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

JAV prezidento George Bush metinis pranešimas Amerikai ir pasauliui dažnai buvo pertrauktas plojimais. AP

JAV PREZIDENTO PASKUTINIS METINIS  
PRANEŠIMAS

W ashington, D C , sausio 
28 d. (LRT). JAV prezidentas 
George W. Bush pripažino, 
kad JAV ekonomika lėtėja, ša
lis susiduria su „neužtikrintu
mu“, bet paragino amerikie
čius tikėti, kad ilgainiui padė
tis gerės. Šalies ūkio proble
mos buvo svarbiausia pasku
tiniojo jo  prezidentinio meti
nio pranešimo tema, skelbia 
BBC.

„K iekvienuose namuose 
kilęs rūpestis dėl mūsų ekono
minės ateities, tačiau ilguoju 
laikotarpiu amerikiečiai gali 
būti užtikrinti augimu“, -  kal
bėjo JAV vadovas.

G. W. Bush paragino pa
tvirtinti 150 mlrd. JAV dole
rių vertės ūkio skatinimo pro
gramų bei įspėjo Kongresų jo  
nekeisti. Prezidentas taip pat 
paragino numatomas mokes
čių lengvatas padaryti nuola
tinėmis. Jis taip pat paragino 
greičiau spręsti su emigracija 
ir sienų saugumu susijusias 
problemas.

Kalbėdamas apie karų Ira
ke JAV prezidentas pasidžiau
gė per metus pasiektu progre
su ir pažadėjo, kad per arti
miausius mėnesius namo grįš 
apie 20 tūkst. amerikiečių ka
rių. Jis taip pat negailėjo griež
tų žodžių Iranui.

Politikos analitikai pastebi, 
kad paskutinysis G. W. Bush 
metinis pranešimas buvo gan 
kuklus tiek tonu, tiek užsibrėž
tais tikslais, tačiau dažnai paly
dimas milžiniškais plojimais.

Demokratė, Atstovų rūmų 
daugumos pirmininkė Nancy 
Pelosi po kalbos sakė, kad, 
nors demokratai ir sutinka su 
G. W. Bush nuomone, kad rei
kia veikti abiems politinėms 
jėgoms, prezidentas „pasiūlė 
nekų daugiau nei status quo“. 
„Kai mūsų ekonomika -  ant 
netvirtos žemės ir mūsų pir
mavimas pasaulyje irsta, sta
tus quo netinka“, -  teigiama 
bendrame pareiškime.

LENKAI SUTINKA TURĖTI 
NATO BAZES

Varšuva yra pasirengusi 
turėti savo teritorijoje NATO 
karinius objektus, kad sustip
rintų santykius su JAV gyny
bos srityje, pareiškė Vašing
tone Lenkijos užsienio reika
lų ministras Radoslaw Sikors
ki.

„Lenkija yra NATO narė 
nuo 1999 metų, bet mes netu
rime didelių NATO objektų.

Mes manome, jog NATO 
gynybos infrastruktūra turi būti 
daugiau ar mažiau tolygiai išdės
tyta sųjungos teritorijoje. Šiuo

APGAULINGAS DARBO PARTIJOS 
BYLOS NAGRINĖJIMAS?

Po socialliberalo Antano 
Valiono lankymosi Kėdainiuo
se pas apgaulingu partijos fi
nansų tvarkymu įtariamų dar- 
biečių vadų Viktorų Uspaski- 
chų, konservatorių  partijos 
pirmininkas Andrius Kubilius 
suabejojo Darbo partijos bylos 
skaidriu tyrimu.

„Tokie susitikimai ir tokie 
manevrai rodo tik viena - val
dančioji koalicija skęsdama nu
tarė imtis V.Uspaskicho šiaudo 
ir Darbo partijos politinės rea
bilitacijos. Iš to gali daryti tik 
vienų išvadų - po šitokių ma
nevrų yra visiškai akivaizdu, 
kad sunku būtų tikėtis sųžinin- 
go ir principingo taip vadina
mo Darbo partijos bylos nagri
nėjimo“, - spaudos konferenci
joje sakė A.Kubilius. Pasak jo, 
dėl minėto susitikimo sunku ti
kėtis ir kokių nors „permainų 
kovoje su korupcija, už skaid
resnę politikų, skaidresnius rin
kimus“.

Praėjusių savaitę žiniasklai- 
da pranešė, kad įtakingas Nau
josios sųjungos parlamentaras 
A.Valionis Kėdainiuose lankė 
apgaulingu partijos finansų 
tvarkymu įtariamų darbiečių

metu to nėra“, -  sakė ministras. 
Vasario 1 d. R. Sikorski susitiko 
su JAV valstybės sekretore Con
doleezza Rice. LRT

vadų V.Uspaskichų, kuriam 
teismas yra skyręs namų areš
tų.

A.Valionis tuomet teigė, 
kad taip siekiama valstybės 
pastovumo ieškant paramos 
valdančiajai koalicijai. A.Valio- 
nio veiksmų Naujosios sųjun- 
gos vadovas Artūras Paulaus
kas plačiai nekomentavo, ta
čiau teigė, kad socialliberalai 
negali vadovautis „žiniasklai- 
dos sukurtais baubais“, kitaip 
tariant vengti viešojoje erdvė
je  demonizuojamo Darbo par
tijos vado V.Uspaskicho.

Premjeras Gediminas Kirki
las po šių pranešimų pažymė
jo, kad A.Valionis neturi įgalio
jim ų kalbėti koalicijos vardu.

Gruodžio pradžioje finansi
nėmis machinacijomis įtaria
mam Darbo partijos pirminin
kui Generalinėje prokuratūro
je  buvo pareikštas naujas įtari
mas - V.Uspaskichas įtariamas 
2004-2006 metais organizavęs 
apgaulingų Darbo partijos bu
halterinę apskaitų.

Remdamiesi bylos medžia
ga, prokurorai taip pat įtaria, 
kad ataskaitos ir deklaracijos su 
žinomai neteisingai duomeni
mis buvo teikiamoms valstybi
nėms institucijoms - Vyriausia
jai rinkimų komisijai (VRK), 
mokesčių inspekcijai,“Sodrai“ 
ir kitoms.

BENDRAS 
DUJOTIEKIS 

APLENKIANT RUSIJĄ
B r iu se lis , sausio  29 d. 

(LRT). Briuselyje besilankan
ti Ukrainos premjerė Julija Ty- 
mošenko pasiūlė ES tapti Ki
jevo partnere tiesiant naujų du
jotiekį iš Azijos į Europų ap
lenkiant Rusijų.

J. Tymošenko teigimu, šis 
dujotiekis -  „Baltasis srautas“ 
-  būtų ekonom iškesnis nei 
projektas „Nabucco“. ES reak
cija kol kas nežinoma.

Kartu tiesti dujotiekį J. Ty- 
mošenko pasiūlė susitikusi su 
ES išorės santykių ir Europos 
kaimynystės politikos komisa
re Benita Ferrero-W aldner. 
Dujotiekis „Baltasis srautas“ 
būtų tiesiamas iš Turkmėnijos 
per Kaspijos jūrų iki Azerbai
džano, o vėliau iki Gruzijos 
Supso uosto, Juodosios jūros 
dugnu per Krymų iki ES.

„Taip, šiuo metu yra pro
jektas, kurį remia ES. Tai „Na- 
bucco“, -  sakė Ukrainos vy
riausybės vadovė. -  Tačiau 
mes norėtume pasiūlyti ap
svarstyti projektų „Baltasis 
srautas“, kuris taip pat padės 
diversifikuoti dujų tiekimų Eu
ropai“.

A not J. Tymošenko, šis 
projektas gali būti ekonomiš
kai efektyvesnis. „Ir mes no
rėtume, kad Ukraina ir ES tap
tų partnerėmis vykdant šį pro
jektų“, -  pažymėjo Ukrainos 
premjerė.

Lėšų tiesti vam zdynų J. 
Tymošenko gautų iš „donorų 
grupės“ . Tačiau kas tokiai 
grupei priklausytų, premjerė 
nekonkretizavo, tik pažymėjo, 
kad donorų konferencija bus 
surengta artim iausiu metu. 
Tokia konferencija „suteiktų 
Ukrainai galimybę gauti rim 
tų techninę ir finansinę para
mų“.

Ukrainos premjerė J. Tymošen
ko pasitarime su ES išorės san
tykių ir Europos kaimynystės 
politikos komisare Benita Fer
rero-Waldner.

V enesuelos prezidentas
Hugo Chavez paragino kitas Lo
tynų Amerikos ir Karibų jūros 
šalis sukurti antiamerikietiškų 
karinę sųjungų, praneša B B C .Jis 
pareiškė, kad Nikaragva, Boli
vija, Kuba ir Dominikos Res
publika turi susivienyti į karinę 
organizacijų.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvių tautinio paveldo produktų išsaugojimu bei popu

liarinimu rūpinsis speciali taryba. Posėdyje Vyriausybė pritarė 
šios tarybos steigimui bei patvirtino jos nuostatus. Iš 17 valsty
bės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų 
sudarytai tarybai vadovaus žemės ūkio ministrė Kazimiera 
Prunskienė, jai pavesta patvirtinti naujosios institucijos perso
nalinę sudėtį. Numatoma, jog Tautinio paveldo produktų tary
ba posėdžiaus ne rečiau kaip kartą per metus, o esant būtinybei 
- ir dažniau.

Partizanus žudęs lietuvis kalės 8 m etus. Kauno apygar
dos teismas buvusį sovietinio saugumo agentą-smogiką už ge
nocidą nuteisė aštuonerių metų nelaisvės. Jo bendrui dėl psi
chikos būklės baudžiamoji byla nutraukta, jam  skirtas gydy
mas. Nuosprendžio išklausyti atėjęs 77-erių Jurgis Navickas 
veidą slėpė. Jo bendras, 76-erių Jonas Juškauskas, dėl psichi
kos būklės pripažintas negalintis atlikti bausmės, jam  teismas 
skyrė priverstinį gydymą. Kitas kaltinamasis, 76-erių Jonas Juš- 
kauskas dėl sveikatos pripažintas negalinčiu atlikti bausmės. 
Jam skirtas ambulatorinis stebėjimas.

Nustatyta, kad 1949-1952 m. J. Navickas ir J. Juškauskas 
Lazdijų rajone nužudė penkis partizanus ir du jų  rėmėjus. Už 
genocidą įstatymas numato laisvės atėmimą nuo 5 iki 20 metų 
arba kalėjimą iki gyvos galvos. J. Navickui aštuonerius metus 
nelaisvės teismas skyrė atsižvelgęs į jo  sveikatą ir amžių. Anot 
teisėjo, jis savo kaltę pripažino. Prokuroras J. Navicką siūlė įka
linti 15 metų. Advokato teigimu, Kauno apygardos teismo nuosp
rendis bus skundžiamas Apeliaciniam teismui. Bylą pradėję tirti 
prokurorai yra teigę, kad panašias bylas tirti sunku dėl įtariamųjų 
amžiaus, jų  sveikatos ar įvykių senumo, tačiau gelbsti įstatymai, 
nenumatantys senaties termino tokiems nusikaltimams.

Parlam entarui Romui Venclovui pasipusčius padus iš pi
liečiu frakcijos, ši turės išnykti, mat teturės 6 narius, skelbia 
dienraštis Vakaro žinios. R. Venclovas - nebe pilietis. Jis grįžo 
pas darbininkus, kuriuos buvo palikęs beveik prieš dvejus me
tus. Tokio politiko žingsnio motyvų nežinojo nei piliečių se
niūnas Algirdas Ivanauskas, nei darbininkų frakcijos vadė Vir
ginija Baltraitienė. Pats perbėgėlis į jokius skambučius neatsi
liepė, o Seimo plenariniuose posėdžiuose dėl nežinomų prie
žasčių taip ir nepasirodė. Piliečių frakcija Seime atsirado, jung
tinei valstiečių ir piliečių frakcijai suskilus į dvi dalis. Tačiau 
dabar jos nariai turės tapti mišrios Seimo narių grupės nariais 
arba migruoti į kitas frakcijas. Seimo Statutas numato, kad frak
ciją turi sudaryti ne mažiau nei 7 parlamentarai. R. Venclovui 
pakeitus politines pažiūras, joje teliko 6 tautos išrinktieji. Tuo 
tarpu irstančios frakcijos seniūno Algirdo Ivanausko tikinimu, 
joje lieka 7 nariai, mat seniūnas priskaičiuoja ir Viktorą Mun- 
tianą. Tačiau Statutas numato, kad parlamentaras, tapęs Seimo 
pirmininku, turi sustabdyti savo veiklą frakcijoje. Piliečiai vos 
neprarado reikšmingo posto. Algimantas Matulevičius dėl soc- 
libų prisijungimo prie valdančiosios koalicijos traukiėsi iš Sei
mo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkų - jo  
tikinimu, atsistatydinąs ne dėl politinių jėgų persiskirstymo, o 
dėl "šantažo ir spaudimo".

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Al
gimantas Matulevičius teigė nesitikėjęs išlaikyti posto, tačiau 
jo  pašalinimui Seime pritrūko trijų balsų.

Iš socialdemokratų partijos (LSDP) išmestas Algirdas Pa
leckis kuria naują partiją "Frontas", kuri greičiausiai bus socia
listinės pakraipos. Buvęs socialdemokratas per 5 minutes tru
kusią spaudos konferenciją pažėrė keletą populiarių šūkių apie 
žlungančią oligarchų valdžią ir sugebėjo įžeisti liberalios pa
kraipos politikus, pavadindamas juos "liberastais". Daugiau in
formacijos apie naują partiją A. Paleckis žada pateikti po mė
nesio. Paskui A. Paleckį į naująją partiją ketina patraukti ir ke
lios dešimtys jo  sekėjų iš LSDP Vilniaus skyriaus. Kad partija 
būtų įregistruota Teisingumo ministerijoje, reikia suburti ne ma
žiau kaip 1 000 narių. A. Paleckis rengiasi organizuoti žygį per 
Lietuvą ir taip populiarinti "Frontą".

Jeigu rytoj vyktų Seimo rinkimai, didžiausio rinkimų teisę 
turinčių piliečių palaikymo sulauktų dvi partijos - Lietuvos social
demokratų partija ir Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai ka
liniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai). Už Lietuvos so
cialdemokratų partiją balsuotų apie 14 proc. Lietuvos gyventojų - 
tiek pat, kiek ir prieš mėnesį. Už Tėvynės sąjungą pasirengę balsus 
atiduoti kiek daugiau nei 13 proc. rinkėjų, t. y. 1 procentiniu punk
tu mažiau negu prieš mėnesį. Rinkos ir viešosios nuomonės tyri
mų kompanijos "Baltijos tyrimai" pirmojo metų mėnesio apklau
sos duomenimis, partiją Tvarka ir teisingumas (liberalai demokra
tai) pasirinktų 9 proc. potencialių rinkėjų - 2 punktais daugiau nei 
gruodį. LGĮTIC

ŠIAURĖS
DUJOTIEKIO 

TRASĄ SIŪLYS 
PER LIETUVĄ
Lenkijos premjeras Donal

das Tuskas siūlys Rusijos va
dovui Vladimirui Putinui Siau
rės dujotiekį tiesti ne Baltijos 
dugnu, bet per Lenkiją, Lietu
vą, Latviją ir Estiją, teigia len
kų dienraštis Dziennik. Anot 
laikraščio, su Baltijos šalimis 
ir Skandinavija koordinuotas 
pasiūlymas bus pateiktas per 
vizitą į M askvą vasario pra
džioje. Pagrindinis jo  argu
mentas -  mažesnė kaina. Pa
sak ekspertų, jis įtikinamas.

Vizito į Maskvą D. Tuskas 
vyksta vasario 8 dieną. Teigia
ma, kad Lenkijos ūkio ministe
rija susitikimui ruošia detalų 
pasiūlymo pranešimą. Dienraš
tis tvirtina, kad prie dujotiekio 
projekto be Lenkijos prisijung
tų dar ir Baltijos šalys, idėja ko
ordinuota su jomis ir Skandi
navijos valstybėmis. Lietuvos 
premjero patarėjas Saulius Spė- 
čius lrt.lt patvirtino, kad šalys 
„dėl to bendrauja“.

Svariausiu D. Tusko argu
mentu bus projekto kaina -  
lenkų ekspertai skaičiuoja, kad 
dujotiekis ir dujų tiekimas į 
Vokietiją sausumos keliu būtų 
perpus pigesnis ir penktadaliu 
(200 km) trumpesnis nei Bal
tijos dugnu. Dienraščio eks
pertų nuomone, toks argumen
tas rusus turėtų įtikinti, nes, da
bartiniais „Nord Stream“ ben
drovės skaičiavimais, Siaurės 
dujotiekio statybos kaina gali 
siekti 12 mlrd eurų.

Kitas argumentas V. Putin 
būtų tai, kad Lenkijos premje
ro siūloma trasa bėgtų per ES 
šalis, todėl būtų garantija, kad, 
įpareigotos ES energetinės tei
sės, priešingai nei Baltarusija 
ir Ukraina, valstybės negalėtų 
savavališkai kelti kainų ir blo
kuoti dujų tranzito.

Lrt.lt primena, kad šiuo me
tu daugiau nei 1 tūkst. kilomet
rų ilgio dujotiekį planuojama 
tiesti Baltijos jūros dugnu.

Iki 2010 m. spalio 1 d. Bal
tijos jūros dugnu nuo Rusijos 
Vyborgo iki Vokietijos Greif-

Buvęs Didžiosios Britanijos premjeras T.Blair tapti kataliku sva
jojo jau seniai. 2007 m. birželio mėnesį Vatikane jis privačiai susi
tiko su popiežiumi Benediktu XVI. AP

BUVĘS PREMJERAS TAPO KATALIKU
2007 m. šv. Kalėdas buvęs 

Didžiosios Britanijos premje
ras Tony Blair sutiko jau  kaip 
katalikas.

