatinius kontaktus

ginčytina ir Nobelio laureato Al 
Gore, gal tik "beržo lapo ant ka
tino uodegos užkritusi" klima
tologinės katastrofos teorija. 
Ypač, kai šį kartą "katinui ant 
uodegos" užkrito ne lapas, o 
Nobelio taikos premija. Veik po 
visų "Taikos" ir "Literatūros" 
premijų, JAV dešinieji apie ap
dovanotąjį sakydavo: "Nežino
jau, kad jis komunistas?". At
seit, su maža išimtim - jie bū
davo bent jau raudoni.

Nesakau, kad Al Gore yra 
komunistas. Tačiau apie jo  tė
vo, JAV senatoriaus ir jo  pa
ties politikos aukštybėn iškili
mo finansinę  la ip tinę  gan 
smulkiai esu aprašęs (bene tik 
ne "Laisvoje Lietuvoje") pra
ėjusių JAV prezidentinių rin
kimų vajaus metu. Gore poli
tinės laiptinės laiptai buvo nu
kloti raudonu kilimu. Jį nutie
sė naftos magnatas Armond 
Hammer. Gi jo  tėvas Julius 
Hammer buvo JAV komunis
tų  partijos steigėjas. Nenuos
tabu, kad Armond nutiesė bol
ševikams pelningo verslo ke
lius į dolerių aruodus. Ne be 
reikalo jis girdavosi ant savo 
stalo turįs Lenino portretą su 
parašu ir įrašu: "Mano draugui 
Armond Hammer".

Prieš porą dešimtmečių, iš
viešinus ligi tol įslaptintus 
"Venona" žvalgybos doku
mentus, paaiškėjo, kad Al Go
re šeimos politinis mecenatas 
buvo SSRS agentas (o vadino
si kapitalistu). Sakoma, kad ir 
jo  vardas buvęs parinktas pa
gal bolševikų simbolį: "ranka 
ir kūjis" - "Arm and hammer".

Tad štai kaip gali susiklos
tyti faktai ir įdėjos, atidžiau pa
svarsčius mūsų planetos atši
limo ir atšalimo ciklus, globa- 
lizmą ir nacionalizmą, Nobe
lio premijas ir lietuviškas pyp
kes. O dar net neužkabinta sau
lės veiklos galima įtaka į jos 
planetų klimatą. Ypač, kai pa
stebimas sutapimas su pakiti
mais saulėje ir žemėje. O žmo
gus, išsipūtęs "lyg varlė prieš 
jautį" mano savo veikla galįs 
sugriauti Dievo sukurtą pasau
lį. Žmogus gali užteršti ežerus, 
upes, girias ir savo smegenis. 
Bet ne jam  pakeisti planetų ir 
saulės sistemas.

Vilius Bražėnas

Įtakingas Estijos laikraštis 
Postimees 2007-ųjų Metų žmo
gumi išrinko Estijos ambasado
rę Rusijoje Mariną Kaljurand. 
„Ji po Bronzinio kareivio per
kėlimo Taline tapo diplomati
nio karo nugalėtoja“, -  rašo lei
dinys. LRT

su Sirija dėl to, kaip pats api
būdino, kad Damaskas nesuge
bėjo įrodyti, jog stengiasi pri
imti bendrą sprendimą su Pran
cūzija po dviejų mėnesių ben
dradarbiavimo. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PILIETYBĖ
Dr. Rūta Gajauskaitė

Kaip čia taip atsitiko, kad 
Lietuvos pilietybę ramiai ir ty
kiai, be jokių problrmų gavo 
700,000 okupantų ir jų  kolabo
rantų, o tuo tarpu apie milijonas 
lietuvių, prievartinių politinių 
emigrantų ir deportuotų jau 17 
metų niekaip negali sugrįžti į Tė
vynę? Be to, dar pusė milijono 
lietuvių, išvykusių duoneliauti, 
taip pat sumažino Tautos gretas! 
Sudėjus 1,5 milijono svetur, 2,5 
milijono Lietuvoje - mūsų ke
turi milijonai! Tačiau 40 procen
tų iš jų  - neturi pilietybės, taigi 
negali ir nedaro įtakos valstybės 
gyvenime. Pažymėtina, kad bū
tent šie 40 procentų ir yta Tau
tos žiedas - mūsų inteligentija ir 
darbštuoliai, norintys ir galintys 
kurti bei puoselėti Lietuvą.

Tačiau jų  buvimas valstybė
je  aiškiai nepageidautinas. Ir ne 
tik nepageidautinas, bet ir draus- 
tinas. Antraip nesukursi poso
vietinės demokratijos su nomen
klatūriniu elitu priešakyje. To
dėl buvo labai išmoningai pasi
rūpinta, kad Lietuvos Konstitu
cija gintų persikrikštijusių ko
munistų teises ir užkrautų pilie
čiams visas pareigas.

Antai, nori atgauti Lietuvos 
pilietybę - turi atsisakyti tave pri- 
glaudusios šalies pilietybės. O 
tai reiškia - netenki užsidirbtos 
pensijos! O Lietuvoje pensijos 
negausi, nes neužsidirbai, kaip 
ir išlikusio turto ar žemės, kurie 
savininkųjau 17 metų lukūriuo- 
ja. Taigi, jokio pragyvenimo šal
tinio Tėvynėje nėra! O turto 
emigrantai nesusikrovė (išsky
rus Kazicką) ir iš santaupų aki
vaizdžiai neišsilaikys.

Jei pokaryje emigracijoje dar 
jauni sugebėjo "įsilieti į gyve
nimą", tai senatvėje pradėti nuo 
nulio, kad ir Tėvynėje, jau ne
bepajėgūs. Štai kokia paprasta 
priemone - duona kasdienine - 
buvo atsikratyta 1,5 milijono lie
tuvių. Tačiau pakankamai rie
biais pyragais išlaiyti valstybė
je  okupantai ir jų  palikuonys. 
Okupantų jėgos struktūrų pen
sininkai gauna neregėtai dideles 
pensijas iš Maskvos ar paramą 
iš Varšuvos ir, tiesą sakant, su
daro akivaizdžiai priešišką vals
tybei "penktąją koloną", nepra
leidžiančią progos įtakoti vals
tybinį gyvenimą. Tai ir "jedinst- 
veninkai", išsiryškinę Sausio 
įvykiuose, šiandien persiforma
vę į "Rusų sąjungos" organiza
ciją. Tai ir "Lenkų rinkimo ak
cija", uždarinėjanti lietuviškas 
mokyklas bei įkurianti lenkų 
universitetą Vilniuje! Trumpai 
tariant, desovietizacijos įstaty
mo išvengę okupantai ir jų  ko
laborantai toliau plėtoja savo 
privilegijas ir toliau engia lyg tai 
nepriklausomybę išsikovojusią 
lietuvių Tautą!

Ir visa tai lygtai teisėta, pri
sidengiant Lietuvos Konstituci

ja  ir mažumų teises ginančiu 
įstatymu! Antai, Konstitucijoje 
labai apdairiai buvo išvengta 
dvigubos pilietybės, nors tokia 
noram buvo tiesiog būtina, no
rint susigrąžinti okupacijos iš
blaškytus savo tautiečius ir dar 
kartųjų nenuskriaudžiant socia
linių garantijų srityje. Pookupa- 
cinis laikotarpis turi savų įpatu- 
mus, atstatant pažeistas teises ir 
pareigas. Pirmoje eilėje turėjo 
būti pravesta desovietizacija, at
imanti visas teises iš okupantų 
ir kolaborantų bei atstatytos pi
liečių politinės, socialinės ir mo
ralinės teisės.

KAI NEVYKDOMA
DESOVIETIZACIJA
Deja, nei viena, nei kita ne

buvo padaryta. Buvę ir nepra- 
žuvę okupantai ir kolaborantai 
persikrikštijo ir likę valdžioje 
praktiškai tęsia okupacinę poli
tiką, neatstatydami pilietinių tei
sių, tačiau išsireikalaudami pa
reigų visuotinį vykdymą. Tai ir 
mokesčių mokėjimas ir karinės 
prievolės vykdymas.

Teoriškai mąstant, pilietis, 
nemokantis mokesčių nepriside
da prie valstybės išlaikymo, o 
neatliekantis karinės prievolės - 
negina savo valstybės suvereni
teto. Tačiau peržvelgus Lietuvos 
emigrantų 50 metų dirbtą darbą 
Tėvynės labui ir sulyginus su 
okupantų padaryta žala, akivaiz
du, kad okupantai neturėjo jo
kios politinės bei moralinės tei
sės gauti Lietuvos pilietybę, o 
emigrantai - negalėjo jos praras
ti. Juk tai jie išlaikė iš savo lėšų 
Lietuvos ambasadas pasaulyje ir 
kompetetingai atstovavo mūsų 
valstybę bei neleido išbraukti 
mūsų valstybės iš kitų tarpo. Juk 
tai jie šelpė ir siuntė siuntinius 
tiek savo giminaičiams, tiek 
tremtiniams, tuo lengvindami 
okupuotųjų dalią. Juk tai jie su
kūrė daugybę fondų ir šiandien 
padeda gydytis pasaulio ligoni
nėse beviltiškai sergantiems Lie
tuvos vaikams, padeda mokytis 
mūsų gabiausiems, apdovanoja 
mūsų talentingiausius. Argi tai 
ne valstybinės funkcijos vykdy
mas? Argi tai - ne pilietinių pa
reigų vykdymas?

O kątuo tarpu veikė okupan
tai ir kolaborantai, šiandien tu
rintys Lietuvos pilietybę? Tai jie 
plėšė ir žudė civilius. Griovė 
mūsų kultūrą ir siuntė į sibirus 
kūrėjus. Engė ir smaugė Tautą 
50 metų. Ir už tai įgijo teisę į Lie
tuos pilietybę?

Štai toks paradoksas vyksta, 
kai neįvykdoma desovietizacija! 
Okupantai ir kolaborantai turi 
pilietybę, o emigrantai ne! Ma
ža to, valdžioje vis dar tebesan
tys, buvę ir be desovietizacijos 
nepražuvę nutarė privatizuoti 
demokratiją!... Prieš tai intensy
viai dezinformavus Tautą apie 
dvigubas pareigas mokėti mo-

Ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas Vyriausybės rūmuose pagerbė aktyviausius Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentus, kurie 2007 metais pasiekė Lietuvai svarių laimėjimų mokslo, meno ar kitoje 
su būsimąja profesija susijusioje srityje, tapo prizininkais Respublikos ir tarptautiniuose konkursuo
se, olimpiadose, festivaliuose ir kituose renginiuose. Iškilmingame renginyje taip pat dalyvavo Lie
tuvos universitetų rektoriai, prorektoriai, senatų pirmininkai, kiti akademinės visuomenės atstovai. 
Ministras pirmininkas padėkos raštais ir asmeninėmis dovanomis apdovanojo 250 Lietuvos valsty
binių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentų už aktyvumą, kūrybingumą, pasiektus svarius lai
mėjimus, džiuginančius aukštąją mokyklą ir visą Lietuvą. www.lrv.lt

kesčus ir eiti karinę tarnybą. Ant
roji - tai skaitytusi kaip privile
gijų teikimas, o jas Konstitucija 
draudžia. Ir ne tik Lietuvos, bet 
ir kitų valstybių pagrindiniai 
įstatymai.

Ir visai nesvarbu, kad privi
legijomis naudojasi "tautinėmis 
mažumomis" šiandien besivadi
nantys okupantai - jiem tos pri
vilegijos teikiamos be jokių re
ferendumų! Antai, Lietuva iš sa
vo biudžeto išlako rusų ir lenkų 
mokyklas, skaityklas, šventyk
las ir netgi teatrus. Kai, tuo tar
pu, visame pasaulyje mažumos 
pačios rūpinasi savo kultūrinė
mis ir švietimo įstaigomis bei 
prašo paramos iš savo etninių 
valstybių. Tik vien vienužė že
mėje Lietuva netgi universitetus 
išlaiko savo mažumoms! Nors 
Tautos pritarimo tam negavo, 
nors dėl tų mažumų privilegijų 
žymiai skriaudžiame savo švie
timą ir kultūrą.

Šitokia išskirtinė tolerancija 
"tautinėms mažumoms", deja, 
pasauliui neviešinama ir, netgi 
atvirkščiai, - atskiri, chuliganiš
ki veiksmai įvertinti kaip lietu
vių tautos rasizmo apraiškos! Vi
sai užmirštant, kad "tautinės ma
žumos" - tai nedesovietizuoti 
okupantai ir kolaborantai, tyčia 
provokuojantys įvairius aksce- 
sus, kad pažemintų lietuvių tau
tą  pasaulio akivaizdoje. Tai to
kie turinčių Lietuvos pilietybę 
nedesovietizuotų okupantų ir 
kolaborantų pareigų ir teisių dis- 
balansai.

Argi ne logiškiau būtų su
rengti referendumą dėl desovie
tizacijos įstatymo būtinumo? 
Pasibaigtų kagebistų ir rezisten
tų epopėja bei komunistų bega
linės privilegijos. Nereikėtų nei 
turto deklaracijos įstatymo, nei 
rinkimų tobulinimo bei keitimo. 
Nebeliktų ir korupcijos. Elitu 
besipukuojanti visuomenės da
lis būtų įvardinta tikruoju var-

KGB DOKUMENTŲ GRĄŽINIMO  
TERMINAS BAIGIASI

2007 m. gruodžio 29 d. bai
gėsi pusės metų terminas, kai, 
išvengiant atsakomybės, gali
ma grąžinti neteisėtai saugo
mus sovietų specialiųjų tarny
bų dokumentus. Tačiau per še
šis mėnesius Ypatingasis ar
chyvas pasipildė tik dviem so
vietų saugumo registracijos 
žurnalais, skelbia LTV naujie
nų tarnyba.

