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LIETUVIŲ TAUTINĖS M INTIES LAIKRAŠTIS

JAV IR RUSIJOS  
PREZIDENTAI SOČYJE  

NEDARĖ NUOLAIDŲ
Sočis, balandžio 6 d. Pre

zidentai George W .Bush ir 
Vladimir Putin derybose Sočy
je  sensacingų sprendimų ne
priėmė, bet užfiksavo savo po
zicijas dėl svarbiausių proble
mų, mano Rusijos politologai.

"Susitikimo tikslas grei
čiausiai buvo ne vienokie ar ki
tokie esminiai pokyčiai, bet 
noras maksimaliai sumažinti 
žalą, kurią padarė pastarųjų 
mėnesių įvykiai", - pareiškė 
"Politikos" fondo prezidentas 
Viačeslav Nikonov.

Panašios nuomonės yra ir 
Efektyvios politikos fondo va
dovas Gleb Pavlovski: "Salys 
užfik savo  savo p o z ic ija s , 
įskaitant tas, kurių jos neišsi
žadės".

"Susitikimas parodė, kad, 
viena vertus, amerikiečiai ne
nori prarasti ryšių su Rusija, 
bet, antra vertus, neketina da
ryti kokių nors nuolaidų ir at
sisakyti projektų, kuriuos jau 
pradėjo realizuoti", - mano 
V.Nikonov. "Siaip ar taip, ar
timiausioje ateityje nesitikiu 
kokių nors didelių pozityvių 
poslinkių", - pareiškė jis.

Tuo pat metu G.Pavlovski 
pažymėjo, kad erdvė tolesniam 
dialogui atvira. "Kaip jis rutu
liosis, priklauso nuo rinkimų 
JAV rezultatų, taip pat nuo to, 
kiek sėkmingi bus pirm ieji 
Dmitrij Medvedev žingsniai 
užsienio politikoje", - mano 
politologas. Pasak jo, V.Putin 
ir G. W. Busho susitikimas pa
rodė, kad Rusija ir JAV dabar 
yra ne šiaip lygiateisės, bet ir 
vienodai galingos partnerės.

Bernardinai.lt

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI 
-  SPALIO 12 DIENĄ

Lietuvos Seimo rinkimai 
vyks spalio 12 dieną. Sią datą 
balandžio 2 d. pasirašytu dek
retu nustatė prezidentas Valdas 
Adamkus.

Pagal Konstituciją, eiliniai 
Seimo rinkimai rengiami Sei
mo narių įgaliojimų pabaigos 
metais spalio mėnesio antrą 
sekmadienį.

EUROPA DERINA SAVO POŽIŪRĮ 
Į K O M U N IZM Ą

Europai reikia vieningesnio 
istorijos vertinimo ir gilesnio su
pratimo, kas buvo ir kokią žalą 
sukėlė XX a. totalitariniai reži
mai. Tai konstatavo pirmą kartą 
ES institucijų iniciatyva sureng
tas Bendrijos šalių politikų, 
mokslininkų ir ekspertų darbo 
pasitarimas Briuselyje.

ES pirmininkaujanti Slovė-

NATO “šeimos” -  trijų pakviestų naujų narių ir 26 valstybių vadovų ir vyriausybių nuotrauka. Pirmoje eilėje (iš kairės) -  Stephen 
Harper, Kanados ministras pirmininkas, Sergei Stanishev, Bulgarijos ministras pirmininkas, Yves Leterme, Belgijos ministras pirmininkas, 
Traian Basescu, Rumunijos prezidentas, Bamir Topi, Albanijos prezidentas, NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer, 
Stjepan Mesic, Kroatijos Respublikos prezidentas, JAV prezidentas George Bush, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Gordon 
Brown, Abdullah Gul, Turkijos prezidentas, Jose Zapatero, Ispanijos ministras pirmininkas. Antroje eilėje -  Anders Fogh Rasmussen, 
Danijos ministras pirmininkas, Andrus Ansip, Estijos ministras pirmininkas, Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, Costas Karamanlis, 
Graikijos ministras pirmininkas, Ferenc Gyurcsa'ny, Vengrijos ministras pirmininkas, Geir H. Haarde, Islandijos ministras pirmininkas, 
Romano Prodi, Italijos ministras pirmininkas, Valdis Zatlers, Latvijos prezidentas, Valdas Adamkus, Lietuvos prezidentas, Jean- 
Claude Juncker, Liuksemburgo ministras pirmininkas. Trecioje eilėje: Jan Peter Balkenende, Olandijos ministras pirmininkas, Jens 
Stoltenberg, Norvegijos ministras pirmininkas, Lech Kaczynski, Lenkijos prezidentas, Jose Socrates Carvalho Pinto de Sousa, Portugalijos 
ministras pirmininkas, Ivan Gašparovic, Slovakijos prezidentas, Va'clav Klaus, Čekijos prezidentas, Calin Popescu - Tariceanu, Rumunijos 
ministras pirmininkas, Sali Berisha, Albanijos ministras pirmininkas, Ivo Sanader, Kroatijos ministras pirmininkas, Janez Janša, Slovėnijos 
ministras pirmininkas, General Ray Henault, NATO karinių pajėgų viršininkas. NATO nuotr.