Dabartinis Artimųjų Rytų 
taikos pasiuntinys įgyvendino 
seną svajonę ir perėjo iš angli
konų į Romos katalikų tikėji
mą. Apie tai šeštadienį prane
šė Didžiosios Britanijos Kata
likų bažnyčios vadovas.

svaldo turi būti nutiestas pir
masis vamzdynas, kurio galin
gumas turėtų siekti 27,5 mlrd. 
kubinių metrų per metus. Pro
jektą vykdo Rusija, Vokietija ir 
Olandija. Tačiau Lietuva, Lat
vija, Estija ir Lenkija yra griež
tai pasisakiusios prieš tokį pro
jek tą -  esątaip galima pajudinti 
nuo Antrojo Pasaulinio karo ant 
dugno gulinčius cheminius gin
klus. Neseniai persvarstyti du
jotiekio maršrutą paragino ir 
Suomija bei Švedija. LRT

Dujotiekis, kurį dvišaliu pa
grindu susitarė tiesti Baltijos jū 
ros dugnu Rusija ir Vokietija, ga
li turėti katastrofiškų padarinių 
aplinkai, jeigu nebus garantuo
tas nepriklausomas poveikio 
įvertinimas ir nebus ištirtos sau
sumos dujotiekio alternatyvos, 
teigiama Baltijos šalių bei Len
kijos nevyriausybinių organiza
cijų peticijose. LRT

Californijos valstijos gubernatorius Arnold Schwarzenegger 
spaudos konferencijos metu pranešė apie planą apdrausti sveikatos 
draudimu visus valstijos gyventojus, tačiau tam pasipriešino JAV 
Senato Sveikatos apdraudos komitetas, kuriame prieš pasisakė 
demokratų partijos nariai.

T.Blair, kurio žmona ir vai
kai yra katalikai, į Katalikų 
bažnyčios bendruomenę pri
ėmė kardinolas Cormac Murp- 
hy-O'Connor

"Džiaugiuosi galėdamas 
Tony Blair pasveikinti Katali
kų  bažnyčio je , - sakom a 
C.Murphy-O'Connor pareiški
me. - Ilgą laikąjis buvo nuola
tinis mišių lankytojas kartu su 
savo šeima ir pastaraisiais mė
nesiais dalyvavo pasirengimo 
priėmimui į Katalikų bend
ruomenę programoje".

Sio T.Blair pasikeitimo bu
vo laukiama jau seniai. Bet pa
keisti tikėjimąjis delsė dėl po
litinių sumetimų. Birželį Vati
kane jis privačiai susitiko su 
popiežiumi Benediktu XVI ir 
lankė dvasinio pasirengimo 
kursus pas M ark O'Too-le , 
C.Murphy-O'Connor asmeninį 
sekretorių.

T.Blair atstovai šį politiko 
pasikeitimą atsisakė komen
tuoti, sakydami, kad tai yra jo  
asmeninis reikalas.

Būdamas Didžiosios Brita
nijos premjeras T.Blair veng
davo kalbėti apie savo tikėji
mą. Jis yra sakęs, kad, skirtin
gai nei JAV, Didžiojoje Brita
nijoje nėra priim tina politi
kams garsiai kalbėti apie tikė
jimą, nes "žmonės gali pama
nyti, kad tu šiek tiek trenktas".

Tačiau p raė ju s į m ėnesį 
T.Blair viešai prisipažino, kad 
religija atlieka svarbų vaidme
nį jo  gyvenime.

Naujienos apie T.Blair per
sivertimą sutapo su Didžiosios 
Britanijos katalikų bendruo
menei svarbia sociologine ap
klausa.

Pirmą kartą šalies istorijo
je  į bažnyčią reguliariai vaikš
to daugiau katalikų nei angli
konų.

2006 metais mišias regulia
riai lankė 682 tūkst. katalikų. 
Tuo tarpu į Anglikonų bažny
čios pamaldas praėjusiais me
tais vaikščiojo 652 tūkst. jos 
narių. Reuters
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PONAI, PAŽEMINTIEJI
IR NUSKRIAUSTIEJI■---------------------------- — ------------------------------

Nuo seno nei kunigo, nei daktaro, nei mokytojo ponu ne
vadino, kreipdavosi profesijos pavadinimu. Nevadino todėl, 
kad jų  aukštinti nereikėjo, nes savaime visuomenėje jie už
ėmė pakankamai aukštą vietą, su jais pažįstami ir nepažįsta
mi sveikindavosi, keldavo kepurę. Iš čia galime daryti išva
dą, kokioms sritims buvo teikiama pirmenybė. Tai - dorovė, 
sveikata, mokslas.

Išvešėjusio liberalizmo laikais dorovė, kaip gyvenimo prin
cipai ir normos, virto paveikslu be rėmų, kuriame ir pati do
rovė ištrinta. Palaidumas, tuštuma!

Dėl dorovinio nuosmukio nebevertinamas kunigas, nes ap
čiuopiamo produkto nekuria.

Dėl dorovinio nuosmukio nebevertinamas žmogus, jo  svei
kata, nes jis tėra biosocialinė būtybė, o ne Dievo paveikslas 
ir panašumas, todėl nebevertinamas ir daktaras besirūpinan
tis žmogaus sveikata. Dėl dorovinio nuosmukio nebevertina
mas mokslas ir mokytojas, dėstytojas, kurie į mokslus duris 
atveria, tačiau žaibiško pelno neduoda.

Pastarųjų metų įvykiai liudija, kam pirmenybę teikia po
nais vadinami valdžiose esantieji. Jų interesų akiratyje - tur
tai, pinigai, malonumai. Todėl dorovės reikalams vietos ne
lieka. Iki devinto prakaito kaunasi už teisę toliau alkoholy
je  skandinti tautą, nes velnio lašų gamintojai gali netekti 
siekiamo pelno, o krepšinio žaidynių mėgėjai laiku nepatir
ti aštrių emocijų. Svarsto, ar pradėtą gyvybę laikyti žmogu
mi, drausti ar legalizuoti abortus, viešnamius, kad nebūtų 
pažeistos teisės į malonumus. Žiniasklaida, pataikaudama 
žemiems interesams, žlugdo visuomenės moralę, nes pati iš 
to pataikavimo minta. Vienintelė institucija, kuri rūpinasi 
dorove - Bažnyčia. Tačiau dešimtmečius trukęs prievartinis 
ateizmas, minimos institucijos naikinimas padarė milžiniš
ką žalą Bažnyčiai ir visuomenei. Nepalankūs Bažnyčiai ir 
liberalieji Vakarai.

Per raudonąjį tvaną tauta pasiligojo. Keltis iš ligos patalo 
paskatino Sąjūdis, Atgimimas, Nepriklausomybės atgavimas. 
Tačiau ne tik randai, bet ir žaizdos liko. Duodantieji ne Hi
pokrato, o priesaiką Konstitucijai nei žaizdų gydyti, nei ran
dų šalinti nesiima - teišsilaižo. O jei tam galių nebeužtenka, 
jei besivartaliojantieji turtuose, piniguose, malonumuose mo
kesčiais "paskutinį lopą nuo skrandos nuplėšia"? Pažemin
tieji ir nuskriaustieji nebetveria.

Gydytojų, mokytojų streikai, dorovės šalininkų piketai - 
pilietiniai veiksmai, kurių nepaisyti valdžioms nevalia. Kai 
milijonai švaistomi beprotiškoms užgaidoms tenkinti, kai vie
ni be pralieto prakaito lašo turtuose ir malonumuose maudo
si, kiti skursta, skandinami alkoholyje, iš nevilties bėga iš 
šalies, žudosi, nebemaskuojamas gudravimas, išsisukinėjimas, 
melavimas prieš televizijos kameras badyte bado akis.

Atsipeikėkite, per populistines rinkimines manipuliacijas 
tapusieji ponais, Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje, teismuo
se, visų lygių valdžiose! Dirbtinai pažemintieji, nepelnytai nu
skriaustieji ir tauta jus nusamdė ne ponauti, o tarnauti.

Algimantas Zolubas

■

Virš Lietuvos kyla Paleckio 
žvaigždė. O gal net visas poli
tinis žvaigždynas: vienas Pa
leckis spindi iš europinių Briu
selio aukštybių, kitas -  iš Vil
niaus savivaldybės bando nu
žengti tiesiog į Lietuvos poli
tinį olimpą. Kilti į padanges 
kartu R.Paksu, pakartodamas 
šio politinio lakūno viražą.

Sumanymas paprastas, nes 
paprastasis paksizmas Lietu
voje yra įgavęs itin primityvias 
formas. Tai tik blanki totalita
rinių sistemų, XX amžiuje nu
siaubusių Europą, kopija. Vie
nas veikėjas „nusirašė“ maršus 
su deglais, ir skrydžius virš 
Lietuvos nuo žengusio į beri
bę valdžią nevykėliu ir Vokie
tijos klounu vadinto Adolfo re
pertuaro.

Klounas persikūnijo mesi
ją  ir tapo budeliu. Paprastasis 
fašizmas pagimdė nepaprastą 
nusikaltėlį, baigusį savo žygį 
Vokietijos griuvėsiuose. Rau
dona vėliava iškilo ne tik virš 
Berlyno, bet ir uždengė didelę 
dalį Europos.

Paprastojo paksizmo pa
mokėles dabar uoliai atkarto
ja  ir jaunasis Algirdas Palec
kis. Beje, pirmąjį valdžios pje
destalą jam  pakišo ne kas ki
tas, o Pakso partija. Originali 
konservatorių išperėtų liberal- 
demokratų ir kairuoliškų so
cialdemokratų koalicija Vil
niaus savivaldybėje atvėrė ke
lią į pirmą reikšmingąA.Palec- 
kiui sostinės vicemero postą.

Taip sovietinės nomenkla
tūros šiltnamyje augęs politi
kas, mokytas užsienyje ir iš
ėjęs diplomatinės praktikos 
pradžiamokslį Lietuvoje tapo 
naująja vietinių ultrakairiųjų 
viltimi.

Suprantama, kodėl euro- 
pietišką socialdem okratijos 
kelią pasirinkusi Lietuvos so
cialdem okratų partija  buvo 
priversta galiausiai išmesti ge
gužiuką iš savo lizdo. Provo
kuojamomis kalbomis ir veik
la prašėsi tol, kol galiausiai ga
vo tokią dovanėlę.

Suprantama ir tai, kodėl ge
gužiukas, apsiginklavęs di
džiuliams mitingams tinkamu 
garsiakalbiu, ėmė garsiai cyp
sėti, kad tapo susidorojimo au
ka. Ir vėl nieko naujo -  tik pa
prastasis paksizmas, tarsi viru
sas užkrėtęs solidžias ar į soli
dumą vis dar pretenduojančias 
Lietuvos politines partijas.

Liberalams (jei jų  dar liko) 
naudinga nebent tai, kad R.Pa- 
kso partija pagaliau nusimetė

LIETUVOJE SUMAŽĖJO BEVEIK 20,000 GYVENTOJŲ
Lietuvoje praėjusių metų 

pabaigoje gyveno 18 tūkst. 800 
mažiau žmonių nei 2006-ųjų 
pabaigoje. Kaip rodo Statisti
kos departamento spaudos kon
ferencijoje paskelbti duome
nys, 2006 metų pabaigoje Lie
tuvoje gyveno 3 mln. 384 tūkst.

PAGAL RUSIŠKĄ SCENARIJŲ
liberalizm o ir demokratijos 
kaukę, palikusi savo pavadini
me tik du žodžius: tvarka ir tei
singumas.

Gal atsitiktinai, o gal ir ne, 
o Socialdemokratų partijoje 
atsirado socialinio Teisingu
mo frakcija. Matyt, viltį pada
ryti „tvarką ir teisingumą“ šio
je  partijoje ir visoje šalyje pa
gal paksizmo modelį ypač kurs
to vėl pašokęs tvarkdario R.Pa- 
kso ir jo  grupuotės įvertinimas.

Paksistų pramintais keliais 
ir nežinia, kieno pinigais (ne
gi Briuselio?) jaunasis jų  imi
tatorius vis labiau užkariauja 
v iešą ją  erdvę. Juk m asinių 
streikų ir mitingų sukelti vis 
dar nepavyksta, nors dėl tokio 
„nepilietiškumo“ dejuoja visas 
būrys pilietinės visuomenės 
apsišaukėlių.

Užtat naujų pilietinių revo
liucijų (ar pilietinio karo) apo
logetai atveria A.Paleckiui kur 
kas didesnę asmeninių televi
zijos laidų ir kitokios „pilieti
nės žiniasklaidos“ auditoriją. 
Būtų keista, jei nebūtų juokin
ga stebėti, kaip neva dešiniąsias 
vertybes viešai deklaruojantis 
Piliečių santalkos įkvėpėjas ir 
jo  parankiniai virkauja, guosda
mi jaunąjį socialistą ir akinda
mi j į  naujiems žygiams už so
cialistinį teisingumą.

Beje, nėra ko stebėtis dėl 
tokių intelektualų, kaip, pavyz
džiui, A.Paleckis ir D.Kuolys, 
dueto. Buvęs prezidento V. 
Adamkaus patarėjas, savotiš
kai privatizavęs liberalių išei
vijos lietuvių sukurtą „Santa
ros-Šviesos“ intelektualinę 
draugiją, pavertė j ą  tikromis 
„Sankirtomis“. Kažin, ar pre
zidentas V.Adamkus, buvęs 
prie “Santaros-Šviesos” išta
kų, šiandien dar galėtų lengva 
širdimi vėl pasirašyti po savo 
žodžiais, kad daugiau kaip 
penkis dešimtmečius gyvuo
janti „Santara-Šviesa“ sklei
džia laisvės ir tolerancijos dva
sią? Jei ką ir skleidžia, tai tik 
juodą  nepakantum ą pačiam 
V.Adamkui, nepakantumą vie
nintelei teisingai (savo?) nuo
monei nepritariantiems politi
kams ir net žurnalistams.

Pakso-Paleckio tandemas, 
be abejo, palankus visiems tra
dicines Lietuvos partijas su
skaldyti ir galutinai diskredi
tuoti užsim ojusiem s veikė
jams. Pirmasis išsivedė grupę 
draugų iš j į  sušildžiusio kon- 
servatoriškų kregždučių lizdo, 
po to „liberaldemokratizavo- 
si“, pagal rusišką scenarijų pa

900 žmonių, praėjusių metų pa
baigoje - 3 mln. 366 tūkst. 100.

Tuo metu 2000-ųjų pabai
goje Lietuvoje buvo 3 mln. 487 
tūkst. gyventojų.

2007 metais vienam tūks
tančiui gyventojų teko 9,5 gi
musiųjų ir 13,5 mirusiųjų (na

tvarkęs Lietuvos liberalų są
jungą. Antrasis tą  patį vaidme
nį atlieka su Lietuvos social
demokratais. Pripažinkime -  
pakankami sėkmingai. Galima 
daryti prielaidą, kad kelią į 
žvaigždes jam  išpranašavo ne 
tik ta pati Lenočka Lolašvili, 
bet ir tie patys „politrukai“.

Klausimas tik toks: o kur 
žiūri visa pastebintis Vytautas 
Landsbergis, je i laiku neįžvel
gia virš Lietuvos suspindusių 
Kremliaus žvaigždžių? Negi 
dabar ir jis Briuselyje sudarė 
tylų tėvišką sandėrį su Justu 
Paleckiu?

Gal tiesiog projektuojamas 
banalus politinis ėjimas: jei po 
Seimo rinkimų neužteks dau
gumos valdžiai paimti, konser
vatoriai, atsiprašę R.Pakso, 
prisijungs „Tvarką ir teisingu
mą“, o LSDP -  savąjį gegužiu
ką su visais teisingais socialis
tais?

Tokią rokiruotę atlikti ne
būtų sunku, tuo labiau, kad 2P 
jau  turi ir bendrų priešų: vals
tybininkus, „neteisingą“ spau
dą, „neteisingą“ elitinį meną, 
„neteisingus“ investuotojus į 
naują atominę jėgainę, „netei
singos“ užsienio ir saugumo 
politikos architektus, nenorin
čius nei draugauti su Kuba, nei 
atsisakyti tokios Rytų politi
kos, kuri dabar labai nepatin
ka nei dešiniesiems, nei kairie
siems radikalams. Tačiau iš 
tiesų nieko naujo čia neatsiti
ko: jau  seniai paprastasis pa- 
ksizmas užkariavo šios kaden
cijos Seimo širdis ir protus.

Analizuojant, kas su kuo ir 
už ką kovojo, plika akimi ma
tyti viešai nedeklaruotas, bet 
darnus konservatorių ir viso
kio plauko paksistų aljansas. 
Ne be nuodėmės ir socialde
mokratai, nuolaidžiavę savo 
partijos pirmininko vadovau
jamos Vyriausybės daužymui 
Seime ir pataikavę kairuoliš
koms partijos bičiulių inicia
tyvoms. Taigi nepavykęs 2K 
politinis projektas palaipsniui 
išsigimė į 2P.

Liko tik ant Seimo durų pa
kabinti lentelę: „Visi išėjo į 
frontą“ . Mat partijos ir parti- 
jėlės, vadai ir vadukai ruošia
si “paskutinei sprendžiamajai” 
Seimo rinkimų kovai.

Būtų gerai dėl visa ko akli
nai užkalti ir Seimo duris, kad 
koks netyčia čia pakliuvęs pa
prastas pilietis netaptų šio ka
ro belaisviu. Ir galiausiai, pa
prastojo paksizmo auka.

Algis Tilindis, LR

tūrali gyventojų kaita buvo mi
nus 4). Pagal gyvenamosios 
vietos deklaravimo duomenis 
pernai iš Lietuvos emigravo 
13,8 tūkst. gyventojų - 1200 
daugiau nei 2006-aisiais. Ta
čiau pažymėtina tai, kad padi
dėjo į Lietuvą grįžtančių žmo
nių skaičius. LGĮTIC
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V. ADAMKUS PERSPĖJA 
DĖL NAUJO ŠALTOJO KARO

V. A dam kaus te ig im u , 
Kremlius Baltijos šalyse ku
ria „nereikalingą įtampą“ . Ru
sijos ekonominis atgimimas 
gali skatinti Kremlių griebtis 
naujo Šaltojo karo, britų dien
raščiui The Financial Times 
sakė Valdas Adamkus. „Kyla 
klausimas, ar smarkus finan
sinis atsigavimas naujai Ru
sijos vadovybei nėra stimulas 
grįžti prie Šaltojo karo“, -  kal
bėjo L ietuvos prezidentas. 
„Tai didelis klaustukas. Aš ne
tikiu, kad šiuo metu bet kuris 
iš mūsų, didelis ar mažas -  
Europos Sąjunga, JAV ar ki
tos didžiosios jėgos -  turi ga
lutinį atsakymą. Bet tikiu, kad 
tas pats klausimas yra kiek
vieno vakariečio galvoje“, -  
teigė jis.

