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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
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V ISIE M S D Ž IA U G SM IN G O  A L E L IU JA !

MEMORANDUMAS 
SU JAV DĖL VIZŲ

Briuselis, kovo 14 d. (ELTA). Lietuva dvi
šalį memorandumą su Jungtinėmis Valstijomis 
dėl bevizio režimo pasirašys jau pirmadienį, pa
tvirtino premjeras Gediminas Kirkilas. Toks su
sitarimas Lietuvai yra pirmas politinis žings
nis, siekiant prisijungti prie bevizio režimo su 
JAV programos.

Analogiškus memorandumus jau  pasirašė 
Čekija, Estija ir Latvija. Tokie žingsniai pasta
rosiomis savaitėmis sukėlė karštas diskusijas 
Europos Sąjungoje (ES), ar valstybės narės ne
viršijo savo kompetencijos ribų.

"Europos Komisija prieštaravo dvišaliams 
susitarimams, bet šis klausimas šiuo metu jau 
nekeliamas. Lietuva (memorandumą - ELTA) 
pasirašys pirmadienį", - sakė Briuselyje viešin
tis G. Kirkilas.

Savo ruožtu prezidentas Valdas Adamkus vi
siškai nepagrįstomis pavadino kalbas, kad dvi
šalės, o ne Europos Komisijos vardu vykdo
mos derybos ir atskiri susitarimai skaldo ES 
vienybę. "Atskirų valstybių bandymas savo pi
liečiams suteikti galimybę laisvai judėti nėra 
vienybės ardymas. Bandysime šį klausimą, kaip 
ir daugelį kitų, spręsti kompromiso būdu", - sa
kė V. Adamkus.

Pagal optimistines prognozes, Lietuvos pi
liečiai į JAV be vizų galės vykti jau  šių metų 
pabaigoje.

ATIDENGTA MEMORIALINĖ LENTA 
A. RAMANAUSKUI-VANAGUI

PALANKIOS SĄLYGOS DĖRĖTIS 
DĖL IGNALINOS ATOMINĖS JĖGAINĖS

IŠ MINSKO IŠVYKSTA 
JAV AMBASADORĖ

M inskas , kovo 12 d. ELTA). Jungtinių 
Valstijų ambasadorė Baltarusijoje Karen 
Stewart trečiadienį išvyksta iš šalies, nes 
valdžios pareigūnai ragino j ą  grįžti į Wa- 
shingtoną, pareiškė Baltarusijos opozici
jo s vadovas. "Šiandien j i  išvyksta iš ša
lies, - po susitikimo su K. Stewart teigė 
Jungtinės piliečių partijos vadovas Anato
lijus Lebedka. - Ambasadorė pareiškė, kad 
sprendimas buvo priimtas po to, kai Bal
tarusijos valdžios pareigūnai pakartotinai 
ja i patarė išvykti. Ji mano, kad iš šalies 
išvyksta laikinai".

Baltarusija, Vakarų kaltinama svarbiau
siųjų žmogaus teisių  pažeidimu, praeitą 
penktadienį atšaukė savo ambasadorių iš 
Jungtinių Valstijų ir ragino K. Stewart iš
vykti iš Minsko.

Jungtinių Valstijų valstybės departa
mentas iš pradžių teigė, kad K. Stewart pa
siliks Minske, kadangi nebuvo paskelbtas 
joks oficialus įsakymas, liepiantis ja i iš
vykti.

Baltarusijos pareigūnai pareiškė ėmęsi 
tokių veiksmų atsakydami į naujas sank
cijas prieš nacionalinę naftos produktų 
įmonę "Belneftechim". Vakarų šalys Bal
tarusijai yra skyrusios įvairių sankcijų.

Panevėžys, kovo 14 d. (EL
TA). Vienam žymiausių Lietu
vos pokario rezistencijos vadų 
Adolfui Ramanauskui-Vanagui 
atminti Panevėžyje penktadienį 
atidengta memorialinė lenta. 
Kovo 6-ąją paminėtos A. Rama
nausko-Vanago gimimo 90- 
osios metinės.

Pasak savivaldybės admi
nistracijos kultūros paveldo spe
cialistės Loretos Paškevičienės, 
paminklinė lenta generolui at
minti įrengta ant Panevėžio pra
dinės mokyklos sienos. 1939 
metais į šį pastatą buvo perkel
tas Klaipėdos pedagoginis uni
versitetas, kuriame mokėsi ir A. 
Ramanauskas-Vanagas. Pane
vėžio miesto savivaldybė atmi
nimo įamžinimui skyrė 5 tūks
tančius litų.

Gimęs JAV, A. Ramanaus
kas-Vanagas augo Lietuvoje. 
Čia jis baigė Klaipėdos pedago
ginį institutą bei Kauno karo 
mokyklą.

1945 metais prasidėjus ant
rajai sovietų okupacijai, įsitrau
kė į rezistencijos judėjimą, o 
1948 m. buvo išrinktas Pietų 
Lietuvos partizanų vadu.

1950 m. pradžioje A. Rama
nauskas-Vanagas paskirtas Lie

tuvos laisvės kovos sąjūdžio 
ginkluotųjų pajėgų vyriausiuo
ju  vadu. Už nuopelnus jis buvo 
vadovybės apdovanotas 1-ojo ir 
2-ojo laipsnio Laisvės Kovos 
kryžiais.

1956 m etais pakliuvęs į 
KGB rankas, po beveik trejus 
metus trukusių kankinimų KGB 
kalėjime Vilniuje, pulkininkas 
buvo sušaudytas. Iki šiol nėra ži
noma, kur A. Ramanauskas-Va
nagas yra palaidotas.

Partizanų vado nuopelnai 
įvertinti tik Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. 1997-aisiais 
jam buvo suteiktas kario sava
norio statusas, dar po metų - di
misijos brigados generolo laips
nis. 1998 ir 1999 m. A. Rama
nauskas-Vanagas apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus 2-ojo ir 1-ojo 
laipsnio ordinais.

Įteikta interpeliacija Lie
tuvos prem. Gediminui Kirki
lui. Balsavimas dėl pasitikėji
mo juo Seime turėtų būti ba
landžio pradžioje. Ją inicijuo
ja  partija "Tvarka ir teisingu
mas", ją  remia ir kitos opozi
cinės politinės jėgos - Tėvynės 
sąjunga, Liberalų sąjūdis ir 
Darbo partija. LGĮTIC

Briuselis, kovo 14 d. Eu
ropos Sąjungos viršūnių susi
tikime priimti sprendimai su
daro palankias sąlygas konsul
tuotis su Europos Komisija dėl 
Ignalinos atominės elektrinės 
darbo pratęsimo. Tai, komen
tuodami Europos Vadovų Ta
rybos išvadas, penktadienį sa
kė prezidentas Valdas Adam
kus ir premjeras Gediminas 
Kirkilas.

Penktadienį patvirtintose 
išvadose buvo įtrauktos nuo
statos dėl pagalbos izoliuotos 
energetikos rinkoms, taip pat 
sutarta, kad integruota klima
to kaitos energetinio saugumo 
politika bus vykdoma išsau
gant stiprų šalių vystymąsi.

"Rezultatai praktiškai atve
ria kelią konsultacijoms", - at
sakydamas į Eltos klausimą sa
kė G. Kirkilas.

Premjero teigimu, šios iš
vados kertasi su reikalavimu 
uždaryti antrąjįjėgainės bloką 
ir neoficialiais pasiūlymais 
kaip alternatyvą Lietuvai skir
ti didesnę kvotą šiltnam io 
efektą sukeliančių dujų emisi
jai.

"Jeigu bus tokie energijos 
kaštai, kaip rodo mūsų studi

ja, tikėtis tokio pat tvaraus vys
tymosi negalime. Manau, kad 
išvada mums yra palanki. Ji su
kuria visiškai kitą situaciją ir 
atsipirkti papildomomis emisi
jomis Komisija negalėtų", - sa
kė G. Kirkilas.

Anot premjero, šiandien si
tuacija yra iš esmės pasikeitu
si nuo tų metų, kai vyko dery
bos dėl Ignalinos - anksčiau 
apie energetinį solidarumą ir 
saugumą buvo tik kalbama, o 
dabar šie klausimai yra įtvir
tinti dokumente.

"Galime sakyti, kad lieka 
tik formalūs dalykai. Bet net 
ir Stojimo sutartyje mes įžvel
giame kai kurias pozicijas, ku
rios galbūt galėtų palengvinti 
mūsų konsultacijas", - teigė G. 
Kirkilas.

Prezidentas V. Adamkus, 
anksčiau primygtinai tvirtinęs, 
kad Lietuvos delegacija į Briu
selį neatvyko derėtis dėl Igna
linos, penktadienį sakė, kad 
kalbos apie elektrinės darbo 
pratęsimą vis dar yra aktualios. 
Prezidento teigimu, laimėjimu 
reikėtų laikyti tai, kad šis klau
simas nebėra ignoruojamas.

"Nebuvo pasakyta, kad iš 
viso klausimas nekeliamas ir

ES IR JAV SUSITARĖ
DĖL BEVIZIO REŽIMO
Europos Sąjunga ir Jungti

nės Valstijos susitarė dėl bevi
zio režimo derybų pobūdžio. 
JAV derėsis bendrai su Bendri
ja  bei taip pat ves derybas su 
atskirom is šalimis, pranešė 
BBC .

ES pareigūnai buvo nepa
tenkinti narių individualiomis 
derybomis su JAV ir tokiu bū
du priimtais sprendimais.

Šis klausimas labiausiai ak
tualus Vidurio ir Rytų Europos 
šalims. JAV sutinka įvesti be
vizį režimą valstybėms, kurios 
suteikia tam tikras saugumo 
garantijas.

Toks sprendimas buvo pri
imtas per susitikimą Slovėni
joje, kuriame dalyvavo ES tei
singumo kom isaras Franco 
Frattinis ir JAV krašto saugu
mo sekretorius Michael Cher
toff. Bendrame pareiškime pa
skelbta „dviguba derybų ten
dencija“, pagal kurią Vašing
tonas galės vienu metu derėtis 
su ES ir su atskirų šalių parei
gūnais.

nediskutuotinas. Pasiekėme, 
kad apie tai bus kalbama", - sa
kė V. Adamkus. Prezidentas 
pritarė nuomonei, kad pasiek
ti rezultatai sukuria teigiamą 
foną konsultacijoms ateityje.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos parlamentarai pasiryžo per naująją sesiją patvir

tinti net 339 teisės aktus, dalis jų  - labai svarbūs. Tačiau po 
atostogų pradėti dirbti - sunku, todėl pirmiausia Seimas ėmėsi 
beprasmių, bet nevarginančių klausimų svarstymo, rašo dien
raštis "Vakaro žinios". Česlovo Juršėno, pirmadienį per pirmąjį 
pavasario sesijos posėdį pristačiusio numatytų darbų progra
mą, teigimu, "trečdalio, o gal net pusės projektų net nepradėsi
me nagrinėti". Pirmasis posėdis tetruko trumpiau nei 3 valan
das. Nieko rimto nebuvo nuspręsta. Pasiginčyta dėl vieno as
mens skyrimo Konstitucinio Teismo teisėju, dėl Seimo Etikos 
ir procedūrų komisijos, seniūnų sueigos sudėties.

Antrojo posėdžio - darbotvarkė kelia šypseną. Seimas di
džiąją posėdžio dalį - mažiausiai valandą - skirs ginčams, ar 
Lietuvai reikia dar 5 papildomų atmintinų dienų. Ketinama at
mintinomis paskelbti energetikų, kūno kultūros ir sporto, teat
ro, Angelų sargų, žvejo dienas. Šiuo metu, neskaitant 13 šventi
nių, Lietuva turi ir 49 atmintinas dienas. Jei prie jų  prisidės dar 
penkios, ką  nors švęsime kas penktą dieną. Seimas ketvirtadie
nį svarstys ir daugiau "prioritetinių" klausimų. Bus ginčijama
si, ar iš etikos sargų sąrašo išbraukti parlamentarą Kęstutį Či- 
linską, dėliojama Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudėtis, 
diskutuojama, ar galima žmonėms dirbti per šventes...

Seimo nariai po atostogų į plenarinių posėdžių salę grįžo 
nelabai patenkinti, nes reikėjo dirbti gražią pavasario dieną, kai 
kiti žmonės poilsiavo. Per pavasario sesiją Seimas, be kitko, 
turės išspręsti nemažai vadinamųjų kadrų klausimų. Jau pirma
me posėdyje buvo pristatyti trys kandidatai į Konstitucinio Teis
mo (KT) teisėjus - Egidijus Šileikis, Pranas Kuconis ir Algir
das Taminskas. Jie jau kitą savaitę turėtų būti Seimo paskirti ir 
pradėti eiti savo naujas pareigas vietoj trijų kadenciją baigusių 
KT teisėjų, tarp jų  ir dabartinio Teismo pirmininko Egidijaus 
Kūrio, todėl vėliau sesijoje bus sprendžiamas ir naujo pirmi
ninko klausimas. Gegužę bus paskirta naujos sudėties Vyriau
sioji rinkimų komisija. Be to, naujai susiformavusi valdančioji 
dauguma pasiryžusi reikšti nepasitikėjimą Seimo pirmininko 
pavaduotoju, Europos reikalų komiteto pirmininku Andriumi 
Kubiliumi ir į šį postą pasodinti į valdžią grįžusių sociallibera
lų atstovą Antaną Valionį.

Konservatoriai rinkosi į partijos suvažiavimą, kuris įsisiū
bavo, kai partijos pirmininkas Andrius Kubilius ir garbės pir
mininkas Vytautas Landsbergis priminė, jog nenumaldomai ar
tėja rinkimai. A. Kubiliaus tvirtinimu, Lietuvoje sveiko proto 
esą daugiau nei kas nors mano, todėl populistų valdžia neturi 
ateities. Pasak A. Kubiliaus, Lietuva gali apsisaugoti nuo už
sienio valstybių pinklių turėdama "normalią vyriausybę", o to
kią, anot jo, gali suformuoti tik konservatoriai, todėl dabar val
dantieji prieš juos ėmė galąsti ginklus. Konservatorių patriar
cho V. Landsbergio tvirtinimu, Lietuva priėjo istorinį posūkį, 
kuris išryškės per rudenį vyksiančius Seimo rinkimus. Pasak 
konservatoriaus, būsimuose Seimo rinkimuose susigrums du 
flangai, kurie atstovaus skirtingoms Lietuvos ateities vizijoms: 
vienas jų, jo  nuomone, gali būti vadinamas "valstybės pardavė
jų  flangu", kitas - "kiaulystėms besipriešinančiu susivienijimu".

Tėvynės Sąjungos (konservatorių) suvažiavime Lietuvių tau
tininkų sąjunga galutinai prisijungė prie konservatorių. Tauti
ninkų sąjungos vadovas Gintaras Songaila tapo TS prezidiumo 
nariu, tačiau atsisakyta jam  suteikti partijos vicepirmininko pa
reigas. LGĮTIC

Po daugelio metų iš JAV Kongreso narių ir iš Atstovų rūmų pirmi
ninko pareigų pasitraukė Dennis J. Hastert, jo terminui pabaigti 
buvo išrinktas Illinois valstijoje nebe respublikonas, bet demokra
tas fizikas Bill Foster, dešinėje. Jį po rinkimų sveikina Illinois se
natorius Richard J. Durbin. B. Foster pasisakė už greitą Amerikos 
karių sugrąžinimą iš Irako. Demokratai džiaugiasi, kad jis buvo 
išrinktas, nes 14 kongresinė sritis visados balsuodavo už respubli
konus.

Respublikonų kandidato 
kelias į Baltuosius rūmus bus 
sunkus. Tiesa, John McCain, 
entuziastingam lošėjui ir ne
pataisomam laimę nešančių 
amuletų kolekcionieriui, vel
niškai sekasi. Tam, kad jis lai
m ėtų Respublikonų partijos 
nominaciją, Mike Huckabee 
turėjo nugalėti M itt Romney 
Iowa, Rudy Giuliani -  laiky
tis žlugdančios strategijos, 
Fred Thompson -  susirgti nar- 
kolepsija, o paties M cCain 
reikalai klostytis puikiai..

Bet ar senatoriaus sėkmė 
neapleis, pasibaigus pirm i
niams rinkimams? Nerimą ke
liančių ženklų yra. Sausio 21 
d. New York Times paskelbė 
istoriją, kurio je teigė, kad 
McCain turėjo pernelyg arti
mus santykius su lobiste. Po 
keturių dienų Demokratinis 
nacionalinis komitetas patei
kė nusiskundimą Federalinei 
rinkim ų kom isijai kuriam e 
teigė, kad McCain kampanija 
pažeidė išlaidų  apribojim o 
įstatymą.

Trumpalaikė žala nebuvo 
labai didelė. New York Times 
užnuodijo savo istoriją link
čiojim ais ir m irkčiojim ais. 
Debatai apie McCain kampa
nijos finansavimą tokie sudė
tingi, kad tik advokatai juos 
supranta. McCain kampanija 
dabar surenka daugiau pinigų 
nei bet kada ir už tai gali dė
koti konservatorių įtūžiui ant 
„liberalios žiniasklaidos“ .

Vis dėlto abi istorijos ro
do ilgalaikę problem ą -  pi
nigus, o ne seksą. Jis pristato 
save kaip rykštę ypatingiems 
interesams ir kūjį lobistams. 
Jis taip pat nori, kad žmonės 
j į  laikytų savarankišku refor
matoriumi, kuris mėgino su
tvarkyti JAV rinkimų kampa
n ijų  finansavim o sistem ą. 
Kandidatui į prezidentus tai 
gali reikšti praktiškai tą  patį, 
kaip užsiklijuoti sau ant nu
garos ženklą su užrašu „spirk 
man“ .