LIETUVOS PREZIDENTAS TAPO RYŠKIAUSIU NATO 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS VEIKĖJU

Bukareštas, balandžio 4 d. 
NATO valstybių vadovų susi
tikime Bukarešte prezidentas 
Valdas Adamkus įrodė turįs 
vadovo sugebėjimų, kai spren
džiami tarptautinio lygmens 
klausimai. Lietuvos preziden
to kalba susitikime buvo įspū
dingiausia, jis  kalbėjo kaip 
tvairtas ir nuoseklus Ukrainos 
ir Gruzijos siekių įsijungti į 
saugesnę aplinką gynėjas. Tei
giama, kad nemaža dalimi bū
tent dėl Lietuvos Prezidento 
aiškiai išsakytos pozicijos bu
vo atmestas planas palikti Uk
rainą ir Gruziją be aiškių per
spektyvų tapti NATO narėmis.

Valdas Adamkus forume 
teigė:„Nuolat kalbame apie su
tarimą, kad dvi šalys - Ukrai-

nija bei Europos Komisija su
rengė uždarus klausymus, be ži- 
niasklaidos atstovų, apie totali
tarinių režimų pasekmes, siek
dama surinkti daugiau informa
cijos po dvejų metų išleisimai 
studijai šia tema.

Studija gali pasitarnauti, kai 
bus svarstoma galimybė patai
syti ES teisės aktą, kalbantį apie

na ir Gruzija - yra laukiamos 
Aljanse, tačiau nesuprantu, ko
dėl mes nesiryžtame pasakyti, 
kad jau  atėjo laikas čia ir da
bar pakviesti jas pradėti įgy
vendinti Narystės veiksmų pla
ną. Juk nepakviesdami mes 
abejojame jų  pasiryžimu ir pa
sirengimu. Nejaugi mes abejo
jame jų  valia?"

Po jo  kalbos buvo padary
ta pertrauka konsultacijoms, o 
Lietuvos prezidento iniciatyva 
suburta neformali forumo da
lyvių koalicija sugebėjo pa
siekti, kad būtų priimtas pa
reiškimas dėl besąlyginės Gru
zijos ir Ukrainos NATO narys
tės perspektyvų. Toks pareiš
kimas sudaro galimybę NATO 
narystės veiksmų planą valsty-

rasizmą ir ksenofobiją. Sį aktą 
svarstant pernai, Lietuva bei 
dauguma kitų Vidurio bei Rytų 
Europos Sąjungos šalių reikala
vo, jog ten būtų įvardyta atsa
komybė ne tik už holokausto ne
igimą, bet ir už neigimą genoci
do, kurį vykdė totalitariniai re
žimai, naikindami žmones ne tik 
rasiniu, religiniu ar tautiniu pa
grindu, bet ir dėl jų  socialinės 
padėties ir politinių įsitikinimų

bėms pateikti dar šiais metais.
NATO valstybių vadovų su

sitikime Valdas Adamkus taip 
pat teigė: „Šiandien turime uni
kalią galimybę NATO valstybių 
vadovų susitikimui Bukarešte 
suteikti istorinę svarbą pakvies- 
dami Albaniją, Kroatiją ir bu
vusią Jugoslavijos respubliką 
Makedoniją pradėti stojimo de
rybas ir priimdami palankų 
sprendimą dėl Gruzijos bei Uk
rainos prašymų suteikti joms 
Narystės veiksmų planą".