Prieš kelias savaites Ypa
tingąjį archyvą pasiekė regist
ruotas laiškas, kuriame archy
vo darbuotojai rado du Telšių 
rajono KGB skyriaus žurnalus.

Dokumentų siuntėjas nuro
dė adresą Šiauliuose, kur esą 
įsikūrusi dailės galerija, bet 
vietą patikrinus jokios galeri
jos nerasta. Archyvas atsiųstą 
medžiagą vertina ir kaip gali
mą medžiagą Liustracijos ko
misijai.

Ypač vertingas anonimo at
siųstas 7-9 dešimtmečių kan
didatų į agentus apskaitos žur
nalas. Jame kandidatų sutiki
mai arba ne bendradarbiauti su 
sovietų saugumu -  tokių doku
mentų archyve mažai išlikę.

„Įdomu, kad kandidatų į

du, įvertinta tikruoju kriterijumi 
ir įteisinta tikra politine ketego- 
rija. Okupantas ir liktų okupan
tu, o ne Lietuvos piliečiu. Kola
borantas ir liktų kolaborantu, o 
ne elitu. Keistųsi politinių orga
nizacijų sudėtis, tikslai ir progra
mos. Keistųsi jų  vykdymo bū
dai. Tik tokiu keliu iš tariamos 
demokratijos galėtume pereiti į 
tikrąją.

Tik tikri piliečiai kuria ir 
puoselėja savo valstybę. O ta
riamieji piliečiai - buvę okupan
tai ir kolaborantai - tik plėšia tur
tą, žlugdo Tautą, naikina kultū
rą ir stumia į prapultį valstybę.

agentus registracijos žurnale 
1963-1989 m. iš pradžių bu
vo įrašoma ir vardas, ir pavar
dė, ir tėvavardis, o paskui tik 
žmogaus inicialai“, -  sakė Lie
tuvos ypatingojo archyvo di
rektoriaus pavaduotojas Kęs
tas Remeika.

Žurnale užregistruota be
veik 300 pavardžių ar inicialų.

Antroji byla -  asmenų pa
reiškimų ir skundų, pateiktų 
nuo 1977 iki 1989 m. Telšių 
KGB, apskaitos žurnalas. Šis 
dokumentas, palyginti su pir
muoju, ne toks vertingas.

Tačiau ir tokių buvo labai 
laukiama, nes iki gruodžio 30 
d. dar buvo galima išvengti at
sakomybės ir grąžinti sovietų 
saugumui priklausiusius doku
mentus. Asmuo tai galėjo pa
daryti ir kaip minėtas anoni
mas -  paštu. Baudžiamasis ko
deksas asmeniui, laikiusiam ir 
negrąžinusiam valstybei tokių 
dokumentų, numato laisvės at
ėmimą iki 6 metų.

Pernai rudenį Liustracijos 
komisijos pirm ininkę D alią 
Kuodytę pasiekė keli maišai 
dokum entų su duom enimis 
apie asmenis, galėjusius ben
dradarbiauti su KGB. Taip pat 
1991-1992 m. veikusios vadi
namosios Gajausko komisijos 
KGB veiklai tirti archyvinė 
medžiaga. LRT

Seimo pirmininkas Vikto
ras Muntianas teigia, kad šios 
kadencijos parlamentas turėtų 
išsilaikyti iki eilinių rinkimų 
ateinantį rudenį ir kartoja sa
vo vadovaujamos partijos pa- 
siryžimąjuose dalyvauti kartu 
su valstiečiais liaudininkais. Jo 
teigimu, kalbos apie pirmalai
kius rinkimus buvo tik viešų
jų  ryšių akcijos. LRT

http://www.lrv.lt
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SOSTINĖS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE STOVĖS 
SKULPTŪRA "LAISVĖ"

Vilnius, sausio 2 d.
Lukiškių aikštės vizija tap

ti Lietuvos sostinės Vilniaus 
miesto centro akcentu, pabrė
žiančiu Lietuvos žmonių kovas 
už laisvę ir pergalę, įgauna re
alesnius kontūrus. Sostinės sa
vivaldybė ir Lietuvos architek
tų  sąjunga skelbia atvirą Lu
k išk ių  a ikštės ir sim bolio  
"Laisvė" sukūrimo architektū
rinio, meninio projekto kon
kursą.

Šiuolaikinis memorialinis 
akcentas - kompozicija "Lais
vė" turėtų atspindėti Lietuvos 
žmonių kovą už laisvę. Pagal 
konkurso reikalavimus repre
zentacinėje ir memorialinėje 
Lukiškių aikštės dalyje numa-

DARBO PARTIJAI NETRŪKSTA PINIGŲ
Apgaulingos buhalterinės čio 20 d. V. Uspaskichas asme-

apskaitos organizavimu įtaria
mas Darbo partijos (DP) va
dovas Viktoras Uspaskichas 
bando iš finansinės duobės 
traukti savo įkurtą partiją at
seikėdamas keliasdešim ties 
tūkstančių sumas. Tiesa, savo 
dosnumą V. Uspaskichas su 
žm ona verslin inke Jo lan ta  
Blažyte demonstravo tik po 
to, kai buvo grąžintas į parti
jos vado postą.

P raėjusių  m etų rudenį į 
Lietuvą iš Maskvos, kur nuo 
Lietuvos teisėsaugos slapstėsi 
ilgiau nei metus, grįžęs V.Us- 
paskichas, nepaisant Genera
linės prokuratūros jam  pateik
tų įtarimų, lapkričio 17 d. vien
balsiai buvo perrinktas DP va
dovu. Po kelių dienų -  lapkri-

(A tkelta iš 1 psl.)

R.PAKSO...

rinkimų kampanijos metu, rei
kėtų keisti įstatymus.

„Yra idėjos tam tikras tai
sykles taikyti ir laikotarpiui 
tarp rinkimų, nes dabar parti
jos leidžia pinigus rinkimų agi
tacijai, renginiams, net tai, kas 
rinkimų kampanijos metu bū
tų laikoma rinkėjų papirkimu,
- dabar tokių draudimų nėra“,
- LNK  pabrėžė VRK vadovas.

Prieš 4 metus prezidento 
kampaniją R. Paksui dėliojo 
rusų bendrovė „Almax“. Su 
Rusijos specialiosiomis tarny
bomis siejamus konsultantus 
tuomet parūpino dosniausias 
R. Pakso rėmėjas Jurijus Bo
risovas. R.Paksas rinkimams 
tada oficialiai išleido porą mi
lijonų.

Konsultantai iš „NIKOLO 
M“, esą irgi prisidėję prie rin
kimų kampanijos, aiškino, kad 
pergalės kaina mažiausiai 10 
milijonų litų.

Būtent po šių rinkimų ir bu
vo įvesti apribojimai kampani
jų  metu - iki 8 milijonų litų per 
Seimo rinkimus ir iki 4 mili
jonų per prezidento. lnk

tyta rengti valstybines šventes 
bei kitus renginius, kuriuose 
galėtų dalyvauti ne mažiau 
kaip 1,5 tūkst. žmonių.

Lukiškių aikštės sprendi
niai turi būti suderinti su re
konstruojamo Gedimino pros
pekto sprendiniais, numatant 
galimybę prospekto dalį tarp 
Vasario 16-osios ir J. Tumo- 
Vaižganto gatvių panaudoti 
įvairiems renginiams.

Požeminėje aikštės dalyje 
suplanuotos automobilių sto
vėjimo vietos, viešieji tualetai.

Konkurso dalyviams bus 
skirti autoriniai honorarai, pir
mosios vietos laimėtojui - 150 
tūkst. litų.

Dalyvauti kviečiami fizi-

niškai paaukojo partijai 37, 5 
tūkst. litų, antra tiek tą  pačią 
dieną atseikėjo ir J. Blažytė.

Pats V. Uspaskichas, pasi
domėjus, ar remdamas partiją 
nedėkojo jos nariams už pirmi
ninko rinkimų rezultatus, atsi
duso: „Koks „tūpas" klausi
m as..."

Anot jo, norint atsidėkoti 
partijai reikėjo pinigus perves
ti prieš vado rinkimus. „Perve- 
dėme tiek, kiek leidžia įstaty
mas. Bet tokiais pinigais nepa
dėkosi. Tai buvo ne padėka, o 
pagalba", - aiškino DP vadovas.

Jis priminė per partijos su
važiavimą kreipęsis „į visus 
sąžiningus Lietuvos žmones", 
kviesdamas paremti „darbie- 
čius" pavedimu ar grynais pi
nigais, bei pažadėjo pateikti 
detalią ataskaitą apie aukų pa
naudojimą. „Tapau pirmininku

NAUJIEJI

„Maskvos Bolotnaja aikštė
je atsirado meškiukų („Miški“). 
Juos dideliais gražiais autobu
sais suvežė iš įvairių Rusijos re
gionų, išdalino raudonas striu- 
kytes ir sustatė į kelias eiles, kad 
prašytų „pagrindinio meškiuko“ 
Vladimor Putin tapti jų  vadu.“ 
Taip prasidėjo vienas iš repor
tažų, publikuotų NewTimes.ru 
praėjusių metų gruodžio pra
džioje.

„Meškiukų” mitingas buvo 
jaunimo demokratinio judėjimo 
„Naši“ sveikinimo programos 
dalis. Į mitingą susirinko apytik
riai 30 tūkst. judėjimo aktyvistų 
iš visos šalies, kad „dar kartą pa
dėkotų“ Vladimir Putin.

Šis mitingas sukėlė juoko ir 
netgi apmaudo bangą -  ne tik ži- 
niasklaidoje, bet ir interneto die
noraščių rašytojų tarpe. Tinkla- 
raščiuose pasirodė publikacijos, 
kuriose mirgėjo užrašai „šalis 
pakvaišo dėl meškų“ ir pan.

Pavadinimas „Miški“ iššif
ruojamas taip: „Tarpregioninis 
vaikų ir jaunim o judėjim as

niai, privatūs juridiniai, viešie
j i  juridiniai asmenys ar asme
nų grupės.

Kovo 11-osios Aktu atkūrus 
Lietuvos nepriklausom ybę, 
1991 metais Lukiškių aikštėje 
nugriovus Lenino paminklą bu
vo pradėtas brandinti šios aikš
tės rekonstrukcijos projektas.

1999-aisiais Seimas priėmė 
nutarim ą, kuriuo L ukišk ių  
aikštė buvo paskelbta repre
zentacine aikšte su laisvės ko
vų memorialiniais akcentais ir 
akcentuojama, jog  Lukiškių 
aikštė, kaip istoriškai susifor
mavusi vientisa urbanistinė 
erdvė, turi atlikti valstybinę 
reprezentacinę ir kartu visuo
meninę funkciją. LGĮTIC

ir pradėjau įgyvendinti šį kvie
tim ą nuo savęs, kad kiti sektų 
tokiu pavyzdžiu", - aiškino V. 
Uspaskichas.

Kaip rodo Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) pateik
tos politinių partijų praėjusių 
m etų ketvirtojo ketvirčio fi
nansinės veiklos deklaracijos, 
finansinėmis machinacijomis 
įtariama DP sulaukė didžiau
sios aukotojų paramos -  be
veik 400 tūkst. litų.

Dideles 27-35 tūkst. litų su
mas aukojo parlamentarai -  
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Vydas Gedvilas, Romual
da Kšanienė ir Jonas Pinskus.

Beje, Seimo nariai V. Ged
vilas ir R. Kšanienė veikė sin
chroniškai -  tą  pačią dieną pa
aukojo tokio paties dydžio su
m ą -  po 35 tūkst. litų. 2007 m. 
„darbiečiai” bei jų  pavieniai 
rėmėjai iš viso DP suaukojo 
apie 1 mln. 200 tūkst. litų.

LGĮTIC

SPALIUKAI

„Miški“. Judėjime dalyvauja 8
14 metų vaikai. „Miškų“ globo
tojais tapo beveik „lokiai“ -  pro- 
kremliaus judėjimo „Naši“ ak
tyvistai.

„Mes turime lavinamąsias 
programas,“ -  paaiškino inter
viu NewTimes.ru „Miški“ judė
jimo vadovas ir aktyvistas Dmit- 
rij Močalov. -  „Aikštėje jūs ma
tėte vadovus, kurie lavins vai
kus, tam tikru būdu juos auklės 
ir pasakos jiems apie tą  gyveni
mą, kurį jie matė.“ Kokiu „tam 
tikru būdu“, pranešėjas nepa
tikslino. Susikūrė hierarchija -  
„Miški“, „Naši“, „Vieningoji 
Rusija“. LRT

VENESUELOJE PAKEIS 13 MINISTRŲ
Venesuelos prezidentas Hu- keis 13 ministrų. Konkrečiai, vi-

go Chavez pranešė planuojąs 
rimtai pertvarkyti vyriausybę. 
Šis jo  pareiškimas nuskambėjo 
praėjus vos kelioms savaitėms 
po to, kai visuotiniame referen
dume buvo atmesti jo  pasiūly
mai dėl konstitucinių reformų.

H.Chavez pareiškė, kad pa-

Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės "Aras" viršininku yra 
Viktoras Grabauskas, kurio senelis buvo Lietuvos savanoris, ne
priklausomybės metais tarnavo 9-ąjame pėstininkų pulke Mari
jampolėje ir sovietų okupantų ištremtas į Sibirą. V. Grabauskas 
yra baigęs JAV Federalinių tyrimų biuro akademiją labai gerai. Ją 
baigęs net treniravo Tennessee valstijoje amerikiečius. "Aro" spe
cialiosios tarnybos skyriui jis vadovauja jau 7 metus.