Prezidentas kalbėjo apie 
augantį Rusijos kategoriškumą 
užsienio politikoje -  sprendi
m ą uždaryti du kultūra besirū
pinančios Britų Tarybos sky
rius, ginklų žvanginimą dėl 
energijos tiekimo, nuolatinį 
politinį ir ekonominį spaudimą 
Baltijos šalims ir kt.

Anot V. Adamkaus, Lietu
va visuomet atvira konstrukty
viems ryšiams su didžiąja kai
myne, tačiau iš Maskvos su
laukta menkų noro bendradar
biauti ženklų.

„Tai isto rinė problem a. 
Niekas nepaneigs, kad Rusija 
yra didelė šalis, kuri nori būti

SEIMAS ATVĖRĖ KELIĄ LEO LT SUKŪRIMUI
Vilnius, vasario 1 d. Seimas 

patvirtino prieštaringai vertina
m ą LEO LT projektą. Parla
mentarai po audringų diskusi
jų  balsų dauguma pritarė Ato
minės elektrinės įstatymo patai
soms, leisiančioms suformuoti 
naują atominę jėgainę staty
siantį nacionalinį investuotoją, 
kuriame dalyvaus ir privatus 
kapitalas.

Už įstatymo pataisas balsa
vo 63 Seimo nariai, 11 buvo 
prieš, trys susilaikė. Projektą 
parėmė dauguma valdančiųjų 
socialdemokratų, sociallibera
lų, "pilietininkų", valstiečių 
liaudininkų ir opozicine save 
laikančios Darbo partijos frak
cijos narių. Šeši iš septynių ko
alicijoje esančių liberalcentris- 
tų  balsavo prieš. Konservato
riai, liberaldemokratai ir daugu
ma Liberalų sąjūdžio frakcijos 
narių balsavime nedalyvavo.

Naujoje Atominės elektri
nės įstatymo redakcijoje, kurią 
griežtai kritikavo opozicijos at
stovai, numatyta, kad naciona
linis investuotojas bus kuria
mas kaip patronuojanti bendro
vė. AB "Rytų skirstomieji tin
klai", VST ir "Lietuvos energi
ja" taptų antrinėmis LEO LT 
(Lietuvos elektros organizaci
ja) įmonėmis, o privačiai ben
drovei "NDX energija" turėtų

išgirsta ir turėti balsą pasaulio 
politikoje. Mes galime suprasti 
tokius Rusijos norus.

Tačiau vienas didelis minu
sas yra tas, kad Rusija nori do
minuoti ir diktuoti. Tai, ko vi
sas likęs pasaulis norėtų XXI 
amžiuje, yra Rusijos tapsmas 
konstruktyvia, demokratiška, 
aktyviai kuriančia naują visuo
menę ir naują žmonių gyveni
mo kokybę“, -  aiškino Prezi
dentas.

Pasak jo, Kremlius Baltijos 
šalyse kuria  „nere ikalingą  
įtampą“. Jis prisiminė konflik
tą su Latvija, taip pat Estija, 
kai ši panoro perkelti sovietų 
kario paminklą, ginčus tarp 
Maskvos ir Vilniaus.

„The Financial Times“ ra
šo, jog  Lietuvos pareigūnai 
jaučiasi Kremliaus išskiriami 
iš kitų. Taip esą yra dėl spren
dimo kon tro lin į „M ažeikių 
naftos“ paketą parduoti len
kams ir atmesti Rusijos pirkė
jų  siūlymus. Po jo  netrukus 
Rusija pranešė, kad naftotiekis 
iš šios šalies į Mažeikius už
darytas remontui ir nebus vėl 
atidarytas.

V. Adamkus sakė, kad Lie
tuva savo energetinę nepri
klausomybę turi sustiprinti di- 
versifikuodama energijos šal
tinius. Jis taip pat darkart iš
reiškė savo paramą naujai Lie
tuvoje planuojamai atominei 
jėgainei.

tekti 38,3 proc. patronuojančios 
bendrovės akcijų.

Valdantieji ir juos palaikę 
"darbiečiai" teigė, kad įstatymo 
pataisos būtinos, siekiant ne
sužlugdyti atominės elektrinės 
statybų.

Savo ruožtu LEO LT prie
šininkai daugiausia nuogąsta
vo, kad nacionalinis investuo
tojas nėra kategoriškai įparei
gojamas pastatyti Ignalinos ato
minę elektrinę ir nutiesti elek
tros jungtis į Švediją ir Lenki
ją. Opozicija taip pat įtaria, kad 
priimtas įstatymas prieštarauja 
Konstitucijai.

Po balsavimo Socialdemok
ratų frakcijos seniūnė Irena 
Šiaulienė teigė, kad įstatymas 
padės L ietuvai įgyvendinti 
svarbius energetikos projektus.

"Manome, kad šio įstatymo 
priėmimas yra vienas iš svar
biausių šios kadencijos darbų. 
Džiaugiamės, kad įstatymas lei
džia Lietuvai išlikti atominės 
energetikos šalimi", - sakė I. 
Šiaulienė.

Anot socialdemokratės, na
cionalinio investuotojo sukūri
mas suteiks Lietuvai naujų ar
gumentų galimose derybose su 
Europos Sąjunga dėl atominės 
elektrinės darbo pratęsimo po 
2009 metų.

LGĮTIC

Lietuvos ambasadorių ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų pasitarimo dalyviai.

LIETUVIS KALTINAMAS DĖL KARO  
NUSIKALTIMŲ

92 m etų lietuvis greitai 
gali tapti seniausiu įtariamu 
karo nusikaltėliu, deportuotu 
iš JAV. Jis įtariamas prisidė
jęs prie žydų žudynių.

JAV Teisingumo departa
m ento  S p ec ia lių jų  ty rim ų  
biuro direktorius Elis Rosen
baum sako, kad yra aiškių, 
dokumentuotų įrodymų, jog  
lietuvis Vladas Zajančkaus
kas dalyvavo Vokietijos na
cių naikinimo būrių veikloje, 
kad jis  buvo „triskart paaukš
tintas, puskarininkis m asinių 
žudynių mokykloje“ .

Pats dabar jau  senelis, šei
mos pasisekimu besididžiuo
jantis, tačiau dėl įtarimų JAV 
pilietybę praradęs V. Zajanč
kauskas ne ig ia , kad buvo 
smogikas ar kad malšino Var
šuvos gete 1943 metais kilu
sį maištą.

BBC  primena, jog  beveik 
prieš 70 metų Hitleris kūrė SS 
dalinius, kuries buvo nurodo
ma „žudyti kiekvieną žydų vy
rą, moterį ir vaiką, kurį tik pa
sieksite. Taip pat čigonus, ko
munistus ar kitus, kuriuos įta
riate  keliant ar galint kelti 
grėsmę Trečiajam Reichui“ .

Tokiems naikinim o p la
nams įgyvendinti reikėjo pa
jėgų, todėl, rašo BBC, SS ver
bavo žmones iš Baltijos ša
lių, tarp jų  ir Lietuvos.

21-erių V. Zajančkauskas 
pirmiausia buvo užverbuotas 
į Sovietų armiją, bet j į  sučiu
po vokiečiai. Pasak lietuvio, 
iš pradžių jis  atsisakė prisi
dėti ir buvo kankintas.

„Jie mus pasiėm ė, liepė 
mautis kelnes, kišti galvas į 
statines ir mušė botagais. Bo
tagai buvo iš lanksčios vie
los ir odos. Mano draugas žu
vo toje pat vietoje“, -  teigia 
V. Zajančkauskas.

Šitaip jis  įsirašė į SS tre
niruočių stovyklą Lenkijoje, 
Travnikuose, ir tvirtina, kad 
dirbo tik virtuvėje ir patarna
vo bare.

Tačiau Teisingumo depar
tam ento Specialiųjų tyrim ų 
biuras sako, kad lietuvis bu
vo vyresnysis puskarininkis, 
kuris galėjo palikti stovyklą, 
je i norėjo, kuriam buvo skir
tas ginklas ir leista tuoktis.

JAV Federaliniam e te is
m e, kur b iu ras sėkm ingai 
konfiskavo jo  pilietybę, lie
tuvis sukėlė nepasitikėjim ą 
apklaustas dėl Travnikų ma
sinių žydų žudynių.

V. Zajančkauskas nebuvo 
apkaltintas kaip jų dalyvis, 
tačiau dėl stovykloje turėtų 
priv ilegijų  teisėjas pamanė 
esant neįtikima, kad jis nebu
vo informuotas, kas dedasi.

Teismas taip pat patikėjo, 
kad V. Zajančkauskas buvo 
įsivėlęs į Varšuvos geto lik
vidaciją.

Paskutiniu įrodymu tapo 
aptiktas SS raštas, kuriame 
jis  įrašytas į sąrašą 300 žmo
nių, kuriems pavestas vienas 
žiauriausių nacių Antrojo pa
saulinio karo nusikaltimų.

„V. Zajančkauskas ir kiti 
vyrai 1943 m etų balandį nu
siųsti į Varšuvą žiūrėti, kaip 
nužudyta dešimtys tūkstančių 
žm onių. Tai buvo žudymo 
misija. Štai ką jis  darė. Jis da
lyvavo Varšuvos žydų naiki
n im e“ , -  te ig ia  E. R osen
baum ir sako, kad savų nusi
kaltim ų neigimas yra įprasta 
reakcija.

V. Z ajančkauskas savo 
ruožtu griežtai tvirtina, kad 
„n iekada nebuvo siųstas į 
Varšuvos getą“ .

„Aš buvau Travnikuose, 
taip. Aš tai pripažįstu. Tačiau

iki mirties nepripažinsiu, kad 
buvau Varšuvoje“ , -  teigia 
jis.

Iki šiol biuras deportavo 
apie 100 įtariamų karo nusi
kaltėlių. Dar dvidešimt žmo
nių tiriama.

Pats V. Zajančkauskas taip 
pat pripažįsta, kad melavo po
kariu  norėdam as pa tek ti į 
JAV, kad neatskleidė savo ry
šių su SS. Jei jis pralaimės 
savo paskutines apeliacijas, 
bus seniausias deportuotas 
įtariamas karo nusikaltėlis. 
Tačiau V. Zajančkauskas ne
būtų vienintelis šitaip iš JAV 
deportuotas lietuvis.

1996 metais JAV Teisin
gumo departamento Specia
liųjų tyrimų biuras laimėjo, 
kad šios šalies pilietybės ne
tektų bendrininkavimu geno
cide apkaltintas buvęs Sau
gumo policijos Vilniaus sky
riaus viršininkas Aleksandras 
Lileikis. Jis atvyko į Lietuvą, 
buvo apkaltintas, teisiamas, 
bet pripažintas negalinčiu da
lyvauti procese ir mirė.

1994 metais į Lietuvą su
grįžo ir 1996 metais JAV pi
lietybės neteko buvęs A. Li
leikio pavaduotojas Kazys 
G im žauskas. 2001 m etais 
teismas j į  pripažino kaltu dėl 
karo nusikaltimų, bet nebau
dė, nes nustatė, kad dėl senat
vės j is  n eb esu v o k ia  savo 
veiksmų. Netrukus jis  mirė.

M asin į žydų na ik in im ą 
Vokietijos naciai Europoje 
pradėjo 1941 metais. Per ket
verius metus buvo išžudyta 
apie 6 mln. žmonių.

L ietuvoje taip  pat tebe
vyksta tyrim ai dėl naciams 
galėjusių talkinti lietuvių.

Tačiau beveik 700 lietu
vių taip pat yra gavę Pasau
lio tautų teisuolio vardą, su
teikiamą už persekiojamiems 
žydams teiktą pagalbą.

BBC, Infolex.lt, lrt.lt

Infolex.lt
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EUROPOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ IR LIETUVOS 

DIPLOMATINIŲ VADOVŲ 
SUSITIKIMAS VOKIETIJOJE

Hiutenfeldas (Vokietija),
2008 m. sausio 28 d. - Vokieti
joje veikiančio Europos lietu
vių kultūros centro, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Euro
pos kraštų komisijos bei Lietu
vos ambasados Vokietijoje ini
ciatyva, sausio 26-29 dienomis 
Hiutenfeldo Rennhofo pilyje 
įvyko precedento neturintis Eu
ropos kraštų lietuvių bendruo
menių pirmininkų bei Lietuvos 
ambasadorių susitikimas. Lie
tuvos atstovybių Europoje ir čia 
esančių lietuvių bendruomenių 
bendradarbiavimą, Lietuvos 
įvaizdžio plėtrą bei bendrų pro
jektų sujungimo galimybes ap
tarti į renginį atvyko 70 daly
vių iš 20 Europos šalių, tuo pa
versdami šį renginį pirmuoju 
tokio pobūdžio bei masto ren
giniu europietiškoje lietuvybės 
tvirtovėje - Hiutenfelde. Greta 
ypač gausiai susirinkusių Lie
tuvos ambasadorių Europoje 
bei jų  atstovų, renginyje viešė
jo  Užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas, Kultūros 
ministerijos sekretorius Juozas 
Sirvinskas, Seimo narys prof. 
Justinas Karosas bei kiti val
džios atstovai.

"Padėkite Lietuvai, ir Lie
tuva padės jums,"  skatino mi
nistras, akcentuodamas, jog  
Lietuva ir jos išeivija yra "ne
atsiejamas vienis", kuriame 
abipusė parama turėtų būti ne
kvestionuojam as reiškinys. 
Keturių bendrų sesijų metu, 
šalia Europos lietuvių ir Lie
tuvos atstovybių bendradarbia
vimo puoselėjant lietuvybę ir 
bendruomenines tradicijas bei 
pristatant Lietuvą užsienyje 
2009-ųjų metų renginiuose, 
buvo aptarti pilietiškumo stip
rinim o, pasirengim o 2008/
2009 m. rinkimams ir kiti prak
tiniai lietuvių bendruomenių ir 
atstovybių sąveikos klausimai.

Sesijose buvo pabrėžtas ak
tyvėjantis lietuvių bendruome
nių užsienyje ir Lietuvos atsto
vybių bendradarbiavim as ir 
kartu ieškoma naujų formų lie
tuvybei Europoje stiprinti ir 
Lietuvai pristatyti. Buvo pa
brėžta, kad išeivija yra neįkai
nuojam as L ietuvos tu rtas , 
kurio negalime švaistyti, o tu
rime pasitelkti jos patirtį ir ge
bėjimus Lietuvos ryšiams su 
kitomis Europos valstybėmis 
stiprinti. Vienas svarbesnių ap
tartų uždavinių - kurti ir remti 
savaitgalio lituanistines mo
kyklas, parengti kvalifikuotas 
mokymo programas, pritaiky
tas įvairiems mokyklų tipams. 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departam entui buvo siūloma 
peržiūrėti lituanistinių mokyk
lų finansavimo programą ir nu
matyti būdus esamoms proble

moms spręsti. Bendruomenės 
ir atstovybės taip pat nuspren
dė glaudžiau bendradarbiauti 
skleidžiant informaciją apie 
grįžimo į Lietuvą, mokymosi, 
įsidarbinimo Lietuvoje gali
mybes, bei užmezgant ryšius 
su atsakingomis Lietuvos ins
titucijomis supaprastinti teisi
nius form alum us ir b iu ro 
kratines procedūras, su kurio
mis susiduria užsienyje gyve
nantys Lietuvos piliečiai. Pri
pažindamos, kad užsienyje gy
venančių Lietuvos piliečių po
veikis šalies politinės sistemos 
ir politinės kultūros raidai yra 
pernelyg mažas, bendruome
nės ir atstovybės nutarė ben
dradarbiauti sudarant palan
kias sąlygas visiems norin
tiems išreikšti savo politinę va
lią 2008/2009 m. rinkimuose. 
Siekiant tiesioginio ir propor
cingo užsienyje gyvenančių 
lietuvių atstovavimo Lietuvos 
Respublikos Seime, buvo siū
loma apsvarstyti atskirų rinki
mų apygardų užsienyje gyve
nantiems lietuviams įsteigimo 
galimybę. Suvažiavimo daly
vių dėmesys taip pat buvo at
kreiptas į Lietuvos istorijos ir 
kultūros paveldo užsienyje ta
patybės nustatymo ir išsaugo
jimo svarbą.

Šeštadienio priešpietinių 
sesijų pertraukos metu visi su
važiavimo dalyviai buvo pa
kviesti rašyti tiesiogiai iš Lie
tuvos transliuojamą Naciona
linį Diktantą. Salia gausiai su
sirinkusių vietinių gyventojų, 
lietuvių kalbos žinias patikrinti 
už mokyklos suolo sėdo ir už
sienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas.

Diskusijomis pagrįstą toli
mesnę suvažiavimo programą 
lydėjo kultūrinė renginio dalis 
- šeštadienio vakarą svečiai bu
vo pakviesti į Vierheim'o mieste 
vykusį dailės ir fotografijų pa
rodos "Žmones beskaitant" 
atidarymą, kuriuo tuo pačiu bu
vo atidaryta lietuviškoji Balti
jos šalių ir Vokietijos kultūros 
metų 2008 programa. Parodo
je, vykstančioje iki vasario 23- 
os dienos, savo darbus ekspo
nuoja jau pripažinti bei dar tik 
pradedantys menininkai iš Lie
tuvos bei Vokietijos.