Prezidentas atkreipė dėme
sį, kad Narystės veiksmų pla
nas savaime negarantuoja na
rystės, tačiau iš visų NATO po
litikos priemonių labiausiai pa
deda šalims kandidatėms plė
toti vidaus reformas ir skatinti

-  ką būtent darė visi komunisti
niai režimai.

EK teisingumo, laisvės ir 
saugumo generalinio direktora
to generalinis direktorius Jonat
han Faull Lietuvos radijui sakė, 
jog tai yra labai subtilūs klausi
mai ir kad ES negali kištis į kiek
vienos šalies istorijos vertinimą. 
Tačiau pabrėžė, jog EK pasiry
žusi skatinti dialogą, kad skirtin
gų šalių požiūriai suartėtų, ver-

regioninį bendradarbiavimą.
Nors per NATO viršūnių 

susitikimą Bukarešte dar kar
tą  galima buvo įsitikinti, kad 
Aljanse esama takoskyros, ta
čiau vis gi priimti nutarimai, 
analitikų vertinimu, sugebėjo 
užkirsti kelią šios takoskyros 
didėjimui.

Daugiausiai Gruzijos ir Uk
rainos pakvietim ui į NATO 
priešinosi didžiosios Europos 
valstybės: Vokietija ir Prancū
zija. Tačiau jas vėliau parėmė 
ir Italija, Vengrija, Belgija, Ny
derlandai bei Liuksemburgas. 
Radikalų prieštaravim ą dėl 
Ukrainos ir Gruzijos narystės 
NATO buvo pareiškusi ir Al
jansui nepriklausanti Rusija. 
Svarbiausiu Ukrainos ir Gru
zijos advokatu vadintos Jung
tinės Amerikos Valstijos.

Bernardinai.lt

tinant ne tik nacizmą, bet ir ko
munizmą. Lietuvos delegacijos 
vadovas Emanuelis Zingeris pa
teikė konkrečių siūlymų, ku
riuos kiti dalyviai palaikė: įsteig
ti ES oficialią komisiją, kuri tir
tų komunistinių ir kitų režimų 
Europoje nusikaltimus, fondą, 
kuris apie šiuos nusikaltimus 
skleistų informaciją, taip pat 
įkurti totalitarinių režimų nusi
kaltimų muziejų Briuselyje. LRT

Bernardinai.lt
Bernardinai.lt
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Seimo opozicijos iniciatyva nuversti iš ministro pirmininko 

posto Gediminą Kirkilą patyrė nesėkmę. G.Kirkilo partijos kole
gos savo vado gelbėjimo operacijai sutelkė visas pajėgas. Tele
fono iš rankų nepaleido ir nuo vieno prie kito parlamentaro šoki
nėjo Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena Šiau
lienė. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas dėl svarbaus bal
savimo net nutarė nevykti į Bukarešte vykstantį NATO viršūnių 
susitikimą.

Seimo vertinimai kiekvienos kadencijos pabaigoje pasiekia 
"dugną", o šiuo metu yra rekordiškai maži. Vakaro žinios aiškino
si, kodėl institucija, kuri turi būti gerbiama, laikoma sukčių vieta. 
Neseniai paskelbti naujausi tyrimų duomenys rodo, kad visuome
nės pasitikėjimas Seimu viršijo visų laikų antirekordą: tik 18 proc. 
apklaustų Lietuvos gyventojų mano, kad parlamentas yra geras. 
Nors Seimo vertinimas niekada nebuvo aukštas, dažniausiai vos 
viršydavo 20 proc., bet tokio žemumo kaip dabar nebuvo niekad. 
Kas lemia tai, jog Seimu Lietuvoje nepasitikima labiausiai iš visų 
institucijų? Parlamentaro Vytauto Čepo įsitikinimu, visuomenė Sei
mu nepasitiki dėl niekad tarp politikų nesibaigiančių skandalų: 
"Vien pastarųjų dienų įvykiai parodė, kad ne darbus dirbam, o bi
liardą žaidžiam - interpeliuojame nuolat, kol visai nusiinterpeliuo- 
sime". Pasak politiko, vertės nekelia ir nuolat neišpildomi rinkimų 
pažadai.