RUSIJA SIEKIA KONTROLIUOTI ŽMONIŲ 
RYŠIUS SU UŽSIENIU

Augantis šaltasis karas su pirmininko specialusis patarė-
Rusija pasiekė naujas sritis - 
be naftos telkinių ir pretenzijų 
į povandenines teritorijas, jis 
skverbiasi ir į internetą. Rusi
jos vyriausybė stengiasi vis la
biau kontroliuoti rusakalbę in
terneto dalį ir, regis, bando įgy
vendinti pagrindinį šalies tiks
lą -  sukurti kirilica grindžia
m ą tinklą, kuris būtų nepri
klausomas nuo plačiojo tinklo, 
praneša The Guardian.

Rusijos problema yra ta, 
kad jos ASCII koduotės dome
nų galūnė „.ru“ į kirilicą ver
čiasi „.py“, o tai dabar yra Pa
ragvajaus domenų galūnė. Tai 
galėtų kelti saugumo grėsmę 
Rusijos vartotojams. Tarptau
tinės domenų vardo išdavimo 
bendrovės „Icann“ darbuoto
jas Kim Davies sakė: „Rusijai 
priklauso antrojo lygio dome
nas Ascii koduotėje .ru, tačiau 
šalis stengiasi j į  pakeisti į ki
rilicos .rf“.

Interneto valdymo forumo

(A tkelta iš 1 psl.)

PATIKRINAMIEJI ...

M.Huckabee, buvusio Ar
kanzaso gubernatoriaus, kuris 
yra kilęs iš to paties šios valsti
jos miesto Houpo kaip ir Bill 
Clinton, dabar laukia sunki už
duoti užsitikrinti krikščioniško
sios dešinės paramą.

Prezidentas George W.Bush, 
kurio populiarumas dėl karo Ira-

ceprezidento Jorge Rodriguezo, 
kurį daugelis kaltina dėl pralai
mėto referendumo, postas ati
teks dabartiniam būsto ir komu
nalinio ūkio ministrui Ramon 
Carrizales. Gruodį prezidentas 
užsipuolė pergalę referendume 
laimėjusią opoziciją. LRT

jas W olfgang Kleinw achter 
teigia: „Rusijos interneto“ pa
siūlymas pirmiausia nukreip
tas į tai, kaip jie  galėtų geriau 
bendrauti savo šalyje. Interna
cionalizuotas domeno vardas 
leidžia jiem s daryti tai, kas 
šiuo metu yra bandoma Kini
joje, kur trys domenai - .net., 
.com ir .cn -  yra rašomi kinų 
ženklais“.

„Rusija skaičiuoja, kad 90 
proc. bendravimo vyks šalies 
viduje ir tik 10 proc. už jos ri
bų, - teigia W. Kleinwachter. 
-  Tačiau būtent šie 10 proc. 
jaus realius skirtumus“.

Jis teigia, kad yra spekulia
cijų, jog žmonėms reikės vals
tybės išduoto slaptažodžio, jei
gu jie norės prisijungti prie in
terneto. Tuo tarpu Kremlius 
galės kontroliuoti, kaip indivi
das bendrauja su užsieniu. Vy
riausybė teigia, jog tai padės 
kontroliuoti kom piuterinius 
nusikaltimus. LRT

ke yra rekordiškai mažas ir gali 
neigiamai atliepti respublikonų 
siekiui išlaikyti Baltųjų rūmų 
kontrolę, atsisakė išsirinkti sa
vo įpėdinį, bet pažadėjo visoke
riopai remti kandidatą, kurį ma
ratono pabaigoje iškels jo  parti
jos bendražygiai.

Demokratai formaliai savo 
kandidatą patvirtins rugpjūčio 
paskutinėmis dienomis vyksian
čiame suvažiavime Colorado 
mieste Denver, o respublikonai 
jo  varžovą įvardys rugsėjo pra
džioje per suvažiavimą Mineso
tos mieste Mineapolyje.

Po New Hamphire įvyks vi
sa virtinė pirminių rinkimų, o va
sario 5-ąją kandidatų lauks dar 
vienas rimtas išbandymas, nes 
šią dieną balsuos daugiau kaip 
20 valstijų. LRT

NewTimes.ru
NewTimes.ru
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Lietuvos ambasada Vašingtone gruodžio 20 dieną perėmė Lietuvai perduotus radijo "Amerikos bal
sas" (Voice o f America) lietuviškų laidų archyvus ir organizavo jų  gabenimą į Lietuvą. Nuotraukoje 
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga priėmęs archyvų perdavimą. 
Archyvų perdavimas - nuoseklaus ir glaudaus Lietuvos ir JAV institucijų - "Amerikos balso", Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos ambasados Vašingtone, JAV valstybės departamento ir 
JAV ambasados Vilniuje - bendradarbiavimo rezultatas. Įrašų juostas, kurių iš viso yra 24 dėžes, 
Lietuvos ambasada Vašingtone į Lietuvą ketina perduoti per artimiausias keletą savaičių. Apie spren
dimą perduoti "Amerikos balso" archyvus šių metų liepos 24 dieną paskelbė JAV federalinis regist
ras, šį prašymą patenkino JAV nacionalinis archyvas. Dabartinio "Amerikos balso" direktoriaus Dan
forth W. Austin teigimu, tai visi lietuviškų laidų įrašai, kuriuos šiuo metu turi "Amerikos balsas".

LR ambasados JAVinf.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO  
SUVAŽIAVIMAS

ST. P E T E R S B U R G , FL

GRAŽUS MOKYKLOS 
RENGINYS

Sekmadienį, gruodžio mėn. 
16 d., Lietuvių klubo pietų lan
kytojai galėjo pasidžiaugti pui
kia kalėdine programa, kuri 
buvo atliekama "Saulutės" li
tuanistinės mokyklos mokinių. 
Po reguliarių sekmadienio pie
tų  ir Mečio Silkaičio "Lietuvos 
įvykių apžvalgos", klubo pir
mininkė Loreta Kynienė per
davė mikrofoną mokyklos ve
dėjai Editai Navickienei, kuri 
įvado žodyje pasidžiaugė mo
kinių ir mokytojų darbu, tikė
dama, kad programa patiks ir 
susirinkusiai publikai.

Programoje dalyvavo apie 
20 vaikų. Jie giedojo, dainavo, 
šoko baletą, deklamavo eilė
raščius. Viskas, žinoma, buvo 
taisyklinga lietuvių kalba. Bu
vo ir trimitininkas, trimitu pa
grojęs kalėdinę giesmę. Pub
lika džiaugėsi, matydama ka
lėdiniai papuoštą klubo sceną 
ir bedainuojančius ar bešokan
čius vaikus. Nustojus ploji
mams, mokyklos vedėja krei
pėsi į publiką, prašydama kad 
ir menkos piniginės paramos, 
nes pasiruošimas reikalauja iš
laidų. Čia atėjo į pagalbą ren
ginyje dalyvavęs Lietuvos gar
bės konsulas vakarinei Flori
dai Algimantas Karnavičius, 
pirmasis suteikęs gana žymią 
paramą lituanistinei mokyklai. 
Klubo kultūros būrelio pirmi
ninkė Angelė Karnienė įteikė 
m okyklos vedėjai D anutės 
Brazytės-Bindokienės parašy
tą  ir išleistą knygą "Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijo
je", sakydama, kad knyga bus 
naudinga jūsų lituanistinei mo
kyklai, lietuvių kilmės šei
moms ir visiems besidarbuo
jantiems lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Priimkite j ą  į mo

kyklos knygynėlį ir skaitykite 
kartu su savo mokiniais, o gal 
ir jų  tėveliais, ir neleiskite jau
nimui pamiršti gražias mūsų 
tautos tradicijas.

Patenkinti mokyklos pro
grama, pietų dalyviai iš lėto 
skirstėsi namo.

ATVYKSTA STYGINIS 
KVARTETAS IŠ VILNIAUS

2008 m. sausio mėn. 16 d. 
St. Petersburg College Music 
Center koncertuos Vilniaus sty
ginis kvartetas. Kvartetas yra 
koncertavęs daugelyje pasaulio 
šalių: C arnegie H all New 
Yorke, Čaikovskio konservato
rijoje Maskvoje, Bayerische 
Rungfunk Munchene, Mozar- 
teum Salzburge ir daugelyje ki
tų  žinomų koncertinių salių. 
Lietuviai turėtų nepraleisti pro
gos pasiklausyti šio koncerto. 
Bilietus galima užsakyti skam
binant telefonu į Palladium 
Theater, (727) 822-3590. Užsa
kytus ir apmokėtus credito kor
tele bilietus bus galima atsiim
ti koncerto dieną Music Center 
salės prieangyje. Taip bus gali
ma įsigyti bilietus koncerto die
ną prie įėjimo. Kadangi salė yra 
nedidelė, o susidomėjimas kon
certu amerikiečių tarpe yra ga
na didelis, patariame neuždelsti 
bilietus užsisakyti.

St. Peteresburg College 
Music Center Gibbs Campus 
salės adresas yra 6605 - 5th 
Avenue North, St. Petersburg. 
Koncerto pradžia 4 val. p.p.

TAUTOS FONDO 
KONCERTAS

2008 m. vasario mėn. 23 d. 
3 val. p.p. Tautos fondas Latvių 
klubo salėje St. Petersburge ren
gia puikų koncertą pagerbti 
Laisvės kovotojus. Koncertuoti 
atvyksta iš Čikagos Dainavos 
ansamblio vyrų vienetas, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio. 
Koncerte taip pat dalyvaus St.

Petersburgo Latvių klubo cho
ras, tai bus gera proga susitikti 
su kaimynais iš Baltijos krašto.

Latvių klubo adresas yra 
1705-9th Ave. North, St. Peters
burg, FL 33713. Bilietus galima 
užsakyti pas Laimą Salčiuvienę 
(727) 906-8668, Saulių Sirusą 
(727) 363-1960 ir Jurgį Birutį 
(407)876-4056.

Kviečiame profesionalus ir 
prekybininkus reklam uotis 
programoje. Tautos fondas yra 
pasiryžęs ir toliau remti sie
kius, kurie skatina tautiškumo 
išsilaikymą Lietuvoje. Laukia
me visų kartu švęsti šiuos prin
cipus su daina!

"Lietuvių žinios", 2007 m.
gruodis, Nr.378.

ST. PETERBURGAS, RUSIJA

NAUJAS LIETUVIŠKAS 
LAIKRAŠTIS

Po daugelio metų Sankt Pe
terburge gruodžio 22 dieną pa
sirodė pirmasis laikraščio „Pe
terburgo lietuvis“ num eris. 
Laikraštis leidžiamas lietuvių ir 
rusų kalbomis, praneša Užsie
nio reikalų ministerija.

„Peterburgo lietuvį“ apsiė
mė leisti Sankt Peterburgo lie
tuvių bendruomenės iniciatyvi
nė grupė -  filologės Vanda Ka- 
zanskienė ir Apolonija Kalnie
tė, publicistas Vitalijus Bručas 
ir kiti. Planuojama, kad nuo 
2008 metų laikraštis pradės ei
ti reguliariai.

Laikraščio leidimą taip pat 
rėmė Lietuvos generalinis kon-

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

Argentinos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga kartu su Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba informuoja, kad 2008 m. 
sausio 5-12 dienomis Argenti
noje vyko "Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo suvažiavimas".

Suvažiavime dalyvaus at
stovai iš Argentinos, Urugva
jaus, Brazilijos, Kanados ir 
Lietuvos. Įvyks "Studijų die
nos", apie dabartinę jaunimo ir 
bendruomenės situaciją, apie 
ateinantį Pasaulio lietuviųjau- 
nimo kongresą, kaip išlaikyti 
lietuvybę ir pritraukti daugiau 
narių į jaunimo organizacijas.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga (PLJS) - Pietų Ame
rikos atstovas: Juan Ignacio

PA LM  B E A C H , FL

STEIGIAMA MENO 
TARYBA

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Palm Beach mieste 
Stanley Balzekas ėmėsi inicia
tyvos prie konsulato įkurti Me
no tarybą. Sį siekį įgyvendinti 
jam padeda čia gyvenanti me
nininkė Rimgailė Zotovienė, bei 
dar keletą entuziastų. 2008 me
tais Meno taryba planuoja su
rengti keletą parodų ir kitų me
ninių renginių. Taryba kviečia 
visus besidominčius dailininkus 
ir meno gerbėjus kreiptis į gar
bės konsulą. Meno tarybos įstei
gimas ir būsima jos veikla - pir
mas žingsnis 2009-ųjų link, kai 
Lietuvoje ir užsienyje bus šven
čiamas Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimas.

* * *

Lietuvių Kultūros muzie
jaus išleistą knygą "Lietuviai 
Floridoje" (autorė ir dailininkė
R. Zotovienė) šią vasarą dr. An- 
dreja Zotovaitė nuvežė į Vilnių 
ir asmeniškai įteikė Martyno 
Mažvydo bibliotekos direkto-

sulatas Sankt Peterburge. 
Pirmajame laikraščio nu

meryje pristatomi Sankt Peter
burge vykę kultūriniai ir reli
giniai renginiai, supažindina
ma su Sankt Peterburgo lietu
v ių  bendruom enės veik la. 
Laikraštyje taip pat pateikiami 
interviu su Sankt Peterburgo 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninku profesoriumi Gintautu 
Želviu, Lietuvos generaliniu 
konsulu Sankt Peterburge Eit- 
vydu Bajarūnu ir kunigu Ri
mantu Gudeliu.

Įvairiais istorijos etapais

METAMS - $K  

PUSEI METU- $4( 
PIRMA KLASE-$71 
RO PAŠTU j UŽSIENĮ 

METAMS-$130.0

Fourment Kalvelis
jkalvelis@yahoo.com.ar -

kalvelis_jif@hotmail.com
Rėm ėjai: Tautinių mažu

mų ir išeivijos departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės, Lietuvos Respubli
kos am basada A rgentinoje, 
San Martin miesto savivaldy
bė, Lietuvos fondas, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, Ka
nados Lietuvių Bendruomenė, 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga.