Europos lietuvių kultūros 
centras, Vokietija, direktorius 
Rimas Cuplinskas

Vasario 24 d., sekmadienį 
WJCU-FM Radijo stotis skel
bia R A D IO T H O N 'Ą  8:00
10:00 v.r. Lietuviška radijo 
programa “Tėvynės garsai” 
prašys klausytojų atsiliepti. Te
lefonai: 216-397-4438 ar 216
397-4422 ar 216-397-4439

Website: www.wjcu.org

ANTRASIS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE STUDIJUOJANČIŲ  
LIETUVOS PILIEČIŲ SUSITIKIMAS

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo dienos - Kovo 
11-oios - proga Londone įvyks 
jau antrasis Jungtinėje Kara
lystėje studijuojančių lietuvių 
susitikimas. Tradiciniu tam 
pantį renginį organizuoja Lie
tuvos Respublikos ambasada 
Jungtinėje Karalystėje ir Jung
tinės Karalystės Lietuvių Jau
nimo Sąjunga (JKLJS).

Kovo 8 dieną, šeštadienį, 
nuo 12:30 val. naujai valsty
bės įsigytose Lietuvos amba
sados patalpose (2 Bessbo- 
rough  G ardens, L ondon 
SW1V 2JE) pradės rinktis 
Lietuvos Respublikos pilie
čiai, gyvenantys ir studijuo
jantys Jungtinėje Karalystėje. 
Susitikimo metu vyks disku
sijos apie karjeros galimybes 
Jungtinėje Karalystėje ir Lie
tuvoje, apie galimybes įtako
ti Lietuvos ateitį. Renginio 
metu bus pristatyta "Vilnius - 
E uropos k u ltū ro s  sostinė  
2009" Ambasadorių progra
ma, konkursas "Padovanok  
Lietuvai v iziją" , informaci
ja  apie 2008 metais planuoja
mus JKLJS ir lietuvių ben
druomenės renginius. Susiti
kime taip pat dalyvaus žymūs

svečiai iš Lietuvos ir renginio 
partnerio Londono lietuvių 
klubo (L ithuanian  C ity o f 
London Club) atstovai.

Am basadorius Vygaudas 
U šackas įsitikinęs, kad tarp 
Jungtinėje Karalystėje besi
mokančių studentų užsimez
gusius ryšius prasmingai papil
dys šis, antrąkart organizuoja
mas susitikimas, kuris svarbus 
ne tik akademiniam jaunimui, 
bet, visų pirma, Lietuvos vals
tybei. "Gyvename atvirame, 
globaliame pasaulyje. Turime 
galimybę laisvai keliauti, stu
dijuoti. Dėl šviesiausių protų 
konkuruoja kiekviena atsakin
gai į savo ateitį žiūrinti šalis. 
Esu įsitikinęs, jog studentų su
sitikimas ambasadoje su ver
slo ir pilietinės visuomenės at
stovais iš Lietuvos paskatins 
studentiją realiai svarstyti čia 
įgytų žinių ir patirties pritaiky
mą savo Tėvynėje. Laisvo 
mąstymo, drąsios vizijos jau
nų žmonių šiuo metu labai rei
kia Lietuvai", - pažymi amba
sadorius V. Ušackas.

"Savo projektais stengia
mės skatinti įvairiuose Jungti
nės Karalystės regionuose ir 
miestuose įsikūrusius lietuvius

studentus palaikyti ryšius, 
puoselėti lietuvybę, gerinti 
tautinio tapatumo išsaugojimą 
ir sklaidą", - sako JKLJS val
dybos narys Domas Dargis.

Pirm oje renginio dalyje 
UAB "Eurofarmacijos vaisti
nės" valdybos pirmininkas Ig
nas Staškevičius, advokatų 
kontoros "Lideika, Petrauskas, 
Valiūnas ir partneriai LAWIN" 
vadovaujantis partneris Rolan
das Valiūnas, Londono Sičio 
lietuvių klubo prezidentas, in
vesticinio banko "Credit Suis
se" kapitalo rinkų grupės vice
prezidentas Darius Daubaras ir 
investicijų valdymo bendrovės 
"GLG Partners" investicijų 
portfelio valdytojas Žilvinas 
Mečelis diskutuos apie karje
ros Jungtinėje Karalystėje ir 
Lietuvoje galimybes.

Po pertraukos ambasado
rius V. Ušackas pakvies stu
dentus dalyvauti politologinė
je  diskusijoje "Kaip galime 
kurti ateities Lietuvą?". Savo 
mintimis pasidalins politikos 
apžvalgininkas ir žurnalistas 
Virginijus Savukynas, Oks
fordo Universiteto tarptauti
nių santykių doktorantė Agnė 

(Nukelta į 6 psl.)

http://www.wjcu.org
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Jubiliejaus rengimo komitetas. Iš kairės: Aušrinė Širvinskienė, Marius Juodišius, Jūris Čiurlionis, 
vedėja Aida Bublytė O'Meara su dukrele, Diana Pylė, Irena Gedrienė. Stovi: Kęstas Civinskas, In
grida Civinskienė, Jonas Totoraitis, Eglė Zylė, Amanda Muliolienė ir Romas Apanavičius.

Vilijos Klimienes nuotr.

C L E V E L A N D ,  O H

ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOS 50-METŲ 

JUBILIEJUS
Šiais metais Clevelando Šv. 

Kazimiero mokykla švenčia 
50-metų jub ilie jų  ir Aušros 
aukštesnioji lituanistinė mo
kykla švenčia 10-ties metų su
kaktį. Šios dvi mokyklos vei
kia kartu Dievo Motinos Nekal
to Prasidėjimo parapijos patal
pose, kurios yra specialiai mo
kykloms pritaikytos. Abiejų 
mokyklų sukaktys bus švenčia
mos šių metų gegužės 10-tą, 
šeštadienį, 6:00 val. vakare pa
rapijos salėse. Mokyklos vedė
ja  Aida Bublytė O'Meara ir šios

(Atkelta iš 6 psl.)
ANTRASIS JUNGTINĖJE...
Baranauskaitė ir Respublikos 
Prezidento visuomeninis kon
sultantas išeivijos klausimais, 
"Lietuvių gyvenusių Ameri
koje visuomeninės organiza
cijos" pirmininkas, projekto 
"Kryptis - namo" stipendiatas, 
biochemikas dr. Daumantas 
Matulis.

Vakarinės programos metu 
studentai galės susipažinti ir 
pabendrauti neformalioje ap
linkoje, pasiklausyti akustinio 
koncerto.

Studentų susitikimas tradi
ciškai sutaps su krepšinio tur
nyru "Ambasadoriaus Taurė", 
kuris vyks kovo 8-9 dienomis. 
Daugiau informacijos apie tur
nyrą rasite Lietuvos ambasa
dos Londone internetinėje sve
tainėje www.lithuanianembas- 
sy.co.uk.

Studentus kviečiam e re
gistruotis el. paštu: studen- 
tai@jkljs.org. Rašydami nuro
dykite savo vardą, pavardę, el. 
pašto adresą, universiteto pa
vadinimą, studijuojamo daly
ko pavadinimą ir planuojamą 
baigimo datą.

šventės rengim o kom itetas 
kviečia visus šias mokyklas lan
kiusius mokinius bei mokyto
jus dalyvauti šioje šventėje. 
Kurie negalite dalyvauti, bet tu
rite įdomių įvykių nuotraukų, 
prašome jas siųsti Amandai 
Muliolienei, amuliolis@hot- 
mail.com su datomis ir įvykio 
aprašymu. Kviečiame visą mo
kyklos bendruomenę ir apylin
kės visuomenę aktyviai prisidė
ti prie šios šventės pasisekimo.

Laukiame Jūsų dalyvavimo 
šventėje. Jeigu prisiminimų iš 
mokyklos suole praleistų die
nų ir norėtumėte jais pasida
linti, siųskite savo prisimini
mus elektroniniu paštu, aged- 
ris@aim.com.

P A L M  B E A C H ,  F L

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties pro
ga kasmet Vasario 16 dieną 
prie Juno Beach miesto rūmų 
iškeliama mūsų trispalvė. 2008 
metų ta diena sutampa su šeš
tadieniu, t.y. nedarbo diena, 
kuomet miesto rūmai bus už
daryti. Tokiu būdu yra susitar
tas su miesto vadovais, kad vė
liavos pakėlimo iškilmės vyks 
dieną anksčiau, t.y. penktadie
nį, vasario 15 d. 10 val. ryto. 
Po iškilm ių pabendrausim e 
miesto rūmuose prie kavutės 
su skanėstais, paruoštais mū
sų apylinkės ponių.

Per Šv. K alėdų šventes, 
Lietuvos Dukterų Juno Beach 
skyriaus narės Dalia Augūnie- 
nė ir Birutė Čiurienė, aplankė

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55 , 

PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA K L A S E -$78, 
ORO PAŠTU j UŽSIENĮ 

METAMS-$ 1 3 0 .0 0

Mokykla -  tai bendruome
nės ateitis. Ją  išlaikyti reikia la
bai daug pasišventusių žmo
nių. Reikia patalpų, mokytojų 
bei finansinės paramos. Dau
gumas mokytojų yra mokyklas 
lankančiųjų vaikų tėvai, jie pa
siruošia pamokoms ir savo bei 
kitų vaikus mokina kalbą ir 
tautos pažinimą. Jų pasitenki
nimas ir atpildas yra matant 
bendraujantį ir lietuviškai kal
bantį jaunimą, šokantį tauti
nius šokius, dainuojantį lietu
viškas dainas ir palaikantį ry
šius su vietine bendruomene ir 
Lietuva. Savo apsilankymu Jūs 
paremsite mokytojų ir mokinių 
50-ties metų darbo pastangas.

Irena Gedrienė

sergančias skyriaus nares, pa
sveikino švenčių proga ir įtei
kė dovanėles.

ORLANDO KURIASI 
NAUJA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

APYLINKĖ

Neseniai internetu gautas 
laiškas apie kuriamą naują lie
tuvišką bendruomenės apylin
kę Orlando mieste. Steigėjas 
yra Larry Kiceina ( ipacow- 
boy@yahoo.com), kuris norė
tų  susisiekti su lietuviais, gy
venančiais Orlandeo apylinkė
je. Tai sveikintinas Larry Ki- 
ceinos žingsnis ir raginame vi
sus Orlando apylinkėje gyve
nančius lietuvius atsiliepti į šį 
kvietimą bendrauti.

Lietuvių biuletenis, 2008.1.16, 
Nr. 265.

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

LINKSMAI SUTIKOME
NAUJUOSIUS METUS

40 asmenų sutiko Naujuo
sius metus klubo salėje. Nors 
nebuvo orkestro ir maistas bu
vo suneštinis, buvo valgoma, 
šokam a ir dainuojam a ligi 
gaidgystės. Klubo direktoriaus 
Zigmo Radvilos sutvarkymu 
klausėmės Andre Rieu, Lietu
vos ansamblių ir kitokios mu
zikos. Planuojama ir sekančių 
Naujųjų Metų sutikimą daryti 
panašaus pobūdžio.

KLUBO SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 9 d. buvo St. 
Petersburgo Lietuvių klubo na
rių ataskaitinis susirinkimas, 
dalyvaujant 84 nariams. Susi
rinkimą pradėjo klubo pirmi
ninkė L oreta K ynienė , pa
sveikindama su Naujaisiais 
metais ir perskaitydama susi
rinkimo darbotvarkę. Sekreto
rė Rima Kilbauskienė perskai
tė 2007-siais metais mirusius 
klubo narius, kurie buvo pa
gerbti atsistojimu ir minutės 
tyla. Ji taip pat perskaitė rin
kiminio susirinkimo, įvykusio 
2007 m. lapkričio mėn. 14 d., 
protokolą, išvardindama nau
jai išrinktą valdybą, direkto
rius ir revizijos komisijos na
rius.

Pirmiausiai buvo pranešta 
apie klubo iždo stovį, kurį pa
darė kasininkė A ldona Cės- 
naitė ir sąskaitybos vedėjas 
Eugenijus C elk is . Jie buvo 
paruošę klubo metinės finan
sų apyskaitos lapus, kuriuos 
galėjo paimti kiekvienas klu
bo narys, įeidamas į salę. Re
vizijos komisijos pirmininkė 
Aldona Jasinskienė paaiški
no, kad komisija tikrina paja
mas ir išlaidas kas trys mėne
siai. Tikrinant metų pabaigoje 
viskas buvo rasta tvarkoje, ir 
klubo iždo pareigūnai užsitar
nauja pagyrimo.

Direktorė ir klubo baro pa
reigūnė Elena Radvilienė kal
bėjo apie baro stovį, kuris duo
da nemažą pelną klubui. Vice
pirmininkas Vilius Juška savo 
pranešime suminėjo, kad salės 
nuomojimas svetimiesiems iš
laiko klubą finansiniai, nors 
kai kada būna ir problemų. Jis 
taip pat išvardino klubo pasta
to pataisymus, padarytus pra
ėjusiais metais, dėkodamas už 
pagalbą direktoriui Zigmui 
Radvilai ir jo  sūnui Andriui. 
Toliau pranešimus padarė klu
bo biuletenio Lietuvių žinios 
redaktorius Albinas K arnius, 
biuletenio administratorius dr. 
Pranas Budininkas, klubo bib
liotekos vedėja Monika Krip- 
kauskienė, "Saulutės" lituanis
tinės mokyklos vedėja Edita 
Navickienė ir klubo kultūros 
būrelio  pirm ininkė Angelė 
Karnienė.

Klubo pirmininkė L. Ky- 
nienė savo pranešime suminė
jo  tradicinius, mūsų klube ren

giamus, sekmadienio pietus, 
kurie dažnai atneša finansinį 
nuostolį. Numatyta nuo vasa
rio mėn. pakelti sekmadienio 
pietų kainą iki 9 dol. asmeniui. 
Ji apžvelgė praeitais metais vy
kusius svarbesnius renginius 
m ūsų klube, dėkodam a v i
siems pareigūnams už darbą ir 
taip pat nariams, palaikantiems 
klubą. Taip pat buvo padėkota 
Aldonai Varkalienei už choro 
paruošimą Kūčių vakarienei ir 
ateinančiam Vasario 16-tos mi
nėjimui klube.

Visi dalyviai buvo pavai
šinti kava ir skaniu pyragu.

PAMINĖTA LAISVĖS 
GYNĖJŲ DIENA

Sausio 13 d., sekmadienio 
pietų metu buvo prisim inta 
Laisvės gynėjų diena. Klubo 
pirmininkė Loreta Kynienė pa
kvietė prie mikrofono klubo 
Kultūros būrelio pirmininkę 
Angelę Karnienę, kuri savo 
kalboje panaudojo sausio 13 d. 
Delfi išleistą Mindaugo Jacke
vičiaus pasikalbėjimą su Vil
niaus Universiteto tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto docentu Dainiumi Pū
ru. D. Pūras sakė, kad dar ne
same tapę laisvi ir nepriklau
somi. Tikiuosi, kad lygiai taip 
pat ateis laikas ir mūsų pačių 
subrendimui - užbaigti kovą už 
mūsų pačių laisvę ir nepriklau
somybę. Tik turime pripažin
ti, kad vietoj tankų, šiandien 
turime įveikti mūsų pačių abe
jingumą, prisitaikėliškumą ir 
prisirišimą prie kažkada mums 
primestų papročių.

A.Karnienė pakvietė visus 
pietų dalyvius sustoti ir minu
tės tyla pagerbti Sausio 13- 
osios žuvusius. Popietę užbai
gė Mečys Šilkaitis su savo pa
ruošta "Lietuvos įvykių ap
žvalga".

LANKĖSI VILNIAUS
STYGINIS KVARTETAS

Lietuvos garbės konsulo va
karinei Floridai Algimanto Kar- 
navičiaus iniciatyva ir pastan
gomis St. Petersburge lankėsi 
Vilniaus styginis kvartetas, ku
ris sausio mėn. 15 d. koncerta
vo University of South Florida 
St. Petersburg Campus salėje, 
o sausio mėn. 16 d. St. Peters
burg College muzikos audito
rijoje, atlikdami Ludwig van 
Beethoven String Quartet No. 
3 in D major, op. 18, Onutės 
N arbutaitės String Q uartet 
No.2: Atverk Užmaršties vartus 
ir Johannes Brams String Qu
artet ir A minor, op. 51 No. 2 
Kvartete groja: Audronė Vai- 
niūnaitė ir Artūras Šilalė smui
kais, Girdutis Jakaitis viola ir 
Augustinas Vasiliauskas vio
lončele. Pasibaigus koncertui, 
publika, kurią sudarė lietuviai 
ir amerikiečiai, sustoję ilgai 
plojo, o kvarteto muzikams bu
vo įteiktos gėlių puokštės.

Po koncerto visi muzikai ir 
(Nukelta į 7 psl.)

http://www.lithuanianembas-sy.co.uk
http://www.lithuanianembas-sy.co.uk
mailto:studen-tai@jkljs.org
mailto:studen-tai@jkljs.org
mailto:aged-ris@aim.com
mailto:aged-ris@aim.com
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TAUTINE ŠVENTE - VASARIO 16-OJI PARAMA LIETUVOS NASLAICIAMS
" Vasario 16-sios aktas ta

po  ir lieka svarbiausia Lietu
vos istorijos ga irė . Jis įkūnijo 
lietuvių tautos, ja u  modernio
sios tautos pavidalu, sugrįži
mą į pasaulio istoriją, savo 
vietos tarp pasaulio tautų įsi- 
kovojim ą" (Prof. Edvardas 
Gudavičius)

Prabėgo 90 metų nuo tos 
dienos, kai mūsų tautos atsto
vai įvykdė Lietuvių tautos va
lią. Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimas yra didelė mū
sų tautos, Lietuvos valstybės, 
jos politinės raidos, ekonomi
kos, kultūros ir mokslo šventė. 
Daugelis iš mūsųjaučiame Va
sario 16-sios reikšmę, prasmę

(Atkelta iš 6 psl.)
LANKĖSI VILNIAUS...

netoli 50 lietuvių iš St. Peters- 
burgo ir apylinkių dalyvavo 
klubo mažojoje salėje garbės 
konsulo suorganizuotoje vaka
rienėje.