Politikos apžvalgininko Artūro Račo nuomone, didžiausia Sei
mo nepopuliarumo priežastis - visiškas nesirūpinimas visuomene. 
Pasak jo, nesunku paaiškinti, kodėl iškart po rinkimų kiek padidė
ja  Seimo vertinimas: "Žmonėms atsiranda viltis, kad bus geriau, 
negu buvo prieš tai, kad pagaliau kas nors pasikeis. Bet kai kiek
vieną kadenciją žmonės vis labiau įsitikina, kad niekas nesikeičia 
arba keičiasi tik į blogąją pusę, tai įvertinimas vis mažėja. Po bū
simų rinkimų vertinimai vėl kiek pakils, o po to ir vėl kris". Politi
kos apžvalgininko įsitikinimu, Seimas nepopuliarus ne dėl savo 
pomėgio statytis sau naujus rūmus, viešbučius, pasiskirti tūkstan
čius litų kanceliarinėms išlaidoms ar dėl skandalų. Pasak jo, "jei 
Seimas darytų gerus darbus, už smulkias nuodėmes žmonės jiems 
atleistų - deja, Seimas daro tik blogus darbus". "Rinkėjams Seimas 
- prakeikta vieta".

Prezidentui Valdui Adamkui pasirašius dekretą dėl eilinių Sei
mo rinkimų rengimo spalio 12 d., prasidėjo oficiali parlamento 
rinkimų kampanija. Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininko Zenono Vaigausko, jau dabar politinės partijos gali ati
daryti specialiąsias rinkimams skirtas sąskaitas, rinkti kampanijai 
reikalingas aukas ir planuoti, kaip jas leisti. Tačiau, nors rinkimų 
data jau paskelbta, bet Seimo rinkimų įstatymas nepakoreguotas. 
Z. Vaigauskas, paklaustas, ar jų  darbui turės įtakos, jeigu Seimas 
sugalvos įstatymą keisti likus tiek nedaug laiko iki rinkimų, atsa
kė, jog "būtų puiku", jeigu tos jau senokai parengtos Seimo rinki
mų įstatymo pataisos netrukus būtų priimtos - jose, pavyzdžiui, 
siūloma dėl išankstinio balsavimo paštuose panaikinimo. Pasak 
VRK pirmininko, dar balandį Seimas turėtų priimti numatytąsias 
pataisas, ir užtektų laiko pasirengti.

Kartu su didžiaisiais politikos banginiais spalio 12-osios Par
lamento rinkimams rengiasi ir nykštukinės partijos. Kovo mėne
sio sociologinių tyrimų duomenimis, už Lietuvos socialdemokratų 
sąjungą (LSDS) šiandien balsuotų vos 0,3 proc. šalies rinkėjų, ta
čiau ši partija nusprendė pasitelkti galingą ginklą - profesines są
jungas. Vykusiame LSDS tarybos posėdyje pristatytas partijos rin
kimų programos projektas, pradėtas dėlioti ir būsimųjų kandidatų 
į Seimą sąrašas. Nors jis bus patvirtintas tik birželio pradžioje vyk
siančiame LSDS suvažiavime, partijos pirmininko Arvydo Aksti
navičiaus teigimu, rinkimų maratonas jau įsibėgėjo.

LSDS pastaruoju metu aktyviai renka informaciją iš savo 
kolektyvinių partnerių - švietimo bei muitinės darbuotojų profe
sinių sąjungų. Joms palikta teisė įvertinti savo kandidatus, kurie 
automatiškai užims vietas LSDS sąraše. Jau žinoma, kad šį sąra
šą pradės pats LSDS vedlys A. Akstinavičius, o antrasis taps ži
nomas švietimo darbuotojų profsąjungos aktyvistas Eugenijus 
Jesinas. Socialdemokratų sąjunga, aktyviai besijungianti su pro
fesiniais judėjimais, tikisi įveikti 5 proc. barjerą ir tapti parla
mentine partija.

Seimas nusprendė paspausti Vyriausybę, kad iki liepos 1- 
osios būtų parengti teisės aktai, keičiantys žalos atlyginimo nuo 
medikų nukentėjusiems pacientams tvarką, pagal kurią žala bus 
atlyginama be teismų sprendimo. Dabar Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad jei pacientui pada
ryta žala, jis gali kreiptis į teismą ir prašyti priteisti jam  iš ligo
ninės turtinę ir neturtinę žalą. Pasak Lietuvos gydytojų sąjun
gos prezidento prof. Liutauro Labanausko, ši idėja nenauja - 
kai kuriose pasaulio šalyse tokia sistema sėkmingai funkcio
nuoja jau daug metų. LGĮTIC
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NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer ir JAV prezidentas George Bush Bukarešte 
vykusiame NATO vadovų pasitarime. NATO nuotr.