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! 
Argentinos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga

rei. Tai glaustas, iliustruotas 
daugybe nuotraukų, Palm Be
ach apygardos įvairių organiza
cijų, Floridos kultūrinės, visuo
meninės, politinės veiklos 1950 
- 2004 metais aprašymas, tai iš
eivijos veiklos dalis.

Įdomu pastebėti, kad Lie
tuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos Kultūros Taryba pa
sekė m ūsų pavyzdžiu ir jau  
pradėjo rinkti medžiagą iš įvai
riausių visos Amerikos LB šal
tinių, ruošdamasi išleisti ben
drą lietuvių veiklos istoriją.

* * * *

Kiekvieno mėnesio antrą 
antradienį LB Palm  Beach 
apylinkės lietuviai renkasi pa
bendrauti į Piccadily kavinę. 
Tad, 2008 m. sausio 8 d. 12 
val. pietų metu PB Balfo sky
rius pristatė metinę ataskaitą.

Sausio 8 dieną paminėjome 
ir Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos 85-metį (tikroji 
data - 1923 m. sausio 15 d.).

“Lietuvių biuletenis”, 
2007.12.16 Nr. 264.

Sankt Peterburge gyveno, mo
kėsi, dirbo ir kūrė daug Lietu
vos kultūrai, mokslui, tauti
niam atgimimui nusipelniusių 
žmonių -  dailininkas Mikalo
jus Konstantinas Čiurlionis, 
prezidentas Antanas Smetona, 
kalbininkai Kazimieras Būga 
ir Jonas Basanavičius, muzikai 
Juozas Naujalis, Kipras Pet
rauskas, dvasininkai Maironis, 
Jaunius, Vaižgantas ir dauge
lis kitų. Sankt Peterburgo ar
chyvuose, muziejuose ir bib
liotekose yra daug su lituanis
tika susijusios medžiagos.

Lietuviška spauda Sankt 
Peterburge pasirodė XIX am
žiaus pabaigoje, dar iki 1904 
metų, kai buvo panaikintas lie
tuviškos spaudos draudimas. 
Tai buvo labdaros, studentiš
kų ir profesinių organizacijų 
leidžiami laikraščiai ir kiti lei
diniai.

Bernardinai.lt

mailto:jkalvelis@yahoo.com.ar
mailto:kalvelis_jif@hotmail.com
Bernardinai.lt
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Kultūrinės veiklos puoselėtojai Clevelande, OH, Rita ir Vytas 
Klioriai gruodžio 10 d. minėjo savo vedybinio gyvenimo 30-ąją 
sukaktį. Jiems sveikinimai ir linkėjimai!

C H IC A G O , IL
"Dainavos" choras, kurio 

dirigentas yra Darius Polikai- 
tis, gruodžio 22 dienos vaka
rą  surengė kalėdinį koncertą 
"Kur šviesa Tavoji". Pirmoji 
giesmė buvo "Veni, veni Em
manuel", aranžuota Alice Par
ker ir Robert Shaw. Bet svar
biausias religinio koncerto 
kūrinys buvo Camille Saint- 
Seans "Kalėdų oratorija". Sia
me kūrinyje giedojo solistai 
L ijana K opūstaitė-Pauletti, 
Marcy Stonikas, Diane Bus
ko, Mike Gucwa ir David Du
bois. Koncerto skaitove buvo 
aktorė Audrė Budrytė. Siam 
koncertui buvo sukurti du mu
ziko Ričardo Soko kūriniai, 
kuriuos klausytojai palydėjo 
gausiais plojimais. Ne mažes
nių plojimų susilaukė ir kalė
dinė oratorija su savo partijas 
puikiai atlikusiais solistais ir 
choru. Vieną savo kūrinį diri
gavo ir pats muz. Ričardas So- 
kas. Juos palydėjo kamerinis 
orkestras ir R. Sokas vargo
nais. Jiems talkininkavo liau
dies muzikos ansamblis "Ga
bija", kuriam  vadovauja G. 
Razumienė. Pabaigoje buvo 
atliktas "Sveikas, Jėzau gimu- 
sis", "Tyli naktis", "Mes gir
dėjome angelus" ir kitas ge
rai žinomas giesmes, prita
riant visiems žmonėms, kurių 
buvo pilna Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčia. 
Žvakių šviesoje atlikta pasku
tinė giesmė tapo visų kalėdi
nės dvasios simboline tikin- 
čiųjųjungtimi. Klebonas kun. 
T. M arkus pageidavo, kad 
"Dainava" suruoštų  ir k itą  
koncertą , o su s irin k u sie ji 
klausytojai jam  pritarė audrin
gais plojim ais. "Dainavos" 
choras visada susilaukia gau
saus žmonių dalyvavimo, nes 
šiuo metu yra vienas geriau
siu lietuvių chorų Čikagoje.

“ S ek ly č io s” restoranas  
Čikagoje, 2711 W. 71st Str. 
dėl atnaujinimo darbų buvo 
uždarytas. Dabar vėl kviečia 
mus apsilankyti pagražėju- 
sioje salėje, ir ne tik vietinius 
lietuvius, bet ir iš kitur atvy
kusius ir paragauti įvairaus

kasdien gam inam o m aisto. 
Salia restorano yra salė po
būviams, kur trečiadieniais 
vyksta įvairūs renginiai su 
paskaitom is vyresniesiem s 
žmonėms.

Kauno M aironio lietuvių  
literatūros muziejus gali pa
sigirti pačia didžiausia su išei
viais rašytojais susijusia kolek
cija Lietuvoje. Sie turtai mu
ziejuje sukaupti daugiausia jo  
darbuotojos V irgin ijos P a 
plauskienės pastangomis. Pra
ėjusių metų pabaigoje ši mu
ziejininkė sugrįžo jau  iš sep
tintosios savo kelionės į Jung
tines Amerikos Valstijas. Jos 
metu per du su puse mėnesio 
surinkta ir parvežta muziejui 
Kaune nem ažai archyvinės 
medžiagos.

Į Čikagą atvykusi dar spa
lio pradžioje Amerikos lietu
vių sostinėje V. Paplauskienė 
lankė lietuvių rašytojus ar jų  
palikuonis bei kaupė medžia
gą Maironio lietuvių literatū
ros muziejaus išeivių skyriui. 
Ji buvo nuvykusi net į Kalifor
niją, kur Santa Monikos mies
te tvarkė rašytojo Prano Lem- 
berto palikimą, ruošdama j į  
parvežti į Lietuvą. Nemažai 
laiko kaunietė praleido Bosto
ne, Putname, Niujorke, kituo
se miestuose, ieškodama ver
tingos medžiagos muziejui. 
Sią V. Paplauskienės kelionę 
parėmė Lietuvos kultūros mi
nisterija, viešniai visokeriopai 
talkino tautiečių išeivių šei
mos.

Tolim a poeto M aironio  
giminaitė V. Paplauskienė yra 
gimusi tremtyje Vorkutoje, ten 
praleidusi ir savo jaunystę. Jos 
močiutė buvo Maironio dukte
rėčia, su visa šeima 1941 me
tais išvežta į Sibirą.

G avusi išs im o k slin im ą  
Vilniaus universitete, Kauno 
fakultete studijavusi filologi
ją  Virginija tapo muziejinin
ke. Pirmoji jos kelionė į Ame
riką įvyko 1989 m. ir buvo ne
oficiali. Iš šios kelionės mu
ziejininkė parsivežė net apie 
600 eksponatų Maironio mu
ziejui iš rašytojų Stasio San- 
tvaro, Antano Gustaičio, Ka-

LIETUVIŲ DAILININKĖS PARODA
Lietuvos Respublikos ge

neralinis konsulatas Čikago
je  maloniai visus kviečia į lie
tuvių dailininkės Petronėlės 
Gerlikienės (1905-1979) paro
dos atidarymą, kuris vyks 2008 
m. sausio 11 dieną, penktadie
nį, nuo 6:00 v.v. iki 8:00 v.v. 
Čikagos kultūros centre. Paro
dą, kuri Čikagos kultūros cen
tre bus eksponuojam a nuo 
2008 m. sausio 12 d. iki balan
džio 6 dienos, rengia Lietuvos 
Respublikos generalinis kon
sulatas Čikagoje kartu su Čiur
lionio meno galerija ir Čika
gos miesto kultūros reikalų de
partamentu.

Petronėlė Gerlikienė yra 
viena ryškiausių lietuvių liau
dies savamokslių menininkių. 
Jos originali ir autentiška kū
ryba yra savitas ir įdomus XX 
a. antrosios pusės lietuvių pri
mityvaus meno paveldas. Į lie
tuvių liaudies dailę Petronėlė 
Gerlikienė atėjo jau  sulaukusi 
garbaus amžiaus. Jos talentas 
atsiskleidė staiga, netikėtai ir 
labai spontaniškai. Per trumpą 
savo kūrybos laikotarpį, kuris 
ap im a vos šešerius m etus 
(1972-1978), ji  išsiuvinėjo vie
nuolika didelio formato kilimų 
bei nutapė apie šešiasdešimt 
paveikslų tuo ryškiai praturtin
dama šiuolaikinę lietuvių liau
dies tapybą. P. Gerlikienės siu
vinėti kilimai, kuriuose pavaiz
duoti Lietuvos žmonės, Lietu
vos gamta, dainų šventės, yra 
unikalūs ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje.

zio Bradūno, Česlovo Grince- 
vičiaus, filosofo Juozo Gir
niaus ir kitų išeivijos kūrėjų 
asmeninių archyvų.

Antrą kartą už Atlanto ke
liauta Amerikos lietuvių kul
tūros archyvo (ALKA) kvieti
mu. Sios kelionės metu iš AL
KA muziejaus V. Paplauskie
nė gavo ir rašytojo Vaižganto 
kailinius Juozo Tumo-Vaiž
ganto memorialiniam muziejui 
Kaune, tyrinėjo archyvus, at
sirinko medžiagos Maironio 
muziejui. Trečiasis vizitas bu
vo sumanytas rašytojo Antano 
Vaičiulaičio žmonos Joanos, o 
ketvirtasis - pats ilgiausias, tru
kęs pusę metų, - surengtas Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centro Čikagoje.

Grįžusi iš savo vizitų po 
Ameriką V. Paplauskienė tvar
ko parsivežtą medžiagą, rengia 
parodas, skaito paskaitas, ra
šo straipsnius, knygas.

Prabėgus metams ar kele- 
riems j i  galbūt vėl ryšis kelio
nei į JAV, nes dar ne visų ra
šytojų archyvai yra parkelia
vę Lietuvon. "O laukdamas jų  
sugrįžimo gali nesulaukti ar
ba jie  gali patekti į kitas ran
kas. Todėl reikia budėti", - sa
ko muziejininkė V. Paplaus
kienė.

Savo kūriniuose Petronėlė 
Gerlikienė taip pat vaizduoja 
darbą, šventes bei pasakų mo
tyvus. Menotyrininkė Marija 
Kuodienė rašo kad, gyvi ir 
nuotaikingi, kupini dvasinės 
rimties, monumentalaus ir api
bendrinto vaizdo, deformuotos 
plastikos, spalvingi ir dekora
tyvūs jos kūriniai išsyk patrau
kė liaudies meno tyrinėtojų, 
dailininkų dėmesį. Petronėlė 
Gerlikienė yra gimusi Čikago
je, tačiau dar būdama vaikas su 
tėvais grįžo į Lietuvą ir gyve
no čia visą likusį laiką. Jos me-

"AMERIKOS BALSO" ARCHYVO TEKS  
LUKTELĖTI

Vilnius, sausio 4 d. Paskel
bus, kad radijo "Amerikos bal
sas" lietuviškų laidų archyvas 
amerikiečių perduotas į lietu
vių rankas, Archyvų departa
mento vadovas nežino, kada jis 
taps prieinamas eiliniam žmo
gui, o Užsienio reikalų minis
terija kaltina archyvarus, esą 
tarp jų  nėra susikalbėjimo.

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovės Daivos Ri- 
mašauskaitės, "Amerikos bal
so" lietuviškų laidų archyvas 
Lietuvą turėtų pasiekti iki va
sario 16 dienos. D. Rimašaus- 
kaitė žadėjo, kad archyvas tu
rėtų būti perduotas Lietuvos 
valstybės centriniam archyvui, 
kur saugomi vaizdo ir garso 
dokumentai.

Archyvų departamento di
rektorius Vidas Grigoraitis 
"Respublikai" teigė nežinąs, 
kada ir kokiomis aplinkybėmis 
"Amerikos balso" archyvas pa
sieks Lietuvą. Pasak jo, Užsie
nio reikalų ministerijos valdi
ninkai iki šiol neinformavo Ar
chyvų departamento apie Lie
tuvą artimiausiu metu turintį 
pasiekti vertingą krovinį, tad 
V. Grigoraičiui teliko spėlioti, 
kas yra perduota Lietuvai.

Tuo tarpu D. Rimašauskai- 
tė "Respublikai" tvirtino, kad 
sprendžiant "Amerikos balso" 
archyvo pervežimo į Lietuvą 
klausimą ministerija labai ar
timai bendradarbiauja su ar
chyvarais. Anot valdininkės, 
ministerija nuolat palaikė ryšį 
su V. Grigoraičio pavaduotoju 
Viktoru Domarku.

Sutvarkyti Lietuvai per
duotų "Amerikos balso" lietu
viškų laidų archyvą gali už
trukti iki pusantrų metų. Kol 
nebus baigtas archyvo sutvar
kymas, paprasti skaitytojai ne
galės susipažinti su jo  turiniu.