McCain nėra svetimas lo
bistų pasauliui. Keli jo  perso
nalo darbuotojai, įskaitant ir 
kampanijos vadovą Rick Da
vis, yra lobistai, kaip ir 60 
dosniausių jo  kampanijos rė
mėjų. Senatorius mėgsta pa
skraidyti korporacijoms pri
klausančiais reaktyviniais lėk
tuvais. Viešųjų finansų siste
ma, kurią pats McCain padė
jo  suprojektuoti, yra tokia 
griozdiška, kad net jos kūrė
ju i j i  atrodo kaip košmaras.

New York Times straipsnis 
parodo dar vieną dalyką, kuris 
turėtų kelti nerimą McCain: iš 
susižavėjimo alpstantys žurna
listai gali j į  apleisti ir pasirinkti 
jiems labiau patinkantį kandi
datą. McCain neturėjo proble
mų patraukiant į savo pusę ži- 
niasklaidą, kai jo  priešininkai

JAV PREZIDENTINES LENKTYNES

Senatorius John McCain su žmona Cindy patenkintas, jog jau turi 
pakankamai balsų, kad būtų Respublikonų partijos kandidatu JAV 
prezidento pareigoms. AFP nuotr.

buvo George Bush ir M itt 
Romney. Po kelių valandų pa
šnekesių su senatorium i jo  
kampanijos autobuse Straight 
Talk Express dauguma žurna
listų jau  „valgė iš jo  rankų“. 
Bet kas nutiks, kai jo  priešinin
ku taps nuostabiausias vaiki
nas mieste?

Tuo M cCain problem os 
nesibaigia. Paprastais metais 
jis galėtų didžiuotis savo pra
našumu nacionalinio saugu
mo srityje. Jis yra karo did
vyris, didžiąją savo profesio
nalaus gyvenimo dalį pralei
dęs svarstydamas karo ir tai
kos klausimus. Jis yra karin
gas valstybėje, kurioje karin
gumas paprastai laikomas do
rybe. McCain norėjo „atmuš
ti priešiškas blogas valstybes“ 
1999 metais, kai Bush kalbė
jo  apie kuklesnę užsienio po
litiką (ar pamenate tai?).

Bet šis pranašumas buvo 
įveik tas karo  Irake. Už 
McCain su šiuo karu artimiau 
yra siejami tik Bush ir Dick 
Cheney. Jis buvo vienas entu
ziastingiausių puolimo rėmė
jų. Apklausų rezultatai rodo, 
kad McCain yra pirmas pasi
rinkimas tarp tų  respublikonų 
rinkėjų, kurių didžiausias rū
pestis yra Irakas. Jis teigia, kad 
jam  „visai nieko tokio“, jeigu 
JAV kariai liktų Irake „galbūt 
šimtui metų“ .

Bet ar galima sėkmingai 
mėginti tapti prezidentu gi
nant nenusisekusį ir nepopu
liarų karą? Neseniai atliktos 
apklausos rodo, kad maždaug 
du trečdaliai rinkėjų nori, jog 
kariai grįžtų namo per metus. 
Tarp šių žmonių yra trečdalis 
respublikonų ir daugiau nei 
90% demokratų. Puolimo sėk
mė p rak tiškai nesum ažino 
amerikiečių noro palikti Ira
ką irakiečiams.

McCain šiuo klausimu ne
seniai nusilenkė viešajai nuo
monei. Jis „paaiškino“ savo pa
stabą apie šimtą metų (McCai
n kalbėjo apie karių buvimą Ira
ke, o ne didelio masto okupa
ciją). Jis netgi teigė, kad JAV 
dalyvavimas Irake „baigsis 
greitai“ ir kad patys irakiečiai 
rūpinsis sukilėliais. Dėl to jis 
gali būti apkaltintas keičiąs sa

vo nuomonę arba bent jau su
sipainiojęs dėl klausimo, kuris 
yra jo  kampanijos šerdis.

McCain padėtis yra tokia 
pat nepatikima ir vidaus poli
tikos k lausim ais. R in k ėjų  
nuotaikos itin antirespubli- 
koniškos -  jiems priimtines- 
ni demokratai visose srityse, 
nuo sveikatos apsaugos iki 
m okesčių. D em okratai yra 
vieningesni nei respublikonai, 
kurie yra pasiruošę perpjauti 
vieni kitiems gerkles dėl imig
racijos ir globalaus atšilimo. 
Be to, demokratams pavyko 
surinkti daugiau pinigų ir pri
traukti didesnes minias žmo
nių nei respublikonam s jau  
daugiau nei metai.

Jei demokratai atim tų iš 
McCaino galimybę varžytis 
su Hillary Clinton, tai būtų 
žiauriausias smūgis. Clinton 
būtų respublikonų problemų 
sprendimas, garantija, kad pi
nigai plauks į partijos iždą ir 
kad tikri respublikonai bū
r ia is  žyg iuos į r in k im u s. 
C lin ton  ta ip  pat pasirodė  
esanti negabi kampanijos da
lyvė. M cCainui prastas žen
klas yra tai, kad jis  naudoja 
tą  pačią taktiką kaip ir Clin
ton, puldamas Obam ą (iškal
bingas, bet tuščias), tačiau tai 
nepadėjo sustabdyti pergalin
go Obamos žygio pirm iniuo
se rinkimuose.

Nepaisant Demokratų par
tijo s daugum os K ongrese, 
Dwight Eisenhower išsilaikė 
Baltuosiuose rūmuose dėl to, 
kad jis buvo karo didvyris ir 
sunkiasvoris nacionalinio sau
gumo klausimuose. McCain 
taip pat gali pakartoti tokį žyg
darbį. Už jį, žinoma, balsuoja 
baltoji dirbančioji klasė. Jo na
cionalinio saugumo kvalifika
cija yra geresnė nei visų kitų 
kandidatų. Tačiau tam, kad jam 
pavyktų pakartoti Eisenhower 
pasirodymą, jis turi sustabdy
ti n e įt ik ė tin a i v e ik ia n č ią  
O bam os p o lit in ę  m a šin ą . 
Priešingu atveju McCain rizi
kuoja būti panašus į kitą res
publikonų kandidatą karo did
vyrį (ne Dwight Eisenhower) 
-  į nelaimingąjį Bob Dole, ku
ris pralaimėjo 1996 metais.

The Economist
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LAISVĖS PRADŽIA 
PRIE POETO PAMINKLO

Sovietų. Sąjunga ir Vokietija sudarė nepuolimo sutartį 1939 
m. rugpjūčio 23 d. Prie sutarties buvo prijungtas slaptas proto
kolas, pagal kurį Latvija, Estija ir Suomija priskirta rusiškajai 
Sovietų Sąjungai, o Lietuva "priskirta" Vokietijos įtakos zo
nai. Tačiau tų pačių metų rugsėjo 28 d. Susitarus dėl sienų ir 
draugiškumo, Lietuva buvo perduota Sovietų Sąjungos įtakos 
sferai. Tuoj Lietuva buvo okupuota ir prievarta įjungta į So
vietų Sąjungą.

Rusų Raudonoji armija 1940 m. birželio 15 ir 16 dienomis 
okupavo Lietuvos teritoriją. Ji užėmė ir tą  dalį, kuri pagal slap
tuosius protokolus buvo skirta Vokietijai. Prasidėjo brutali lie
tuvių tautos sovietizacija.

1952 m. buvo baigtas įmonių suvalstybinimas, ūkininkai 
prievarta suvaryti į kolūkius. Bet masiniai lietuvių trėmimai į 
Sibirą prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. 1940-1953 metais iš 
Lietuvos buvo ištremta maždaug 130,000 žmonių. Trėmimais 
norėta sunaikinti patriotines-tautines lietuvių grupes. Tuo bu
vo pažeisti tarptautinai teisės principai.

Okupuotoje Lietuvoje prasidėjo intelektualinis ir ginkluo
tas pasipriešinimas prieš okupantą. 1946 m. birželio 6 d. po
grindyje priimtas Lietuvos partizanų vadų ir užsienio delegatų 
šis dokumentas: "Siekdami tikslesnių bei vaisingesnių rezulta
tų kovoje už Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą ir didžiųjų 
demokratijos idealų įgyvendinimą, atkūrus Lietuvos valstybę, 
mes, žemiau pasirašę kovos ir pasipriešinimo organizacijų įga
lioti, aktingai kovojančių ir siekiančių tų  pat tikslų atstovai, 
steigiame Bendro Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdį (BDPS). 
BDPS yra politinis kovos sąjūdis, išaugęs ilgų metų kovoje su 
Lietuvos okupantais ir viso pasaulio žmonijos priešais - fašiz
mu ir komunizmu (bolševizmu)."

Užsienyje tuo pačiu metu už Lietuvos nepriklausomybę ko
vojo nuo komunistų pasitraukę lietuviai, kurių gretose buvo 
daug iškilių politikų, mokslininkų, menininkų, labai daug dir
bo Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK), o 
Jungtinėse Amerikos Valstijose - Amerikos Lietuvių Taryba.

1976 m. lapkričio 25 Lietuvoje buvo įkurta žmogaus teisių 
gynimo sąjūdžio Lietuvos Helsinkio grupė, o 1978 m. birželio 
14-15 d. įsteigta pogrindinė organizacija Lietuvos laisvės lyga 
(LLL), kurios tikslas ir buvo skelbti Lietuvos nepriklausomy
bės idėją - siekti valstybės atkūrimo. Paskelbtas 45 Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautinio išsivadavimo kovotojų Memoran
dumas, reikalaujant pripažinti negaliojančiu Molotovo-Ribben- 
tropo paktą ir likviduoti tų šalių okupaciją. Ir 1987 m. rugpjū
čio 23 d. Lietuvos laisvės lygos iniciatyva prie poeto Adomo 
Mickevičiaus Vilniuje paminklo surengtas pirmą kartą viešas 
mitingas ir jame pasmerktas Molotovo-Ribbentropo paktas ir 
reikalaujama Rusijos vadovybės paskelbti paktą niekiniu nuo 
jo  pasirašymo dienos. Prie paminklo Stalino ir Hitlerio aukų 
atminimui buvo dedamos gėlės.

Švęsdami Kristaus Prisikėlimo šventę - Velykas, prisimin
kime ir Lietuvos Prisikėlimą, kai lietuvių tauta su daina ir gies
me pakilo į laisvės žygį.

Malonių Velykų švenčių visiems "Dirvos" rėmėjams ir skai
tytojams! S. Tūbėnas

■

„Jei Lietuva vėl atsidurtų 
priešų rankose, stočiau jos gin
ti ginklu, kaip ir prieš 67-erius 
metus. Jei neturėčiau ginklo, 
kaučiausi ir dalgiu“, -  tikino 
1941 metų Birželio sukilėlių 
gretose kovęsis kaunietis Jo
nas V enckevicius . Garbaus 
amžiaus sulaukęs karys sava
noris, kuris būdamas vaikas, 
lemtingu mūsų šaliai momen
tu nepabijojo stoti prieš sovie
tinį režimą, atvirai pasakoja, 
kad iki šių dienų išsaugojo 
Antrojo pasaulinio karo metais 
turėtus ginklus.

Jei Lietuvai vėl grėstų ne
laimė, 81-erių vyras nedvejoda
mas įsitrauktų į gynėjų gretas.

Daugiau nei pusę amžiaus 
vieno privataus namo, kuriame 
gimė ir augo, palėpėje slėpęs 
pistoletus, šovinius, durtuvą, 
peilį ir net granatą, kaunietis, 
tik paskelbus ginklų grąžinimo 
amnestiją, pranešė policijai 
apie jų  egzistavimą. Vyras pa
sakojo, kad prieš keletą metų 
policininkai su specialia įran
ga išnaršė visą namo palėpę ir 
surado tik dalį. „Surastas bel
giškas „Melior“ markės pisto
letas ir šoviniai pateko į Vals
tybės ginklų fondą, iš raudo
narmiečio atimtą šautuvo dur
tuvą ir suomišką peilį man grą
žino.

Tačiau prisimenu, kad likus 
kelioms dienoms iki mano su
ėmimo 1944 metais toje pačio
je  palėpėje paslėpiau daugiau 
ginklų ir granatą. Sakiau apie 
tai policininkams, bet jie  pir
mąkart nieko daugiau neradę, 
į mano kalbas nekreipė jokio 
dėmesio“, -  teigė beveik tre
jus metus sovietų lageriuose 
praleidęs vyras. J.Venckevi- 
čius prasitarė ne kartą pagal
vojęs apie tai, kad pačiam rei
kėtų išsinuomoti įrangą, kuri 
jam  padėtų surasti paauglystė
je  nuo sovietų slėptus ginklus.

PATRIOTIZMĄ SKIEPIJO 
MOKYTOJAI

Buvęs partizanas sakė, jog 
daugeliui šiuolaikinių jaunuo
lių trūksta patriotizmo.

„Geriausią pavyzdį, kaip

APTARTA ŽYDŲ KAPINIŲ PROBLEMA
Pasak šalies vadovo, ginčas 

dėl buvusių žydų kapinių terito
rijos Vilniuje jau pagraužė tarp
tautinį šalies įvaizdį, ir pareika
lavo problemą spręsti tučtuojau.

Užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas sako, kad 
Lietuva iki šiol nesusitaikė su sa
vo istorija, buvome neryžtingi, 
neveiklūs ir turime pasistengti, 
kad susigrąžintume žydų ben
druomenės palankumą.

Prezidentas Valdas Adamkus 
susitikime su premjeru Gedimi
nu Kirkilu pareikalavo, kad dėl 
buvusių kapinių sostinės Šnipiš
kių mikrorajone, kur dabar vyk
domos gyvenamojo būsto staty
bos, tučtuojau būtų imtasi kon

JEI LIETUVAI GRĖSTŲ PAVOJUS...
karo sumaištyje privalėjo elg
tis Lietuvos jaunim as, rodė 
tvirta daugelio mokytojų nuo
stata -  aneksijos sąlygomis to
liau tęsti auklėjimą ta pačia lie
tuvybės ir krikščioniška dva
sia. Pedagogai pirmieji išmo
kė pažinti tiesą, įveikti blogį, 
buvo didžiausi autoritetai mū
sų akyse -  labiau nei tėvai“, -  
prisiminė J.Venckevičius. Jis 
pasakojo, jog buvo ką tik bai
gęs Jono Jablonskio pradinę 
mokyklą, kai po kelių dienų 
vokiečiai užpuolė sovietų są
jungą. Paauglys į kovą už lais
vę įsitraukė vedamas neapy
kantos okupantams ir tuomet 
„Aušros“ gimnazijos abitu
riento brolio Gustavo pavyz
džio. Šis buvo vienas iš dar ka
ro išvakarėse „Aušros“ gimna
zijoje veikusios aktyvistų gru
pės narių, palaikiusių ryšį su 
LAF Vyriausiuoju štabu.

Kai 1941 metų birželio 23 
dieną Kauno radiofone buvo 
paskelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas, aušriečių 
sukilėlių būrys Žaliakalnyje, 
Radastų gatvėje, užėmė ginklų 
sandėlį, J.Venckevičius taip 
pat buvo tarp jų. Ginklų san
dėlis buvo toje vietoje, kur da
bar stovi Kauno apskrities vie
šoji biblioteka. Iki karo čia vei
kė parodų paviljonai, kuriuo
se 1941 metais sovietai sukro
vė apie 25 tūkst. iš Rusijos at
vežtų naujausių ginklų.

„Sukilėliai stengėsi paimti 
kuo daugiau okupantų ginklų. 
Nuo jų  neatsilikome ir mes -  
keli keturiolikmečiai. Apsigin
klavome taip, kad lemiamu 
momentu galėtume gintis nuo 
atėjūnų“, -  pasakojo J.Vencke- 
vičius.

Vokiečių civilinei valdžiai 
perėmus Lietuvos valdymą iš 
Vermachto ir Laikinosios vy
riausybės rankų, kūrėsi pogrin
džio struktūros, labai populia
ri tapo nelegali spauda. J.Venc- 
kevičius tapo aktyviu jos pla
tintoju.

Staigus raudonosios armi
jos puolimas 1944 metų birželį 
vienus okupantus pakeitė ki-

krečių darbų, nes „delsti nebe
galima“ . Kilęs triukšmas jau 
peržengė vidaus politikos ribas. 
Skandalas smarkiai pakenkė 
Lietuvos įvaizdžiui tarptautinė
je bendruomenėje“, - pabrėžė V. 
Adamkus, primindamas vasario 
pabaigoje JAV Kongreso Užsie
nio reikalų komiteto priimtą re
zoliuciją.

Anot prezidento, „kelių  
kvadratinių metrų statybos“ ne
gali būti svarbesnės už Lietuvos 
autoritetą bei įvaizdį. P. Vaitie
kūno teigimu, būtina rasti „drą
sos“ remti V. Adamkaus inicia
tyvą, nes susidorojimas su jau 
kelerius metus kamuojančia, 
„santykius su Izraeliu nuodijan

tais. Lietuviams masiškai pa
sitraukus į Vokietiją, liko ištuš- 
tėjusios mokyklos, o pogrin
džio struktūros -  be vadų ir 
spaudos. „Nors būdamas „Sau
lės“ gimnazijos moksleivis su 
keliais klasės draugais turėjau 
mažai kovinės patirties, vis 
tiek stojau į rezistencijos ko
vą. Tačiau tuomet mes nesuge
bėjome įžvelgti kontržvalgybi
ninkų klastingumo ir bendra
klasių išdavysčių” .

Sužinojęs apie išdavystes, 
J. Venckevičius puolė slėpti iš 
sovietų ginklų sandėlio pa
grobtus pistoletus ir šovinius. 
Tarp slepiamų daiktų atsidūrė 
ir gimnazijoje rasta vokiška 
rankinė granata. Nors kratos 
metu NKVD karininkai nera
do nė vieno ginklo, gimnazis
tui 1944 metų rudenį nepavy
ko išvengti suėmimo ir sovie
tinių lagerių. Iš pradžių ištrem
tas į Kalininą (Rusija), vėliau 
vyras dirbo Rygos ir Talino 
uostų atstatymo prievartinio 
darbo būriuose. J.Venckevi- 
čius dėkoja likimui, kad jam  
pasisekė su suklastotais doku
mentais 1947 metais grįžti į 
Lietuvą. Po kurio laiko jis įsto
jo  į tuometinį Kauno medici
nos institutą ir tapo gydytoju, 
kuriuo dirbo iki 2000 metų.