UKRAINA BUS PADALYTA?
NATO ir Rusijos Tarybos 

posėdyje Bukarešte prezidentas 
Vladimir Putin pagrasino, jog 
je i Ukraina bus pakviesta į 
sąjungą, tai Maskva gali inici
juoti jos rytinių regionų ir Kry
mo atsiskyrimą, rašo dienraštis 
Kommersant. Pasak Maskvos 
laikraščio, kuris remiasi šalti
niu vienos iš NATO šalių dele
gacijoje, Kremliaus šeiminin
kas apie tai kalbėjo balandžio 
4 d. posėdyje, kuris buvo už
daras žiniasklaidai. Anot Kom-

mersant, V. Putin pareiškė, jog 
Maskva laiko NATO artėjimą 
prie Rusijos sienų realia grės
me valstybės interesams, ir ža
dėjo imtis žygių".

"Prezidentas leido suprasti, 
jog jeigu NATO pasiūlys Gru
zijai pasirašyti Narystės veiks
mų planą, tai Rusija pripažins 
Abchaziją ir P. Osetiją, remda
masi Kosovo precedentu, ir tuo 
būdu sudarys buferinę zoną 
tarp NATO pajėgų ir savo sie
nų", - rašo dienraštis. ELTA

ES REIKALINGAS NAUJAS NIURNBERGO PROCESAS
Ryga, balandžio 9 d. Lat

vijai atstovaujantis Europos 
Parlamento deputatas Girtas 
Valdis Kristovskis įsitikinęs, 
kad Europos Sąjunga turi atsi
kratyti totalitarinės praeities 
baimės ir pasmerkti ir nacisti
nį, ir komunistinį režimą. Tam, 
anot jo, gali prireikti „antro 
Niurnbergo tribunolo“.

„ES pozicija kovos su ra
sizmu ir ksenofobija atžvilgiu 
neapima sovietinio totalitari
nio režimo Rytų Europoje. Tai 
neleistina,“ -  pareiškė politi-

kas per konferenciją „Totalita
rinių režimų nusikaltimai“.

G. Kristovskis priminė, kad 
po Niurnbergo proceso pasau
lyje buvo griežtai atskirtas to
talitarizm as ir demokratinė 
praktika. Deputato manymu, 
tai vertėtų pritaikyti ir komu
nizmo atžvilgiu.

„Galbūt vertėtų sušaukti 
specialų tribunolą, kuris galė
tų  objektyviai ir korektiškai 
įvertinti įvairių nedemokrati
nių režimų veiklą Europoje,“ 
-  pabrėžė jis. LRT

John McCain 1973 metų nuotraukoje, kai buvo paleistas iš Viet
namo belaisvės. Jo lėktuvas virš Hanoi miesto buvo pašautas ir jis 
išbuvo 5.5 netų karo belaisviu. Šiandien jis -  JAV senatorius ir 
kandidatas, kuris manoma, bus nominuotas JAV prezidento parei
goms. AP

EUROPOS VADOVE  
LAIKOMA VOKIETIJA

Vokietija yra laikoma dabar
tine Europos vadove, o kancle- 
rė Angela Merkel - įtakingiau
sia Europos politine figūra, ro
do šešiose valstybėse atlikta ap
klausa.

Visų penkių Europos Sąjun
gos valstybių, kuriose buvo at
likta apklausa, piliečiai Vokieti
ją  laiko bloko vedančiąja. Taip 
mano 57 proc. ispanų ir vokie
čių, 39 proc. italų, 35 proc. bri
tų, rodo "Harris Interactive" ap
klausa, kurios rezultatus skelbia 
televizija France 24 ir Interna
tional Herald Tribune.

Prancūzijoje, nepaisant ener
gingų prezidento Nicolas Sarko
zy pastangų perimti iniciatyvą 
Europoje, 68 proc. apklaustųjų 
vis dar mano, kad Briuselyje val
do Berlynas.

Be to, aiškinantis, kas laiko
mas įtakingiausiu Europos po
litiku, A.Merkel gerokai aplen
kė N.Sarkozy. Prancūzijoje 38 
proc. apklaustųjų nurodė Vokie
tijos vadovę, o 18 proc. - savo 
pačių prezidentą.

Vokietija taip pat laikoma ša
limi, ir kitą dešimtmetį tikriau
siai darysiančia didžiausią įtaką 
likusiai Europos daliai.