Remiantis "Respublikos" 
turima informacija, tam tikrą 
"Amerikos balso" medžiagą 
bus galima perklausyti tik vie
ną kartą. Numatoma, kad visa

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

Dėl pranešim u ir skelb im u kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
8 2 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 1 1 4 2 7 . Tel. (7 1 8 ) 7 7 6 -1 6 8 7 . 
Fax: (7 1 8 )  4 7 9 -8 9 2 3 . E-mail: a m b e rw in g s @ m a c .c o m

no darbai saugomi Lietuvos 
muziejuose, nemaža dalis jos 
kūrinių yra šeimos nuosavybė.

Petronėlės Gerlikienės iš
siuvinėtų kilimų parodos ati
darymas vyks Čikagos kultū
ros centre 2008 m. sausio 11 
dieną, penktadienį, 6:00 v.v. 
(adresas: 78 East Washington 
Street, Chicago, IL 60602, te
lefonas pasiteiravim ui 312
744-6630). Įėjimas nemoka
mas.

Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti.

Lietuvos Respublikos generali
nio konsulato Čikagoje informacija

medžiaga turi būti perkelta į 
skaitmeninį formatą. Be to, 
Lietuvoje turi būti surasti žmo
nės, kurie galėtų iš balso pa
žinti kalbėjusius.

Lietuvių išeivijos "Margu
čio" ir "Adelaidės" radijų ar
chyvus sugrąžinus į Lietuvą, 
žmonės liko abejingi jiems - 
"Amerikos balso" archyvą ga
li ištikti panašus likimas.

ELTA primena, kad apie 
"Amerikos balso" lietuviškų 
laidų archyvų grąžinimą Lie
tuvai pranešta praėjusių metų 
pabaigoje, gruodžio 21 dieną. 
Vertingą archyvinę medžiagą 
- įrašųjuostas, kurių iš viso yra 
apie 24 dėžės - perėmė Lietu
vos ambasada Vašingtone.

Apie sprendimą perduoti 
"Amerikos balso" archyvus 
praėjusių metų liepos 24 die
ną paskelbė JAV federalinis re
gistras, šį prašymą patenkino 
JAV nacionalinis archyvas.

"Amerikos balsas" (Ameri
can Voice) - JAV radijo stotis, 
veikianti nuo 1942 m. vasario 
24 d ienos, 53-ejus m etus 
(1951-2004) transliavo ir pro
gramą lietuvių kalba. Antrojo 
pasaulinio karo m etu buvo 
transliuojamos laidos 27 kal
bomis.

Radijo laidos lietuvių kal
ba pradėtos rengti 1951 m. va
sario 16 dieną iš Niujorko.

53-ejus metus transliuota 
"Amerikos balso" programa 
buvo svarbus informacijos šal
tinis už geležinės uždangos at
sidūrusiai Lietuvai, prisidėjo ir 
prie šalies demokratizavimo 
procesų. Sovietmečiu buvo su
daromi specialūs trukdžiai, 
kad Lietuva negalėtų girdėti 
"Amerikos balso".

JAV Kongreso sprendimu 
nutraukus finansavimą radijo 
stoties "Amerikos balsas" tran
sliacijoms kai kuriomis Rytų 
Europos kalbomis, paskutinė 
"Amerikos balso" laida lietu
vių kalba transliuota 2004-ųjų 
vasario 27 dieną. LGĮTIC

mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Įtakingas britų savaitraštis The Economist Dmitrij Med

vedev, kuris greičiausiai taps Vladimir Putin įpėdiniu Rusijos 
prezidento poste, ragina pagarbiai elgtis su Baltijos valstybė
mis. "Jei Kremlius nori pademonstruoti savo meilų ir garbingą 
veidą, jam  reikėtų susilaikyti nuo bet kokių gudrybių Gruzijoje 
kitą mėnesį ir elgtis su Baltijos šalimis kaip su visateisėmis Eu
ropos Sąjungos narėmis, o ne kaip su maištaujančiomis provin
cijomis", - rašoma apžvalginiame straipsnyje, kuris paskelbtas 
penktadienį The Economist interneto svetainėje. Tyrimai rodo, 
kad jeigu Rusijos prezidento rinkimai vyktų dabar, kandidatas į 
valstybės vadovo postą D. Medvedev surinktų 79 procentus rin
kėjų balsų. Apklausų duomenimis, prezidentui Vladimir Putin 
prieš dvi savaites parėmus D. Medvedev kandidatūrą, Rusijos 
pirmojo vicepremjero populiarumas išaugo daugiau kaip dvi
gubai. Ateinančių metų kovą įvyksiančiuose Rusijos preziden
to rinkimuose balotiruojasi penki politikai. Šeštasis - liberalios 
opozicinės Dešiniųjų jėgų sąjungos atstovas Boris Nemcov - 
atsiėmė savo kandidatūrą.

Lietuvos pasieniečiai sulaikė Rusijos jaunimo judėjimo 
"Naši" aktyvistą. Įtariama, kad Konstantin Goloskokov bandė 
nelegaliai kirsti Lietuvos ir Baltarusijos sieną. Teismo sprendi
mu, jis suimtas dviem mėnesiams. Kremliui lojalios organiza
cijos "Naši" atstovai Rusijos žiniasklaidai sakė, kad K. Golos
kokov vyko į Estiją. Sieną jis ryžosi kirsti dėl to, kad negavo 
Estijos vizos. Vaikinas pernai rudenį dėl to badavo prie Estijos 
ambasados Maskvoje. "Galime patvirtinti, kad sausio 1 dieną 
Varėnos rajone mūsų pareigūnai sulaikė "Naši" aktyvistą. Dėl 
to pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurį atlieka VSAT", - Eltai sa
kė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Rokas 
Pukinskas.

Tyrimą kontroliuojantis Varėnos rajono apylinkės proku
ratūros vyriausiasis prokuroras Audrius Matulionis Eltai patvir
tino, kad sienos pažeidimu įtariamas K. Goloskokov suimtas 
dviem mėnesiams. "Naši" organizacijos veikloje dalyvauja apie 
100 tūkst. narių. Judėjimas deklaruoja patriotines vertybes, ta
čiau patriotizmas jų  veikloje dažnai perauga į radikalizmą. "Na
ši" jaunuoliai ypač aktyviai prisidėjo prie pernai Taline nuvil
nijusių riaušių, kai iš Estijos sostinės centro buvo iškeltas Bron
zinio kario paminklas. Organizacija taip pat nuolat demonst
ruoja lojalumą prezidentui Vladimir Putin.

NATO sąjungai nepriklausanti Suomija norėtų glaudžiau 
bendradarbiauti su Baltijos šalimis saugumo ir gynybos srity
se. Tokią idėją remia šalies prezidentė Tarja Halonen, rašo laik
raštis Helsingin Sanomat. Šalies vadovė šią savaitę pažymėjo, 
kad jau  tiriamos galimybės bendradarbiauti su Lietuva, Latvija 
ir Estija. "Pavyzdžiui, oro erdvės stebėjimo ir tam tikrose kito
se srityse NATO vaidmuo galėtų būti didesnis, nei buvo iki šiol", 
- teigė T. Halonen. Glaudesnį bendradarbiavimą su Baltijos vals
tybėmis remia ir Suomijos parlamento Užsienio reikalų komi
teto vadovas Pertti Salolainen.Anot apžvalgininkų, ilgą sieną 
su Rusija turinti Suomija yra priversta subtiliai balansuoti NA
TO narystės klausimu. Ši Europos Sąjungai priklausanti Šiau
rės šalis oficialiai nėra NATO narė, tačiau dalyvauja NATO va
dovaujamose "Partnerystė taikos labui" programose. Apklau
sos rodo, kad prieš Suomijos narystę NATO yra apie 50 proc. 
šalies gyventojų. Įstojimui į gynybinį aljansą pritaria apie ket
virtadalį suomių, likusi dalis neturi nuomonės.

Latvijos ekonomikos ministras Kasparas Gerhardas dar kartą 
patikino, kad latviai suinteresuoti naujos atominės elektrinės (AE) 
Lietuvoje statyba ir dalyvaus šiame projekte. Anot jo, jokių 
ypatingų sąlygų Latvija nekelia, svarbu gauti reikalingą kiekį 
elektros - mažiausiai 400 megavatų. Be to, ministro nuomone, 
trys Baltijos šalys būtų pajėgios pasistatyti tokią jėgainę, net jei 
projekte nedalyvautų Lenkija. Tai K. Gerhardas pareiškė 
žurnalistams po Vilniuje įvykusio susitikimo su Lietuvos ūkio 
ministru Vytu Navicku. Naujas kaimyninės šalies ekonomikos 
ministras su pirmuoju vizitu Lietuvoje viešėjo V. Navicko 
kvietimu. Svečias tikino, kad su mūsų ministru jis yra pažįstamas 
iš ankstesnių susitikimų. Ūkio ministerijoje įvykusiame ministrų 
pokalbyje aptarti šalių ekonominiai santykiai, tačiau daugiausia 
dėmesio buvo skirta bendriems energetikos projektams, kurie 
įgyvendinami dabar ir numatomi ateityje.

V. Navickas priminė, kad naujos AE projekte, kaip numatyta, 
dalyvaus keturios šalys - Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija. 
Pastarosios šalies Ūkio m inisterija jau  paneigė spaudoje 
pasirodžiusią publikaciją, kad Lenkija traukiasi iš atominės 
elektrinės Lietuvoje statybos. Ministras taip pat informavo, kad 
šiame ir elektros jungčių projektuose labai svarbu koordinuoti 
veiksmus, todėl sausio pabaigoje Vilniuje planuojamas keturių 
minėtų šalių ekonomikos ir ūkio ministrų susitikimas. LGĮTIC

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas susitiko su NATO karinio komiteto 
pirmininku generolu Raymond Henault. www.lrs.lt

P O L IT IK O S K O M E N T A R A I

VYTAUTAS LANDSBERGIS:

PUTINAS VILNIUJE
Vladimir Putin yra Vilniu

je. Jau jis mūsų (diplomatijos) 
susikrimtimuose, kodėl neat
vyksta. Ir skvarbiame rūpestė
lyje, kuo turbūt nusidėjome, 
kad taip negerai yra. F. Kafka 
seniai aprašė šį nežinomos kal
tės prieš valdžią sindromą.

Rusijos valdančiojo elito 
požiūris į „pribaltus“ -  nege
ras ir neteisingas iš esmės. 
Taip. Tačiau Rusijos (valdžios) 
nepakeisi, vien gyvendamas 
kaip supranti. Turėtum ramiai, 
kantriai laukti, bet juk  tau ne
ramu. Gali tave vėl užsipulti, 
keikti. Gal pamėgink, lietuvi, 
gyventi kitaip, negu supranti? 
Bet ir tada niekas nepasakys, 
kad štai jau pakankamai įsitei
kei, jau  įtikai. Turėsi pats vis 
žiūrėti iš apačios į viršų, gau
dyti akių žvilgsnį ir spėlioti -  
ar jau jos kiek atšilo? Ko dar 
galbūt reikėtų?

Štai tokios vasališkos Lie
tuvos nesinori bemaž iki kok
tumo. O kam norisi? Tam ir 
ten, kur širdyse -  revanšas. 
Lietuva gerbė save ir skatino 
ją  gerbti. N em aža pasiekė, 
bet... „Na grubostj naryvaješ- 
s ia ? “ -  perspėdam as tartų  
smurtininkas. Ir buitinis, ir po
litinis. Jis norėtų, kad išsigąs- 
tume. Estai neišsigando, bet 
lietuviai gal tūptelės.

Nežinia, kodėl apskritai 
pradėjom svarstyti, kad reikia 
vėl svarstyti. Ką? -  Rusijos 
valstybės kaltę. Kai pati Rusi
ja  pradės svarstyti, pasaulis 
keisis į gera. Kai (jei) svarstys 
nacionaliniai ir tarptautiniai 
teismai, tai toks jų  darbas. Kai 
svarsto Lietuvos politikai, pa
miršę net savo šalies ir tarptau
tinius įstatymus, matome, kad 
tokia veikla eina klaidinga, 
priešinga naudai kryptimi. Ne
skatina Rusijos keistis į gera, 
mažių mažiausia.

Štai tariamai nauja tezė: Ru
sija nėra SSRS. Pilnatis nėra 
jaunas mėnuo. Valstybės tęsti
numo, pareigų ir atsakomybės 
požiūriu  yra būtent kitaip: 
SSRS buvo tam tikras istorinis 
Rusijos pavidalas. Tarpsnis, jei 
norite. Taip mato tarptautinė 
teisė, kitų valstybių analogijos 
(nejau Trečiasis Reichas -  ne 
Vokietija?), taip mato ir pati 
Rusija. Tegu Lietuvos diplo
m atai bei istorikai pavarto 
naujausią Rusijos mokyklų  
vadovėlį 11-ai klasei „Rusijos 
istorija 1945-2007“, parašytą 
Kremliaus užsakymu, ir nu
siunčia savo pastabų.

Be abejo, Rusija turėjo pro
gų bent moraliai atsiriboti nuo 
Lenino ir Stalino bolševikų 
valdžios žiaurybių, padėti SSR 
Sąjungą tarp kitų buvusių to
talitarinių diktatūrų -  tironijų, 
ir būtų rodžius norą tapti Eu
ropa. Sveikinome drąsius Ru
sijos demokratus. Dabar tokio 
noro anaiptol nėra; ilgiausiai 
valdęs tironas, nužudęs dešim
tis milijonų, aukštinamas. Jo 
diktatūra -  kartu su Ukrainos 
valstiečių badmiriu, raudonuo
ju  teroru, agresijom ir kitais 
darbeliais -  oficialiuoju požiū
riu teigiamas Rusijos valsty
bės istorijos tarpsnis. Taip, Ru
sijos, tai kokią „ne Rusiją“ mes 
čia išradinėjam ir kokiu tiks
lu? Rusijos prezidentas antai 
pareiškia, kad Stalino sandėris 
su Hitleriu buvęs neblogas da
lykas, mat naudingas Rusijai, 
tai mes dabar turim krimstis, 
ar patys kalti dėl nusikalstamo 
pakto, ar kad jis mums nepa
tinka?