Likęs gyvas karys savano
ris jau kelis dešimtmečius ne
abejingas tūkstančių bendražy
gių likimams. J.Venckevičius 
yra surinkęs gausybę medžia
gos ir parengęs straipsnių apie 
Rusijoje nuo Katynės iki No- 
rilsko vykusias lenkų, lietuvių, 
latvių, estų karininkų žudynes. 
Jis siekia sužinoti ir ateities 
kartoms palikti kuo daugiau is
torin ių  faktų ir smulkmenų 
apie sušaudytų karininkų mir
ties kelius, jų  kančias ir sovie
tų  žiaurumus. „Žmonės turi 
kuo daugiau žinoti apie už sa
vo šalies nepriklausomybę gal
vas padėjusių žmonių drąsą ir 
sovietinio režimo baisumus. Jų 
ryžtas ir pralietas kraujas turi 
įkvėpti kiekvieną kovoti už 
laisvę“, -  kalbėjo J.Venckevi- 
čius. www.lrytas.lt

čia“ problema „bus dešimtme
čiams lemiantis“ žingsnis. „Lie
tuva galėtų žydų bendruomenę 
nustebinti savo drąsa, pritrauk
dama jų  vėl atgal į Lietuvą, jų  
palankumą, jų  sugebėjimus irjų 
geriausius ir kūrybingiausius 
žmones į Lietuvos iniciatyvas. 
Ir tai jau būtų didžiulis žingsnis 
į priekį ir didžiulė perspektyva“,
-  kalbėjo ministras. „Mūsų dar
bo grupė dar pasiūlė paskelbti 
tarptautinį konkursą, kuo buvu
sių kapinių teritorija, kuri yra su
naikinta -  uždaryta caro ir su
naikinta tarybiniais metais, 
sovietų valdžios, -  galėtų būti 
paversta. Siūlome dėl to tartis su 
tarptautine žydų bendruomene“,
-  aiškino P. Vaitiekūnas. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.lrytas.lt
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VARDAN LIETUVOS
RUDENĮ BUS EGZAMINAS... RUSIJA MOKĖS 

UŽ LIETUVĄ”

E uroparlam en taras bei 
konservatorių patriarchas Vy
tautas Landsbergis Lietuvai 
lipdo ne įvaizdžio strategų su
galvotą  „drąsios šalies“ , o 
„įžūlios vyriausybės“ etiketę.

Pasak buvusio ilgamečio 
opozicinės Tėvynės sąjungos 
vadovo, soc ia ldem okra tų  
premjeras Gediminas Kirkilas 
ir jo  vadovaujamas koalicinis 
ministrų kabinetas neįgyvendi
no konservatoriams mainais už 
param ą žadėtų darbų, o di
džiausią įžūlumo lygį pasiekė 
neįvykdęs pažadų kelti moky
tojams atlyginimus nuo praėju
sių metų rugsėjo 1-osios.

„Kaip prekė dabar siūloma 
tarptautinė reklamos etiketė - 
„drąsi šalis“. Nemanau, kad ju 
moristai tą  sukūrė. Labiau ati
tinkantis žodis būtų „įžūli vy
riausybė“, - antradienį vykusia
me Tėvynės sąjungos suvažia
vime kalbėjo V.Landsbergis.

E uroparlam entaras pa
brėžė, kad Lietuvoje, kur du 
trečdalius jo  nepriklausomy
bės laiko valdžia buvo „sovie
tinės paprotinės teisės“ varžo
mų veikėjų rankose, prieitas 
posūkis, kuris išryškės per ru
denį vyksiančius Seimo rinki
mus.

„Judam, artėjam prie ribos. 
Rudenį bus egzaminas arba 
aukcionas, kuriame Rusija mo
kės už Lietuvą. Artėja lemtin
gas išbandymas. Daugiau rin
kimų gali ir nebūti“, - nuogąs
tavo V.Landbergis, pridūręs, 
jog pačioje Rusijoje vykstan
čios rinkimų procedūros negali 
būti vadinamos tikrais rinki
mais.

RUSIJOS RINKIMAI PASAULIO 
SPAUDOJE

Dmitrij Medvedev išrinki
mas naujuoju Rusijos preziden
tu buvo nutartas iš anksto. To
kią nuomonę reiškia daugelis 
užsienio žiniasklaidos priemo
nių, komentuodamos Rusijoje 
įvykusius šalies vadovo rinki
mus.

"Jo (D. Medvedev) išrinki
mas buvo nulemtas", - rašo 
Londono Independent, kuris, 
tarp kitko, pažymi, kad "Med
vedevas, pagal išsilavinimą tei
sininkas, nebuvo vienintelis 
kandidatas". Pranešdamas, jog 
su juo varžėsi Andrej Bogda
nov, Vladimir Žirinovskij ir Ge- 
nadij Ziuganov, laikraštis at
kreipia dėmesį, kad du pasta
rieji "net surinko kažkiek bal
sų per paskutinįjį rinkimų kam
panijos mėnesį". "Tačiau, - 
konstatuoja laikraštis, - menkai 
tikėtina, kad po aštuonerių me
tų, kai baigsis Dmitrij Medve
dev kadencijų (prezidento pos
te) laikas, Ziuganov ar Žirinov- 
skij nebus išnykę".

Pasak konservatoriaus, bū
simuose Seimo rinkimuose su
sigrums du flangai, kurie atsto
vaus skirtingoms Lietuvos at
eities vizijom s: vienas jų , 
V.Landsbergio nuomone, gali 
būti vadinamas valstybės par
davėjų, arba tarpininkų, flan
gu, o kitas - kiaulystėms besi
priešinančiu susivienijimu.

Partijos patriarchui antrino 
ir dabartinis Tėvynės sąjungos 
pirmininkas Andrius Kubilius, 
kurio nuomone geriausia Lie
tuvos apsauga nuo bet kokių 
užsienio valstybių pinklių yra 
tiesiog „normali vyriausybė“ .

A not A .K ubiliaus , „nor
malią vyriausybę“ gali sufor
muoti tik konservatoriai, todėl 
dabar valdantieji prieš juos 
pradėjo galąsti ginklus - tai yra 
kurti įvairias komisijas, kurios 
tirs Tėvynės sąjungos narių su
interesuotumą neigiamai bal
suojant dėl Atominės elektri
nės įstatymo pataisų, įgalinu
sių kurti nacionalinį investuo
toją „Leo LT“, kuris turėtų sta
tyti naują atominę jėgainę.

Konservatoriai teigia besi
priešinantys ne atominės elek
trinės bei elektros jungčių sta
tyboms, bet neskaidriam pro
jektui, kuris leis pelnytis tik 
privačiam investuotojui.

P rie  ga landam ų g ink lų  
prieš konservatorius buvo pri
skirtas ir valdančiųjų bandy
mas atstatydinti A.Kubilių iš 
Seimo vicepirmininko posto. 
Valdantieji piktinasi, jog kon
servatorius neleistinai inter
pretuoja Seimo Statutą ir sa
ko, jog postą A.Kubilius gavo 
už beveik pusantrų metų tru-

Pabrėžęs, kad "rezultatas 
(rinkimų) buvo nulemtas", bri
tų savaitraštis Observer dėme
sį sutelkia į realiai visus domi
nančius klausimus: Kaip Med
vedev ir Putin dirbs drauge? 
Kuris dominuos? Ar Medvedev 
turi dienotvarkę, kurios laiky
sis "laikotarpiu po Putin"?

"Politiniai analitikai nesi
ryžta spėti, kaip Rusija funkcio
nuos po gegužės. Jų vartojami 
žodžiai - tandemas, dvivaldys
tė, dualizmas - Rusijai svetimi, 
nes ši šalis tradiciškai pasikliau
ja  vienu valdovu".

"Sprendimus dvejetas pri
iminės už uždarų durų", - ma
no Boris Marčenka, Politinių 
technologijų centro direkto
riaus pavaduotojas.

"Kiti būsimąjį Putin vaid
menį lygina su šv. Sergiej, 14- 
ojo amžiaus vienuoliu reforma
toriumi, kuris patarinėjo vidu
ramžių kunigaikščiui Dmitrij 
Doniečiui kaip pliekti mongo
lus. Dauguma stebėtojų mano,

kusią paramą tuometinei ma
žumos Vyriausybei. Konserva
toriai paramą nutraukė, minist
rų kabinetą parlamente jau  re
m ia dauguma, todėl, pasak 
G.Kirkilo, Tėvynės sąjungos 
pirmininkas turi trauktis.

Tuo metu pats A.Kubilius 
sako, jog tokiu būdu yra neleis
tinai varžomos opozicijos tei
sės.

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo dieną vykęs su
važiavim as de ju r e  pritarė 
tautininkų įsiliejim ui į kon
servatorių  g re ta s . Už tokį 
sprendimą balsavo 612 konser
vatorių suvažiavimo delegatų 
iš 655 dalyvavusiųjų. Tautinin
kų prisijungimui nepritarė tik 
pavieniai konservatoriai.

„Būkite pasveikinti, ben
dražygiai!“, - po balsavimo į 
suvažiavimo dalyvius kreipė
si tautininkų pirmininkas Gin
taras Songaila , tačiau savo 
kalboje paminėjo, kad konser
vatoriams kol kas trūksta „tau
tinės savasties ir ryžto“ .

Tautininkų sąjunga buvo 
viena mažiausių iš visų oficia
liai įregistruotų politinių par
tijų Lietuvoje. Jį neturėjo sa
vo atstovų dabartiniame Sei
me. Per praėjusį vasarį vyku
sius savivaldos rinkimus są
junga visoje Lietuvoje gavo 
vos 5 tūkst. balsų ir tik tris 
mandatus Akmenės rajono ta
ryboje.

Tėvynės sąjungos artimuo
se planuose yra ir susijungimas 
su M olėtų  m ero V alentino 
Stundžio vadovaujamais krikš
čionimis demokratais. Seime 
neatstovaujami krikdemai vie
nija apie 4,5 tūkst., neparla- 
mentinė Tautininkų sąjunga tu
rėjo apie 3 tūkst. narių, tuo tar
pu šios sąjungos branduolys

kad Putin liks dominuojančia 
figūra politikoje ir galbūt 2012 
metais grįš į politiką. Treti tei
gia, kad Putin pavargo ir iš tik
rųjų nenori vadovauti naujajai 
vyriausybei", - sakoma Obser
ver publikacijoje. Laikraštis to
liau pažymi, kad, kaip "įsitiki
nę kai kurie optimistai, Medve
dev bus pažangus vadas". Sa
vaitraštis primena: "Krasno
jarske Medvedev kalbėjo, kad 
Rusijai reikalingi nepriklauso
mi teismai ir laisva spauda. Jis 
taip pat ragino vykdyti ekono
mines reformas ir padaryti ga
lą valdininkų korupcijai".

Į tai dėmesį atkreipia ir kitas 
Londono leidinys - Sunday Ti
mes. "Ar atsiskleis tikrasis Dmit
rij Medvedev? Optimistiškai nu
siteikę Rusijos stebėtojai mano, 
kad jam atėjus į valdžią pama
tysime didį reformatorių, - rašo 
laikraštis. - Jie samprotauja taip: 
Vladimir Putin, 2000 metais pa
keitęs Boris Jelcin, sutvarkė 
Maskvoje vyravusį chaosą. Jel- 
cin taikstėsi su korupcija. Putin 
atsikratė verslo "oligarchų" ki
šimosi ir (šalies) valdymą pada

1988 m. rudenį, vykusios talkos metu, sodinamos gėlės prie skulp
toriaus Leono Juozonio sukurto paminklo dr. Jonui Basanavičiui, 
jo gimtinėje Ožkabalių kaime, Bartninkų valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. Romo Eidukevičiaus nuotr.

konservatoriai turi beveik 14 
tūkst. narių.

Susijungimas su tautinin
kais ir krikdemais įgyvendins 
kairiųjų vykdoma politika ne
patenkintų konservatorių ragi
nimus centro dešiniosiom s 
partijoms burtis į dešiniųjų ko
aliciją „Vardan Lietuvos“ . De
šiniųjų jėgų  telkimo kūrimo 
iniciatyvinei grupei, be Tėvy
nės sąjungos ir prie jos prisiš
liejusių tautininkų, Lietuvos 
krikščionių demokratų, taip 
pat priklauso ir Liberalų sąjū-

rė nuspėjamą. Jis likvidavo Ru
sijos skolas ir pasiekė, kad iš 
energetikos gaunamos pajamos 
būtų paskirstomos visai visuo
menei. Jis iškėlė Medvedev re
formoms tęsti", - sakoma ko
mentare. "Drauge jie parengė 
sveikatos apsaugos, švietimo, 
butų statybos ir žemės ūkio "na
cionalinius projektus", o atsa
kingu už juos padarė Medvede
v. Pasirinkęs j į  savo įpėdiniu Pu
tin, galimas dalykas, nutraukė 
ryšius su tais žvalgybos tarnybų 
atstovais ir naftos bei dujų lo
bistais, kurie pasisako prieš bet 
kokias tolesnes reformas. Dar 
didesni optimistai samprotauja, 
kad D.Medvedev atitinka savo 
laiko dvasią, todėl yra pasiren
gęs atsisakyti Putin atsargumo 
ir siekti spartaus perėjimo prie 
demokratijos ir įstatymų virše
nybės", - pažymi Sunday Times.

"Tikimybė, kad Putin taps 
ministru pirmininku Medvedev 
užėmus prezidento postą, pri
vertė kai kuriuos spėlioti, jog 
būsimasis prezidentas bus švel
niai kalbanti marionetė", - pa
žymi Washington P ost. To-

džio atstovai. Kaip pavieniai 
asmenys dalyvauja visuomeni
nės Piliečių santalkos nariai 
bei kiti visuomenininkai.

Dabartinę valdančiąją ma
žumos koaliciją sudaro dau
giausia kairiajai ideologijai 
priskiriamos partijos - social
demokratai, valstiečiai liaudi
ninkai, socialliberalai bei nuo 
„darbiečių“ atskilusi Pilietinės 
demokratijos partija. Dešinie
siems šioje koalicijoje atsto
vauja Artūro Zuoko liberalcen- 
tristai. bernardinai.lt

kiems sam protavim am s jis  
priešpriešina Federacijos Tary
bos narės, Sankt Peterburgo 
mero Anatolij Sobčiako našlės 
- Liudmilos Narusovos žodžius. 
Interviu Amerikos laikraščiui ji 
pareiškė, kad "už išorin io  
(Medvedev) santūrumo ir ro
mumo slypi labai stiprus cha
rakteris. Jis labai atkakliai sie
kia užsibrėžto tikslo. Juokinga 
klausytis, kad Putin valdys, o 
Medvedev vykdys jo  nurody
mus". "Norėčiau pridurti, - tę
sė L.Narusova, - kad iš visos sa
vo aplinkos, kurioje yra ir va
nagų, ir liberalų, Putin pasirin
ko pačią liberaliausią figūrą", - 
cituoja laikraštis.

Los Angeles Times, pabrėžė, 
kad jie "ženklina politines per
mainas, pastūmėsiančias šią 
milžinišką, naftos turtingą šalį į 
politinio neapibrėžtumo laikus". 
Jo nuomone, "po aštuonerių me
tų, per kuriuos Rusija tapo tur
tingesnė ir įtakingesnė, valdoma 
stiprios, kartais plieninės Putin 
rankos, dabar niekas šalyje ne
gali būti tikras, ko laukti toliau".

bernardinai.lt

bernardinai.lt
bernardinai.lt
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AR NE PER TAMSUS LIETUVOS 
VEIDAS ŽINIASKLAIDOJE?

Leonas Milčius

Lietuvos nepriklausomybės akto signataras
Kaip ir dauguma vyresnių 

žmonių klausau Lietuvos radi
ją, žiūriu televizijos laidas, skai
tau laikraščius, netgi straipsnius 
internete, jų  komentarus ir gal
voju: kokios Lietuvos veidas 
juose? Dažniausiai atrodo, kad 
šiek tiek nusiminusios, netgi pik
tokos, o gal tik pavargusios? Ne
seniai vienoje konferencijoje 
kaunietis kolega signataras Al
girdas Patackas kalbėjo, kad 
anksčiau buvo Žigulių Lietuvą. 
Dabar didelė jos dalis persėdo į 
BMW automobilius ir turime 
BMW Lietuvą. O tie, kurie dėl 
vienų ar kitų priežasčių nesuspė
jo, dabar sudaro pagiežos Lie
tuvą. Gal ir taip, o gal visai ki
taip, bet tikrai, sprendžiant iš 
daugumos žiniasklaidos straips
nių, tokia Lietuva jau yra. Ne
gera jinai, juk 1990-aisiais visi 
galvojome, svajojome sukurti 
vien gražią, darnią ir žmonių gy
venimui ne tik laisvą, bet ir tur
tingą bei laimingą Lietuvą.

O gal mes dabar tik tokią 
Lietuvą ir matome, t.y. ne tik
rą, ne tą, kuri yra aplink mus, 
kurioje gyvename, bet virtua
lią, internetinę, laikraštinę, te
levizinę? Gal tik Lietuvos ra
dijas ir rajoninė spauda dar iš
liko šiek tiek objektyvesniais 
informacijos šaltiniais. Gal tik 
iš jų  sklinda mažiau pykčio, pa
vydo, priekaištų, siaubą ir ne
viltį keliančių piktdžiugiškų 
kriminalinių istorijų.