Tačiau Jungtinėse Valstijose 
aiški dauguma - 63 proc. - ap
klaustųjų mano, kad šiuo metu 
Europos vedančiąja yra Didžioji 
Britanija. Tokios pačios nuomo
nės laikosi tik 33 proc. britų ir 
34 proc. italų.

23 proc. JAV apklaustųjų taip 
pat mano, kad didžiausią įtaką 
Europoje daro britų ministras pir
mininkas Gordon Brown. Antro
je vietoje šiuo požiūriu yra N.Sar
kozy (9 proc.), o trečioje - A.Mer
kel (8 procentai).

Aiškinantis, ką žmonės rink
tų Europos prezidentu, paaiškė
jo, kad į šį postą būtų išrinkta 
A.Merkel ir kad tik britai ir ame
rikiečiai pirmenybę teikia buvu
siam britų ministrui pirmininkui 
Tony Blair. 6,478 žmonės inter
nete buvo apklausti nuo vasario 
27 iki kovo 6 d.
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JAV PREZIDENTINIAI RINKIMAI■-------------------------- —----------------------------
Apie JAV prezidento rinkimus rašo kasdien visi dienraščiai, 

savaitraščiai ir žurnalai. Pirmą kartą šio krašto rinkimuose kan
didatuoja moteris ir kitos rasės žmogus. Tai respublikonų ir de
mokratų kandidatai.

Respublikonų partijos dalį sudaro tradiciniai kapitalistai, ku
rie yra laisvosios rinkos šalininkai - nes partija turi padėti ver
slui ir mažinti mokesčius. Jų tikslas - kuo mažiau valdžia turi 
kištis į žmonių gyvenimą. Žmonės privalo gyventi savarankiš
kai, nelaukdami valdžios paramos. Todėl šis respublikonų prin
cipas nepatinka tam tikrai gyventojų daliai, laukiančiai vis di
desnės paramos iš valdžios.

Kita respublikonų dalis yra patriotinė. Tai tie, kurie "šaltojo 
karo" metu tvirtai pasisakė prieš komunizmą ir kovojo prieš jį.
Jie ir dabar remia JAV prezidento vedamą politiką, kuriam labai 
svarbu, kad būtų tvirtas Amerikos karinis pranašumas ir kad Ame
rika gali vadovauti demokratijos idėjoms pasaulyje. Todėl JAV 
turi būti stipri, galinga, plečianti savo įtaką visame pasaulyje.

Pastaruoju metu respublikonų partijoje išryškėjo krikščio
nys fundamentalistai, baptistai, kai kurie sektantai, kurie visi iš
kelia šeimos vertybes. Jų manymu, dorovės klausimai turi būti 
svarbiausi žmogaus gyvenime. Jie prieš abortus, prieš kamieni- 
nių ląstelių tyrimus, prieš tos pačios lyties "šeimą" ir už tai, kad 
vaikas turėtų ir žinotų kas yra jo  tėvas. Fundamentalistai nelai
ko, kad mormonai yra krikščionys, nes vedę net kelis kartus ir 
neoficialiai turi dar kelias žmonas.

Sekant vykdomas apklausas, regis, senatorius John McCain 
yra patrauklus nepriklausomiems rinkėjams. Todėl respubliko
nai dabartinėje situacijoje gali būti su juo priimtinesni, kadangi 
J. McCain yra labiau savarankiškesnis, ir ne toks, kaip kad da
bartinis prezidentas.

Denveryje, rugpjūčio pabaigoje vyks Demokratų partijos 
kongresas. Dalyvaus per keturi tūkstančiai delegatų propor
ciniu principu išrinkti per pirminius rinkimus. Maždaug 800 
yra vadinami "vyresniaisiais delegatais", tai partijos šulai, se
natoriai, Kongreso nariai, buvę prezidentai ir kiti įtakingieji 
partijos nariai. Jie gali turėti lemiamą vaidmenį partijos kon
grese nominuojant kandidatą prezidento pareigoms. Kad taptų 
Demokratų partijos kandidatu reikia surinkti 2,025 delegatų 
balsus. Norint tapti Respublikonų partijos kandidatu, reikia 
turėti 1,191 delegato balsą.