Santykių su Rusija mes ne- 
bloginam, viskas seniai pasa
kyta; o vienašališkai „gerinti“ 
tebesilaikant normalaus orumo 
-  turbūt nerealu. Rusija -  kas 
kita. Ji turi daug galimybių ge-

rinti santykius su kaimynais 
(B. Jelcin Lietuvą gerbė, Len
kijos buvo bent atsiprašęs už 
Katynę), tačiau nūnai veikia 
priešinga kryptimi. Net iš Ka- 
tynės bylos pasityčiojo. Todėl 
mūsų valstybės užsienio reika
lų ministro nuostata, esą, jam  
pavesta ieškoti naujų galimy
bių santykiams su Rusija ge
rinti, kelia vieną paprastą klau
simą. Jei šiame kelyje primiau- 
siai jam  tenka skelbti Rusijos 
nekaltybę (itin abejotina visais 
a tžv ilg ia is -  žr. „B alsas“ , 
2007-12-22), tai kas pavedė?

Žinia, gal reiškiasi naujas 
pagasdinimas, kurįjau palaips
niui viešina stebėdami efektą.

Baigiamoji pastaba. Jeigu 
V. Putin per likusius tris mė
nesius neatvyks į Lietuvą at
sakomojo vizito, tai dar ne di
džiausia nelaimė. Jo paveldė
tojas gal atvyks kada ir be mū
sų nusižeminimo. Gal tokių ir 
bus Naujaisiais metais naujes
nių gerų santykių, palinkėkim 
jų  ir Lietuvai, ir Rusijai.

Bernardinai.lt

PO ILGOS PERTRAUKOS 
LIETUVA

VĖL LAUKIAMA DAVOSE

Sausio pabaigoje vyksian
čiame ekonomikos forume ir 
energetikos viršūnių susitikime 
Davose po kelerių metų per
traukos turėtų dalyvauti Lietu
vos atstovai. Prezidentas Valdas 
Adamkus forume turėtų sakyti 
kalbą, į forumą ir susitikimą 
energetikos klausimais dar pra
ėjusią vasarą pakviestas ir 
premjeras Gediminas Kirkilas.

Pasaulio ekonomikos foru
mas ir energetikos viršūnių su
sitikimas Šveicarijos mieste 
šiemet vyks sausio 23-27 die
nomis.

Valstybės vadovo atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė pa
tvirtino, kad prezidentas yra 
gavęs kvietimą atvykti, tačiau 
ar keliaus į Šveicariją, j i  kol 
kas neatsakė. LRT

http://www.lrs.lt
Bernardinai.lt
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Rašytojas Anatolijus Kairys skaitė savo poezijos kurinius rašytojos 
Birutės PUkelevičiUtės pagerbime Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

DAILININKO V. K. JONYNO MENO  
KELIAI - NAUJOJE MONOGRAFIJOJE
Lietuvos dailės muziejus 

išleido dailėtyrininkės Rasos 
Andriušytės-Zukienės monog
rafiją "Akistatos. Dailininkas 
Vytautas Kazimieras Jonynas 
pasaulio meno keliuose".

Knygoje visapusiškai įver
tintas gausus dailininko pali
kimas: grafika, knygų iliustra
cijos, vitražai, skulptūros. Iš
samiai apibūdintas jo  raiškos 
sakralinėje architektūroje lai
kotarpis 1955-1983 metais. 
Įvertinta ir 1946 m. Freiburge 
(Vokietija) prancūzų zonoje jo  
įkurta Dailės ir amatų mokyk
la, žinoma kaip Freiburgo me
no mokykla, priglaudusi dau
gelį iš Lietuvos pasitraukusių 
žymių dailininkų. Rašoma ir 
apie V. K. Jonyno pripažinimą 
JAV, nemažai dėmesio skirta jo 
darbams, sukurtiems Ameri
kos bažnyčioms, Lietuvių kan
kinių koplyčiai Vatikane.

Monografija gausiai iliust
ruota dailininko kūrinių foto
grafijomis, pateikiama išsami 
kūrinių ir publikacijų biblio
grafija, parodų, apdovanojimų 
sąrašas, santrauka anglų ir 
prancūzų kalbomis.

Jau ketvirtąją monografiją 
parengusi R. Andriušytė-Zu- 
kienė, dėstanti Vytauto Didžio
jo  universiteto Menotyros ka
tedroje, teigia, jog ši knyga - 
ne tik apie garsaus išeivijos 
dailininko V. K. Jonyno kūry
bą, bet ir apie jai įtakos turė
jusius veiksnius: prieškario 
dailės švietimą Lietuvoje, su
krečiantį politinių lūžių laiką 
ir priverstinę daugelio meni
ninkų emigraciją Antrojo pa
saulinio karo metais, sudėtin
gą m enininkų prisitaikym ą 
svetimuose kraštuose.

Siame fone V. K. Jonyno 
asmenybė atsiskleidė netikėto
mis briaunomis, nes V.K. Jo
nynas (1907-1997) nepriklau
sė sunkiai ir lėtai kuriantiems.

Bet kokiomis sąlygomis jis dir
bo produktyviai, sparčiai, ra
cionaliai ir drąsiai sprendė me
nines ir organizacines proble
mas. Dailininkas visada ryžtin
gai gynė savo menines idėjas, 
noriai pagelbėdavo kitiems.

Vienas iškiliausių XX a. 
lietuvių menininkų - grafikas, 
tapytojas, skulptorius, vitražų 
kūrėjas V. K. Jonynas gimė 
Alytaus rajone, dailės mokėsi 
Kauno meno mokykloje, Ado
mo Varno tapybos ir Adomo 
Galdiko grafikos studijose. 
1931 m. tęsti mokslo išvyko į 
Paryžių. Ten įgijo medžio rai
žinių ir knygos meno specia
lybę. Vėliau dar studijavo me
džio skulptūrą ir baldų kon
stravimą. 1935 m. Paryžiuje 
surengė pirmąją savo parodą. 
Grįžęs į Lietuvą daug dirbo 
knygų grafiko je . To laiko 
iliustracijos Kristijono Done
laičio poemai "Metai" ir kt. kū
riniai tapo lietuvių dailės kla
sika.

V. K. Jonynas visą savo kū-

Vokas su pašto ženklais, kurie išleiti 2007 m. pagerbti Bernardą Brazdžionį, Vytautą Jonyną ir Leoną 
Sapiegą.

Anatolijus Kairys

PARTIZANAMS
Iš pagarbos klaupiu ant kelių
Ir šaukiu tave, Kary!
Į  mišką be kelią, takelių
Ateik šiandien, pavakary.

Prie aukuro liepsnos ugnelė,
Sušilsime rankas prie jos -
Čia už garbingą jūsų dalią
Per nakt lakštingalos giedos.

Aukosime maldas Rytojui,
Po jų  dainuosime dainas
Už vyturi ir už artoją,
Už mylimos gelsvas kasas.

Ir brolių mirti apraudosiu,
Žiedais papuošim jų  vardus -
Per amžius himną jiems giedosim,
Per amžius pinsim vainikus.

PASKUTINĖ MARGIRIO KALBA
Štai kryžiuočiai - mirtinas priešas,
Mes pražūsime jų  nasruose!
Pasiruoškite kovai, Pilėnai,
Arba mirčiai ugnies liepsnose.

Paramos mes nelaukiam iš nieko, 
O vergais - niekados, niekados!
Te ugnis kuo plačiau nusidriekia -  
Mirtimi mes įveiksime juos,

O kai mūšis jau bus pasibaigęs 
Su liepsna mes pakilsim aukštai -  
Ir žygiuosim per amžiną laiką 
Kaip nemarūs tėvų pelenai.

Dailininko V. K. Jonyno pašto ženklas, skirtas Sv. Kazimiero penkių 
šimtmečių sukakčiai paminėti. 1958 m. Vatikanas.

rybinį palikim ą padovanojo 
Lietuvai. Didžioji jo  dalis šį
met buvo eksponuota Radvilų 
rūmuose didžiulėje apžvalgi
nėje dailininko gimimo šimt

mečiui skirtoje parodoje. R. 
Andriušytės-Zukienės knygos 
pristatymas užbaigia jubilieji
nius V. K. Jonyno šimtmečio 
renginius. LGĮTIC

KULTŪROS
KRONIKA

Vilniaus vicemero Algirdo 
Paleckio vadovaujama darbo 
grupė kreipėsi į prokuratūrą. Ji 
nori išsiaiškinti, ar iš Jono Me
ko įsigyjant Jurgio Mačiūno 
darbų kolekciją nebuvo pažeis
ti įstatymai.

M inint poeto, eseisto, lei
dėjo, filosofo Vaidoto Daunio 
(1958-1995) gimimo 50-metį, 
Martyno Mažvydo biblioteko
je  atidaryta šiai sukakčiai skir
ta paroda „Aš lyg žiedas, kurį 
tu, pasauli, ne sau auginai. Vai
dotui Dauniui 50“. Ekspozici
joje apžvelgiamas anksti šį pa
saulį palikusio V. Daunio kū
rybinis palikimas -  šešios kny
gos, daugiau kaip 300 straips
nių, esė tekstų ir kitokių pub
likacijų įvairiuose leidiniuose.

Kelmės rajone esantis vie
nas gražiausių šio krašto Beržė
nų dvaras baigia sunykti. Pavel- 
dosaugininkai valstybės saugo
mame objekte užfiksavo daugy
bę paveldo apsaugos reikalavi
mų pažeidimų. Tuo metu dvaro 
savininkai tikina neturintys pa
kankamai lėšų jį  sutvarkyti, pra
nešė LTV naujienų tarnyba.

Lietuvos literatūros ver
tėjų sąjunga įsteigė Dominy
ko Urbo konkurso premiją už 
geriausią vertimo debiutą.

Kauno M aironio lietuvių 
literatūros muziejus gali pasi
girti pačia didžiausia su išei
viais rašytojais susijusia kolek
cija Lietuvoje. Sie turtai mu
ziejuje sukaupti daugiausia jo  
darbuotojos V irginijos Pa
plauskienės pastangomis.

2007 metai Lietuvoje buvo 
paskelbti vaikų kultūros metais. 
Pirmą kartą suskaičiuota, kiek 
lėšų valstybė skiria vaikų kul
tūrai, o rezultatai pasirodė liūd
nesni nei galvota iki šiol.

P ran cū zijoje gyvenanti 
Nacionalinės premijos laurea
tė pianistė Mūza Rubackytė 
Vilniaus publikai surengė pui
kų Kalėdų muzikos savaitės 
koncertą  su jap o n ų  kilm ės 
smuikininku Daishinu Kashi- 
moto, o paskutinį metų vakarą 
džiugino klausytojus Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
Didžiojoje salėje.

B aleto artistam s , m uzi
kantams, vokalistams ir akto
riams siūloma mokėti didesnes 
nei iki šiol rentas -  po 780 ir 
daugiau litų kiekvieną mėne
sį. Dažnas menininkas, netekęs 
profesinių įgūdžių anksčiau 
nei iki senatvės pensijos, iki 
šiol gaudavo trečdaliu mažes
nes kompensacijas.

Vilniaus „Krantų“ leidyk
la išleido teatrologės Daivos Sa- 
basevičienės monografiją „Te
atro piligrimas. Režisieriaus Jo
no Vaitkaus kūrybos kontūrai“. 
Tai pirmoji tokia išsami monog
rafija apie vieną iš garsiausių 
Lietuvos teatro ir kino režisie
rių, pedagogą Joną Vaitkų. LRT
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Paminklas žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui Nasrėnuose pa
statytas ganytojo gimimo 200 metų jubiliejui paminėti. Paminklą 
dažnai lanko grupės žmonių, įvertindamos vyskupo blaivybės veik
lą, kurios labai pasigendama šių metų Lietuvoje. Vyskupo M. Va
lančiaus gimtinės muziejaus direktoriumi yra Algirdas Čėsna. Ten 
veikia M. Valančiaus vardo viešoji biblioteka ir pagrindinė mo
kykla. Prie vyskupo M. Valančiaus atminimo nemažomis lėšomis 
prisidėjo Čikagoje gyvenęs Stasys Vaičius, Valdemaras ir Vytau
tas Čekauskai - vyskupo ainiai.

SUDARYTA PAŽAISLIO GELBĖJIMO  
TARYBA

KUNIGO S. YLOS ŠIMTMEČIUI - STUDIJA APIE ŠILUVĄ

Kaunas, sausio 2 d. Pažais
lio vienuolyne vyksiančioje 
Trijų Karalių šventėje prista
toma naujai steigiama Pažais
lio taryba. Į j ą  susibūrę žino
mi visuomenės ir kultūros vei
kėjai bendromis pastangomis 
sieks išsaugoti ir naujam gy
venimui prikelti dabar merdin
tį Pažaislio vienuolyno kom
pleksą.

Į Pažaislio tarybą yra pa
kviesti Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi- 
čius, Kauno meras Andrius 
K upčinskas, kom pozitorius 
Giedrius Kuprevičius, aktorė 
Doloresa Kazragytė, žurnalis
tė Dalia Kutraitė, meno istori
kas Mindaugas Paknys, Juozo 
Kazicko fondas ir kt.