Taip, v isų  tų  ju o d u lių , 
skausmų Lietuvoje yra ir ką čia 
beprislėpsi. Bet yra ir kita Lie
tuva. Mano artimų, pažįstamų 
žmonių, buvusių bendradar
bių, kaimynų ratas tikrai pla
tus. K iek juose  nuostabių, 
darbščių ir gražių žmonių, ku
rie puikiai dirba, sutaria savo 
šeimose, augina dorus vaikus 
Kiek pažįstu jaunų  žmonių, 
kurie sėkmingai mokosi arba 
m okėsi, baigė pasirink tu s 
aukštuosius mokslus, o dabar 
dirba. Suprantu, žiniasklaidai 
įdomu tik sensacijos. Tai va, 
gal dėl to dažniausiai ir mato
me vien sensacijų Lietuvą. O 
tos, kuriančios, statančios, dir
bančios, beveik ir nematome, 
kaip beveik nematome profe
sionalios kultūros, nes ją  nu
stelbė pramoginės "šou" lai
dos, pretenzingos, bet dažnai 
primityvios vienadienės ko
mercinių televizijų žvaigždės.

Anksčiau juokdavomės, kai 
kiekvieną savaitę sovietiniais 
laikais rašydavo vos ne apie 
kiekvieną juodmargę, kiek ir 
kokio riebumo pieno per deka
dą iš jos buvo primelžta, kiek 
laukų apsėta, dirvų suarta, kiek 
šieno paruošta, grūdų prikulta. 
Laikraščiai rašydavo, kas ir

kiek net mėšlo į laukus išvež
davo. Va, kokia nuobodi, nerei
kalinga tada buvo brukama iš
pūsta informacija. Tikrai nesa
kau, kad viso to dabar reikėtų. 
Bet kaip ūkininkams, bendro
vėms, apskritai, sekasi, koks 
praeitais metais buvo derlius, 
ką gero toks gausus būrys 
mokslininkų institutuose, uni
versitetuose padarė, kaip čia yra 
su ta Lietuvos pramone, staty
bomis tikrai būtų įdomu, o ir 
verta žinoti. Nežinau, ką mūsų 
žmonės gali papasakoti apie 
Lietuvą kitur, nuvykę į užsienį, 
jeigu net tokių elementarių po
puliarių žinių nėra. Tiesa, sta
tistiniuose biuleteniuose tokių 
žinių, duomenų yra, bet kas gi 
juos gauna ir skaito. Gal tik 
ekonomikos mokslų studentai, 
kokį magistro diplominį darbą 
rengdami.

REALYBĖJE VISKAS 
GERIAU

Blogai, labai blogai, kai dėl 
vieno ar kito blogo, neatsar
gaus, nekvalifikuoto ar sava
naudiško darbuotojo suskuba
ma pasmerkti visi tos srities 
specialistai, pradedant nuo mi
nisterijos iki kaimo ambulato
rijos, policijos nuovados arba 
mokyklos. Pagal šalyje ir už jos 
ribų skleidžiamą populiariąją 
informaciją, atrodo, kad Lietu
voje visi valstybės tarnautojai 
tik kyšininkai, gydytojai - abe
jingi nemokšos, policininkai - 
kelių avarijų kaltininkai ir t.t. 
Paskaitai laikraščius ir gali su
sidaryti vaizdas, kad Lietuvoje 
vyksta totalinis karas - karas ke
liuose, karas su politikais, val
dininkais, karas su teisėtvarka, 
energetikais, emigrantų karas 
su tėvynainiais ir atvirkščiai, 
pagaliau tėvų karas su vaikais 
ir vaikų karas su tėvais bei kiti 
karai, vaidai, barniai. Tuo tar
pu realybėje viskas kitaip. Esu 
įsitikinęs, kad visi tie karai ir 
vaidai yra išpūsti, burbuliniai.

Tame pačiame mūsų Rau
dondvaryje, kur aš jau virš 40 
metų gyvenu, kažin ar yra kas 
daugiau gerbiami ir mylimi 
kaip vietos ambulatorijos gydy
tojai Vincas Budginas ir Vita 
Minialgienė. Kiek širdies žmo
nėms atiduoda kultūros centro 
ir Juozo Naujalio memorialinio 
muziejaus direktorės Violeta 
Visockienė bei Zita Nekrošytė. 
Kaip nesidžiaugti bendruome
nės centro direktorės Lauros Ja
nušauskienės gražiais darbais, 
pagaliau jaunaisiais raudondva- 
riečiais Pauliu Repšiu ir Linu 
Baranausku, kurie sukūrė ir 
tvarko tikrą miestelio veidrodį 
- interneto svetainę www.rau- 
dondvaris.lt. Taip ir toliau būtų

galima vardinti mokytojus, ap
link miestelį gyvenančius ir dir
bančius ūkininkus, vieno iš gra
žiausio Raudondvario medely
no bei kitų įmonių, įstaigų žmo
nes. Štai, juose, tik juose mūsų 
visų stiprybė ir ateitis. Ne, ne 
tuose, žmogžudžiuose ir nusi
kaltėliuose, apie kuriuos diena 
iš dienos šimtus kartų rašo, kar
toja ir kala į galvas žiniasklai- 
da.

Dažnai tenka nuvažiuoti į tą  
ar kitą Kauno rajono pakraštį. 
Greitai jo  gali ir nelikti, tokios 
statybos aplinkui, 20, o gal ir 
visu 30 kilometrų ilgio spindu
liu apie Kauną, ar į Rytus, į Va
karus, Šiaurę ar Pietus - ištisos 
individualios statybos. Sako, 
kad per savaitę savivaldybės 
tam tikra komisija beveik 300 
leidimų naujoms statyboms iš
duoda. O stato tai žmonės. Ir 
gražiai stato, su perspektyva. 
Taigi, yra ir turtingesnė, darbš
tesnė, kūrybiškesnė Lietuva. 
Tik ji  tylai dirba ir nestreikuo
ja, neprotestuoja, nešaukia apie 
skurdą ir totalinį badą. Va ja  ir 
tikiu, ji  tikrai teikia vilties.

Jau retokai atvažiuoju į Vil
nių. Bet kai atvažiuoju, tai žiū
rėk, kaip kurių rajonų beveik 
nepažįstų, tiek ten visko prista
tyta. Taigi, kažkas projektavo, 
statė, o dabar tuose pastatuose 
gyvena, dirba. Juk tai mūsų 
žmonės. Ar jų  darbu negalima 
pasidžiaugti, apie juos kalbėti? 
Manau, kad kalbėti verta, tie
siog būtina. Kartais kolegos 
signatarai iš Vilniaus atsiunčia 
kvietimus dalyvauti įvairiose 
mokslinėse, politinėse, netgi 
tarptautinėse konferencijose, 
naujų knygų pristatymuose. Jau 
nelabai galiu atvažiuoti, tad gal
voju, kad gal apie jas paskaity
siu spaudoje, pamatysiu per te
leviziją. Bet retai kada tokia 
šventė būna, nes, atrodo, viskas, 
kas valstybėje yra gerai, pozi
tyvu, visos žinios, kurios gali 
žmogų pradžiuginti, praturtin
ti, pakelti nuotaiką, žiniasklai- 
dos valdytojams - smulkmenos, 
neįdomios, nepelningos.

Iš kitos pusės gerai supran
tu, kad laisva žiniasklaida yra 
bene svarbiausia demokratijos 
išraiškos forma ir būtų neteisin
ga neįvertinti jos teikiamų ži
nių svarbos, neįvertinti preven
cinio vaidmens, šalinant pačias 
negeroves, užkertant keliąjų at
siradimui. Tik blogai, kai įsijau- 
čiama tik į tą  vieną vaidmenį, 
kuris, matyt, pritraukia dau
giausia skaitytojų, žiūrovų, o 
tuo pačiu ir reklamų užsakovų, 
jų  pinigų. Kai vienpusė komer
cinė žiniasklaida pradeda kenk
ti visuomenei, jos kokybei, kaž
kas jai, o gal jos vartotojams, 
turėtų priminti ir galimas grės
mes. Grėsmes pačiai valstybei, 
grėsmes gyventojų psichologi
nei būsenai ir galimam jau ne 
prevenciniam poveikiui, bet 
kaip veiksnį, kuris gal net jau 
skatina daryti nusikaltimus,

Leonas Milčius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras

prarasti dorovę, pilietiškumą, 
veiksnį, kuris atpalaiduoja že
mus instinktus, panaikina mo
ralę. Įklimpęs į žiniasklaidos 
primestą purvą, ne vienas sil
pnesnės moralės ar silpnesnių 
įsitikinimų žmogus gali pagal
voti: a, dabar visi tokie, kodėl 
aš turiu būti geresnis?

TELEVIZIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ “PAMIRŠO”

Štai, apie tokį pavojingą da
bartinės komercinės žiniasklai- 
dos poveikį beveik nekalba nei 
politikai, nei psichologai. O 
vertėtų, jau vertėtų pradėti nors 
kalbėti, o vėliau ką nors ir 
veiksmingiau daryti. Tam tik
ras balansas būtinas visur, kaip 
gamtoje, taip ir visuomenėje 
bei pačioje žiniasklaidoje. Lie
tuva nėra "vienaveidė", tad ir 
mūsų žiniasklaida, manau, ga
lėtų būti daug spalvotesnė, ži
noma, ne vien spaustuvės dažų 
spalvomis, bet jos žmonėmis, 
jų  gyvenimu, jų  darbais.

Suprantama, niekas negali 
užsimerkti prieš tuos skaudu
lius, kurių, mūsų nelaimei, gal 
ir perdaug. Štai, vos ne kas sa
vaitę vienas kaimynėlis į namu
čius grįžta kreivai ir kreivai. 
Geras žmogus, bet turi bėdą, 
silpnybę taurelei. Jo šeimai tai 
jau ir tragedija. Reikėtų padėti, 
bet gi žmogus laisvas savo 
sprendimuose, kur ką pirkti ir 
ką valgyti ar gerti. Sakys, o 
koks tavo reikalas, ne už tavo 
geriu. Ir jis bus teisus.

Neretai prie šiukšlių kontei
nerių sutinku dar vieną nelai
mėlį. Žmogus nėra prastas, turi 
aukštąjį išsilavinimą ir dar ga
balą metų už mane jaunesnis. 
Žmogui, nenusisekė šeimyninis 
gyvenimas, kažkur palūžo. Ir 
kur jis ten nusiseks, jei vyrio
kas labiau taurelę mylėjo negu 
žmoną. Kaip sako, žmogus at
sidūrė socialiniame užribyje. 
Kartais atrodo, kad kitokio gy
venimo dabar jis jau ir nesie
kia. Manau, kad tiek vienas, 
tiek kitas atvejis daugiau pri
klauso socialinei psichologijai, 
socialinei rūpybai, bet ne šalies

ekonomikai. Va, tie klausimai, 
mūsų visų apmaudui yra beveik 
nesprendžiami, arba permažai, 
neefektyviai sprendžiami.

Ateina ir kita mintis. Gal būt 
daug žmoniųjau pavargo lauk
ti, kol tas gyvenimas pagerės, 
kol kažkas jiems pasakys: nu
eik ten ir pasiimk tau padėtus 
pinigus? Žinoma, jis nueitų, bet 
tik pinigų, o ne darbo, juo la
biau, jeigu už j į  bus mokamas 
tik tas mėnesinis minimumas - 
800 litų.

Kiti jau akivaizdžiai pavar
go laukdami aukštesnių atlygi
nimų, didesnio teisingumo, ob
jektyvesnio jų  darbo įvertini
mo. Gerai, kai žmogus netyli 
kada jam  skauda, kada neramu 
dėl savo ir vaikų ateities.

Tik būtų labai blogai, jeigu 
žmonės pavargtų dėl iškovotos 
laisvės, atgautos Nepriklauso
mybės.

Aš, visi Lietuvos žmonės, 
kur jie bebūtų ir kuo bedirbtų 
tikrai dar neturime teisės pa
vargti. Mūsų Laisvė perdaug 
brangi, perdaug graži ir perdaug 
reikalinga mūsų vaikams, atei
nančioms kartoms. Jai dar tik 
aštuoniolikti. Tikiu, kad visos 
viltys, visi troškimų išsipildy
mai ateis, būtinai ateis. Kiek
vienai kartai, kiekvienam žmo
gui savu laiku tenka savi išban
dymai, savi iššūkiai. Bet su nau
jais, su jaunais žmonėmis atei
na ir naujos jėgos, platesnė iš
mintis, skvarbesnis bei švieses
nis protas.

Ir dar. Už dienos kitos švę
sime Kovo 11-osios šventę. La
bai nesinorėtų, kad pasikartotų 
Vasario 16-osios atvejis, kada, 
kaip kurios Lietuvos komerci
nės televizijos stotys, nė vienu 
žodeliu ar vaizdu tos šventės 
net neprisiminė. Tada atrodė, 
kad Lietuvos veidas tą dieną 
tikrai tamsus tamsus. O jis toks 
nėra. Jame, be visų debesų de
besėlių yra ir daug šilumos, 
šviesos bei meilės. Va, tokio 
veido bei tokios nuotaikos vi
siems ir linkiu.

2008 m. kovo 6 d.,
Raudondvaris

http://www.rau-dondvaris.lt
http://www.rau-dondvaris.lt
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas  
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, CANADA 
Tel: 416 - 233 -7819 • Faksas: 416 - 233 -5765

E- paštas: putrimas@sielovada.org f& Tinklalapis: www.sielovada.org

"Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama."
(Svč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje, 1608 m.)

Mieli Broliai ir Seserys Kristuje,

Visi pažįstame Velykų simbolius - uždegtą Velykų žvakę, margučius, lelijas. Neuž
mirškime ir akmens, kuris dengė Jėzaus kapą. Skaitome Evangelijoje, kaip Velykų rytą 
moterys rado tą akmenį nuverstą nuo rūsio angos ir kapą tuščią. Švęsdami Velykas mes 
esame kviečiami nustumti savo širdį slegiančius akmenis - pyktį, pavydą ir kitas nuodė
mes, ir įleisti Dievo gydančią meilę. Eikime iš tamsos į šviesą.

Kai Mergelė Marija pasirodė vaikams ir aklajam žmogui Šiluvoje prieš 400 metų, j i  
stovėjo ant akmens tuščiame lauke. Tas akmuo dabar yra Šiluvos koplyčioje, kur tūks
tančiai maldininkų j į  aplanko kasmet. Ten Marija tarė žodį, kuriuo parodė motinišką 
rūpestį tikinčiaisiais. "Čia per amžius buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia aria
ma ir sėjama." Tai reiškia, kad su akmenine širdimi nusisukame nuo savo tikėjimo, lei
džiame kasdieniškiems darbams ir rūpesčiams mus išblaškyti. Bet kaip pranašas Eze- 
kielis pranašavo (36:26), "Dievas sakė: Duosiu jum s naują širdį ir atnaujinsiu ju s  nauja 
dvasia. Išimsiu iš jūsų  akmeninę širdį ir duosiu jum s jautrią širdį.

Kai Kristus buvo nukryžiuotas ant kalno prie Jeruzalės, jis  pasakė savo Motinai ir 
savo mylimam mokiniui Jonui: "Moterie, štai tavo sūnus" ir Jonui pasakė "štai tavo 
Motina" (Jonas 19:26). Savo mirties valandą Jėzus pristato Mariją kaip visos žmonijos 
Motiną.

Iškilmingos Mišios bus aukojamos Šiluvoje š.m. rugsėjo 15 d., 11 v.r. visų lietuvių, 
gyvenančių užsienyje, intencija. Vienykimės visi maldoje Mergelei Marijai tą dieną Mi
šiose, kurios bus aukojamos visose lietuviškose šventovėse plačiame pasaulyje!

Prisikėlęs Kristus telaimina mūsų visų motinas ir močiutes, kurios pašvenčia savo 
laiką ir pastangas perduodant mūsų tikėjimo tiesą, kad vaikai ir šeimos pripažintų Jėzų 
Kristų ne tik kaip gėrio simboliu bet kaip gyvybės ir šventumo šaltiniu.

C H IC A G O , IL

Kun. Ričardas D oveika ,
Vilniaus arkikatedros bazilikos 
administratorius ir Vilniaus ar
kivyskupijos kancleris, Čika
gos lietuvių šventovėse kalbė
damas gavėnios susitelkimo 
valandose , ta ip  sudom ino 
klausytojus, kad jie  prašė jį, 
kad jis vėl atvažiuotų ir kalbė
tų, nes jau  seniai niekas taip 
nuostabiai nebuvo kalbėjęs ne 
tik religinio, bet ir tautinio su
sikaupimo temomis, nebijoda
mas pasakyti ne tik kas yra blo
go, bet ir kas yra gero mūsų 
Lietuvoje. Jo visur klausėsi 
gausūs būriai tautiečių.

Lietuvių rašytojų draugi
jos 2007 metų literatūrinė pre
mija paskirta rašytojai Danu
tei Bindokienei. Lietuvoje iš
leista jos knygos "Angelų snie
gas" antra laida. Premijos me
cenatė yra Patricija Paulaus
kaitė. Premijos įteikimas įvyks 
balandžio 13 d. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre.

Lietuvių katalikų sielova
dos konferencija, kurią rengia 
balandžio 26 d. Išeivijos kata
likų delegatūra ir Amerikos lie
tuvių katalikų federacija, įvyks 
seserų vienuolių kazimieriečių 
namuose Čikagoje, 2601 W. 
Marquette Rd. Joje kviečia da
lyvauti visus lietuvius kunigus, 
parapijų tarybų narius, jei to
kius parapija turi, ir visus, ku
riems dar rūpi lietuviškų para

pijų išlaikymas.
"Reikia arklio" - vaidini

mas, kurį atveža Los Angeles 
dramos teatro sambūris, įvyks 
Jaunimo centro salėje, Čikago
je, balandžio 6 d. Vaidinimą 
rengia "Margutis II".

Vydūno fondas, minėda
mas 55-ąsias metines, išlei
džia savo veiklos knygą, ku
rią  redaguoja Danutė Bindo- 
kienė. Knygai medžiagą rin
ko ir prof. Vytautas Černius, 
pats to fondo pirmininkas Le
onas Maskaliūnas, Leopoldas 
von Braun, Jūratė Varikojie- 
nė, Ritonė Rudaitienė ir Algir
das Stepaitis.