GOLFO ŽAIDYNĖS

Lietuvos garbės konsulas 
vakarinei Floridai Algimantas 
Karnavičius organizuoja jau  
aštuntąsias metines golfo žai
dynes St. Petersburge, kurios 
vyks šių metų kovo mėn. pra
džioje. K etvirtadienį, kovo 
mėn. 6 d. rengiamas draugiš
kas "Round o f G olf1 St. Peters
burg Country Club. Sekmadie
nį, kovo mėn. 9 d. nuo 6 ligi 8 
val. vak. žaidėjų ir jų  draugų 
priėmimas Lietuvių klubo sa
lėje. Pirmadienį, kovo mėn. 10 
d. golfo žaidynės St. Peters
burg Country Club.

Pilna žaidynių informacija 
gaunama: www.LtConsulFlo- 
rida.com.

Žaidynių pelnas eis į Lie
tuvos Kaimo fondą kuris šel
pia kaimo vaikus.

RUOŠIAMAS ĮDOMUS 
RENGINYS

Sekmadienį, vasario mėn. 
24 d. L ietuvių klubo salėje 
ruošiamas neeilinis renginys, 
pavadintas "DAINUOJAME 
SAVIEMS". Renginio pradžia 
6 val. vakaro. Dalyvaus kele
tas akordeonistų, dainininkų, 
bus galima linksmai praleisti 
laiką. Įėjimo kaina 10 dolerių. 
Mokyklinio amžiaus vaikams 
įėjimas nemokamas. Prie vir
tuvės langelio galima bus nu
sipirkti įvairių užkandžių, o 
troškulį galima bus nuraminti 
bare.

Kviečiame stalus (10 vie
tų) ir pavienes vietas užsakyti 
iš anksto. Bilietus platina ir už
sakymus priima Vida Sabienė, 
tel. 864-6621.

Šį renginį organizuoja klu
bo direktorius Arūnas Ambru- 
kaitis, talkinant klubo valdybai 
ir Kultūros būreliui. Regulia
rių 2 val. pietų tą  sekmadienį 
nebus.

Lietuvių žinios, 2007 m. 
sausis, Nr. 379.

ir suprantame, koks mums duo
tas svarbus įsipareigojimas šiai 
dienai ir ateičiai, ateities kar
toms. Tai nepaprastai reikšmin
ga diena ir didelė šventė mūsų 
Lietuvai ir mums visiems išsi
blaškiusiems tautiečiams po vi
są pasaulį. Mums gyvenusiems 
Lietuvoje, ši šventė visada bu
vo jaučiama širdyse, tačiau tri
spalvės suplazdėjimas prieš 18 
metų, buvo įpatingas emocinis 
išgyvenimas ir didelis visų 
džiaugsmas. Juk šios istorinės 
datos nei 50-metis, nei 60-me- 
tis, nei 70 - metis nebuvo šven
čiamos Lietuvoje.

Tikėjimas ir viltis, nenuis- 
tama kova, tiek Lietuvoje tiek 
išeivijoje, kalbos ir kultūros iš
saugojimas ir puoselėjimas pa-

C H I C A G O ,  IL

PARODOS
ATIDARYMAS

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos - Vasario 16-osios pro
ga Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje 
š.m. vasario 16 d., šeštadienį, 
6:00 v.v. maloniai visus kvie
čia atvykti į parodos "Pirmoji 
banga" atidarymą, kuris vyks 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Parodą rengia Lietuvos 
Respublikos generalinis konsu
latas Čikagoje kartu su Lietu
vos nacionalinės Martyno Maž
vydo biblioteka ir Balzeko lie
tuvių kultūros muziejumi.

Paroda "Pirmoji banga" su
pažindina visuomenę su XIX a. 
pabaigos - XX a. pradžios Lie
tuvių emigracijos į Jungtines 
Amerikos Valstijas istorija, lie
tuvių kultūrine ir visuomenine 
veikla JAV, lietuviškų knygų lei
dyba ir pagalba Lietuvai siekiant 
atkurti nepriklausomybę. Paro
da pristato Lietuvos nacionali
nėje bibliotekoje saugomus ver
tingus lietuvių emigrantų archy
vinių ir spausdintų dokumentų 
rinkinius.

Gausi lietuvių emigracija 
prisidėjo prie tautos formavimo
si, tautinio išsivadavimo judėji
mo, turėjo įtakos krašto kultū
rai (ypač kai buvo uždrausta lie
tuviška spauda 1864-1904 m.) 
bei ekonominiam gyvenimui. 
Besikuriantys laisvoje šalyje 
mūsų tautiečiai ėmėsi aktyvios 
kultūrinės, visuomeninės veik
los. Ši veikla sukūrė reikšmin
gą dokumentinį paveldą (visuo
meninių organizacijų archyvi
niai dokumentai: protokolai, 
mokesčių apskaitos knygos, su
sirašinėjimas, nuotraukos; taip 
pat spausdinti dokumentai: kny
gos, periodiniai leidiniai, smul
kioji spauda), kuris pastaruoju 
metu mažai tyrinėjamas ir po
puliarinamas. Visas išvardintas 
spausdintas ir dokumentinis pa
veldas yra svarbi Lietuvos kul
tūros ir istorijos dalis, o paroda 
"Pirmoji banga" būtent ir yra 
skirta šios Lietuvos kultūros ir

dėjo išlaikyti tautinį solidaru
mą. Visų bendras nenuilstamas 
darbas Lietuvos labui, talkino- 
Lietuvai ne vien tik atkuriant 
Nepriklausomybę ir demokra
tiją, bet ir prisidėjo puoselėjant 
ja s  šiandien. Švęsdami šią  
šventę turime tikslą, perduoti 
būsimoms kartoms šios šven
tės istorinę ir kulturinę svarbą.

Kiekvienais metais ši die
na švenčiama ir minima skir
tingai, tačiau visuomet įdeda
ma atsakomybė, meilė ir šilu
ma. Clevelando LB valdyba 
visus tautiečius ir svečius kvie
čia i šventinį vakarą, kuriame 
dalyvaus geriausi mūsų ben
druomenės kolektyvai.

Clevelando LB valdybos 
nare Nomeda Vucianienė

istorijos paveldo dalies sklaidai.
Parodoje eksponuojamos 

lietuvių draugijų JAV dokumen
tų, nuotraukų, lietuvių leidžia
mų knygų, periodinių leidinių, 
to meto žymių asmenybių laiš
kų kopijos. Parodą "Pirmoji 
banga" taip pat papildys ekspo
natai iš Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus kolekcijos. 

Parodos "Pirmoji banga" ati
darymas vyks š.m. vasario 16 d., 
šeštadienį, 6:00 v.v. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. Adre
sas: 6500 South Pulaski Road, 
Chicago, IL. 60629. Telefonas 
pasiteiravimui - 773-582-6500. 
Paroda "Pirmoji banga" Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejuje 
veiks iki š.m. kovo 2 dienos.

Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

Lietuvos Respublikos generalinio 
konsulato Čikagoje informacija

M I E L I  C L E V E L A N D O  A P Y L I N K Ė S  L I E T U V I A I ,  

K viečiam e Jus visus dalyvauti Lietuvos Nepriklausom ybes šventėje, 
kuri įvyks sekmadienį, vasario 17 d., šia tvarka:

9:45 v.r. vėliavų pakėlimas prie paminklo Dievo M otinos šventovės aikštėje 
10:00 v.r. šv. M išios Dievo M otinos šventovėje, giedos EXULTATE choras 
10:30 v.r. šv. M išios Šv. Jurgio šventovėje

Organizacijos prašomos šventovėse dalyvauti su vėliavomis.
4:00 v.p.p. minėjimas/koncertas Dievo M otinos parapijos auditorijoje 
Dainos ir šokio programą atliks šie scenos vienetai:

EXULTATE
VIRGINIJA M ULIOLIENĖ  
N A U JO JI INTRIGA  
ŠVYTURYS
ŠV. KAZIM IERO LITUANISTINĖS M OKYKLOS šokėjai
GINTARINĖS STYGOS (kanklės)
Po programos - pabendravimas, vaišės, užsiėmimai vaikams.

Koncerto bilietus (suaugusiems 10 dol., jaunimui iki 18 metų amžiaus - nemokamai) galima įsigyti 
sekmadieniais Dievo Motinos parapijos svetainėje arba skambinant tel. (216) 481-0653.

Visus, gimusius 1918 m. ar anksčiau, kviečiame kaip ypatingai gerbiamus svečius, nemokamai. 
Apie dalyvavimą prašom pranešti Vidai Bučmienei tel. (216) 481-0653 iki vasario 15 d.

Šia proga bus renkamos aukos JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos, LB Clevelando apy
linkės ir Amerikos Lietuvių Tarybos kultūrinei bei politinei veiklai. Savo aukomis remsite:

•  Amerikos lietuvių kultūrinę veiklą, lituanistinį švietimą ir lietuviškos tautinės sąmonės ugdymą.

•  JAV valdžios atstovų ir Amerikos žiniasklaidos informavimą Lietuvai ir lietuviams aktualiais 
klausimais.

Aukas prašome siųsti, užpildžius kortelę, pridėtame voke arba įteikti minėjime.
Taip pat prašome organizacijas ir pavienius asmenis tapti šventės mecenatais/rėmėjais:
Garbės mecenatai 100 dol. ar daugiau
Mecenatai 50 dol.
Rėmėjai 25 dol.

JAV LB Clevelando apylinkės valdyba

Lietuvos našlaičių globos 
komitetas (toliau - LNGK) jau 
nuo 1993 m. (kai jis  buvo 
įsteigtas) persiunčia geradarių 
suaukotas Lietuvos našla i
čiams aukas. Aukotojai vie
nam našlaičiui skiria nuo 150 
dol. Per metus (kartais ir dau
giau) ir siunčiama po 50 dol. 3 
kartus metuose. Jei aukotojai 
prideda papildomos paramos, 
ją  LNGK persiunčia nurody
tiems asmenims. Parama yra 
siunčiam a LN GK įgalio ti
niams Lietuvoje, kurie ją  pa
skirsto našlaičių globėjams.

LN GK p irm ininkas yra 
Juozas Polikaitis, vicepirmi
ninkė Dana Bazienė. Ji skirs
to paramą ir tvarko kartotekas. 
Iždininkas - Albinas Smolins- 
kas, ryšininkė su rėmėjais - Re
gina Jautokaitė. Silvija Alek-

Lietuvos Nepriklausomy
bes minėjime Čikagoje, vasario 
10 d., 1 val. po pietų Marijos 
gimnazijos salėje, buvęs Lietu
vos kariuomenės vadas gen. Jo
nas Kronkaitis bus garbės sve
čias ir pasakys pagrindinę šven
tinę kalbą. Šventėje taip pat kal
bės JAV Valstybės departamen
to Skandinavijos ir Baltijos kraš
tų direktorius Robert Gilchrist. 
Nepriklausomybės šventėje me
ninę programą atliks pianistas 
Edvinas Minkštimas, tarptau
tinio Čiurlionio pianistų konkur
so laureatas. Jis skambins M. K. 
Čiurlionio ir F. Liszt kūrinius.

C iu r lio n io  g a le r i j o je , 
Jaunimo centre, Čikagoje, va
sario 22 dieną, 7:30 val. vak. 
įvyks konkursinės meno paro
dos atidarymas. Konkurse da-

siūnienė rašo padėkas. Graži
na Liautaud rūpinasi našlaičių 
studentų parama. Alina Vadei- 
šienė tvarko atsiųstą korespon
denciją. Aldona Šmulkštienė - 
korespondentė. Ryšininkės ki
tose vietovėse yra Jeanne S. 
Dorr (Philadelphia) ir Teresė 
Landsbergienė (Washington, 
DC).

2007 m. spalio mėnesį bu
vo pasiųsta trečioji paramos 
siunta ir paskirstyta įgalioti
niam s: G ražinai Landsber
gienei (233 vaikai) - 11,650 
dol. ir papildomos paramos - 
1,017 dol., dr. Reginai Švobie- 
nei (295 vaikai) ir 3 Kaušikie- 
nės sąraše globojamiems vai
kams) - 14,900 dol. Papildo
ma parama - 1,431 dol. kun. L. 
Dambrauskui (16 vaikų) - 800 

(Nukelta į 10 psl.)

lyvauja 50 dailininkų ne tik iš 
užsienio, bet ir iš Airijos, Iz
raelio ir Kanados. Tą vakarą 
bus paskelbti konkurso pirmų
jų  vietų laimėtojai, kurių kū
rinius vertins Danas Lapkus, 
Vincas Lukas ir Val. Ramo
nas. Dail. M agdalena Stan
kūne yra šio dailininkų kon
kurso mecenatė.

JAV LB Lemonto lietuvių 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas įvyks vasario 17 d., 
12:30 val. p.p., Lietuvių fon
do salėje. Pagrindinį žodį tars 
Lietuvos Respublikos genera
linis konsulas Arvydas Dau- 
noravičius. Meninę programą 
atliks solistės Genovaitė Bige- 
nytė, Nijolė Penikaitė, tautinių 
šokių grupė "Spindulys" ir dū
dų orkestras "Gintaras".

http://www.LtConsulFlo-rida.com
http://www.LtConsulFlo-rida.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamento 

direktorius Algirdas Raslanas išrinktas UNESCO tarpvyriausy
binio Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komiteto nariu. 1979- 
aisiais veiklą pradėjęs komitetas prižiūri UNESCO Fizinio lavi
nimo ir sporto vystymo programą, skatina tarptautinį bendradar
biavimą bei mokslo tyrimus šioje srityje. UNESCO komiteto na
riai renkami ketveriems metams, susitikimai rengiami kas dve
jus metus. Į pirmąjį susitikimą komiteto nariai susirinko sausio 
pabaigoje Paryžiuje. A.Raslanas taip pat yra Tarptautinės irkla
vimo federacijos (FISA) Vykdomojo komiteto narys, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas.

Užsienio reikalų ministerijoje pristatyta knyga apie iškilų 
diplomatą Anicetą Simutį, jo  nenuilstamą visuomeninę ir kūry
binę veiklą, Lietuvos diplomatinę tarnybą, jos pastangas įtvirtin
ti Lietuvos valstybingumą ir sudėtingiausiomis tarptautinėmis ap
linkybėmis ginti nacionalinius interesus. Užsienio reikalų minist
ras Petro Vaitiekūno teigimu, knyga "Anicetas Simutis: 60 me
tų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje" yra ir apie Lietuvą, apie jos 
praradimą, naikinimą, apie sunkų jos kelią. "Esu tikras, kad ši 
knyga jaunajai Lietuvos kartai gali puikiai pasitarnauti kaip vals
tybės istorijos ir diplomatijos vadovėlis. Tai žmogaus, kūrusio 
Lietuvos istoriją, gyvenimo knyga", - sakė Lietuvos diplomati
jos vadovas. Kalbėdama apie šią knygą Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Dalia Kuodyte 
Lietuvos diplomatus egzilyje palygino su Lietuvos partizanais. 
"Jie buvo tie, kurie savo buvimu liudijo ir saugojo Lietuvos idė
ją", - sakė D. Kuodytė. A. Simučio vaikaitė, literatė ir vertėja, 
Laima Sruoginytė pasidalijo savo prisiminimais apie senelio as
menybę, jo  žurnalistinę ir visuomeninę veiklą išeivijoje. Prista
tyme taip pat kalbėjo knygos recenzentas istorikas Arvydas Anu
sauskas, vienas iš knygos sudarytojų diplomatas Rimantas 
M orkvenas, prisiminimais dalijosi kartu su A.Simučiu dirbę di
plomatai. Knygą kartu išleido Užsienio reikalų ministerija ir Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

1909 metų vasario 11 dieną Tirkšliuose (Mažeikių r.) gimęs 
A. Simutis studijavo Vytauto Didžiojo ir Kolumbijos universite
tuose, 1931 metais įsidarbino Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijoje. Nuo 1936 metų dirbo Lietuvos generaliniame konsulate 
Niujorke - sekretoriumi, konsuliniu atašė, vicekonsulu, generali
niu konsulu. 1991 metais ambasadorius A. Simutis buvo pirma
sis Lietuvos atstovas, įteikęs skiriamuosius raštus Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui. Iškilus Lietuvos diplomatas buvo ak
tyvus lietuvių išeivijos bendruomenės narys, daugelio straipsnių 
JAV lietuvių spaudoje autorius, stengėsi plėtoti Niujorko lietu
vių prekybos rūmų veiklą, lankėsi ir skaitė pranešimus lietuvių 
bendruomenei Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Venesue
loje. 1953 metais diplomatas parengė ir išleido "Pasaulio lietu
vių žinyną". A. Simučio nuopelnai Lietuvos valstybei įvertinti 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kry
žiumi ir Komandoro kryžiumi.

Aktualiausiomis šalies problemomis lietuviai laiko kylan
čias kainas, infliaciją ir nusikalstamumą, o demokratiją vadina 
nestabilia. Tokius rezultatus pateikia „Eurobarometro“ tyrimas, 
atliktas 2007 m. rudenį visoje Europos Sąjungoje. Vos 24 proc. 
lietuvių patenkinti demokratija šalyje. Tai žemiausias rodiklis „Eu
robarometro“ tyrimų, atliekamų nuo 1992 m., istorijoje. Tuo me
tu demokratija Bendrijoje lietuviai gana patenkinti -  pozityviai 
j ą  vertina 47 proc. Atvirkštinė situacija pastebima ES senbuvėse, 
kur demokratija šalies viduje dažnai laikoma stipria, o Sąjungoje
-  silpnoka.

Aktualiausia Lietuvos problema infliaciją laiko 62 proc. tau
tiečių, tuo metu ES vidurkis -  daugiau nei perpus mažesnis (27 
proc.). Estijoje šis rodiklis panašus -  58 proc., Latvijoje didesnis
-  87 proc. Apskritai ekonomikos padėtį šalyje „gera“ laiko tik 
trečdalis gyventojų, tačiau šis skaičius lenkia latvių pesimizmą 
ekonomikos gerbūvio atžvilgiu (16 proc).

Lietuviai -  viena mažiausiai pasitikinčių savo Vyriausybe šalių 
Bendrijoje. Ja nepasitiki 76 proc. tautiečių, politinėmis partijo
mis -  dar daugiau -  93 proc. Sis skaičius beveik nesiskiria nuo 
naujųjų ES narių vidurkio ir, pasak „TNS Gallup“ tyrimų direk
toriaus Mindaugo Degučio, yra „tradiciškai žemas“. Išimtis -  Es
tija, kurios vyriausybe pasitiki 62 proc. gyventojų. „Eurobaro
metro“ tyrimas skelbia, kad Lietuva tarp kitų ES šalių išsiskyrė 
menku pasitikėjimu teisėsaugos institucijomis.