Daug kas mano, kad demokratas Obama gali būti lengviau 
išrinktas, negu ponia Clinton. Tačiau daug kas priklausys nuo 
to, kokia bus politinė konjunktūra rugpjūtį. Prieš pusmetį buvo 
manoma, kad pagrindinė tema per rinkimus bus Irako karas, bet 
dabar apie karą beveik nebekalbama, nes pagrindinis klausimas 
yra, ar bus tikrai ekonominis nuosmukis ir jei bus, tai kaip ilgai. 
Bet jeigu bus ekonominio gerėjimo požymių, tada ir respubliko
nai neatrodys labai blogai, tuo atveju McCain pozicija sustiprės 
ir demokratų partijos kongresas gali išrinkti Obamą, bet ne Clin
ton.

McCain yra už stiprią valstybę, nes reikia ginti Amerikos 
pozicijas, pasilikti Irake iki visiško laimėjimo, o abudu demok
ratai tam priešinasi.

Lietuvai vieno ar kito kandidato išrinkimas JAV prezidentu 
turbūt mažai ką reikštų.

S. Tūbėnas
■ —1

Kas tas kyšis? Kur jis ky
šo? Ir -  svarbiausia -  kuris yra 
kyšininkas, ar tas, kuris ima, 
ar kuris duoda? O jeigu abu, 
tai ar vienodai ir kodėl? Mė
ginkime išsiaiškinti, pagaliau, 
juk tai mūsų kasdienybės da
lis, ar ne?

Ne kartą esu ragintas -  ir 
komentatorių, ir redaktorių -  
rašyti konkrečiai, filosofuoti 
kuo mažiau bei griežtai skirti, 
kas gera, o kas bloga. Tai ir 
braukiu išsyk riebų brūkšnį: 
kyšin inkai -  tai tie , kurie  
gauna, o tie kurie duoda -  iš 
esmės yra prievartos aukos. 
Akivaizdu, kad toks griežtas 
atskyrimas yra sąlyginis, gyve
nime esama dar ir prieblandos 
zonų, užtat šįkart „net ir arkliui 
aišku“, kas yra kas.

Šiaip ar taip, nesu sutikęs 
pilno proto žmogaus, kuris be 
jokio reikalo (skaitykite -  bū
tinybės neverčiamas) imtų ir 
dalintų savo užgyventą turtą, 
dažniausiai pinigine išraiška, 
nežinia kam ir kodėl. Praktiš
ki žmonės net aukas aukoda
mi tikisi būsią kaip nors, kad 
ir netiesiogiai, atlyginti. Kyšis, 
pabrėžiu, ne auka. Tai netgi ne 
atsidėkojimas už gerą geru. 
V eikiausiai tai m okėjim as 
avansu už paslaugą, kurios lau
kiama iš to, kuris tą avansą 
ima. O ima paprastai tas, kuris 
savo sprendimu turi galią pa
kreipti įvykius viena ar kita lin
kme. Arba nepakreipti niekaip, 
kai to labiausiai reikia. Tarp 
kitko, šitame tyčiniame nevei
kime ir glūdi kyšio būtinybės 
šaknys. Juk niekas nebaudžia

PROTESTAI OLIMPINIO DEGLO LAUKIA VISUR
Po incidentų Londone ir 

Paryžiuje protestuotojai olim
pinio deglo estafetę pasitiko ir 
JAV. Kinai tuo metu skelbia, 
jog deglo nešėjų nesustabdys 
„jokia jėga“ .

Balandžio 8 d. San Francis- 
ke trys demonstrantai surengė 
įsimintiną akciją: jie užsiropš
tė ant garsiojo Auksinių vartų 
tilto į 46 metrų aukštį ir išsklei
dė plakatą su užrašu „Laisvas 
Tibetas“ bei Tibeto vėliavą, 
praneša agentūra AFP.

Po akcijos šie trys ir dar ke
turi kiti protestuotojai buvo su
imti. „Mes norime atkreipti pa
saulio dėmesį į teisių pažeidi
nėjimą Tibete ir parodyti, kaip 
Kinija deglo įvaizdžiu mėgina 
užmaskuoti kankinimus“, -  sa
kė vienas jų.

JAV D em okratų partijos 
kandidatė į šalies prezidentus 
Hillary Clinton tuo metu pa
kvietė dabartinį šalies vado
vą George W. Bush boikotuo
ti žaidynių atidarymo ceremo
niją.