Dailininko Juozo M ieliu- 
lio kūrybos paroda ir jos kny
gos sutiktuvės įvyks Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Či
kagoje, kovo 28 d. Paroda tę
sis iki balandžio 27 d.

L em onto L ietuvių  ben
druomenes metinis susirinki
mas įvyks balandžio 6 d. PLC 
didžiojoje salėje. Skyriaus val
dyba ypač kviečia jungtis nau
juosius lietuvius ir atvykti į su
sirinkimą.

Giedros M ažrimienes ta
pybos darbų parodos "Sypse- 
na mamai" atidarymas bus ge
gužės 2 d., 7:30 val. vak., Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Paroda skirta lietuvei mo
tinai pagerbti. Atidaryme da
lyvaus ir pati dailininkė. Sią 
parodą padeda rengti ateitinin-

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius ir jūsų  bendruomenes visame pasaulyje. Didžio
sios savaitės liturgija, kuri veda mus prie Velykų dienos, ir mūsų religinės tradicijos 
tepadeda mums garbinti ir šlovinti Prisikėlusį Kristų!

Linksmų Šv Velykų!

N E W  Y O R K , N Y

Tautiniai Estijos, Latvi
jo s  ir L ietuvos k e liau to jų  
skyriai surengė bendrą Bal
tijos šalių stalą "Welcome to 
the Baltics: Estonia, Latvia, 
Lithuania". Si keliautojų pa
roda tradiciškai rengiama Ja
cob K .Ja v its  C o n v en tio n  
Center New York.

Lietuvos parodoje buvo 
pristatom i keliautojų  ištek
liai, kultūrinis paveldas, nau
ji  aktyvaus laisvalaikio bū-

kai sendraugiai.
Balzeko lietuvių kultūros 

m uziejuje atidarom a Ellen 
Hecks paroda "Lietuviška va
sara". Dailininkės patirtis Lie
tuvoje pavaizduota 30-oje gra
fikos tapybos darbų. Parodos 
atidarymas kovo 29 d. 7 val. 
vak., j i  tęsis tik iki balandžio 
14 dienos.

Lietuvių operos G. Verdi 
"Traviata" spektaklis įvyks ba
landžio 27 d. Morton aukštes
niosios mokyklos auditorijoje, 
Cicero, IL.

dai. The New York Times Tra
vel Show  lankytojai galėjo iš
samiai susipažinti su keliavi
mo ir poilsio galimybėmis vi
sose Lietuvos apskrityse. Bu
vo platinama naudinga infor
m acija keliaujantiems.

Kovo 1 dieną Ann Char
les pristatė seminarą "Kelio
nės į Estiją, Latviją ir Lietu
vą". Seminare dalyvavo Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos ke
liautojų skyrių atstovai. Tą 
pačią dieną parodos koncer
tų  scenoje pasirodė New Jer
sey vaikų choras "Varpelis", 
vadovė - Birutė M ockienė ir 
ansam blis "Jaunos širdys". 
Siu atlikėjų pasirodymą rėmė 
GoBalticEurope.com/BTC.

Tradicine K aziuko muge 
įvyko kovo 2 d. Atsim ainy
mo parapijoje, Maspeth, ku
rios rengėjai buvo skautai ir 
židinietės. Kaip ir visuomet, 
prasidėjo  su šv. M išiom is, 
kurias laikė vysk. Paulius A. 
Baltakis. Jis pakalbėjo apie 
S v. K azim ierą ir jo  svarbą 
Lietuvai. Pusę pirmos prasi
dėjo mugė - skautai davė įžo

džius, daug v ilk iukų  gavo 
šlipsus, susirinko daug žmo
nių. Buvo smagi, lietuviška 
nuotaika ir skanus maistas.

L ie tu v o s  R e sp u b lik o s  
genera lin is  konsu las N ew  
York ir meno galerija "So
m ething U nexpected", N y
ack, NY, kovo 4 d., surengė 
dailininkės Eglės Vertelkai- 
tės parodą. Eglė Vertelkaitė 
- viena iš savičiausių Lietu
vos menininkių, kurios dar
bai peržengia tradicinės gra
fikos ribas. Linija, skaičius ir 
moters figūra - pagrindinės 
jos kūrinių sudedamosios da
lys, tačiau  jų  santykis gali 
p rib lokšti ir daug m ačiusį 
žiūrovą. Jos moterys skrenda, 
krenta, atsispindi vandenyje, 
svajoja. O linija nėra tik fi
gūros kontūras, bet savotiš
kas laikm etis, koord inačių  
sistema, kurioje tiksliai pažy
mėti skaičiai ir žodžiai. Eglė 
m asina žiūrovą in telek tua
liais žaidimais, kuriuose me
ninės ir asmeninės patirtys 
įgauna filosofinę dimensiją.

Giedre Kumpikaitė

mailto:putrimas@sielovada.org
http://www.sielovada.org
GoBalticEurope.com/BTC
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L O S  A N G E L E S ,  CA

TAUTINIŲ NAMŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Praėjo pietinės Californijos 
žiema su visais aukų rinkimo 
pokyliais, minėjimais ir kitais 
pasirodymais. Neatrodo, kad 
šiemet ypatingai gausūs lietūs 
ir vėjai tiems renginiams pa
kenkė - salė visados buvo pil
na, o aukų lapai nenuvylė ren
gėjų. Sužaliavo ir pražydo pa
vasaris, lietuviškoje veikloje 
atverdamas kitą lapą - prasidė
jo  organizacijų metiniai susi
rinkimai, ypatingi komisijų ir 
komitetų posėdžiai, aptarimai. 
O tų  savaitgalių vis per mažai, 
reikia visur suspėt, visur daly- 
vaut.

Nuo pat įsikūrimo prieš 47 
metus Los Angeles Tautiniai 
namai savo metinį susirinki
m ą kviečia pirm ą kovo sek
madienį, kuris šiemet buvo 
kovo antrą dieną. Tuo pačiu 
metu parapijos patalpose vy
ko Kaziuko mugė ir Vyčių me
tinis susirinkimas, po kurio jie 
dar ir filmą rodė. Todėl Tau
tinių namų valdyba gausaus 
susirinkimo nelaukė ir nesiti
kėjo. Teisybė, neatėjo visi 126 
nariai, bet pagal įstatus, pri
dėjus paštu atsiųstus įgalioji
mus, užteko su kaupu. Susi
rinko (ačiū jiems) tie nariai, 
kurie jaučia tikrą pareigą ir at
sakom ybę ir kuriem s rūpi 
Tautinių namų ateitis.

Pirmininkas Aloyzas Pe
č iu lis  sveik in im o žodžiu  
pradėjo susirinkimą ir papra
šė atsistojimu pagerbti atmini
m ą mirusių narių: Amžinybėn 
iškeliavo Albinas Žemaitaitis, 
Gražina Raibienė ir Ignas Ban- 
dziulis. Perskaityta ir priimta 
darbotvarkė, kuri buvo susirin
kimo metu tvarkingai sekama. 
Išrinkta mandatų komisija: Al
binas M arkevičius, Juozas 
Raibys, Romas Pureika. Per
skaitytas praeito metinio susi
rinkimo protokolas, išsamus 
pirmininko pranešimas, iždi-

Ortodoksų krikščionių šventės proga Illinois valstijos Cook apskrities iždininkė Maria Pappas (antra 
dešinėje) pakvietė Lietuvos Respublikos Generalinį konsulą Arvydą Daunoravičių ir metropolitą 
Iakavos dalyvauti Vasilopita tradicinėje šventėje, kuria prisimenamas ketvirtame amžiuje šventasis 
Bazilijus, kuris naujiems metams kepdavo duoną įdėjęs auksinę monetą. Kas tos duonos paragauda
vo, būdavo laimingas visus metus. Cook įstaigos nuotr.

Naujai perrinkta LTN valdyba: Aloyzas Pečiulis, Auris Jarašūnas, 
Rūta Šakienė, Rūta Aneliauskienė. Nuotraukoje trūksta Ramūno 
Bužėno. Rimo Aneliausko nuotr.

’ f u

ninko ir revizijos komisijos 
pranešimai. Visi priimti be pa
taisymų.

Šiemet term inas baigėsi 
trims valdybos nariams: pirm. 
Aloyzui Pečiuliui, vykdoma
jam  vicepirm. adv. Auriui Ja- 
rašūnui ir sekretorei Rūtai 
Anelauskienei. Visi sutiko vėl 
kandidatuoti.

Pirmininkas Aloyzas Pe
čiulis ir sekretorė Rūta Ane- 
lauskienė - abu užsigrūdinę 
Tautinių namų valdybų vetera
nai, gerai susipažinę ir uoliai 
atsidavę Tautinių namų gerbū
viui. Jaunas advokatas Auris 
Jarašūnas savo nuodugniu tei
sės žinojimu atnešė T. namams 
labai reikalingą ir didelį įna
šą. Susirinkimas visa tai paė
mė dėmesin ir visus tris vien
balsiai perrinko. Šiam terminui 
valdybos sąstatas yra: pirmi
ninkas Aloyzas Pečiulis, vice
pirmininkas Auris Jarašūnas, 
vicepirmininkė Rūta Šakienė, 
sekretorė Rūta Anelauskienė, 
iždininkas Ramūnas Bužėnas. 
Taip pat sutiko vėl kandidatuot 
ir buvo su padėka perrinkti Re
vizijos komisijos nariai: Vy
tautas Čekanauskas, Rimtautas 
Dabšys ir Gytis Kvedaras.

Diskusijose dalyvavo dau
gelis narių, gyvai aptardami ir 
klausdami, ryšium su ypatin
gos Komisijos ruošiamais T.

namų įstatymų pataisymais. 
Komisijos pirmininkas Ri

mas Anelauskas, vald. pirmi
ninkas Aloyzas Pečiulis, vice
pirmininkas Auris Jarašūnas ir 
sekretorė Rūta Anelauskienė 
atsakinėjo į klausimus ir aiš
kino sudėtingą ir daug laiko 
pareikalaujančią šio užmojo 
eigą.

Visus rūpimus reikalus ap
tarus ir išsiaiškinus, pirm. A.

Mandatų komisija prie darbo -  Romas Bureika, Juozas Raibys ir 
Albinas Markevičius. Rimo Aneliausko nuotr.

Pečiulis susirinkimą baigė ir, 
visiems gražiai padėkojęs, pa
kvietė vaišėms. Susirinkę ska- 
navosi įvairiais užkandžiais, 
karštais pietumis, saldumynais 
su kava ir, žinoma, kaip ir vi
suomet T. namuose -  baru. 
Balsingu valio, valio, ilgiausių 
metų  buvo pasveikintas LR

konsulas Vytautas Čekanaus
kas, ateinančio gimtadienio 
proga. Valdyba vėl ruošiasi ne
atidėliodama kibti į niekad ne
sibaigiantį darbą. Čia negaliu 
nepaminėti, kad valdyba vi
suomet dirbo ir dirba be jokio 
atlyginimo.

Idėja įsigyti nuosavus na
mus Los Angeles Tautinės Są
jungos skyriui iškilo jau 1952 
metais. Skyrius, drauge su jo  
suorganizuota Tautinių namų 
fondo valdyba, atliko visus pa
rengiamuosius darbus. Devy
nerius metus truko nuolatinis 
ir agresyvus mecenatų ir narių 
įnašų verbavimas, bei kitoks 
įplaukų ieškojimas. Vyko par
duodamų pastatų apžiūrėjimai 
ir lygiagrečių planų svarsty
mai. Nepaisant iškilusio prie
šingų srovių kritikavimo, pa
galiau rastas "įkandamas" pa
statas, kuris, nežiūrint į didelę 
liekančią skolą ir pagrindinio 
remonto reikalavimus, buvo 
1961 metų vasarą nupirktas ir 
pavadintas - užregistruotas 
"Los A ngeles L ie tu v ių

tautiniai namai". Taip jie  iki 
šiolei vadinasi ir yra žinomi.

Ilgą eilę metų vadovybės 
sunkiai vertėsi ir grūmėsi su 
nedatekliais, bet gyvenimas ir 
renginiai po jų  stogu virte vi
rė. Finansiniai reikalai pagerė
jo, kai Jonas Petronis perėmė 
T. namų vairą. Žinoma, tuomet 
jau  bendrai lietuvių finansinė 
padėtis buvo geresnė, nei T. 
namų kūrimosi laiku. O Jonas 
Petronis, gabus, išradingas ir 
pasiaukojęs jų  gerovei, per 
dvidešimt savo pirmininkavi
mo metų, baigęs išmokėti vi
sas skolas, atstatė T. namus į 
tą  padėtį ir paskirtį, kokią ją  
numatė ir įsivaizdavo pirmū
nai kūrėjai. Po Jono Petronio 
mirties naujo pirmininko Pe
čiulio vadovaujama valdyba 
irgi griebėsi darbo. Tvarkingai 
išnuomojamos komercinės pa
talpos duoda pastovias įplau
kas, o viršutinė salė nuomoja
ma vienkartinėms šventėms, 
daugiausia kitataučiams - ves
tuvėms, gimtadieniams ir pa
našiai. Tokie pokyliai papras
tai vyksta šeštadieniais, lieka 
daugumą sekmadienių ir sa
vaitės dienų, kuriomis gali ne
mokamai naudotis lietuvių or
ganizacijos savo susirinki

mams arba repeticijoms. Taip 
pat savo šeimų šventėms ne
mokamai sale naudojasi T. na
m ų nariai. O T. nam ai per 
pastaruosius metus, nepaisant 
didelių remontų ir nenumaty
tų išlaidų, pastoviai didina pa
jamas, pelną ir aukas. Namų 
parama plaukia vietinėms šal
pos ir kultūrinėms organizaci
joms, lietuviškai mokyklai, ži- 
niasklaidai, šv. Kazimiero pa
rapijai. Įsteigėjų statute yra įra
šyta: ".. .puoselėti lietuvių tau
tines vertybes, globoti ir remti 
lietuvių ja u n im ą ."  To valdy
ba ir laikosi.

Baigsiu Tautinių namų sta
tuto, paskelbto 1951 metais, 
įvado žodžiais:

PRISIMINDAMI savo seną 
ir garbingą lietuvių tautos pra
eitį ir dabartinius jo s  laisvės 
įsipareigojimus,

ĮSITIKINĘ, kad tik glau
džiau susiburdami į vieną bro
lišką lietuvišką šeimą,

PASIRYŽĘ išlaikyti savo 
tarpe lietuvių kalbą, papročius 
ir tautinę dvasią,

UŽSIMOJĘ stiprinti lietu
vių tautinių vertybių ugdymą 
lietuvių tarpe,

SIEKDAMI paskleisti mū
sų ku ltū rin ių  pasire išk im ų  
apimtį,

TIKĖDAMI šį taurų lietu
višką palikimą perduoti savo 
vaikams ir palikti šioje vietoje 
mūsų buvimo apčiuopiamus 
pėdsakus,

M E S STE IG IA M E  LO S  
ANGELES M IESTE LIETU
VIŲ TAUTINIUS NAMUS.

Rūta Šakiene

2009 METŲ 
PASAULIO 

LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie Lietu
vos Respublikos Vyriausybės, 
atsižvelgdamas į ateinančių 
2009 m. kultūrinius renginius 
Lietuvoje, užsienio lietuvių 
bendruomenių išreikštą porei
kį - gauti išsamią informaciją 
kaip m etodiškai pasiruošti 
2009 m etų L ietuvos vardo 
tūkstantmečio Dainų šventei 
„Amžių sutartinė“, kartu su 
Lietuvos liaudies kultūros cen
tru ir Kultūros darbuotojų to
bulinimosi centru organizavo 
seminarą užsienio lietuvių me
no kolektyvų vadovams. Semi
naras „Lietuviškų dainų ir šo
kių tradicijos bei jų  puoselėji
mas“ vyko 2008 metų kovo 19
21 d. Vilniuje.

2007 metų Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
kartu su užsienio lietuvių ben
druomenėmis surinktais duo
menimis, 38 užsienio lietuvių 
bendruom enėse veikia virš 
170 mėgėjų meno kolektyvų 
jungiančių apie 4,000 tautie
čių, puoselėjančių ir pristatan
čių lietuvišką kultūrą. LGĮTIC
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LIETUVA IR PASAULIS
LR Užsienio reikalų ministerijoje kovo 13 d. įvyko lietu

vių diplomato ir visuomenės veikėjo Stasio Lozoraičio jaunes
niojo sukauptos archyvinės medžiagos perdavimo Lietuvos cen
triniam valstybės archyvui ceremonija. Lozoraičių šeimos ar
chyvas Romoje -  vienas didžiausių ir svarbiausių archyvų, su
kauptų lietuvių išeivijoje sovietmečiu. Stasio Lozoraičio jau
nesniojo surinktą medžiagą sudaro 174 dėžės įvairių dokumen
tų nuo 1919 metų iki naujausiųjų laikų. Dokumentuose atsi
spindi Lietuvos diplomatinių bei konsulinių atstovybių Vašing
tone, Niujorke, Paryžiuje, Romoje, San Paule ir kitur gyveni
mo kasdienybė ir tų laikų aktualijos. Perdavimo ceremonijoje 
dalyvavo Lietuvos archyvų departamento generalinis direkto
rius Vidas Grigoraitis, Centrinio valstybės archyvo direktorius 
Dalius Žižys.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas Tel 
Avive, Izraelyje Tūkstantmečio žvaigždės ženklu apdovanojo 
rašytoją Icchoką Merą. Jis Izraelyje buvo tapęs neoficialiu Lie
tuvos atstovu, kurio namai buvo virtę beveik ambasada dar prieš 
diplomatinių ryšių pradžią. "Man džiugu, kad tas darbas įver
tintas ir kad j į  atvežė P. Vaitiekūnas, kurį aš pažįstu nuo Sąjū
džio laikų".