Trijų Karalių dieną - sau
sio 6-ąją - Pažaislyje laukiama 
visų kauniečių ir Kauno mies
to svečių, neabejingų Lietuvos 
baroko perlu pripažinto Pa
žaislio kamaldulių vienuolyno 
ansamblio likimui. Šventė pra
sidės Šv. Mišiomis Pažaislio 
vienuolyno Švč. Mergelės Ma
rijos Apsilankymo bažnyčioje, 
vėliau vyks koncertas ir nau
jai steigiamos Pažaislio tary
bos pristatymas.

Susirinkusiem s bus pa
skelbti visą gruodžio mėnesį 
K auno "Senukų" prekybos 
centruose vykusios akcijos 
"Sušildykime Pažaislį!" rezul
tatai. Akcijos metu siekta su
rinkti lėšų gyvybiškai svar
bioms šildymo sistemoms Pa

žaislio  vienuolyne įrengti. 
Kiekvienas šventės dalyvis, 
prisijungęs prie šios akcijos, 
gaus dovanų suvenyrinį "Snie
go angelą".

N uo ta ik ingo je  šeim os 
šventėje visų dalyvių lauks 
karšta arbata, Trijų karalių ei
tynės, etnografiniai žaidimai 
vaikams ir suaugusiems bei ki
tos pramogos. Renginio metu 
bus pristatyta pagal specialų 
receptą iškepta istorinė "Ka
maldulių" duona.

Istoriniame Pažaislio ka
maldulių vienuolyne kasmet 
apsilanko daugiau kaip 50 
tūkstančių lankytojų, tačiau jo  
priežiūrai kol kas trūksta rei
kiamo dėmesio. Šiuo metu vie
nuolyną prižiūrinčios vienuo
lės visomis išgalėmis stengia
si prižiūrėti joms patikėtą vie
nuolyno kom pleksą, tačiau 
vien jų  pastangų yra per maža. 
Unikaliame baroko ansambly
je  nėra įrengta paprasčiausių 
šildymo ir vėdinimo sistemų, 
sanitarinių mazgų ir kitų nor
maliam vienuolyno komplek
so funkcionavimui reikalingų 
komunikacijų. Aktyvesnis kul
tūrinis ir visuomeninis gyveni
m as P aža is lio  v ienuo lyno  
komplekse gali vykti tik šiltuo
ju  metų laiku, nes žiemą tam 
paprasčiausiai nėra sąlygų.

"Unikalus Pažaislio baroko 
ansamblis yra nepelnytai pa
mirštas. Kasmet gauname šiek 
tiek lėšų vienuolyno komplek
so restauracijai, tačiau reikia

Vilnius, sausio 2 d. Vilniu
je  pristatoma profesoriaus Sta
sio Ylos studija "Šiluva Že
maičių istorijoje", pažymint 
autoriaus gimimo šimtmečio 
sukaktį.

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose parašytos ir 2007 metų 
pabaigoje Kauno arkivyskupi
jos kurijos išleistos profeso
riaus Stasio Ylos (1908-1983) 
istorinės studijos "Šiluva Že
maičių istorijoje" sutiktuvių 
vakaras sausio 4 d. rengiamas 
sostinės Taikomosios dailės 
muziejuje.

2008 m. sausio 5 d. sukan
ka šimtas metų, kai gimė ku
nigas, teologijos profesorius, 
rašytojas, istorikas, jaunimo 
ugdytojas, spaudos darbuoto
jas, katalikų visuomenės vei
kėjas Stasys Yla.

Gimęs Luciūnų kaime ne
toli Kurklių (Anykščių r.), S. 
Yla mokėsi Ukmergės gimna
zijoje, Kauno kunigų semina
rijoje, iki 1935 m. studijavo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) Teologijos-filosofijos 
fakultete Kaune ir Grenoblio 
un iv ers ite te  P rancūz ijo je . 
1935-1942 m. buvo VDU pro
fesorius, dėstęs pastoracinę te
ologiją. 1943 -1945 m. kalin
tas Štuthofo konclageryje. Nuo 
1950 m. gyveno ir dirbo JAV, 
buvo Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo varg
dienių seserų vienuolyno Put- 
name kapelionas, Ateitininkų 
federacijos dvasios vadas. Mi
rė Čikagoje, palaidotas Putna-

ne kosmetinių, o kardinalių 
permainų. Būtina kuo sku
biau gelbėti šį objektą, įrengti 
bent jau  būtiniausias šildymo 
ir vėdinimo sistemas, apsaugo
siančias vienuolyno komplek
se esančias freskas ir kitas kul
tūrines vertybes. Tikiuosi, jog 
steigiama Pažaislio taryba taps 
pirmuoju šio išskirtinio Kau
no istorinio objekto atgimimo 
ženklu", - teigė sesuo Lidija - 
Edita Šicaitė. LGĮTIC

Kaune, Stasio Šalkauskio kolegijoje, veikia ikimokyklinio amžiaus vaikų dailės paroda "Balta švie
sa" ryšium su Kalėdų švente. Joje - vaikučių piešimo kūrinėliai iš balto popieriaus paruošti kartu su 
jų  auklėtojomis. Parodėlę organizavo Kauno menų darželis "Etiudas", kuriam vadovauja Regina 
Žukauskienė. Darželyje buvo uždegta simbolinė piemenėlių žvakė. Bendrame ratelyje buvo ir Kau
no arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, antras iš kairės.

y
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me (JAV).
S. Yla daugelyje sričių bu

vo naujų idėjų skelbėjas ir reli
ginio gyvenimo atnaujintojas, 
veikęs ir tiesiogiai bendrauda
mas su žmonėmis, ir gausiomis 
knygomis bei straipsniais. Iki 
šiol neprarado aktualumo dar 
Nepriklausomybės laikotarpiu 
jo  parašytos analitinės studijos 
apie komunizmą ir laisvamany- 
bę Lietuvoje.

S. Yla įtaigiai parodė, kaip 
tragiškiausiomis nužmogini
mo aplinkybėm is išsaugoti 
krikščioniškas vertybes eilė
raščių rinkinyje "Sutryptame 
kely", atsim inim ų knygoje 
"Žmonės ir žvėrys Dievų miš
ke", pateikė spalvingus mūsų 
kultūros veikėjų portretus kny
goje "Vardai ir veidai mūsų 
kultūros istorijoje", monogra
fijoje "M. K. Čiurlionis: kūrė
jas ir žmogus", parašė vienin
telę lietuvių kalba religijos psi
chologijos studiją apie mūsų 
m enininkų tikėjim o vingius 
"Dievas sutemose".

S. Ylos gimimo šimtmečiui 
išleistas dviejų dalių veikalas 
"Šiluva Žemaičių istorijoje" 
yra vienas iš svarbiausių jo  
darbų. Parašyti knygą paskati
no Putnamo vienuolyno sese
rų užsakymas dailininkui Vy
tautui Kašubai sukurti Šiluvos 
Marijos statulą. Joms reikėjo 
leidinėlio, kurį parašyti vie
nuolės paprašė S. Ylą.

Nenorėdamas kartoti žino
mų faktų, jis išvyko rinkti me
džiagos į Europą ir vėliau pa-

UŽ REFERENDUMĄ DĖL IGNALINOS 
ATOMINĖS ELEKTRINĖS?

Profesinės sąjungos siūlo 
rengti referendumą dėl Ignali
nos atominės elektrinės antro
jo  reaktoriaus darbo pratęsimo.

Lietuvos profesinių sąjun
gų konferencijos pirmininko 
pavaduotojo Algirdo Kvedara- 
vičiaus teigimu, tokiais svar
biais energetikos klausimais, 
kaip atominės elektrinės užda
rymas, savo nuomonę turi pa

rašė didelę studiją apie Šiluvos 
vietovės ir Marijos garbinimo 
istoriją. Pirma dalis apie refor
macijos ir restauracijos sankir
tas buvo išleista Bostone 1970 
m. Antra dalis, aprašanti įvy
kius iki XIX a. pabaigos, liko 
rankraštyje. Tik dabar, pade
dant V argdienių  seserim s, 
Kauno arkivyskupui metropo
litui S. Tamkevičiui pavyko 
viena solidžia knyga išleisti abi 
veikalo dalis.

Bažnyčios istorikės, meno
tyrininkės dr. Irenos Vaišvilai
tės žodžiais, "šią knygą gali
ma vadinti ir Lietuvos Bažny
čios istorija, kurioje autorius 
stengiasi nubrėžti taip pat lie
tuviškumo istorijos gaires".

Pasak leidėjų, naujoji stu
dija ypač aktuali šiemet, šven
čiant Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje 400 me
tų jubiliejų.

Knygos pristatyme daly
vaus knygos leidybos iniciato
rius, Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje 400 me
tų jubiliejaus komiteto pirmi
ninkas Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi- 
čius SJ, Telšių vyskupas Jonas 
Boruta SJ, vienuolė Ignė Ma- 
rijošiūtė MVS, knygos rengė
jas Gediminas Mikelaitis, Ši
luvos parapijos klebonas Eras- 
tas Murauskas, Lietuvos dai
lės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys, Kauno arki
katedros bazilikos vokalinis 
instrumentinis ansamblis.

LGĮTIC

sakyti visuomenė.
A.Kvedaravičius pažymė

jo, kad po reaktoriaus uždary
mo labai išaugs dujų ir elek
tros kainos. " Visuomenė turi 
pareikšti savo poziciją ne tik 
Lietuvos valdžiai, bet ir Euro
pos Sąjungai (ES), kad taip 
elgtis su žmonėmis negalima", 
- "Žinių radijui" sakė A. Kve- 
daravičius. LGĮTIC
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RENGINIŲ KALENDORIUS
2008 M.

SAUSIO 26 d., šeštadienį, Ateities klubas rengia Dainavos vyrų 
vieneto koncertą.

KOVO 9 d., rengiami pietūs Dievo Motinos parapijoje padėti 
Lietuvos beglobiams vaikams. Ruošia “Vaiko vartai į mokslą” 
globėjos.

KOVO 30 d., sekmadienį, Atvelykio stalas Dievo Motinos pa
rapijoje. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

BALANDŽIO 19 d., šeštadienį, “Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

PANEVĖŽIO VYSKUPAS DĖKOJA UŽ AUKAS

Brangieji,
Sveikindami Jus su švento

mis Kalėdomis, norime pasi
džiaugti, kokį nuostabų geru
m ą yra atnešęs Jėzaus Gimi
mas į Lietuvą ir į visą žemę! 
Todėl šiose K alėdose ypač 
trokštam e pasveikinti visus 
Lietuvos žmones.

Baisus Naujamiesčio baž
nyčios gaisras sukrėtė ne tik 
Naujamiesčio parapiją, Pane
vėžio vyskupiją, bet ir visą 
Lietuvą. Ugniagesių aukoji
masis, rizikuojant net gyvybe 
be tinkamos aukštuminės tech
nikos, jaudino iki ašarų. Jie ne
galėjo pasiekti aukštai degan
čios ugnies. 6 ugniagesiai at
sidūrė ligoninėje. Nors esame 
labai silpni, kartu pajutome, 
kokie nuostabiai jautrūs, ko
kios didžios dvasios Lietuvos 
žmonės. Sulaukėme nepapras
tai daug jau trum o: m aldų, 
užuojautos, dėmesio, aukų pa
ramos.

D ėkojam e D ievui už tą  
nuostabią lietuvių dvasios di
dybę. Nuolat meldžiamės už 
visus. Ypač Kalėdose: "Didis 
Dieve, tu pasidarei mažu Kū
dikiu, kad mes visi taptume di
džiais. Tu nepalieki mūsų vie
nų. Tu veiki mus savo didybe, 
savo galia ir artumu, kad visur 
neštume meilę ir ramybę. Dė
kojame Tau, Dieve, už tą  didį
j į  meilės stebuklą.

Gerasis Dieve, leisk mums 
visada spindėti Tavo meile. 
Leisk visada jausti, koks didis 
Tavo meilės įkvėptas žmogus."

Dėkojame Dievui ir Jums, 
gerieji Žmonės!

Maldoje visada su Jumis, pa
garbiai, visų tikinčiųjų vardu,

Panevėžio vyskupas 
Jonas Kauneckas•kickick

Kaip žinote, šiais metais iš
tiko mūsų vyskupiją didelė ne
laimė: net visą Lietuvą sukrė

tė baisus Naujamiesčio bažny
čios gaisras. Netekome vienos 
gražiausių ir vienos didžiausių 
Panevėžio apskrities bažnyčių. 
Jos iš toli matomi aukšti ir 
grakštūs bokštai jau  šimtą me
tų viliojo maldininkus ir turis
tus. Sudegė ir nugriuvo bokš
tai, nukrito varpas, sugadintas 
neseniai uždengtas stogas, su
degė bene didžiausi Aukštaiti
jos vargonai. Norime šią baž
nyčią atstatyti. Tikimės greit 
baigti dengti stogą, kad vidaus 
nesugadintų lietus ir sniegas. 
Aukojo parapijos, vyskupijos 
ir daugelis žmonių. Pridedame 
aukų sąrašą. Gruodžio pabai
goje jau  turime suaukotą be
veik milijoną litų, pilnas atsta
tymas kainuos apie 4 milijonus 
litų.

Aukoti galima per Lietuvių 
katalikų religinę šalpą (Lit
huanian Catholic Religious 
Aid) adresu: 64-25 Perry Ave
nue, Maspeth, NY 11378-2441 
(nurodant „Naujamiesčio baž
nyčios atstatymui"), arba per
vedant auką Panevėžio vysku
pijos kurijai (Naujamiesčio

S T E A M  P R O F E S S IO N A L S , IN C .