Policija nepasitiki 65 proc. lietuvių, kai kaimyninėse šalyse 
situacija geresnė -  nepasitikinčių policija Estijoje yra 30 proc., 
Latvijoje -  44 proc. Vienas iš nedaugelio teigiamų rodiklių išlie
ka lietuvių eurooptimistiškumas. Europos Komisija pasitiki 53 
proc. (ES vidurkis -  50 proc.), o narystės ES nauda neabejoja 81 
proc. šalies gyventojų. LGĮTIC, LRT

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Šveicarijos Konfederacijos preziden
tu Pascal Couchepin Pasaulio ekonomikos forume Davos mieste. www.president.lt

LIETUVOS VADOVO PADĖKA UZ SKIRTĄ FINANSINĘ 
PARAMĄ NAUJOMS ES NARĖMS

Vilnius/Davosas, sausio 25 
d. (ELTA). Pasaulio ekonomi
kos forume Davos su Sveicari- 
jos prezidentu Pascal Couche- 
pin susitikęs Lietuvos vadovas 
Valdas Adamkus padėkojo už 
priimtą sprendimą skirti milijar
do Šveicarijos trankų finansinę 
paramą naujoms ES narėms. Iš 
šios sumos Lietuvai teks apie 70 
milijonų Šveicarijos trankų.

Prezidentas P. Couchepin pa
reiškė įsitikinimą, kad šios lėšos 
bus sėkmingai panaudotos ligo
ninių modernizavimui, sociali
niams projektams, nevyriausy
binių organizacijų veiklai bei 
moksliniams tyrimams. Prezi
dentas V. Adamkus pabrėžė, kad 
Lietuva nuo pat nepriklausomy
bės atkūrimo pradžios jautė

V iln iu s , sausio  28 d. 
(LRT). Condoleezza Rice pa
barė mus ar kitus, kad nemyli
me Rusijos? Tai buvo tikriau
siai svarbiausias praeitos sa
vaitės klausimas, užgožęs ir vis 
daugiau galvų auginantį liūtu
ką, ir koalicines piršlybas bei 
partines skyrybas.

Vieniems atrodo, kad JAV 
taip išbarė Valdą Adamkų, ku
ris prabilo apie atgim stantį 
Šaltajį karą, kiti mano, jog  
Condoleezza neturėjo omeny
je  mūsų prezidento.

Dar kitiems -  tai buvo tie
siog gudrus žaidimas: vienas 
vienaip pasakė, kita -  kitaip. 
Ir vilkas sotus, ir avis sveika. 
Tačiau kažkodėl visi sutaria, 
jog yra blogai, je i tikrai C. Ri
ce omenyje turėjo V. Adam
kų. M anau, kad priešingai. 
Čia kaip su prieš keletą metų 
ištarta Prancūzijos preziden
to J. C hiraque'o  fraze apie 
praleistą  progą patylėti. Ta 
frazė net labiau nei pati ini
ciatyva atkreipė dėmesį į mus. 
Ir parodė, kad mūsų žingsniai 
tarptautinėje arenoje matomi, 
o kai kam net sukelia susier-

Šveicarijos palaikymą irjos tei
kiamą finansinę paramą.

Susitikime kalbėta, kad didė
ja  Šveicarijos investicijos Lie
tuvoje, plėtojama dvišalė preky
ba, tačiau neišnaudojamas abie
jų  valstybių bendradarbiavimo 
potencialas. Prezidentas V. 
Adamkus paragino Šveicarijos 
verslininkus investuoti į dides
nę pridėtinę vertę kuriančias sri
tis - aukštąsias technologijas. 
Kalbėdami apie tarptautinę pa
ramą taikų gyvenimą atkurian
čioms šalims, Lietuvos ir Švei
carijos vadovai sutarė, kad bū
tina sutelkti pastangas remiant 
tokias valstybes kaip Afganista
nas. Prezidentas V  Adamkus at
kreipė dėmesį, kad Lietuva va
dovauja Goro provincijos - vie

ACIU, CONDOLEEZZA, UZ DEMESĮ
zinimą.

Tad jei mus turėjo omeny
je  C. Rice, tai tik reikia džiaug
tis, kad buvo atkreiptas tokios 
didelės ir galingos šalies dė
mesys. Be to, tie kas mano, jog 
Lietuva nuolankiai vykdo JAV 
politiką, tėra tik įrankis jos žai
dimuose, dabar turėtų patylė
ti, nes juk bara, o ne giria Lie
tuvą.

Antra, reikia suprasti, kad 
tai, ką gali pasakyti mažesnes 
šalys, negali ištarti didžiosios 
šalys. Įsivaizduokime, kas bū
tų, jei Šaltąjį karą pripažintų C. 
Rice. Tuomet ir reikštų, kad 
Šaltasis karas tikrai vyksta. Tam 
tikrų tendencijų nepripažinimas 
aukščiausiu lygiu dar nereiškia, 
kad jos nėra matomos -  tiesiog 
taip paliekama erdvė manev
rams. Kitas reikalas, kad kar
tais tas pasiteisina, o kartais -  
ne. Antra vertus, ir pati JAV tu
ri suvokti, kad Rytų Europos ša
lys, dabar proamerikietiškos 
orientacijos, gali nusivilti užjū
rio galybe.

Jei JAV pamažu pradės par
davinėti Rusijos kaimynes, už
simerks prieš Rusijos veiks-

no skurdžiausiųAfganistano re
gionų - atkūrimo grupei.

"Lietuva yra pasirengusi pa
sidalyti savo patirtimi įgyvendi
nant vietos žmonėms svarbius 
infrastruktūros, švietimo ir so
cialinius projektus", - pažymė
jo  valstybės vadovas.

D avos p rez id en ta s  V. 
Adamkus bendravo su Pasau
lio ekonomikos forume daly
vaujančiais įvairių valstybių 
vadovais, stambių tarptautinių 
verslo korporacijų bei įtakin
gų nevyriausybinių organiza
c ijų  atstovais. Pokalbiuose 
buvo ap tariam os pasau lio  
ekonomikos aktualijos, pasta
rųjų savaičių rinkų nuosmu
kio padariniai, energetikos in
frastruktūros reikalai. ELTA

mus, stengsis niekaip nepaste
bėti to, kas vyksta, akivaizdu, 
kad mūsų simpatijos mažės.

JAV išgyvena ne pačius ge
riausius laikus: dėl karo Irake 
ji  neteko daug sąjungininkų, o 
karas su terorizmu toli gražu 
nesibaigė ir neaišku, kada ir 
kaip baigsis.

Tad reikia suprasti, kad net 
tokie maži sąjungininkai kaip 
Lietuva ar Latvija su Estija 
yra svarbūs Jungtinėms Vals
tijoms. Dar reikia prisiminti, 
kad esame Europos Sąjungo
je , o juk  Europos senbuvės 
nusiteikusios pakankamai an- 
tiamerikietiškai. Tad mūsų pa
rama tampa dar svarbesnė.

Tai supranta ir C. Rice. Aiš
ku, nereikia pervertinti - JAV 
Rusija yra svarbesnė nei Bal
tijos šalys. Tačiau juk diploma
tija yra laviravimo menas -  ir 
mažesnių šalių atviras pamo
kymas nieko gera neduotų.

Todėl tas C. Rice pasaky
mas -  greičiau atsitiktinumas, 
kuriam per daug suteikta dė
mesio, o ne rimtesnis signalas 
mūsų šalims, sako Virginijus 
Savukynas, lrt.lt

http://www.president.lt
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GĖLĖS IS SNIEGO
Vytautas Matulionis

"Dainavos" vyrų vieneto koncertas, 2008.01.26. 6:30 v.v., 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos didžiojoje sa
lėje, Cleveland, Ohio. Vieneto sąstatas: Liudas Landsbergis, 
Vidas Neverauskas (akompaniatorius ir, kai reikia, daininin
kas), Audrius Polikaitis, Darius Polikaitis (vadovas), Marius 
Polikaitis, KąstytisSoliūnas, Rengėjai: Clevelando :Ateities" 
klubo valdyba. Du šimtus klausytojų pradžiuginęs koncertas 
prasidėjo "lietuviškasi madingu" (ir jau  spėjusiu tapti ydin
gu) penkiolikos minučių pavėlavimu.

Vakaro programa buvo tur
tinga - net dvidešimt šešios įvai
ruojančių nuotaikų ir sudėtin
gumo dainos! Ilgesingoji, lyri
ne, lietuviško būdo dalis vaiz
džiai atsispindėjo dainose "Šir
dis" (muz. Leono Abario), "Kur 
gimta padangė (muz. Algiman
to Bražinsko), "Suskyniau sky
nimą" (aranž. Jono Zdanavi
čiaus) ,"Partizano mirtis" (muz. 
Fausto Strolios), " Gvazdikai" 
(aranž. Aloyzas Jurgutis), "O 
atsimenu namelį" (muz. Juozo 
Bertulio, aranž. Darius Polikai
tis, Vidas Neverauskas, Liudas 
Lansbergis), "Ant kalno kar
klai" (aranž. Vytautas Juozapai- 
tis), "Sulaukt negalėsiu" (G. 
Paugos) ir "Esi, dangau" (muz. 
Darius Polikaičio). Iš šių slink
timi ir nuotaika gimingų, dai
nų sklido kiekvienam lietuviui 
suprantamas žemiškų (ir dan
giškų) namų ilgesys. Tai buvo 
nevisada iišsipildančių, bet be- 
atvangiai gaidžiamų svajų ir ne- 
numalsinamos vilties, liaudyje 
įsišaknijusi, išaugusi ir komp- 
zitorių mintyse atgimusi dainų 
pynė. Net ir paprastutė "Ant 
kalno karklai" sutvisko neregė
tomis spalvomis. Šitoje, beveik 
vienmintėje, dainų tėkmėje dai
nininkų balsai vilnijo lyg šilto 
vakaro vėjelis, nei vienam bal
sui, neišsišokant, bet glaudžiai 
susiliejant į jausmu prisotintą 
garso bangą. Tai buvo puikus 
lietuviškos liaudies liūdesio, il
gesio, meilės ir susitaikymu su 
likimu derinys.

Jautriai lietuviškos sielos 
stygas virpinančios, ilgesingos 
dainos kaitaliojosi su visiškai 
priešingos nuotaikos dainomis, 
išryskinančiom is gyvenimo 
vargų nenuslopinamą lietuviš
ką samojų, tą  kartais nuožmaus, 
likimo giedrintoją, kurio pagal
ba įmanoma beveik viską iškęs
ti, ar bent laikinai pamiršti. Są
mojingų dainų dėka šis vaka
ras tapo linksmavakariu. Už tai 
buvo atsakingos šios dainos: 
"Pasidabojau sau mergelę" 
(aranž. Juozas Stankūnas), Jo
no Tamulionio "Greitakalbės" 
("Virvė, virvelė", "Geri vyrai", 
"Rats ratą".) šauniai užbaigtos 
šelmišku šuksniu, naujoviška 
melodija ir neįprastai sulėtinta 
slinktimi patrauklus Juliaus 
Gaidelio "Šaltyšius". liaudiškos 
ir iš sąstingio klausytojų kojas 
pabudinusios "Vakaruškos",

Ypatingai vaidybiniai vaiz
di buvo liaudies daina "Neger- 
ki, broleli", liežuvį klupdanti

"Pempel, pempel" (aranž. A. 
Adomaitis), šmaikščios "Piršly
bos" (aranž. Aloyzas Jurgutis), 
smagi "Vieni šokam" (muz. 
Edžio Punkrio) ir trankioji "Že
maičių polka" (aranž. Aloyzas 
Jurgutis). Visos šios dainos bu
vo kupinos nesudėtingo, pa
prasto džiaugsmo, švelnutės 
žmogiškųjų silpnybių pašaipos. 
Užkrečiantis juokas lengvai 
i š -

idė liūdesio jausmus, o nutrūk- 
tagalviškų greitakalbių galėtu 
pavydėti ir pats Rossini, kurio 
eperose jų  apstu.

Smagiųjų dainų tarpe buvo 
ir keli ne lietuvių kompozoto- 
rių  kūriniai: "Kaip smagu" 
("Ain't she sweet"- muz. Mil
ton Ager, aranž. Phil Embury, 
liet. žodž. Vytauto Strolios) at
likta su "šiaudinėmis" skrybė
lėmis ir praeito šimtmečio pra
džiai būdingu į šokį kiek pa
našėjančiu judesiu ir garsioji 
"Niekas neatstos mums mergi
nos" ("There is nothin' like a 
dam e") iš R ichard  Rogers 
(muz,) ir Oscar Hammertein II 
(žodž.) m uzik in io  veikalo  
"South Pacific" (aranž. Wil
liam Stickles, liet. žodž. Faus
to Strolios ir Dariaus Polikai- 
čio, veikalas pagrįstas James 
A. Mischener knyga "Tales of 
the South Pacific"). Tai daug 
raiškios vaidybos reikalaujan
ti daina kiekvienam vieneto 
nariui suteikianti neatsispiria- 
mų progų pasireikšti sąmojin
gu (kartais kiek dviprasmišku) 
judesiu ir tąjudesį atitinkamai 
nuspalvinti balsu. "Dainava" 
šioje dainoje glūdinčias gau
sias vaidybines galimybes iš- 
sėme iki dugno, įterpdam a 
užuominų ir apie Clevelando 
"Exultate" chorą ir apie lietu
viškam šokiui pasišventusią 
"Grandinėlę", nesusklupdami 
dainoje gliūdinčiuose iššū
kiuose.

Tačiau spindinčia vakaro 
viršūne buvo trys čekų kompo
zitoriaus Antonin Dvorak dai
nos iš ciklo "Penkios dainos vy
rų chorui pagal lietuvių liaudies 
dainų tekstus" (op. 27): "Pa
skalba', "Kopininkai " ir "Žvir
blis ir pelėda" kurioms tekstus 
pritaikė Vytautas Strolia ir Da
rius Polikaitis. Ši muzikinė re
tenybė klausytojus nustebino, 
net apstulbino. Padainuotos iš 
gaidų be palydos (a capella) jos 
pravėrė duris į kitą lietuvišką 
pasaulį, į pasaulį sukurtą vieno

didžiausių pasaulio kompozito
rių vaizduotės, savitai išreikštą 
tik jam  įmanomomis muzikinė
mis preiemonėmis. Čia pilnai 
atsikleidė neeiliniai dainininkų 
sugebėjimai. Nebaugino jų  ne
tikėti slinkties vingiai, dažnai 
besikaitaliojančios tonacijos, 
nei sudėtingi, tobulos klausos 
reikalaujantys, sąskambiai, ne
lengvi ne tik dainininkams, bet 
ir klausytojams pripratusiems 
prie nesunkiai atspėjamo lietu
vių liaudies dainų turinio. Vis
kas liejosi nepaprastai sklan
džiai, užtikrintai, išskirtinai su
sikaupusiems atlikėjams ati
džiai sekant klausytojams be
veik nepastebim us vadovo 
mostus. Tenka tik stebėtis kaip 
skirtingai ir įdomiai mūsų liau
dies dainos buvo suprastos ki
toje muzikinėje kultūroje su
brendusios asmenybės.

Maloniomis staigmenomis 
pripildytame vakare, būtent ši 
staigmena buvo pati maloniau
sia, įkaitinusi klausytojų delnus 
iki paraudimo.

Kaip apibūdinti šio pakil- 
naus vakaro "kaltininkus" - 
"Dainavos" vyrų vienetą? Pir
miausia, visi jie  apdovanoti ne 
tik gražiais balsais, bet ir pui
kia klausa. Šios dvi ypatybės 
yra jų  muzikalumo pagrindas 
be kurio neįmanoma tolimes
nė prasminga muzikine plėto
tė. Jos įgalina balsą palenkti 
norima (ar reikalaujama) kryp
timi, nes melodija glūdi balse, 
bet jos prasmė slypi žodžiuo
se. Jų pasitikėjimas savimi ne
palaužiam as, jų  jau trum as 
kiekvienam, nors ir staigiau
siam, slinkties, ar muzikinės 
minties, posūkiui yra pasigė
rėtinas. Kiekvienas šio viene
to dainininkas (pasirinkto re
pertuaro ribose) yra ir solistas 
sugebąs muzikiniai tiksliai ir 
jausmingai atlikti jam  patikė
tą uždavinį.

Be grynai muzikinių suge
bėjimų, jie yra geri atviro vei
do aktoriai, atidūs žaibo grei
tumu besikeičiančiams nuotai
koms. Ju bendravimas su klau
sytojais buvo pavyzdingai šil
tas, jų  judesiai (ypač svarbūs 
tokio pobudžio programoj) ne
suvaržyti, drąsūs, nesaistomi 
sceninės baimės, tarnaujantys 
dainuojamam kūriniui. Tai bu
vo lengvai pastebima sąmojin
gose dainose, vaidybai ir bal
sai susilydant į viena ryškia- 
prasmį įvaizdį, labai palankiai 
įvertinta klausytojų. Tos ne
lemtos, bet deja, neretai mūsų 
renginiuose atsiveriančios pra
rajos tarp atlikėjų ir klausyto
jų  čia nebuvo ir tai nulėmė šio 
koncerto pasisekimą. Iš Čika
gos į Clevelandą atvykę daini
ninkai, mūsų laimei šalčio dar 
neapšarmotais balsais, atvežė 
didžiulę dainų puokštę. Tai bu
vo gėlės surinktos iš sniego. Jų 
kvapnūs žiedai Clevelande iš
siskleidė anksti, sustrumpinda- 
mi slegiančią viduržiemio ny
kumą, žadėdami giedrią pava- 
rio padangę. Argi to negana?