Tel Avive, Izraelyje gyvenanti Raizė Grafanavičiūtė išsi
aiškino, kad Petras Vaitiekūnas, su kuriuo j i  1941 m. birželio 
22 d. evakavo iš Kauno atvykusius vaikus į Palangos vasaros 
stovyklą, buvo darbartinio Lietuvos ministro tėvas. Vizito me
tu Lietuvos ministras išgirdo ir nemalonių žodžių. Kai kurie 
žydai klausė, kada LR Generalinė prokuratūra baigs tyrimą, ar 
žinomas Izraelio istorikas, kilęs iš Lietuvos, Yitzhakas Aradas 
yra dalyvavęs žudant civilius lietuvius. Apie tai jis pats yra ra
šęs savo prisiminimuose, kurie išleisti Amerikoje. Lietuvos pro
kurorai yra prašę Arado atvykti ir duoti parodymus, bet jis tai 
palaikė kerštu už lietuviams pateiktus kaltinimus žudžius žy
dus. Ministrui P. Vaitiekūnui buvo įteiktas žydų raštiškas pro
testas dėl pradėto tyrimo prieš Aradą.

Lietuvos Generaline prokuratūra Vilniaus apygardos teis
mui perdavė Lietuvos valstybinio banko turto iššvaistymo by
lą. Joje bus teisiamas iš JAV grąžintas buvęs to banko prezi
dentas ir tarybos pirmininkas Gintaras Petrikas. Jam gresia 7 
metų kalėjimas. Dalis jo  bendražygių jau  nuteisti. Jis kaltina
mas, jog su kitais organizavo banko turto už 16,2 mln. Litų iš
švaistymą. Kaltinamąją medžiagą sudaro 28 tomai dokumentų.

Lietuvos seimūnams nuo šių metų pradžios paskirta dar 
beveik po 6 tūkstančius litų priedas įvairioms išlaidoms. Šiuos 
pinigus politikai naudoja kaip jiems patinka ir nereikia jiems 
mokėti jokių mokesčių ir atsiskaityti, kur tuos pinigus išleidžia. 
Šiuo metu kiekvienas Seimo narys, be vidutiniškai gaunamos 4 
tūkstančių litų algos, kas mėnesį papildomai gauna dar beveik 
6 tūkst. priedo savo išlaidoms.

LR Seimo Antikorupcijos komisija jau  antrą kartą kreipė
si į Vilniaus savivaldybę, prašydama informacijos apie stadio
no statybos eigą ir samdomus konsultantus. Gautas pirmasis 
atsakymas nepatenkino Seimo narių, nes nebuvo aiškus pinigų 
panaudojimas. Klausiama, ar teisinga žinia, kad stadiono staty
bos konkursą laimėjo vokiečių firma "HPP International", ku
riai Vilniaus savivaldybė 150 tūkst. Lt už patarimą. Komisija 
pareikalavo atsakyti, kodėl statybai konsultuos Maskvos įmo
nė "Ebert International & Co.", kurios paslaugų kaina esanti 
3,44 milijonų litų. Savivaldybės komisija pasakė, kad negali 
nei patvirtinti, nei paneigti tos informacijos.

Lietuvos Vyriausybė teikia prezidentui Giedrių Apuoką  
skirti nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Armėnijoje. 
Lietuvos ambasada Armėnijoje įsteigta 2007 metų spalio 1 die
ną. Užsienio reikalų ministerijos Informacinių technologijų de
partamento direktoriaus pareigas einantis G. Apuokas šiame de
partamente dirba nuo 2003 metų, 1998-2003 metais ėjo gene
ralinio konsulo pareigas Lietuvos generaliniame konsulate 
Čikagoje, 1995-1998 metais dirbo Užsienio reikalų ministeri
jos Amerikos šalių skyriaus vedėju, 1992-1995 metais - Lietu
vos ambasados Čekijoje patarėju, 1991-1992 metais Užsienio 
reikalų ministerijos Rytų ir Vidurio Europos skyriaus pirmuoju 
bei antruoju sekretoriumi. Iki šiol Lietuvai Armėnijoje atstova
vo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Rusijoje 
Rimantas Šidlauskas. Lietuva ir Armėnija diplomatinius santy
kius užmezgė 1991 m. lapkričio 21 dieną.

Baltijos valstybių oro erdvę saugantys ir Lietuvoje dislo
kuoti Norvegijos Karališkųjų karinių oro pajėgų kariai NATO 
oro policijos funkcijas perdavė Lenkijos kontingentui. Kovo 
14 d., Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose 
vyko NATO oro policijos funkcijas Baltijos valstybėse vykdan
čių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. (LGĮTIC, LRT)

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus (šeštas iš kairės), su darbo vizitu viešėjo Briuse
lyje, dalyvavo Europos Vadovų Tarybos susitikime. Pirmoje sesijoje buvo svarstomi energetikos ir 
klimato kaitos klausimai. Lietuva remia Europos Komisijos siūlymus kovoje su klimato kaita, tačiau 
atkreipia dėmesį į sudėtingą situaciją po 2010 metų. “Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, kitos 
Lietuvos elektrinės bus priverstos naudoti kuro rūšis, labiau teršiančias aplinką“, - sakė V. Adamkus. 
Jis pabrėžė Lietuvos ir viso Baltijos regiono pažeidžiamumą. V. Adamkaus nuomone, Lietuva taps 
visiškai priklausoma nuo Rusijos dujų, o jungtys su Europos Sąjunga dar nebus nutiestos. LR prezi
dentas pabrėžė būtinybę aptarti konkrečias priemones ir būdus, kad nepasikartotų naftotiekio „Družba“ 
problema, kai įkalbinėjant Rusiją atnaujinti naftos tiekimą, Lietuvai nepadėjo net ir Europos pastan
gos. Lietuvos vadovo teigimu, Europos Sąjungai būtina spartinti jungčių tiesimą link jos izoliuotų 
energetinių rinkų. Pasak V. Adamkaus, jau žengti pirmieji žingsniai, ruošiantis statyti Lietuvos - 
Lenkijos, Lietuvos - Švedijos elektros tiltus. www.president.lt

ŽINIĄ APIE LIETUVĄ IR JOS SOSTINĘ 
SKLEIS IR DIPLOMATAI

Vilnius, kovo 14 d. Užsie
nio reikalų ministerijos dar
buotojai prisijungė prie VšĮ 
"Vilnius - Europos kultūros 
sostinė 2009" įgyvendinamos 
Ambasadorių programos.

Iki 2009 m. pabaigos visų 
ministerijos ir diplomatinių at
stovybių darbuotojų elektroni
nio pašto parašai bus papildy
ti nuoroda į "Vilnius - Euro
pos kultūros sostinė 2009" in
terneto svetainę www.kultura- 
gyvai.lt.

Planuojama, jog  ateityje 
"Vilnius - Europos kultūros 
sostinė" interneto svetainės ad
resas papildys ir darbuotojų vi
zitines korteles.

Taip siekiama garsinti Vil
niaus miestą Lietuvoje ir pa
saulyje bei priminti apie tai, 
kad sostinė 2009 m. rengiasi

didžiausiai šalyje meno ir kul
tūros programai.

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretoriaus Laimono 
Talat-Kelpšos, mūsų diplomati
nės atstovybės, specialiosios mi
sijos, tarptautinės organizacijos 
ir garbės konsulai, kiekvieną 
dieną bendraudami su užsienio 
valstybių partneriais, kviečia 
juos dalyvauti 2009 m. rengi
niuose Lietuvoje, prisidėti prie 
kultūrų dialogo. Prisijungti prie 
šios ambasadorystės iniciatyvos 
kviečiami visi. Ambasadorių 
programa įgyvendinama 9 mė
nesius. Per šį laikotarpį prie jos 
prisijungė beveik 1000 žmonių 
iš 29 Lietuvos miestų, daugiau 
nei 30 pasaulio šalių. Šios ben
druomenės nariais tapo nemažai 
žinomų kultūros, meno ir visuo
menės veikėjų. ELTA

VALSTYBIŲ VERTINIMAS: 
LIETUVA -  GAN STIPRI VALSTYBĖ

Tyrimų centras „Brookings 
Institution“ paskelbė „Valsty
bių silpnumo vertinimą“ (In
dex o f State Weakness in the 
Developing World). Tai apima 
141 pasaulio valstybę. Jis įver
tina keturis pagrindinius para
metrus: ekonominę ir politinę 
situaciją, saugumą ir socialinę 
sferą.

Išvados apie valstybių eko
nomiką buvo daromos remian
tis tokiais rodikliais kaip au
gimo tempas, BVP dalis vie
nam gyventojui, infliacijos 
tempas, pajamų skirtumas tarp 
turtingųjų ir vargšų bei valsty
bės valdymo kokybė.

Į pirmąjį silpniausių vals
tybių dešimtuką pateko: Soma
lis, Afganistanas, Kongas, Ira
kas, Burundis, Sudanas, Cen
trinė Afrikos Respublika, Zim
babvė, Liberija ir Dramblio 
Kaulo Krantas.

Iš buvusių SSRS respubli
kų, blogiausia situacija Tur
kmėnijoje ir Uzbekijoje, ku
rios užėmė 35 ir 36 vietas. Ta
džikija atsidūrė 42 pozicijoje, 
Rusija -  65, Kirgizija -  73, 
Azerbaidžanas -  80, Baltaru
sija -  81, Moldova -  88, Ka
zachstanas -  89, Gruzija -  90, 
Arm ėnija -  105, U kraina -  
107, Latvija -  136, o Lietuva
-  138.

Palyginimui: Pakistanas li
ko 33 vietoje, Rytų Timoras -  
43, Kenija -  50, Alžyras -  57, 
Sirija -  59, Kuba -  62, Iranas
-  66, Indija -  67, Kinija -  74, 
Vietnamas -  83, Libija -  86, 
Turkija -  98, Libanas -  93, 
Serbija -  108, Argentina -  115, 
Lenkija -  135.

Stipriausios valstybės pa
gal šį vertinimą -  Slovakija, 
Vengrija ir Čilė. Bendrai jo  au
toriai išskyrė penkias pagrin-

PASVEIKINO
NAUJĄJĮ RUSIJOS 

PREZIDENTĄ
Vilnius, kovo 12 d. (LRT). 

Prezidentas Valdas Adamkus 
savo ir Lietuvos žmonių var
du pasveikino naujai išrinktą 
Rusijos prezidentą Dmitrij 
Medvedev. Šalies vadovas pa
linkėjo visokeriopos sėkmės 
einant svarbias, atsakingas ir 
išbandymų kupinas pareigas.

Kaip teigiama prezidento 
Spaudos tarnybos pranešime, 
V. Adamkus viliasi, kad Lie
tuva bei Rusija ir toliau plėtos 
konstruktyvų, abipusiai nau
dingą dvišalį dialogą ir steng
sis spręsti valstybėms bei žmo
nėms svarbius ir aktualius 
klausimus.

„Mes tikimės, kad Jūsų va
dovaujama Rusija tęs pradėtas 
reformas ir kaip patikima bei 
atsakinga partnerė stiprins dia
logą su tarptautine bendrija, o 
kurdama gerovę savo tautai, 
sudarys galimybes laisvai ir 
kūrybingai reikštis kiekvienam 
Jūsų šalies žmogui“, - sveiki
nimo laiške rašo prezidentas V. 
Adamkus.

dines kategorijas: bankrutavu
sios valstybės (failed states) 
(pavyzdžiui, Afganistanas, So
malis ir Kongas), kritiškai sil
pnos valstybės (Irakas, Šiaurės 
Korėja, eilė centrinės Afrikos 
valstybių), silpnos valstybės (į 
šią grupę papuolė Turkmėni
ja, Uzbekija, Tadžikija, o taip 
pat Pakistanas, Venesuela, 
Kambodža, Laosas, Mozambi
kas ir kt.), dėmesio reikalau
jančios valstybės (Rusija, Bal
tarusija, Kirgizija ir Azerbai
džanas, o taip pat Kinija, Indi
ja, Indonezija, Namibija, Egip
tas, Kolubija ir kt.), pakanka
mai galingos ir tvirtos valsty
bės (Moldova, Kazachstanas, 
Gruzija, Armėnija, Ukraina, 
Latvija ir Lietuva). LRT

http://www.president.lt
http://www.kultura-gyvai.lt
http://www.kultura-gyvai.lt
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V.PUTINO PAMOKSLAS -  
REŽISIERIUI IŠ LIETUVOS

M ask va , kovo 12 d. 
(l.rytas.lt). Maskvoje spektaklį 
„Vargas dėl proto“ pastatęs re
žisierius Rimas Tuminas sužino
jo, kad jis nelabai gerai išmano 
savo darbą. Tokių užuominų pa
žėrė teatre apsilankęs Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas.

Kovo 9 d., sekmadienio va
karą Maskvos teatre „Sovreme- 
nik“ spektaklis neprasidėjo, kol 
salėje neįsitaisė V.Putinas su 
žmona Liudmila. „Sovremenik“ 
teatro meno vadovei Galinai 
Volček šis vizitas buvo netikė
tas. Sulaukusi skambučio iš 
Kremliaus ir pasitikusi aukštus 
svečius prie tarnybinio įėjimo, 
sutrikusi režisierė palydėjo juos 
į salę.

Spektaklio pradžios kelioli
ka minučių kantriai laukusi pub
lika atsistojo ir vėluojančią po
rą sutiko plojimais. Pasisveiki
nęs su gerbėjais prezidentas įsi
taisė salės centre -  10-ojoje ei
lėje.

R.Tumino režisuota rusų li
teratūros klasiko Aleksandro 
Gribojedovo komedija „Vargas 
dėl proto“ tą  vakarą buvo vaidi
nama jau  dvidešim tą kartą. 
Premjera įvyko gruodžio pra
džioje. Šioje pjesėje satyriškai 
vaizduojama Maskvos visuome
nė XIX amžiaus viduryje. Rusų 
teatro kritikai, neneigiantys 
R.Tumino talento, pastebėjo ir 
tai, kad jis ironiškai vaizduoja 
Rusiją.

Po kelerių metų klajonių grį
žęs pagrindinis herojus Cackis 
neranda savo tėvynėje šilumos, 
jaučiasi atstumtas. Ir patys Ru
sijos gyventojai nežino, kas ta 
tėvynė ir ką su ja  veikti.

„Putinų šeima šiuo vizitu pa
rodė, kad ji visiškai ignoruoja 
daugybę kritiškų atsiliepimų 
apie šį R.Tumino pastatymą 
kaip rusofobijos ir kitų nuodė
mių įsikūnijimą“, -  po spektak
lio rašė laikraštis Nezavisimaja 
gazeta.

Po spektaklio prezidentas ir 
jo  žmona neskubėjo išvykti. Po
ra patraukė į užkulisius paben
drauti su aktoriais. Nespėję nei 
persirengti, nei nusivalyti grimo 
šie sėdo su svečiais gerti arba
tos. „Aš bijau!“ -  išsprūdo jau
nai aktorei Marinai Aleksandro
vai, sukūrusiai Sofjos vaidme
nį. Tačiau paraginti meno vado
vės G.Volček artistai susėdo ap
link stalą.

Pirmiausia visiems padėko
jęs V.Putinas nusistebėjo, kad 
R.Tuminas klasikinei pjesei su
teikė naują, nestandartinę formą. 
„Nebijau pasirodyti kaip nepro- 
fesionalas, kadangi ir nesu pro
fesionalas. Bet kodėl jūs nuo pat 
pradžių rodote Cackį verkiantį? 
Juk dėl to iškart susidaro įspū
dis, kad tai -  silpnas žmogus, o 
jis juk stiprus, atsilaiko prieš vi
sus“, -  pareiškė Rusijos vado
vas.

R.Tuminas, kiek pasvarstęs, 
atsakė, kad Cackis buvo labai 
jaunas, kai išvažiavo iš Mask
vos, todėl grįžęs negali sulaiky
ti ašarų. Režisierius dar primi
nė, kad Cackis -  našlaitis, netu
rintis jokių giminių.

Tokie paaiškinimai neįtikino 
prezidento. „Bijau suklysti, bet 
juk Aleksandras Matrosovas ir
gi buvo našlaitis. Tačiau jis už
dengė savo kūnu ambrazūrą“, -  
pareiškė V.Putinas.

Tiesa, pateikdamas šį paly
ginimą prezidentas nebuvo tei
sus. Mat Rusijoje jau seniai ži
noma, kad sovietinės propagan
dos mašinos išgarsintas Antro
jo  pasaulinio karo didvyris 
A.Matrosovas nebuvo našlaitis. 
Jis pabėgo iš namų, kai našliu 
tapęs jo  tėvas vedė kitą moterį. 
Kaip paaiškėjo prieš kelerius 
metus, tikrasis jo  vardas buvo 
Šakirjanas Muchamedjanovas, 
o tautybė -  baškiras.

Per susitikimą su Rusijos 
prezidentu vieno pagrindinių 
vaidmenų -  Famusovo -  atlikė
jas populiarus aktorius Sergejus 
Garmašas atkreipė dėmesį į tai, 
kokia puiki A.Gribojedovo ko
medijos kalba: „Praėjo jau 150 
metų, o koks tekstas!“

Prezidentas jam  pritarė: 
„Taip, mes kaip tik sėdėjome ir 
kalbėjome, kad viskas labai ak
tualu“ . V.Putinui didžiausią 
įspūdį paliko scena, kur pabrė
žiama, jog Rusijoje yra žmonių, 
linkusių atsisakyti visko, kad tik 
labiau pritaptų prie Vakarų pa
pročių. „Tai ypač aktualu nau
josioms Europos Sąjungos na
rėms“, -  nesusilaikė neįgėlęs lie
tuviui režisieriui Rusijos prezi
dentas ir čia pat surimtėjo: „Aš, 
žinoma, juokauju“.