Valome kilimus ir baldus
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Paruosti specialistai
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Galite pasinaudoti 10% nuolaida Pensininkam ar Veteran am
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Gintaras Baltrūnas savininkas

Statom e kainas su specialia nuolaida
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3 kiittbaTi ji 95 dūL dibar 70di±L dvMėtfc i i f i  .55 dūL dabar 43 tfcL
b kainbariai 1.55 doL dabar llOdūL trivietė stfa 65 d o i dabar bb duL
Pridėkite kitą kambarį tik uū 20 ck»L

Valom e ir mobilius namus ir laivus kreipiatės dėl kainos
U z  atliktą valymą 10% nuo sąskaitos skirsi m e Lietuvių Bendruomenei

L A I Š K A I

Sveiki gyvi gerbiamieji!
Nors Lietuvoje vis dar nėra sniego, o ir oras daugiau 

primena lapkritį negu gruodį, šventų Kalėdų ir Naujųjų metų 
nuotaika vis daugiau užvaldo ne tik stambiuosius prekybų cen
trus, parduotuvių vitrinas, miestų aikštes, bet ir žmones. Visi 
supranta ir jaučia, kad artėja kažkas nepaprastai gražaus, svar
baus ir prasmingo, artėja šventos Kalėdos ir ja u  nauji, 2008- 
ieji metai.

Tad labai nuoširdžiai norime pasveikinti visus "Dirvos" 
leidėjus, bendradarbius, skaitytojus, visus tolimose Valstijose 
gyvenančius tautiečius su  šiomis nuostabiomis šventėmis.

Šventų Kalėdų džiaugsmas, jų  tyra ir pakili nuotaika, 
Betliejaus žvaigždės šviesa tegul visam laikui lieka Jūsų širdy
se, šeimose, namuose.

Visiems Jums geros sveikatos, Dievo palaimos ir pa 
čios didžiausios sėkmės visuose darbuose!

Nuoširdžiai Jūsų
Leonas ir Simona Milčiai

Raudondvaris, Lietuva

PADĖKA SEIMUI
Nesuskaičiuojamas nelai

mes nešantis alkoholis, triukš
maujantis gatvėse, ardantis šei
mas, žudantis keliuose ir klas-

bažnyčios atstatymui), sąskai
tos nr. LT62 7300 0101 0314 
6703 (Hansabanke), banko ko
das 7300, SWIFT kodas: HA- 
BA LT 22, vyskupijos kurijos 
kodas: 291256520, Panevėžys, 
Lithuania.

NAUJAMIESČIO 
BAŽNYČIOS ATSTATYMUI 

PAAUKOJO

Vilniaus arkivyskupijos pa
rapijos - 123,610.00; Kauno 
arkivyskupijos parap ijos - 
48,443.00; Šiaulių vyskupijos 
parapijos - 34,875.00; Vilka
viškio vyskupijos parapijos - 
117,747.00; Kaišiadorių vys
kupijos parapijos - 30,622.03; 
Telšių vyskupijos parapijos - 
3,730.00; Panevėžio vyskupi
jo s parapijos - 156,332.00; 
Įmonių, organizacijų aukos - 
37,700.00; Kitos tikinčiųjų au
kos - 88,328.80; LR Vyriausy
bė - 100,000.00; Panevėžio raj. 
Savivaldybė - 100,000.00; Pa
rėmė darbais ir medžiagomis - 
150,000.00; Iš v iso  - 
991,387.83 litų. (Pagal 2007 
m. gruodžio 21 d. duomenis)

Panevėžio vyskupijos inf.

tingai per genus skriaudžiantis 
būsimas kartas, prasideda nuo 
reklamos, kuriai šalies gamin
tojai išleidžia po 250 milijonų 
litų kasmet.

Dėkojame už išm intingą 
sprendimą Lietuvos Respubli
kos Seimui dėl alkoholio rekla
mos uždraudimo, ir manome, 
kad tai tik pirmas žingsnis gel
bėjant Tautą nuo nusigėrimo ir 
degradavimo.

Siūlome įtvirtinti svaigalų 
gamintojų prievolę vietoje re
klamos skirti lėšas alkoholizmo 
pasekmėms pašalinti, o būtent:

- 50 milijonų litų blaivyklų 
atstatymui ir išlaikymui;

- 50 milijonų litų nepilna
mečių alkoholikų prevencijai 
paremti;

- 50 milijonų litų psichiškai 
nesveikų vaikų namų išlaiky
mui.

Tikimės, kad tie, kas sporto 
priedanga nori išlaikyti alkoho
lio gamintojų milijardinius pel
nus, pajus atsakomybę už Lie
tuvos ateitį.

Sesuo Nijolė Sadūnaitė, A t
kuriamojo Seimo deputatai A l
fonsas Svarinskas ir Rūta Ga
jauskaitė, signatarai Algirdas 
Endriukaitis, Balys Gajauskas, 
Bronius Genzelis, Birutė Valio- 
nytė, Zigmas Vaišvila, Kazimie
ras Uoka.

Universal Grinding Corporation is interviewing for 
the following positions.
EXPERIENCE ONLY -  need apply!
These positions are open for 1st shift.
Health care benefits and 401K available.

Centerless grinder- bars/tubes, %” thru 5” round and 10-22 ft. 
Centerless grinder-precision infeed and thrufeed 
Antenna taper grinding
Maintenance Repair-Hydraulic pneumatic and electrical experience.

Please forward resume to: Marshall Toth. Fax 216-631-5589 
Email Marshall@UniversalGrinding.com 
or mail to:
1234 West 78th Street
Cleveland, Ohio
44102-1914 USA
Applications can be completed in person without a resume -  
please do not call for an appointment just come into the 
office 9am-4pm.
Pay rate is based on experience of each individual.
No rates will be given over the phone.

DIRVAI
AUKOJO

A.Mažeika,
Marina Del Ray, C A ............100
C. Satkas, Kirkland, O H ...... 100
L.Stokas, Los Angeles, CA .... 55
A.Januška, Milton, M A ........ 45
A.Markevičius,
Santa Monica, C A ...................45
J.Simonis,
Santa Barbara, C A ...................45
G.Stankunas, Cos Cob, CT .... 45
I.Vileniškis, Wayland, M A......45
L.Izbickas, Cotuit, M A ........... 25
R.Jacobs, La Grange, I L .........25
D. Mačernis, Chicago, I L ........25
R.Svarcas,
W. Newbury, M A.....................25
V.Mažeika, Park Ridge, IL .... 22
V.Remeza, Manhasset, NY .... 22
K.Bruožis, Cleveland, O H .... 20
J.Cukuras, Chicago, I L ..........20
G.Janusonis,
Rochester, NY .......................  20
M.Pažemėnas,
Palos Vrd., CA....................... 20
T.Sperauskas,
Clen Cove, N Y ...................... 20
A.Stungys,
Kirtland Hills, O H ...................20
E.Dovydaitis,
Los Angeles, CA...................... 15
D.Jakas, Blue Bell, PA...........15
A.Karasa, Fallston, M D .........15
L.Karnitis, Columbus, O H.... 15
V.Muliolis, Munson Twp, PA .15
A.Bimbiris, Boise, ID ............ 10
A.Bivainis, Edinburg, T X .....  10
T.Kasiuba, Brooklyn, N Y ..... 10
P.Matas, Mentor, O H ...............10
J.Butrimas, Cleveland, O H ..... 5
D.Kižys, Hawthorne, F L ........... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

mailto:Marshall@UniversalGrinding.com
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S P O R T A S

PELNĖ TASKUS IR D. SONGAILA, 
IR Ž. ILGAUSKAS

Siaurės Amerikos Naciona
linės krepšinio  asociacijos 
(NBA) čempionate „Washing
ton Wizards“ komanda su Da
riumi Songaila namuose 96:74 
(26:18, 32:21, 24:16, 14:19) 
nugalėjo „Miami Heat“ krep
šininkus.

Lietuvis per 25 min. pelnė 
11 taškų (dvitaškiai 5/8, bau

ŠACHMATININKE V. CMILYTE 
FIDE VERTINIME -  DEVYNIOLIKTA

Lietuvos šachmatininkė Vik
torija Cmilytė Tarptautinės šach
matų federacijos (FIDE) mote
rų vertinime užima 19-ąją vietą 
(2475 tšk.). 24 metų lietuvė prieš 
tris mėnesius sudarytoje lente
lėje buvo taip pat 19-a.

Ričardas Berankis - 17-metis Lietuvos tenisininkas po pergalių 
JAV ir Meksikoje laimėjo pirmąją vietą pasaulio jaunių (iki 18 
metų) varžybose.

PASIŽYMĖJO D. ZUBRUS

Tryliktą rezultatyvų perda
vimą 39-ose Siaurės Amerikos 
Nacionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) reguliario jo  sezono 
rungtynėse atliko Dainius Zub- 
rus, o lietuvio New Jersy "De
vils" klubas namuose 3:2 (2:0, 
0:1, 1:1) įveikė Floridos "Pant
hers" ledo ritulininkus.

Po lietuvio perdavimo pir
mojo įvarčio autoriumi šiame 
mače tapo Jamie Langenbrun- 
ner (9:08). Pats D. Zubrus, ku
ris šiame sezone pelnė šešis 
įvarčius, rungtynėse per 15 su 
puse žaidimo minučių nė kar

dos 1/2), atkovojo 2 kamuo
lius, atliko 2 rezultatyvius per
davimus, prasižengė 3 kartus 
ir sykį suklydo. Vašingtono ko
mandai 18 taškų pelnė Andray 
Blatche, 16 - Caron Butler.

„Cleveland Cavaliers“ ko
manda, kuriai atstovauja Žyd
rūnas Ilgauskas, svečiuose 
76:86 (18:26, 24:20, 15:25,

FIDE vertinime pirmauja 
Vengrijos šachmatininkė Judit 
Polgar (2707). Antrąją vietą 
užim a indė Humpy Koneru 
(2612), trečiąją - kinė Xie Jun 
(2574).

Tarp vyrų pirmauja Rusijos

to nemetė į varžovų vartus bei 
išvengė baudos minučių.

Likusius įvarčius nugalėto
jams, kurie su 47 taškais pir
mauja Atlanto pogrupyje bei 
iškopė į antrąją poziciją Rytų 
konferencijoje, pelnė Noah 
Clarke ir Brian Gionta.

Svečių, kurie su 39 taškais 
Rytų konferencijos Pietryčių 
pogrupyje yra treti, gretose 
įvarčiais pasižym ėjo David 
Booth ir Jay Bouwmeester.

Tai buvo devintoji "Devils" 
ledo ritulininkų pergalė per de
šimt paskutiniųjų NHL pirme
nybių rungtynių. LRT

19:15) pralaimėjo „New Orle
ans Hornets“ krepšininkams.

Clevelando krepšininkai iš 
pastarųjų 16 rungtynių laimė
jo  tik penkerias.

Ž. Ilgauskas per 32 min. su
rinko 14 taškų (dvitaškiai 7/14), 
atkovojo 12 kamuolių, prasi
žengė 3 ir suklydo 2 kartus.

Clevelando komandos va
das LeBron James pelnė 21 
tašką, o Daniel Gibson sąskai
toje - 14 taškų. LRT

atstovas Vladimir Kramnik ir 
pasaulio čempionas indas Vis- 
wanathan Anand (po 2799). Tre
čiąją vietą užima bulgaras Ve- 
selin Topalov (2780).

Aukščiausią vertinim ą iš 
Lietuvos atstovų turintis Eduar
das Rozentalis (2567) į pirmąjį 
šimtukąnepatenka. LRT

I. DAPKUTĖ PAKILO 
Į 243-IĄJĄ

Lietuvos tenisininkė Iveta 
Dapkutė pasaulio jaunių (iki 18 
metų) vertinimo lentelėje iš 325- 
osios vietos pakilo į 243-iąją. 
Lietuvė, kuriai sausio 29 dieną 
sukaks 15 metų, turi 147,5 tšk.

I. Dapkutės šuolį vertinimo 
lentelėje lėmė sėkmingas pasi
rodymas Meksikoje vykusio 
jaunių turnyro „Casablanca Ju
nior Cup 2008“ merginų dveje
tų varžybose. Iveta su JAV at
stove Monica Yajima už pateki
mą į pusfinalį gavo po 80 taškų.

Pirmąją vietą užima lenkė 
U rszula Radwanska, turinti 
1296,25 tšk. Iš viso klasifikuo
ta 1911 tenisininkių. ELTA

Siaurės Amerikos krepši
nio asociacijos (NBA) čem
pionate „Denver Nuggets“ klu
bas, kuriam atstovauja Linas 
Kleiza, namuose 80:77 įveikė 
praėjusio sezono čempionę 
„San Antonio Spurs“ ekipą.

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

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

L IN U I M U L IO L IL I - 216-387-3204 
linas@ fixlerrealty.coni

www.ClevctnndH ousm gM arkcLcom  
w w H .LyndhnrstOliioHD<ncs.com  

ww w .Euclid-Homcs.com
w w w ,R ichm ond -H e igh ts  Hom es,e<>m 

MuyficldHcunes.net 
www.Pcppcr-Pikc-Hofncs.com
www.SontliEuclidHomc4.com

w ww. Bench wood-Oh io- Homes, com 
www.EixlerRcalty.com 

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

r c c tc i c c I  m p o t t y
IVf Sell K o m u n a i
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and Morei
794 East 185th St. • 216-531-6720

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

D A R B O  V A L A N D O S :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

K IEK VIENA TAUPOM OJI SĄSKAITA IKI $100.000 Y R A A P D R A t STA (NCUA)

S-

http://www.ClevctnndHousmgMarkcLcom
ncs.com
Homcs.com
MuyficldHcunes.net
http://www.Pcppcr-Pikc-Hofncs.comwww.SontliEuclidHomc4.com
http://www.Pcppcr-Pikc-Hofncs.comwww.SontliEuclidHomc4.com
http://www.EixlerRcalty.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