KULTŪROS KRONIKA
"Šventasis Tėve, mes tave mylime", "Tegyvuoja minties lais

vė". Tokiais plakatais sausio 20 dieną Vatikano Šv. Petro aikštę 
užtvindė per 200 tūkstančių žmonių, kurių tarpe buvo daug po
litikų ir studentų. Tai susirinkusieji reiškė pritarimą popiežiui 
Benediktui XVI plojimais, mojuodami organizacijų ir univer
sitetų vėliavomis dėl protesto, kurį rengė kai kurie akademinės 
bendruomenės nariai "La Sapienza" universitete. Jie tada pro
testavo prieš popiežiaus vizitą, kai jis prieš 17 metų netiesio
giai gynė XVII amžiuje Bažnyčios teismą Galileo Galilei už jo  
mokymą, kad žemė sukasi apie saulę. Popiežius padėkojo mi
niai: "iš visos širdies jums dėkoju. Raginu jus visus, brangūs 
akademikai ir studentai, visada gerbti kitų nuomonę ir atvira, 
garbinga širdimi ieškoti tiesos ir gėrio".

Rašytojas V. H avel, buvęs Čekijos prezidentas, 1989 me
tais vadovavęs nuverčiant tuometinį Čekoslovakijos komunis
tų  režimą, dėl širdies ligos paguldytas į ligoninę. Jį nuolat ka
mavo sveikatos problemos. 1996 m. prezidentui buvo išope
ruotas piktybinis navikas, o 1998 m. balandį, plyšus žarnynui, 
jo  gyvybę išgelbėjo skubi operacija. V.Havel yra vienas pagrin
dinių Aksominės revoliucijos prieš komunistinę valdžią didvy
rių ir visame pasaulyje pelnė moralinio čekų vado autoritetą, 
rašo Lietuvos rytas sausio 21 d. laidoje.

Italijoje, Milane, "Piccolo Teatro" studijoje vyko premijų 
įteikimo šventė. Vienas apdovanojimų buvo skirtas E. Nekro
šiaus režisuotam Goethes "Faustui" kaip geriausiam praėjusio 
sezono užsienio spektakliui, suvaidintam Italijoje. Milane E. 
Nekrošius nedalyvavo, nes ką tik buvo grįžęs iš Italijos miesto 
Modenos, kur pusantro mėnesio repetavo ir parengė premjerą 
"Ana Karenina" pagal L. Tolstojaus romaną.

Daiva Šabaševičienė, monografijos autorė “Teatro piligrimas” apie 
teatro režisierių  Joną Vaitkų ir Edmundas G edgaudas, 
muzikologas, surinkęs prisiminimus apie garsųjį dirigentą Joną 
Aleksą knygoje “Muzikos magas”.

Lietuvoje biografinių knygų apie lietuvių menininkus pasi
rodo retai. Neseniai buvo išleistos dvi šio žanro knygos: muzi
kologo Edmundo Gedgaudo surinkti prisiminimai "Muzikos ma
gas" apie dirigentą Joną Aleksą ir teatrologės Daivos Šabasevi- 
čienės monografija "Teatro piligrimas" apie režisierių Joną Vait
kų. D. Šabasevičienė knygą apie J. Vaitkų rašė maždaug 15 me
tų, o E. Gedgaudui parašyti dirigento J.Aleksos biografiją ne
reikėjo nė metų.

A ustralų kom pozitorius C onstantine K oukias, graikų 
kilmės, sukūrė operą apie šiaulietį Olegą Truchaną, kuris su 
tėvais į Australiją atvyko drauge su tūkstančiais Antrojo pa
saulinio karo pabėgėlių lietuvių. Olegą užbūrė Tasmanijos 
gamta. Jis savo gamybos valtele leisdavosi į pavojingas kelio-

Šiaulietis Olegas Truchanas, 
kurį užbūrė laukinė Tasmanijos 
gamta, apie kurio gyvenimą 
sukurta.

nes kalnų upėmis, nuolat fo
tografuodam as Tasm anijos 
gamtą, augalus. Viena jo  ke
lionių baigėsi tragiškai - jis 
nuskendo apvirtus laiveliui. 
Opera ir baigiasi šiuo epizo
du. "Olego" kūrinyje yra ir 
lietuviškų motyvų. Kompozi
torius buvo Lietuvoje, filma
vo O lego  g im tą jį Š iau lių  
miestą, apylinkes, miškus ir 
Rėkyvos ežerą. Tie vaizdai ro
domi scenoje. Lietuvių liau
dies dainų įrašai naudojami 
operoje. Kai kur personažai 
bendrauja lietuvių kalba, jų  
tekstai verčiami subtitruose. 
Artistus lietuviškai tarti "iš
mokė" Adelaidėje gyvenanti 
poetė Lidija Šimkutė.
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PARAMA LIETUVOS...

dol., Vidai Beliūnaitei (27 vai
kai) - 1,350 dol. ir 50 dol. pa
pildomos paramos. Ses. Jūra
tei (35 vaikai) - 1,750 dol. ir 
116 dol. papildomos paramos. 
Kun. R. Ramašauskui (3 vai
kai) - 150 dol.

2007m. lapkričio mėn. Bu
vo nusiųsta kalėdinės dovanė
lės vaikams. Dalis jų  paskirta 
įvardintiems našlaičiams ir da
lis suaukota remiamiems naš
laičiams bendrai. Šventinės 
dovanėlės paskirstytos sekan
čiai:

Gražinai Landsbergienei: 
našlaičiams bendrai - 800 dol. 
ir paskirai įvardintiems - 25 
dol., siuvamos mašinos - 1000 
dol. ir skalbimo mašina - 800 
dol.; Bronei Bartkevičienei 
(anksčiau dr. R. Švobienei): 
našlaičiams bendrai - 1,000 
dol. ir įvardintiems - 50 dol.; 
Vidai Beliūnaitei: našlaičiams 
bendrai - 100 dol.,; ses. Jūra
tei: našlaičiams bendrai - 120 
dol.; kun. L. Dambrauskui: 
našlaičiams bendrai 50 dol. ir 
įvardintiems - 75 dol.; kun. R. 
R am ašauskui: našlaičiam s 
bendrai - 10 dol.

Praėjusiame LNGK posė
dyje, 2007 m. spalio mėnesį,

2008-IEJI PASKELBTI ŠILUVOS METAIS
Šiluvos Dievo Motinos jubiliejinių metų paskelbimo 

dekretas
2008 metais švęsime Švč. 

Mergelės Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų Jubiliejų. 
1608 metais įvykęs apsireiški
mas buvo didelė Dievo dovana 
istorijos audrų blaškomai mūsų 
tautai. Ištisus keturis šimtmečius 
šio įvykio prisiminimas ir gau
sios Marijos užtarimu gaunamos 
malonės gaivino Lietuvos žmo
nes ir padėjo jiems išsaugoti iš
tikimybę Kristaus Evangelijos 
nušviestam keliui.

Suvokdamas nepaprastą gar
bę bei atsakomybę ir siekdamas 
Dievo Motinos Marijos ragini
mą atsigręžti į Jos Sūnų padary
ti dar labiau girdimą, Kauno ar
kivyskupijoje

2008-U O S IU S  M ETU S  
SKELBIU ŠILUVOS DIEVO  
MOTINOS METAIS.

Oficialiai šiuos Jubiliejinius 
metus pradėsime 2008 metų va
sario 3 dieną, sekmadienį. Tą 
dieną visose arkivyskupijos pa
rapijose turi būti paaukotos 
Šventosios Mišios, meldžiant 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos globos ir užtarimo pas 
Viešpatį. Jose kviečiama kaip 
galima gausiau dalyvauti para
pijos bendruomenė.

Ypač Jubiliejiniais metais 
kviečiu dalyvauti:

1. Sekminėse gegužės 11-12 
dieną, kurių metu Šiluvoje, 
Tarptautinei katalikų charizmi
nio atsinaujinimo tarnybai vado
vaujant, bus švenčiamos „Tau
tų Sekminės“,

buvo aptarti einamieji reikalai 
ir svarstytas a.a. Vandos Pruns
kienės palikimo klausimas. Po 
išsamaus pirm. J. Polikaičio 
pranešimo iš jo  susirašinėjimų 
ir pokalbių su ses. Igne, Nekal
tai pradėtosios švč. Mergelės 
Marijos seselių vargdienių vie
nuolijos vyresniąja, kuri pla
nuoja jaunimo stovyklos įsigi
jim ą ir pabrėžia jos svarbą vai
kams, pirmininkui pasiūlius ir 
visiems komiteto nariams pri
tarus, buvo nutarta didžiąją da
lį palikimo skirti tokiai stovyk
lai įsigyti, o mažesne suma pa
remti 18 amž. istorinio nedi
delio namo remontą, kuris pri
klauso seselių turimam kom
pleksui. Tas namas tarnautų 
našlaitėms ir toms, kurioms 
pagalbos labiausiai reikia, ku
rios studijuotų Vilniuje. Prie to 
namo, kartu su kitais gerada
riais būtų iškabinta atminimo 
lenta ir su Vandos Prunskienės 
pavarde, o stovyklavietė būtų 
pavadinta Vandos Prunskienės 
vardu.

LNGK yra nuoširdžiai dė
kingas geraširdžiams našlaičių 
rėmėjams už jų  nuolatinę pa
ramą.

Lietuvos našlaičių globos 
kom itetas, 2711 W est 71st 
Street, Chicago, IL 60629.

Aldona Smulkštienė

2. Kauno arkivyskupijos Eu
charistiniame kongrese gegužės 
25 dieną Kaune ir rugsėjo 6 die
ną Šiluvoje,

3. Jurbarko dekanato Eucha
ristiniame kongrese balandžio 
19-20 dieną Jurbarke,

4. Raseinių dekanato Eucha
ristiniame kongrese balandžio 
26-27 dieną Raseiniuose,

5. Kauno II dekanato eucha
ristiniame kongrese balandžio 
26-27 dieną Raudondvaryje.

Raginu visus tikinčiuosius 
kaip galima gausiau dalyvauti 
kiekvieno mėnesio 13 dienąren- 
giamuose atlaiduose Šiluvoje, 
įsitraukiant į dekanatų tomis die
nomis vykdomas piligrimines 
keliones į Šiluvą, parapijose ir 
savo namuose palaikyti pamal
dumą Dievo Motinai, ypač at
kreipiant dėmesį į Marijos gar
bei skirtus gegužės ir spalio mė
nesius, uoliai švenčiant visas 
Marijos garbei skirtas šventes.

Dievo Motinos apsireiškimo 
Šiluvoje 400 metų Jubiliejus bus 
švenčiamas Šiluvoje rugsėjo 6
15 dieną.

Apaštališkosios Penitencia- 
rijos leidimu, visi maldininkai, 
organizuotai atvykstantys į Ši
luvą ir ten dalyvaujantys Šven
tosiose Mišiose, gali kasdien 
gauti visuotinius atlaidus. Jubi
liejaus atlaidų metu visuotinius 
atlaidus gali gauti visi tikintieji, 
dalyvaujantys Šiluvoje Švento
siose Mišiose, priėmę Švenčiau
siąjį Sakramentą ir pasimeldę at-

PRISIMENANT VACĮ KAVALIŪNĄ 
(1907-1994)

Iškeliaudamas į amžinybę 
rašytojas pedagogas Vacys Ka
valiūnas mums paliko keturis 
romanus - Kalnų giesmė, A i
dai ir šešėliai, Dalia, Hestera 
(į anglų kalbą išversta ir išleis
ta Esther pavadinimu), dvi mo
nografijas: tautinio ansamblio 
Čiurlionis istorija Gimtosios 
žemės giesmė ir išeivių Spa- 
kenbergo stovyklos švietimo 
kronika, Lietuviškasis šviesos 
žid inys šiaurės Vokietijoje 
1946-1950: Tumo Vaižganto 
gimnazija Spackenberg, Gest- 
hacht, virš 20 novelių ir apie 
100 straipsnių literatūrinėmis 
ir kitomis temomis. Prisimena
me j į  prie savo rašomojo sta
lo, prisim enam e j į  skaitant 
įvairiomis progomis paskaitas, 
prisimename j į  ir klasėje su 
mokiniais tiek Lietuvoje tiek 
išeivijoje -Vokietijoje ir JAV - 
skiepijant jiems meilę lietuvių 
kalbai ir literatūrai.

j k

Šia proga skaitykime apie 
jo gyvenimą ir jo gyvenimo 
misiją jo pačio žodžiais:

Tai buvo 1907 m. birželio 
28 Kriaunių kaime, Alytaus 
valsčiuje ir apskrity. -Tada ir 
ten prasidėjo mano gyvenimo 
kelias. Tėviškės aplinka - di
delį, seni ir susimąstę trobe
siai, tankaus sodo žaliuojanti 
tyla, lengvais pakilimais ban
guojantis gimtasis kaimas, Ne
munas, jo  slėny Rum bonių 
bažnyčia ir amžių tolumomis 
aidintis piliakalnis, didingas 
Punios šilas, Alytus, kur įmin
ti gilūs aštuonerių gimnazijų 
pėdsakai, ir jo  apylinkių gro
žis - visa neišdildomai įsirėžė 
į mano būties gelmes ir susi
liejo su mano vidaus pasaulio 
peizažu.

Gimnaziją baigiu 1928 m. 
Kelias į Kauną ir pedagogikos, 
lietuvių ir prancūzų kalbos ir 
literatūros studijos Humanita
rinių mokslų fakultete. Jas bai
gus, pusantrų metų Karo avia-

laidų gavimo ir Šventojo Tėvo 
intencijomis.

Jubiliejinius metus baigsime 
per 2008 metų Kalėdas. Tą die
ną visose parapijose bus paau
kotos padėkos Šventosios Mi
šios, drauge meldžiant Dievo 
Motinos globos mūsų arkivys
kupijos ir parapijų bendruome
nėms.

Tegul šiuos metus ir visą mū
sų gyvenimą savo meile lydi 
Viešpats Dievas ir globoja Šilu
vos Dievo Motina.

Kaunas, 2008 metų sausio 
mėnesio 6 diena, Viešpaties Ap
sireiškimo iškilmė, Nr. 7.

Sigitas Tamkevicius, SJ, 
Kauno arkivyskupas metropoli
tas

Mons. A dolfas G rušas , 
Kauno arkivyskupijos kurijos 
kancleris

Vacys Kavaliūnas

cijoje. Pagaliau pedagoginis 
darbas. Jį pradedu Tauragės 
gimnazijoje, kur dėstau lietu
vių, prancūzų ir lotynų k. ir fi
losofijos pradmenis. O vasarą 
keliauju į Vakarų Europą. Ap
lankau Vokietiją, Čekoslovaki
ją, Šveicariją ir Prancūziją, kur 
stabteliu kiek ilgiau ir vieną se
mestrą lankau Nancy univer
sitetą.

Karas! - Dega Tauragė, ir 
visa, ką tik turėjome, sulieps
noja. Kitų metų rudenį kelia
mės į Vilkaviškio gimnaziją. 
Čia neišvengiu ir direktoriaus 
pareigų. O jos didžiai buvo ne
malonios: vokiečiai labai ati
džiai sekė kiekvieną gimnazi
jos judesį, ir mes tai kartais la
bai skaudžiai pajusdavome.

Pagaliau 1944 m. atsidu
riame Liubeke. Čia, karui pa
sibaigus, grįžtu prie pedago
ginio darbo. Tik neilgam: po 
kelių mėnesių imuosi inicia
tyvos, ir įsteigiame gimnazi
j ą  Fišbeke. O kai j i  persikelia 
Spakenbergan ja i ir vadovau
ju  1946-1949 mokslo metais, 
drauge 6 semestrus studijas 
gilindamas Hamburgo Han
zos universitete.

E m igracija . P radedam e 
krikti, yra ir kultūrinis stovyk
lų gyvenimas. Su liūdesiu ir 
skausmu 1949 m. liepos mė
nesį pakylame skrydžiui per 
Atlantą. Sustojame Clevelan- 
de. O čia gyvenimas trijų kryp
čių: darbas fabrike, lituanisti
nėje m okykloje ir studijos 
Western Reserve universitete, 
kur tarp kita ko esu išrenkamas 
koleginės garbės brolijos (fra- 
ternitas honoraria ad linguas 
romai) Phi Sigma lota nariu ir 
įgyju magistro laipsnį.

Čia, be daugelio metų dar
bo lituanistinėse mokyklose, 
vadovauju ir Pedagoginiams 
lituanistikos kursams, išleidu- 
siems penkias absolventų lai
das.

Kūryba?.. Pats pirmasis kū-

Popiežius Benediktas XVI
savo kalboje, skirtoje Tikėjimo 
doktrinos kongregacijai, pareiš
kė, kad apvaisinimas mėgintu
vėlyje (in vitro), kai žmogaus 
kiaušinėliai yra apvaisinami ne 
moters gimdoje „pažeidžia ri-

rinėlis - eilėraštis trečioje kla
sėje pirmai mylimai mergaitei. 
Nuo tada, vis kai ką parašyda
mas, kai ką gimnazijoje, Hu
m anitarų draugijos literatų  
sekcijos susirinkimuose ir ki
tur paskaitydamas, o karatais 
ir kai ką atspausdindamas, ir 
nesustojau.

O šiapus Atlanto - keletas 
romanų: Kalnų giesmė, Aidai 
ir šešėliai, Hestera ir daugiau 
vienas stalčiuje. Įvairiuose žur
naluose ir laikraščiuose - ke
liolika novelių ir keliasdešimt 
straipsnių literatūrinėmis (lie
tuvių ir prancūzų) ir kitomis te
momis, kuriuos gal būt kada 
nors išleisdinsiu Minčių ir žo
džių antrašte. Ir dar - Čiurlio
nio ansam blio m onografija 
Gimtosios žemės giesmė, dėl 
nelengvai įsivaizduojamų prie
žasčių sustojusi prie pačios pa
baigos, ir Tum o-Vaižganto 
gimnazijos istorinė apybraiža 
Šviesa sutemose, taip pat jau 
seniai galėjusi būti jos laukian
čiųjų rankose.