ŽMOGUS, KURIS PRARADO 
VISKĄ

Pats R.Tuminas, nustebinęs 
prezidento šeimą netikėtu „Var
go dėl proto“ pateikimu, nelai
ko savęs avangardistu. „Statyda
mas klasiką aš paprasčiausiai įsi- 
skaitau į tekstą“, -  sakė režisie
rius. „Vargas dėl proto“ pagal 
R.Tuminą- istorija apie tai, kaip 
dingsta namo iš užsienio parvy
kęs Cackis. „Manau, jis dingo 
todėl, kad negalėjo surasti na
mų, artimųjų, šeimos -  to, kas 
kiekvienam žmogui ir reiškia tė
vynę. Ieškoti tėvynės, jausti ją, 
liesti reikia kasdien, kas rytą -  
ji  yra ir arbatos puodelyje, ir 
duonos riekėje, saulėje, lietuje.

Kartais mes netenkame tėvy
nės, ji dingsta ir mes pirmiausia 
turbūt patys būname kalti dėl 
to“, -  sakė pats režisierius, pa
klaustas apie interpretaciją.

R.Tuminas paaiškino rusų 
klasiką vertinantis už tai, kad ji 
„moko mus nepykti ant to, kad 
laikas praeina, moko mus nebū
ti šiurkščius, žiaurius -  moko 
būti dėkingus už gyvenimą to-

Po spektaklio „Vargas dėl proto“ Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bendravo su režisieriumi 
Rimu Tuminu, kuriam negailėjo kritikos (matome tik nugarą). AP

kį, koks jis yra“.

TEATRO KRITIKAS?
V.Putino apsilankymas teat

re ir kandžios pastabos po spek
taklio savaitgalį tapo vienu la
biausiai aptariamų įvykių Rusi
joje.

„Jis valdė traukinį, plaukio
jo  povandeniniu laivu, skraidė 
naikintuvu ir turi juodąjį dziu
do meistro diržą. Dabar prezi
dentas V.Putinas ėmėsi naujos 
veiklos -  teatro kritikos“, -  pa
sišaipė naujienų agentūra Asso
ciated Press.

N aujienų  portalas new- 
sru.com stebėjosi, kad „Sovre- 
menik“ teatro vadovė G.Vol- 
ček nuolankiai ir skubotai su
tiko su prezidento nuomone. 
„Jeigu toks klausimas jam  ki
lo, vadinasi, galimybė rodyti 
Cackį verkiantį buvo neįrody
ta“, -  skubiai teisinosi ji.

Teatro kritikai ir žurnalistai 
gyvai aptarinėjo V.Putino pasta
bas dėl spektaklio, ypač -  Cac- 
kio vertinimą, kuris Rusijos pro
tams neduoda ramybės nuo pat 
komedijos parašymo. Kas tai -  
kvailys, kuris nesupranta, su kuo 
bendrauja? Ko jis taip psicho- 
patiškai šiurpsta nuo aplinkos ir 
nedėmesingųjam žmonių? Ko
dėl jis be perstojo plepa?

Stipriu kovotoju už teisybę, 
pakrypusio pasaulio taisytoju 
Cackis buvo laikomas tik sovie
tiniuose vadovėliuose. Ten bu
vo rašoma, kad Cackis atstovau
ja  žmonėms, nenorintiems tai
kytis su atgyvenomis, reakcine 
santvarka.

REŽISIERIUS -  RUSIŠKOS 
KLASIKOS ŽINOVAS

56 metų Rimas Tuminas te
atro režisūros mokslus baigė 
1978 m. Maskvoje, A.Luna- 
čiarskio teatro meno institute 
(GITIS).

1990 m. įkūrė Vilniaus ma
žąjį teatrą ir iki šiol jam vado
vauja. Nuo 2007-ųjų rudens ta
po Maskvos J.Vachtangovo te
atro meno vadovu -  su sąlyga, 
kad tai netrukdys jam dirbti ir 
Lietuvoje.

Iki šiol yra pastatęs apie 40

spektaklių Lietuvos, Rusijos, 
Suomijos, Islandijos, Švedijos, 
Lenkijos teatruose. Apdovano
tas Lietuvos nacionaline premi
ja, įvairiomis teatrinėmis premi
jomis tėvynėje ir svetur.

1999 m. Vilniaus mažajame 
teatre pastatytas M.Lermontovo 
„Maskaradas“ pelnė aukščiausią 
Rusijos teatrinį apdovanojimą 
Auksinę kaukę už geriausią Ru
sijoje parodytą užsienio spek
taklį. Rusijoje J.Tuminas laiko
mas idealiu rusiškosios klasikos 
interpretuotoju.

2000 m. M askvos teatre 
„Sovremenik“ jis pastatė spek
taklį „Vaidiname Šilerį“ pagal 
F.Schillerio dramą „Marija Stiu- 
art“. Tais pačiais metais lietuvis

NEPAVARKIME LAISVĖJ GYVENTI!

Kovo 11-toji,
vėl pavasario šventė.

Ne tik upių, laukų - mūs'gamtos. 
Aštuoniolikti metai, kai galim gyventi,
Kaip vaikai vėl laisvos Lietuvos.

Kovo 11-oji,
prie namų dar gėlėms nepražysti, 

Nesukrovė dar vyšnios žiedų,
Pasipuoš Lietuva, pasitikusi savo jaunystę, 
Amžinuoju trispalvių šilku.

Kovo 11-oji,
Na ir kas, kad šiandien dar žvarboka,
Kad danguj daug pilkų debesų,
Pamiškėj jau žilvičiai susprogo,
Nuo žibuoklių akių bus šviesu.

Svajojom -
išeisim į kelią, į tiesų,

Po metų, kitų bus lengviau
Ir tėviškės kaime, ir mieste
Laimingą lietuvį mačiau.

Kovo 11-oji,
buvo laisvės gležnutės pradžia,

Dabar - valstybės gražiausioji šventė, 
Pakilę iš pančių, prabudę nakčia, 
Nepavarkime Laisvėj gyventi!

Leonas Milčius
2008-03-02, Raudondvaris

tapo Rusijos Federacijos valsty
binės premijos laureatu -  už in
dėlį į Rusijos literatūrą ir meną.

2002 m. Maskvos J.Vachtan- 
govo teatre J.Tuminas pastatė 
N.Gogolio komediją „Revizo
rius“ -  panaši interpretacija į 
2001 m. Vilniaus mažajame te
atre sukurtą „Revizorių“.

2007 m. M askvos teatre 
„Sovremenik“ jis pastatė A. Gri- 
bojedovo komediją „Vargas dėl 
proto“. Šiuo metu Vilniaus ma
žajame teatre režisierius rengia 
premjerą pagal A.Baricco kny
gą „Aistrų pilys“ , o Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje 
ruošia aktorių bei režisierių kur
są diplominiams egzaminams.

l.rytas.lt
sru.com
sru.com
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APIE KUNIGĄ TEODORĄ BRAZĮ IR JO LOBIUS

Kaišiadorių kapitulos prelatas 
Teodoras Brazys, Lietuvos uni
versiteto profesorius.

Teodoras Brazys gimė 1870 
11 20 netoli Bauskės Latvijoje, 
kurjo tėvas, Biržų apskrities Pa
biržės valsčiaus Daudžgirių dva
re laisvas nuo baužiavos dar 
prieš jos panaikinimą turėjo dvi
gubą pavardę Brazys- Frey, kas 
reiškė"laisvas" ir tuo metu bu
vo apsigyvenęsLatvijoje.

Teodoras keturis m etus 
mokėsi vokiečių mokykloje. 
Vėliau tėvai grįžo gyventi į 
Lietuvą, į Daudžgirius, Čia 
Teodoras mokėsi muzikos pas 
vietos vargonininką. Kunigas, 
pastebėjęs neeilinius vaiko 
gabumus savo lėšomis išsiun
tė j į  į Kauną mokytis pas ka
tedros vargon in inką Juozą 
Kalvaitį. Vėliau, kelis metus 
pavargonavęs, išvyko moky
tis į Vilnių ir įstojo į Vilniaus 
dvasinę seminariją, kurią bai
gė 1900 metais jau  kunigu. 
Dirbdamas Baltstogėje pasi
žym ėjo neeilin iais m uziki
niais gabumais, apie ką išgir
dęs vyskupas Ropas išsiuntė 
j į  į Regensburgo bažnytinės 
muzikos mokyklą, kurią bai
gęs nuo1907 m etų buvo pa
skirtas Vilniaus kunigų semi
narijos bažnytinės muzikos 
profesorium, Arkikatedros vi
karu, choro vadovu ir orkest
ro dirigentu. 1917 metais kar
tu su daugeliu pasauliečių ir 
keturiais Lietuvos dvasinin
kais (J. Kukta, J. Bakšiu,J. 
Stankevičium,A.Varnu)pasi- 
rašė memorandumą dėl baž
nytinių pamaldų atlikimo lie
tuvių kalba. Tuometinis Vil
niaus vyskupijos valdytojas 
lenkas kunigas Michalkievič 
visus pasirašiusius memoran
dumą kunigus nubaudė, tai ir 
kunigas Teodoras Brazys ne
teko darbo ir šešerius metus 
gyveno Dzūkijoje.

1918 - 1919 metus T. Bra
zys praleido Kietaviškėse. Tuo

metu čia klebonavo kunigas K. 
Čepanas. Su kunigu K. Čepanu 
T. Brazį siejo ne tik mokslo se
minarijoje metai, bet ir bendri 
interesai - meilė lietuvybei, liau
dies kūrybai, dainai.

"Tiktai vienoj Kietaviškių 
parapijoj esu užrašęs 400 žmo
nių dainų gaidų, kurių 232 pa
dainavo viena dainininkė, būtent 
M agdalena Baranauskaitė iš 
Piktakiemio sodžiaus" - rašė T. 
Brazys savo studijoje"Apie tau
tines lietuvių dainų gaidas"

1923 metais T.Brazys buvo 
pakviestas dėstyti Kauno kuni
gų seminarijoje, vėliau ir Kau
no universitete. Čia jis vadova
vo bažnytiniam chorui ir reda
gavo žurnalą "Muzikos aidai".

Kai 1926 metais Kaišiado
ryse susikūrė vyskupija, vysku
pas J. Kukta T. Brazį pasikvietė 
kapitulos pirmuoju prelatu. Dar
buojantis Kaišiadoryse ėmė 
smarkiai šlubuoti jo  sveikata. 
1930 metų atostogas praleido 
Italijoje, grįždamas mirė Miun
chene. Rugsėjo 17 d. buvo at
vežtas į Kaišiadoris, 18 d. pa
laidotas prie katedros.

Prie katedros sienos prikalta 
marmurinė lenta, ant kurios už- 
rašyta:"Pirmasai Kaišiadorių ka
pitulos prelatas Teodoras Bra
zys, Lietuvos universiteto pro
fesorius, didelis mylėtojas ir 
kompozitorius bažnyčios ir liau
dies giesmių."

T. Brazys yra parengęs pir
muosius lietuviškus muzikos 
vadovėlius :"Giedojimo mo- 
kykla"(1920m.), "Muzikos te
orija" (1922m.), "Harmonija" 
(1926m.), "Choralo mokykla" 
(1926m.). Daudžgiriečio slapy
vardžiu parašė daug straipsnių 
folkloro, muzikos teorijos te
momis. Yra parašęs muzikąket- 
verioms mišioms, daug bažny
tinių giesmių, keturis sąsiuvi- 
nius"Mūsų dainelių", harmoni
zavęs liaudies dainas cho- 
rams:"Tykiai tykiai Nemunėlis 
teka", "Aušta aušrelė", "Vai tu 
diemed diemedėli", "Oi toli to
li", "Jau saulutė leidos", "Ir iš
augo ąžuolėlis" ir daugelį kitų

Prieš keletą metų folklore an
samblio "Runga"vadovams Kie
taviškių pagrindinės mokyklos 
mokytoja kraštotyrininkė Danu
tė Gudelienė padovanojo T. Bra
zio knygą"Lietuvių tautinių dai
nų melodijos" Tai 1927 metų 
Kauno universiteto Humanitari
nių mokslų fakulteto leidinys, 
kuriame sudėtos docento T. Bra
zio Kietaviškių parapijoje su
rinktos liaudies dainos, jų  teks
tus redagavo profesorius V. Krė
vė Mickevičius. Rinkinyje 200

liaudies dainų, surinktų Kieta
viškių parapijos kaimuose.

Daugiausiai - 78 jų  užrašy
tos iš Magdalenos Baranauskai
tės Piktakiemio kaime.

Po 27 dainas užrašyta Kie
taviškių kaime iš Michalinos 
Gudelytės ir Mijaugonių kaime 
iš Emilijojs Gudeliauskaitės.

Dabartinėse Elektrėnų terito
rijose buvusiuose Anykštos ir 
Kakliniškių kaimuose iš daini
ninkių Emilijos Sčerbavičiūtės, 
Domicelės Janavičiūtės ir Salo
mėjos Janulevičiūtės užrašyta 
21 daina. Daugiausia jų  - jauni
mo, meilės, vestuvine temati- 
ka:"Sį rudenėlį", "Pakirsiu ber
želį", "Per šilelįjojau", "Čiulba 
vilba volungėlė ir kt. Nemaža 
dainų, apdainuojančių moters 
dalią:"Oi, ko verki", "Anksti rytą 
kėliau" ir kt. Ypatingai reta dai
na "Oi vakaras", kurioje kalba
ma apie sūnelio gimimą. Nema
žai karinių -"Džiaugias tėvas", 
našlaičių - "Ūžia žeria", darbo - 
"Gieda gaideliai" ir kt.

Tai labia brangus ir vertin
gas palikimas kuriuo savo reper
tuaruose turėtų remtis savival
dybės etnografiniai ir folklore 
ansambliai, nes nežinau ar kas 
nors anksčiau už kunigą T. Bra
zį mūsų apylinkėse yra užraši- 
nėjęs liaudies dainas.

Tautos dvasinis paveldas - 
liaudies daina, dar taip neseniai 
natūraliai skambėjusi kaimo 
bendruomenėse neturi būti už
miršta, nuo jos įstabaus veido 
nubraukime užmaršties dulkes, 
aprenkime ją  nauju rūbu, jeigu 
to norisi gabiam jaunimui, tik 
neleiskime jai sudūlėti senų sau
gyklų lentynose. Tikiuosi, to 
troško, apie tai svajojo ir mūsų 
kaimus pėsčiomis išvaikščiojęs 
šviesios atminties kunigas, baž
nytinės muzikos ir muzikos is
torijos specialistas, folkloristas, 
Lietuvos universiteto profeso
rius Teodoras Brazys.

Ilgai įvairiuose archyvuose 
ieškojusi T Brazio palikimo, pa
galiau nudžiugau,- Kultūros dar
buotojų seminaro metu sutikusi 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto direktoriaus pavaduo
toją daktarę Birutę Stundžienę, 
gavau taip lauktą teigiamą atsa
kymą ir nudžiugusi nuvažiavau 
į institutą atsišviesti nors kele- 
tos dainų. Kai pradėjau skaityti 
ir užsirašinėti, negalėjau susto
ti, - visų man reikia, jos tokios 
gražios ir mielos. Tada ir kilo 
klausimas - o kodėl jos iki šiol 
nėra išleistos?

Pradėjau ieškoti bendramin
čių ir man labai pasisekė. Pasi
sekė, nes suradau žmones, ku
rie iš karto mane suprato ir puo
lė gelbėti rašant projektą Kultū
ros ministerijai.Būsimo dainyno 
tekstus redaguoti, paruošti spau
dai ėmėsi Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto daktaras vyr. 
mokslo darbuotojas darbuotojas 
Konstantinas Aleksynas , natas

Amanda Muliolis praveda Access ir Excel seminarą Trakuose. “Jau 
antra savaitė, kai pravedame seminarus, Trakų švietimo centre, 
buhalteriams, mokytojams ir prieglaudų auklėtojams. Čia trūksta 
sniego, ir nėra labai šalta, nors galima stotis ant ežero ledo. Gul
bės juokingai vaikštinėja, joms slidu, kartais išgriūva. Siunčiame 
visiems širdingiausius linkėjimus”, mums rašo aktyvūs darbuotojai 
APPLE Amanda ir Algirdas Mulioliai.

V O L V O  T R U C K

W O R L D W ID E  E Q U IP M E N T  O F  O H IO , IN C .  
D A Y T O N  D IV IS IO N  

5750 Poe Avenue 
D ayton , O H  45414  

www.thetruckpeople.com

PHILIP RAUSCH
CUSTOMER SATISFACTION
T ruck Sales R epresentative Tel.: (614) 774-3319 

E Mail: philip.rausch@thetruckpeople.com

DR. KAZIO MARTINKAUS STIPENDIJA
A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atmi

nimui 1985 m. įsteigtas jo  tėvų, sesers ir artimų draugų stipen
dijos fondas, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba daktaro laipsnio tiksliųjų mokslų srityje - 
vėžio ligų tyrimo sričių (pvz. farmakologijos, biochemijos ir 
pan.).

Pasiteirauti ir gauti prašymų formas, kreiptis: Kristina Mar- 
tinkutė, Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 7120 
S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, USA. El. paštas 
Krism516@yahoo.com

Formos turi būti gražintos iki birželio 15 d.

užrašinėti - to paties instituto 
mokslo darbuotoja Živilė Ra
moškaitė. Dėkoju šiems švie
siems žmonėms, suprantantiems 
būsimo leidinio reikšmę. Dėko
ju  komisijai, sprendusiai šį klau
simą, paruošimo darbams sky
rusiai 8000 litų. Žinoma, viso 
T.Brazio dainyno parengimui ir 
išleidimui reikės ieškoti rėmė
jų, nes j į  sudaro apie 2000 dai
nų, užrašytų Dzūkijoje. Tokio 
leidinio dar nėra,T.Brazio dainų 
rinkiniai pilnai dar nebuvo iš
leisti. Tai didelė skola kunigui 
T. Braziui, išvaikščiojusiam ne

vieną Džūkijos kaimą, užrašiu
siam nuostabiausio tautinio pa
veldo dalį - liaudies dainas.