Ką kūrėjas gali duoti? Tik 
dalelę savo sielos atspindžių, 
kuriuose atsiskleidžia ir kūry
binis jo  Credo, ir jo  pasaulio 
ir žmogaus vizija bei sampra
ta. Centre - žmogus. Žmogus 
pačia giliąja - likimine prasme, 
kuris dvasiniais savo troški
mais ir metafiziniu ilgesiu per
žengia šios žemės kelio ribas 
ir kurio žingsniai susijungia su 
begalybės aidesiais. Tad ir įvy
kis, tik pats įvykis, nėra svar
bus, jei vaizduojamasis perso
nažas pro j į  praslenka kaip še
šėlis, jei jis  nepaliečia žmo
gaus būties gelmių, kur susi
duria jo  dvasinės konstrukci
jos pradai - praeitis ir dabar
tis. Šių laiko momentų - praei
ties ir dabarties -susitikime 
dažnu atveju ir glūdi užuomaz
ga žmogiškosios dramos, ku
rioje atsiskleidžia vidinis žmo
gaus pasaulis susiliedamas ir 
su išorine aplinka. Tad ir išori
nė aplinka nėra tik bedvasė 
žmogaus dramos dekoracija, 
bet gyva mizanscena, giliai su
sijusi su vidiniais jo  gyvenimo 
kelio momentais. - Tai kas, jei 
jis nėra susietas su erdve, psi
chinėje plotmėje neegzistuoja.

Literatūroje, kaip ir apla
mai mene, neišvengiamai išky
la ir estetikos ir etikos - grožio 
ir gėrio - santykių problema. 
Tai problema, kuri vargu ar ka
da nors bus galutinai išspręs
ta. Čia tesinorėtų pastebėti, 
kad grožis ir gėris yra transcen
dentinės kilmės ir savo gelmė
se susitinka. Tad ir tai, kas gra
žu, negali prieštarauti tai, kas 
gera.

bą, saugančią žmogaus oru- 
mą“.Tikėjimo doktrinos kon
gregacija, kuriai vadovavo kar
dinolas Joseph Ratzinger prieš 
tapdamas popiežiumi, yra ka
talikų moralinio ir religinio mo
kymo sergėtoja. bernardinai.lt

bernardinai.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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” .

KOVO 30 d., sekmadienį, 11:30 v.r., Atvelykio vaišės Sv. Jur
gio parapijos salėje.

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

GEGUŽES 10 d., šeštadienį, 6 v. v. Sv. Kazimiero Lituanistinės 
mokyklos 50 metų jubiliejus.

GEGUŽES 11 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Sv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽES 26 d., 8:30 v.r. - Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Sv. Jurgio parapijoje.

RUGSĖJO 14 d., nuo 11:30 v. ryto - Sv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

LAPKRIČIO 16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Sv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

L A I Š K A I

AŠ NIEKADA NESIGILĖČIAU ATVAŽIAVĘS 
Į LIETUVĄ

Vaikystėje aš niekada negal
vojau, kad teks važiuoti į Lie
tuvą, niekada nesivadinau Lie
tuviu, bet džiaugdavausi savo 
pavarde, bet ir tai tik todėl, kad 
niekas negalėjo jos ištart.

Kai man buvo 12 metų, aš 
susidomėjau savo šeimos isto
rija, norėjau sužinoti savo kil
mę. Ji prasidėjo 1964 metais, 
kai mano senelis išvažiavo į 
Kazachiją, nes tapo naujakuriu, 
kaip ir kiti tūkstančiai žmonių. 
Visą gyvenimą dirbo šachtinin
ku ir užaugino 4 vaikus, vienas 
iš jų  - mano tėtis. Jis niekada 
nemokėjo lietuvių kalbos ir ne
laikė savęs lietuviu. Dėl to aš 
niekada negirdėjau jokių isto
rijų apie šeimą. Kai man buvo 
14, išgirdau, kad yra tokia gali
mybė - važiuoti į Lietuvą. Iš 
pradžių aš pagalvojau, kam 
man ta Lietuva, kam aš ten rei
kalingas, po to aš supratau, kad 
europietiškas išsilavinim as 
man tik pravers. Nusprendžiau 
važiuoti ir tai tik dėl išsilavini
mo. Tuo labiau, kai sužinojau, 
kad Lietuva, tai viena trečioji 
dalies apskrities, kur aš gyve
nau, nuliūdau, kai atvažiavau į 
Lietuvą iš pradžių buvo labai

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdim a treč ia d ien ia is  
10:00-11:00 va l. vak . iš  WPAT s t o t ie s  930 AM b an ga.

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

baisu, nes buvau nežinomojoje 
šalyje beveik vienas, pradėjau 
viską nuo nulio, stengiausi iš
sisukti, kaip tik galėjau. Kartais 
kovojau su savimi, keičiau po
žiūrį ir idealus. Po kurio laiko 
pajutau, kad Lietuva - tai mano 
tėvynė, stengiausi kuo greičiau 
išmokti lietuvių kalbą, kad ga
lėčiau bendrauti ir bendradar
biauti su tikrais lietuviais. Man 
pasisekė ir aš gana greitai išmo
kau kalbėti. Pradėjau lankyti vi
sokiausias konferencijas ir su
sitikimus. Pradėjęs bendrauti aš 
supratau, kad lietuviai yra la
bai geri žmonės, mane labai šil
tai priėmė ir man tai patiko.

Vėliau aš suradau savo lie
tuvišką giminę, su kuria mūsų 
šeima neturėjo ryšio 20 metų. 
Siuo metu mes labai gerai ben
draujame, o ateityje planuoja
me suorganizuoti bendrą visos 
giminės suvažiavimą.

Taigi aš niekada nesigailė
jau atvažiavęs į Lietuvą. Aš esu 
lietuvis ir tuo didžiuojuosi. Jei 
galėčiau atsukti laiką atgal, aš 
važiuočiau į Lietuvą net nesu
simąstęs.

Dionisas Marcinkevičius,
10 kl., Vilnius

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMAS
Ketverius metus brandintas 

Žmonių palaikų laidojimo įsta
tymas, regis, turėjo sudėti visus 
taškus ant "i", tačiau praktiškai 
su šio įstatymo įgyvendinimu 
susiduriantys specialistai sako, 
kad j į  jau dabar reikėtų kurti iš 
naujo, rašo Vakarų ekspresas.

Praėjusių metų pabaigoje 
Lietuvos Seimas pagaliau pri
ėmė Žmonių palaikų laidojimo 
įstatymą, kuris reglamentuoja 
laidojimo sąlygas ir tvarką. Įsta
tyme įtvirtinti ir iki šiol Lietu
voje nereglamentuoti žmogaus 
tvarkymo būdai - kremavimas ir 
balzamavimas.

Iki šiol lietuviai deginti arti
mųjų palaikų važiuodavo į Ry
gą, tad tik priėmę įstatymą kai 
kurie Seimo nariai džiūgavo, esą 
dabar ne tik bus taupoma Lietu
vos žemė, bet ir nebebus duo
dama uždirbti kaimynams.

Tačiau galimybės deginti pa
laikus Lietuvoje dar teks ilgo
kai palaukti.

"Gal atsiras krematoriumai, 
nežinia, kaip čia bus. Gal vyriau
sybė, verslininkai tarsis dėl jo  
statybos? Iš pradžių atitinkamos 
institucijos turi jam tinkamąvie- 
tą surasti, žinoma, paskui dar 
bus gyventojų pasipriešinimas, 
nes šalia krematoriumo juk nie
kas nenorės gyventi. Dabar daug 
kur privačios žemės, tai gal ją  
nupirks?" - nieko konkretaus ne
galėjo pasakyti viena iš įstaty
mo autorių konservatorė Vida 
Marija Cigriejienė. Ji prognoza
vo, kad verslininkų susidomėji
mas krematoriumo statybomis 
vis dėlto atsiras, nes neva kol ne
buvo įstatymo, ir domėjimasis 
tebuvęs labiau teorinis.

Kai kuriems gyventojams 
nerimą kelia ir įstatyme numa
tytas pelenų barstymas. Jie ne
pageidauja, kad pelenai būtų 
barstomi kur papuola, o uosta
miesčio gyventojai nerimauja, 
kad norinčiųjų pelenus išbarstyti 
prie jūros gerokai padaugės.

V. M. Cigriejienė akcentavo, 
kad pelenų barstymas įstatyme 
reglamentuotas - tai daryti bus 
galima tik naujose kapinių teri
torijose tam specialiai skirtose 
vietose - barstymo laukuose ar 
kitur. Tačiau pati Seimo narė pri
pažino, kad sukontroliuoti, jog 
pelenai nebūtų barstomi kur pa
norėjus, sudėtinga ir beveik ne
įmanoma.

Jūroje gal barstė ir barstys 
pelenus. O kaip tu juos sukon
troliuosi? Nors įstatyme parašy
ta: "Barstymo lauke ir kitur", - 
sakė Seimo narė, apeliuodama į 
žmonių sąmoningumą.

Vyskupų konferencijos at
stovams buvo užkliuvę ir įsta
tymo projekte numatyta galimy
bė urną su mirusiojo pelenais 
laikyti namuose. Dvasininkai tai 
komentavo kaip nepagarbą mi
rusiajam. Taip įstatyme atsirado 
nuoroda, kad urną namie gali
ma laikyti tik laikinai.

Parlamentarės manymu, to
kia galimybe galės pasinaudoti 
užsienyje dirbantys lietuviai. Pa
vyzdžiui, mirus artimam žmo
gui, urna su pelenais galės būti 
palaidota ir po trijų mėnesių, grį
žus artimiesiems iš užsienio. Dar 
daugiau klausimų kelia įstatyme 
reglamentuotas balzamavimas.

Nors Seimo narė teigia, jog 
balzamuoti mirusiųjų kūnus at
eityje galės tik specialius moks
lus baigę profesionalai, rituali
nes paslaugas teikiančių įmonių 
atstovai tikina, kad kai kurie jų  
užsienio specialistų apmokyti 
darbuotojai tai gali daryti jau da
bar. "Balzamavimas - specialus 
"įėjimas" į kraujagysles, kraujo 
išleidimas ir cheminių medžia
gų įleidimas, tik oda nenuken
čia. Jei norėsit, kad jus mėnesį 
palaikytų kaip Leniną, galėsit 
prašyti balzamuoti", - aiškino V. 
M. Cigriejienė. Ji sakė, kad šiuo 
metu balzamuoti galėtų tik Kau
no anatomijos institutas, turin
tis visą reikiamą įrangą. Tiesa, 
tam dar turi būti skirtos specia
lios patalpos. Kur kūnas turėtų 
būti laikomas po to, dar tik nu
spręs poįstatyminiai aktai.

"Juk nebalzamuos kūno lai
dojimo biuruose ant kušetės - 
neturės tam sąlygų, nes turi būti 
specialios laboratorijos. Nebus 
dabar dar tų  balzamavimų", - 
viena iš projekto autorių nesuti
ko, kad tuo galėtų užsiimtų ir ri
tualines paslaugas teikiančios 
įmonės. Pasak Lietuvos rituali
nių paslaugų asociacijos valdy
bos pirmininko Gintauto Gylio, 
praktikams šis įstatymas kelia ir 
nuostabą, ir nerimą, o kai kurio
se vietose - net juoką. Jo teigi
mu, šis įstatymas nesprendžia 
jokių problemų: piktnaudžiavi
mo ritualinėmis paslaugomis, 
klientų apgaudinėjimo, nepage
rino ir laidojimo paslaugų koky
bės, nes dabar tuo gali užsiimti 
kas nori.

"Mes gauname daug skundų 
dėl to, kokios būklės mirusieji 
parvežami iš užsienio. Ką šis 
įstatymas keičia? Nieko. Kas 
šiandien įstatyme reglamentuo-

vus
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DIRVAI
AUKOJO

D. Januta, Oakland, C A .............122
Z.Obelenis, Novelty, O H ............. 45
J. Raibys, Ventura, C A ................. 45
K. Sventoraitis, Jamaica, N Y .......45

M.Matusz, Delran, N J ................. 42
S.Dimas, Middle Vili., N Y ..........30
J.Siaučiūnas, Cicero, IL ............... 25
E. Sluder, Centennial, C O ............25
D.Sulmar, Springfield, P A ........... 25
F. Bočiūnas, Spring Hills, F L ......23
J. Cinkus, Downers Grove, I L ......22
R. Sakienė, Glendale, C A ............. 22
V.Gelgota, Willoughby, O H .........20
S. Gricius, Santa Monica, CA...... 20
R. Jagminas, Bridgewater, M A .... 20
K. Biliūnas, Willowick, OH ........ 15
M. Bartkus, Pepperell, M A ........... 10
B.Briedis, Chicago, IL ................  10
I.Juodišius, Cleveland, O H .......... 10
I. Matonis, Willow Grove, PA ...  10
S. Ignatavičius, Cleveland, OH ....  5
N. Palubinskas, Cleveland, OH .... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

jama kaip balzamavimas, labiau 
tėra tam tikrų žmonių fantazijos 
vaisius nei įgyvendinama realy
bė. Gal įstatymas sugalvotas 
tam, kad būtų galima padaryti 
naują verslą? Kai kuriose vieto
se apie balzamavimą net nusi
šnekėta. Seimo nariai j į  priėmė 
net neįsigilinę. Įstatymais taip 
pat nepastatytas krematoriumas. 
Ir anksčiau jo  niekas nedraudė 
statyti, tačiau norinčiųjų tai da
ryti neatsirado. Negirdėjau, kad 
ir dabar kas nors keistųsi", - sa
kė jis. LGĮTIC

mailto:amberwings@mac.com
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R. BERANKIS PLANETOS TENISININKŲ VERTINIME 
PAKILO PER 46 POZICIJAS

Lietuvos tenisininkas Ri
čardas Berankis Teniso pro
fesionalų asociacijos (ATP) 
reitingų lentelėje iš 706-osios 
vietos pakilo į 660-ąją. 17- 
metis lietuvis turi 27 taškus. 
Už patekim ą į JAV, Floridos 
valstijoje, vykusio turnyro, 
kurio prizų fondą sudarė 10 
tūkst. JAV dolerių, pusfinalį 
R. Berankiui atiteko keturi 
vertinimo taškai.

Lietuvos tenisininkui dar 
neįskaityti du taškai už pate
kim ą į praėjusią savaitę Flo-

Eurolygos A grupės rungtynėse Sienos "Montepaschi" žaidėjas 
Kšištofas Lavrinovicius (dešinėje) blokuoja Pirėjo "Olympiacos" 
krepšininko Lynn Greer metimą.

rcc tr icG  i  m p o r t y
IVt’ Sell Kolainiai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and Morel
794 East 185th St.* 216-531-6720
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E.annihai. 
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S P O R T A S

ridoje vykusio kito turnyro, 
kurio prizų fondą sudarė taip 
pat 10 tūkst. JAV dolerių, 
ketvirtfinalį.

R. Berankis Dalas (JAV) 
vykstančio „AT&T Challen
ger o f Dallas“ turnyro, kurio 
prizų fondą sudaro 50 tūkst. 
JAV dolerių, pirmajame rate 
susitiks su 163-iąja pasaulio 
rakete 24-erių metų šveicaru 
Stephane Bohli.

Kitas Lietuvos tenisinin
kas Gvidas Sabeckis išliko 
570-as (38 tšk.).

Laurynas Grigelis, turin
tis vieną tašką, užima 1488- 
ą ją  vietą.

Pirmauja šveicaras Roger 
Federer (6630 tšk.). A ntrąją 
vietą užima ispanas Rafaelis 
Nadalis (5980 tšk.), trečiąją 
- „Australian Open“ čempio
nas serbas Novak Djokovič 
(5165 tšk.).

„Australian Open“ finali
ninkas prancūzas Jo Wilfrie- 
d Tsonga iš 38-osios vietos 
pakilo į 18-ąją (1489 tšk.).

LRT

VILNIUI - 100 KREPŠINIO 
AIKŠTELIŲ

V iln iu s , vasario  1 d. 
(ELTA). Vilniuje iki 2010 me
tų  rengiam asi atnaujinti 90 
krepšinio aikštelių ir įrengti 10 
naujų. Tai numatyta projekte 
"100 krepšinio aikštelių Vil
niaus jaunimui". Aikštelėms 
įrengti tikimasi pritraukti ir 
privačių lėšų.

Šį projektą sostinės versli
n inkam s p ris ta tė  V iln iaus 
miesto meras Juozas Imbrasas. 
Susitikime su meru dalyvavo 
daugiau kaip 20 bendrovių, 
tarp kurių buvo sporto klubų, 
prekybos tinklų ir kitų įmonių, 
atstovai.

"Šiuo metu svarstome įvai
rias tokių aikštelių įrengimo 
galimybes. Viena iš jų  - pri
traukti privačius investuotojus. 
Savivaldybė galėtų padengti 
iki 70 proc. krepšinio aikšte
lės įrengimo kaštų ir organi
zuoti visus darbus", - sakė 
miesto meras J. Imbrasas.

Šiuo metu sostinėje daugu
ma veikiančių krepšinio aikš
telių yra jau senos, apšiurusios, 
dažnai prastai apšviestos.

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

LITHUANIAN CREDIT UN

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 TAI POMO.II SĄSKAITA IKI $100.000 Y R A APDRAUSTA (NCUA)

IEŠKAU NUSIPIRKTI v
lietuvių dailininkų J.Rimšos, V.Vizgirdos, K. Ši

monio, Puzino, Galdiko, Domsaičio, Jonyno, Pet
ravičiaus, Igno, Sklėriaus, Kasiulio, Kiaulėno, 
Varno, Rato ir daugelio kitų lietuvių dailininkų
sukurtus paveikslus, grafikos darbus.

Papildomai įsigyčiau senų t.y. prieškarinių foto
grafijų su Lietuva bei su Lietuvių Emigrantais JAV. 

Telefonas: 617 459-9952 (USA)
Email: modeboston@yahoo.com 

Adresas: Modestas Rimkus 
34 Presidential Drive Apt. 6 

Quincy, MA 02169

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

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

www.ClcvctnndHouMngM.arkct.com 
wwv.LyndhurslOhioHorocs.com 
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Fixler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204
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JAKOBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
William J. Jakubs Sr.
William J. Jakubs Jr
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt

Lkenzljuotl direktoriai Ir batzamuotojal
East leStij fe w t  CkmUod. ON* 44119

56000 LsUsbom BM. EiatUie. Ohio 44095
wwton«rci a  531-7770

LaMoftrvlu kcptycla enJvt vėsinama.

Mdett «adW wtomoMlams pastatyti.
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