Taigi, ledai pajudėjo, bet dar 
reikės kantrybės ir tęstinio pro
jekto, reikia ieškotis rėmėjų pa
galbos, kol knyga pagaliau atsi
stos greta kitų dainynų mūsų 
bibliotekose, mokyklose ir Elek
trėnų, Kietaviškių, visos Dzūki
jos apylinkių dainomis papildys 
mūsų krašto etninę kultūrą savo 
lobiais.

Elektrėnų literatūros ir me
no muziejaus etnologė

Ona Rasute Šakiene

http://www.thetruckpeople.com
mailto:philip.rausch@thetruckpeople.com
mailto:Krism516@yahoo.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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 13 d., Dievo Motinos parapijos salėje Ateiti
ninkų metinė šventė ir kun. Stasio Ylos 100 metų m inėjim as.

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.

VEL GALĖSIME SKAITYTI 
„PENSININKĄ"

Mūsų vyresnieji tautiečiai 
per daugiau kaip 20 metų jau 
buvo pripratę skaityti JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos lei
džiamą žurnalą „Pensininkas" 
ir nekantriai laukdavo jo  nau
jo  numerio. Pirmuosius 19 me
tų jo  redaktoriumi buvo Karo
lis Milkovaitis. Jam iš šių prei- 
gų pasitraukus, apie pora me
tų „Pensininką" redagavo Ele
na Sirutienė, pasikvietusi tal
kon būrelį raštingų ir darbščių 
talk in inkių . D eja, sutrikus 
sveikatai, ji  šio darbo turėjo at
sisakyti. Nepaisant buvusių 
skaitytojų nusiskundimų, kad 
nebesulaukia savo mėgstamo 
žurnalo, Socialinių reikalų ta
rybos pirm. Juozas Polikaitis 
tvirtino negalįs rasti naujo re
daktoriaus. „Pensininko" lei
dyba buvo sustabdyta. Iki šių, 
t.y. 2008-ųjų, metų, kai paga
liau žurnalą redaguoti sutiko 
Danutė Bindokienė (manome, 
kad lietuviškai visuomenei ji  
pakankamai pažįstama, tad iš 
naujo supažindinti nereikia). 
Taigi, netrukus vėl sulauksime 
pirmojo, po dvejų metų „atos
togų" grįžusio, „Pensininko" - 
kovo-balandžio numeris jau  
atiduotas spaustuvėn.

Kaip ir anksčiau, žurnalas 
išeis šešiskart per metus. Jo

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

Dėl pranešimu ir skelbimu kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718) 479-8923. E-mail: a m b e r w in g s @ m a c .c o m

Danutė Bindokienė

turinys taip pat nedaug pasi
keis, nors redaktorė žada įves
ti ir naujų skyrelių, ir kitokios 
medžiagos, dominančios lie
tuvius skaitytojus, ne vien vy
resniuosius, bet ir jaunesnio 
amžiaus. Žurnalą adm inist
ruoja Birutė Podienė, 2711 
West 71st Street, Chicago, IL, 
60629; tel. 773-476-2655. 
M etinė prenum eratos kaina 
taip pat nepasikeitė - tik 15 
(JAV) dolerių, tad JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkas ir naujoji ,,Pensinin- 
ko" redaktorė D. Bindokienė 
visus kviečia jungtis į skaity
tojų eiles.

,,Pensininko" informacija

NUOMONES IR PASTABOS:
KIAULIŠKOS PALŪKANOS
Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

I I
Jei pradėtume nuo Mažei

kių pardavimo lenkams, išaiš
kėjo kiek pirmoji sutartis bu
vo pigesnė nei gamyklos ver
tė, tai 4 milijardai!!! Stai kiek 
buvo Lietuvos turto pasidalin
ta tarp pagrindinių aferos or
ganizatorių. Neveltui milijo
nierius Kazickas buvo Saugu
mo Tarybos posėdžiuose, nors 
tam neturėjo jokių teisių. O po 
šio sandoriaus kaip grybai pra
dėjo dygti milijonieriai Lietu
voje.

Skam bėjo šunystėm is ir 
Seimas, pradedant šunų vežio
jim u  m iškan ir nebaig ian t 
V.Uspaskicho diplomu, išme
timu iš partijos pirmininkų ir 
pabėgimu Rusijon. Neatsiliko 
ir Vyriausybė - nuo butų par
davinėjimo patarėjams, prezi
dento namo užstatymo bankui 
iki AMB atsistatydinimo iš pa
reigų. Oficialiai jis jau  antrą 
kartą "išeina" iš didžiosios po
litikos. Tačiau sakoma, kad tik 
trečias kartas nemeluoja, - soc- 
demai dar turi vilties susigrą
žinti savo banginį...

Na, o tauta aikčiojo ir dir
bo: 2006 m. pirmą kartą per 16 
metų į biudžetą buvo surinkta 
60% daugiau mokesčių negu 
planuota. Visi valstybinį išlai
kymą gaunantys apsidžiaugė, 
patikėję, kad dabar jų  pajamos 
padidės bent 50%! Veltui. Ga
vo pensininkai 8% didesnes 
pensijas, bet pabrango duona 
ir elektra 20%. Taigi gyveni
mas 2.5 karto pablogėjo. Tuo 
šunystės nesibaigė, o tik pra
sidėjo ir labai sėkmingai per
ėjo į tikrų kiaulysčių statusą.

KIAULYSTĖLĖS
II.

N a kaip nesakysi, A.Po- 
ciaus nesibaigianti epopėja - 
tikrai suplanuota kiaulystė.

Svelniai tariant. O pradžia 
- neįvykdyta desovietizacija, 
kuri būtų išeliminavusi iš val
džios, teisėtvarkos ir pedago
gų visus sovietinių okupantų 
parankinius (kaloborantus). Ir 
būtų užsibaigę Lietuvos var
gai. Gal būtų padaryta klaidų, 
bet ne diversijų kaip kad da
bar yra daroma.

Jei sudėti visas finansines 
aferas (investiciniai čekiai, 
rubliniai indėliai, bankų griū
tys), privatizacijas ir parcelia- 
cijas, gautume daugiau nei 400 
milijardų litų nuostolio valsty
bei. O jei pridėtume negrąžin
to turto, žemių vertę - būtų an
tra tiek. Jei šią sumą būtų pa
dalinę tegu ir lygiai visiems 
lietuviams - būtų išėję po treč
dalį milijono kiekvienam! Stai 
kokie turtingi buvome. Tačiau 
visa tai suplaukė į komunisti
nės nomenklatūros rankas. Tai 
jie tapo teisėtais milijonieriais,

o tauta - paleista ubagais.
Si kiaulystėlė suplanuota 

dar raudonos kumelės metais 
pagal kinų horoskopą. Na o ki
tos kiaulystės irgi sovietiškai 
planinės, jau kišą savo ausis ir 
kanopas. Beje, gana sėkmin
gai, nes gi Lietuvos vadovai - 
visut visutėliai buvę ir nepra- 
žuve komunistėliai.

Antai, aukštosios partinės 
mokyklos absolventas, nūnai 
premjeras G. Kirkilas jau  pa
skelbė, kad visų valstybės sko
lų piliečiams - negražins. Na 
tik dalį, pagal nustatytą grafi
ką, o likę pinigai už Mažeikius 
bus pelningai investuojami! 
Tačiau, apsvarstęs galimą pra
laim ėjim ą rink im uose nu 
sprendė pasikaštavoti ir ati
duoti tautai 1 milijardą skolų 
iš "suprichvatizuotų" 800! Ma
ža to pažadėjo tai grąžinti 2007 
metų bėgyje, kas ketvirtį grą
žinant po dalį!!

Na, gerai tai būtų, jei su sa
vininkų sutikimu ir procentų 
mokėjimu. Tačiau yra atvirkš
čiai - valstybė 16 metų ne tik 
nemokamai naudojasi per prie
vartą atimtais iš tautos turtais, 
bet dar ir lupa iš jų  procentus 
už komunalines paslaugas ar
ba per teismus išsiieško sko
las iš nuskurdintų ir turto ne
atgaunančių.

Antra kiaulystė - su biudže
tu. Iš šių nustekentų bėdžių su
rinktų mokesčių išlaikoma ar
mija biurokratų su 10 tūkstan
tinėmis algomis! Kukliai pade
juojant, kad pensininkams, li
goniams, vaikams ir darbuoto
jams pinigų ižde nėra. Tačiau 
praėjusiais m etais biudžeto 
įplaukos viršytos 60%, o šiuo
metinės suplanuotos 100% di
desnės. Pagal raudonojo socia
lizmo doktrinas tokiu pačiu 
procentu turėtų padidėti ir biu
džetininkų pajamos.

Ale kur tau! Kyštelėta 8% 
pensininkams ir pažadėta 25% 
medikams, tuo pačiu padidinus 
kainas duonai ir energijai iš
kart 20%. Tai ar neskatina 
valstybė slėpti pajamas ir ne
mokėti mokesčių kai valdžia 
sugeba padidėjusį iždą pavers
ti tautos gyvenimo pablogėji
mu.

Taip gali pasielgti tik rau
dona kiaulė!

Ir tokių kiaulysčių bus ku
pini ištisi metai. Jau kalbama, 
kad L ietuvai reikalinga ne 
šauktinių krašto apsauga, o 
sam dyta kariuom enė. Nors 
aiškiai žinoma, kad j i  5 kar
tus brangesnė. Tai reiškia, 
kad vietoj 1 milijardo krašto 
apsaugai teisėtai bus išskirta 
iš biudžeto 5 milijardai! Tai 
reiškia, kad vietoj 200 mili
jonų  litų išmetamų Lietuvos 
taikdariams Irake ir Afganis-

D IR V A I

A U K O J O

N.Kersnauskaitė,
Euclid, O H ......................100

F.Cernius,
La Grange Pk., I L ............45
K.Marcinkevičius,
Chagrin Falls, O H .............45
A.Sutkus,
Beverly Shores, I N .......... 45
Z.Jurgelaitis,
Euclid, O H .........................25
J.Maziliauskas,
Toronto, CANADA.......... 25
J.Mačiulaitis,
Sunny Hills, F L ..................10
F.Jakaitis,
Miami Bch., F L ..................  5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

tane bus skiriama 1 milijar
das! Ne švietimui, ne sveika
tos apsaugai, ne invalidams 
ir protezavimui, o militariz- 
mui!!!

Valdžia ir toliau nemirksė
dama meluos, kad niekaip ne
randa geresnio rezervisto už A. 
Pocių, o tasai toliau KGBisti- 
niais metodais saugos mūsų 
valstybės saugumą. Sakykime, 
kad ir Ignalinos AE prikėlimą 
iš num irusiųjų, atsiprašom, 
naujos pastatymą. Ant senos 
žemės žaizdos - tektoninės zo
nos, kurią netektonine jau  pri
pažino TATENos specialistai... 
Atsimenate, ji  ir prieš 10 me
tų  dievagojosi, kad AE ne
sprogs... Taigi, mūsų specialis
tai kvaili, istorinės žinios - pa
senusios, nes Rusijai ir Balta
rusijai labai reikia po 4 cnt / 
kw elektros ir baigta. Daugiau 
nei viena valstybė taip pigiai 
neparduoda. Tik Lietuva - už 
4 centus jiems, o nuo savų po 
30 centų lupa.

Tai štai kam 16 m dirbo ir 
dar ilgai dirbs rezervistai - ko
munistai, jie  Rusijos paranki
niai (kolaborantai). O čia dar 
tokie palankūs raudonos kiau
lės metai - pats laikas susiko
operuoti su kitais parankiniais 
ir padovanoti Rusijai naująAE 
- buvusios ir būsimos interna
cionalinės draugystės vardan. 
Amen. Cia duoklė Rytų globa- 
listui.

Sekanti kiaulystėlė - reve
ransas Vakarų demokratijai - 
tai yra Vakarų globalistams.

(Bus daugiau)

mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVOS ŠACHMATŲ ČEMPIONAI
Merginų varžybose Kauno 

JSO mokyklos auklėtinė B. 
Laurušaitė surinko 6 taškus iš 
7 galimų. Nuo jos tik pustaš- 
kiu atsiliko Šiaulių sporto mo
kyklos „Dubysa“ atstovė Gin
tarė Paulauskaitė, o treciųjų 
vietų užėmė Panevėžio KKSC 
auklėtinė Agnė Balčaitė, pel
niusi 5 taškus.

Vaikinų varžybų nugalėto
jas „Dubysos“ mokyklos auk
lėtinis M. Narmontas surinko 
6,5 taško iš 7 galimų. Antrųjų 
ir treciųjų vietas užėmė Kau
no JSO atstovai Dom antas 
Klimčiauskas (5,5 tšk.) ir Po
vilas Tvarijonas (5 tšk.).

Jaunių (iki 16 metų) mer

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 

LINUI M U LIO LIU I - 216-387-3204  
linas@ fixlerrealty.com
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ginų čempionate po 6 taškus iš 
7 galimų pelnė Ieva Žalimaitė 
ir Dominyka Batkovskytė. Pa
pildomi rodikliai pirmųjų vie
tų lėmė Plungės sporto mokyk
los atstovei I. Žalimaitei. Tre
čiųjų vietų užėmė vilnietė Vio
leta Vilčinskaja (5 tšk.).

Vaikinų grupėje nugalėjo 
Plungės sporto mokyklos auk
lėtinis Vaidas Šetkauskas, su
rinkęs 7,5 taško iš 9 galimų. 
Pustaškiu mažiau surinko vil
nietis Algirdas Tiuninas, o tre
čioji vieta atiteko šiauliečiui 
Vincui Raliui (6,5 tšk.).

Jaunučių (iki 14 metų) mer
gaičių varžybose geriausiai se
kėsi Ivonai Misiuk, pelniusiai

6 taškus iš 7 galimų. 2-3 vie
tas pasidalijo po 5 taškus su
rinkusios panevėžietė Giedrė 
Vanagaitė ir biržietė Gabrielė 
Zybartaitė.

Berniukų varžybose 1-3 po
zicijas pasidalijo Šiaulių spor
to mokyklos auklėtinis Rokas 
Klabis, Kauno JSO auklėtinis 
Tomas Laurušas ir Plungės 
sporto mokyklos atstovas Gy
tis Vaičekauskas, surinkę po 7 
taškus iš 9 galimų.

Varžybose dalyvavo dau
giau kaip šimtas jaunųjų šach
matininkų.

Lietuvos jaunių ir jaunučių 
čempionatų nugalėtojai bei vi
cečempionai iškovojo teisę da
lyvauti pasaulio ir Europos 
šachmatų čempionatuose. l r t

II-OJI DZŪKŲ 
OLIMPIADA

Vienas tituluočiausių Lie
tuvos sportininkų disko m e
tikas V irgilijus A lekna pa
kvietė tautiečius pradėti spor
tuoti ir atvykti į Antrųjų dzū
kų olimpiadų.

Pasak sportininko, regioni
nės olimpiados prisidės prie 
sporto vystymosi Lietuvos re
gionuose, nes pastaruoju me
tu visi sporto ar kultūros ren
giniai sutelkti sostinėje bei ki
tuose didžiuosiuose miestuose.

Dzūkų olimpiada organi
zuojama jau  antrus metus iš 
eilės. Olimpiada jau  startavo 
vasario 16-ųjų ir tęsis iki rug
sėjo mėnesio vidurio. Šalia 
tradicinių sporto šakų - krep
šinio, futbolo, rankinio, van
densvydžio , s ta lo  ten iso , 
lengvosios atletikos, automo
bilių kroso bei kitų - įtrauk
tos ir juokingosios rungtys: 
grybautojų čem pionatas ar 
žvejų kova dėl labiausiai pa
sididžiavimo verto laimikio.

LRT
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TA U PA I
LITHUANIAN CREDIT UNION

S A V I  P A S  S A V U S  

K V I E Č I A M E  V I S U S  Į  T A U P Ą

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 IE K V IE N A  T A U P O M O J I S Ą S K A ITA  IK I  $100.000 Y R A  A P D R A U S TA  (N C U A )

L. KLEIZOS INDELIS Į PERGALĘ
Šiaurės Amerikos Naciona

linės krepšin io  sųjungos 
(NBA) čempionate kovo 12 d. 
Denver „Nuggets“ klubas, ku
riam atstovauja Linas Kleiza, 
namuose 108:86 įveikė vienų 
Vakarų konferencijos komandų 
Memfio „Grizzlies“.

Likus žaisti 7 min. 29 sek., 
aikštelės šeimininkai pirmavo 
96:64. 26 min. žaidęs lietuvis 
pelnė 19 taškų, atkovojo 6 ka
muolius, atliko rezultatyvų per
davimų, 3 kartus prasižengė ir 
sykį suklydo. Denver komando
je rezultatyviausias buvo Keny- 
onas Martinas. Jis surinko 23 
taškus. Carmelo Anthony sų- 
skaitoje -  14 taškų ir 13 atkovo
tų kamuolių.

„Grizzlies“ ekipai 16 taškų

2000 m. žurnalo „Track and Fields News“ rinkimuose V. Alekna 
pripažintas Metų atletu. Apdovanotas Gedimino ordinu. 2007 m. 
lapkričio 23 d. įtektas UNESCO sporto čempiono vardas. ELTA

pelnė Juan Carlos Navarro.
„Nuggets“ Vakarų konfe

rencijoje užima devintųjų vie
tų.

Cleveland „Cavaliers“ klu
bas be nugaros skausmų kamuo
jamo Žydrūno Ilgausko svečiuo
se 99:104 nusileido New Jersy 
„Nets“ krepšininkams. „Cava- 
liers“ vadas LeBron James per 
46 min. pelnė net 42 taškus, at
kovojo 11 kamuolių ir atliko 7 
rezultatyvius perdavimus. Devin 
Brown pridėjo 19, o Damon Jo
nes -  12 taškų.

6 pralaimėjimų serijų nutrau
kusiai „Nets“ ekipai Richard 
Jefferson pelnė 24, Boštjan 
Nachbar -  21, o Devin Harris -  
19 taškų. „Cavaliers“ Rytų kon
ferencijoje užima 4 vietų. LRT
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