Olimpinis deglas San Fran- 
cisko gatvėse turi pasirodyti 
trečiadienį. Kaip ir Paryžius, 
šis Kalifornijos miestas skel-

biurokrato už tai, ko jis nepa
darė -  net mechanizmo tokio 
nėra. Netgi Baudžiamajame 
kodekse nurodyta, kad bau
džiama -  dėmesio! -  už vei
kas, o ne už „neveikas“ . Tai
gi, parašo galią turintis val- 
džiažmogis gali tempti gumą 
iki begalybės - o šitą „meną“ 
jie įvaldę kuo puikiausiai - ir 
niekuo nerizikuoti. Per tą lai
ką grąžintinose žemėsi ima ir 
išauga kažkieno namai, nie
kaip negaunant „pažymos pa
žymai gauti“ ateina senatvė, o 
nemirtingoji biurokratų kasta 
žydi ir bujoja. Tada apsukres
nieji iš mūsų tarpo sumeta, kad 
geriau „duoti, kad gautum“, 
negu laukti teisybės iki bega
lybės ir mirti elgeta. Taip atsi
randa tautosaka: „netepsi -ne
važiuosi“, „kaip pasiklosi, taip 
išsimiegosi“ ir taip be pabai
gos. Biurokratas, vėl brėžiu 
riebiai, kaip tik  beįstengiu, 
ju k  niekuo nerizikuoja -  jis 
tiesiog nieko nedaro, kol jam  
nesumokama už tai, ką jis ir 
taip privalo padaryti. Taigi, 
imdamas kyšį, jis neįsipareigo
ja  davėjui atlikti ką nors papil
domai, o tik vargais negalais 
padaro tai, ko „be priemokos“ 
jis nė nepradeda daryti. Aišku, 
už tokią „veiklą“ norėtųsi -  ir 
reikėtų -  jam  „dėti į galvą“, o 
ne „į kišenę“, bet ne vienas 
toks bandymas baigėsi ilgais 
metais cypėje ar bent jau  ne
pabaigiamomis bylomis ir di
džiulėmis laiko ir pinigų są
naudomis. Išeina, kad kyšį 
duoti pigiau. Taip ir sukasi ši 
girgždanti karuselė.

bia apie beprecedentes saugu
mo priemones, kurių bus im
tasi.

Manoma, kad gatves, ku
riomis bus nešamas deglas su 
olimpine ugnimi, atitvers šim
tai policininkų.

„Jokia jėg a  nesukliudys 
deglui pasiekti Pekino žaidy
nių“, -  sakė olimpiados orga
nizacinio kom iteto atstovė 
spaudai Sun Wide.

Kinijos nacionalinė televi
zija savo ruožtu pranešė, kad 
neramumus Londone ir Pary
žiuje kėlė „keletas Tibeto se
paratistų“, skelbia BBC.

Primename, kad Paryžiuje 
pirmadienį Kinijos priešinin
kai privertė nutraukti deglo es
tafetę -  estafetę saugoję parei
gūnai buvo priversti triskart 
užgesinti deglą ir vežti j į  auto
buse, nors pati ugnis ir buvo 
išsaugota specialiame žibinte.

Kinija jau pasmerkė tokius 
„paniekos vertus aktus“.

Olimpinė ugnis prieš dvi 
savaites buvo uždegta Graiki
joje. Iki vasaros olimpiados, 
kuri rugpjūčio 8-ąją prasidės 
Pekine, ji  apkeliaus penkis že
mynus.

Čia buvo buitinis lygmuo. 
Esama ir „aukštojo pilotažo“. 
P rincipas, suprantam a, tas 
pats: „netepsi -  nevažiuosi“ . 
Tačiau šiuo atveju gryni pini
gai paprastai „nebevaikšto“, o 
tariamasi dėl būsimos įmonės 
akcijų paketo dalies, rėmimo 
rinkimuose ir kitų panašių da
lykų, prie kurių džentelmenas 
gali liestis nesusitepdam as. 
Net kabučių dėti nebereikia -  
taip viskas išbalinta ir švaru. 
Palengva bendromis pastango
mis sukuriama tokia abipusio 
palankumo terpė, kad ima ro
dytis, jog taip ir turi būti, kad 
taip ir tiktai taip veikia pati sis
tema. O tie, kas į ją  kėsinasi, 
ardo valstybės pamatus. Na, 
argi tai ne tiesa, jei valstybė 
stovi ant tokių pamatų?

Juk valdžiažmogis -  biu
rokratas, šios sistemos neša
mos naudos gavėjas, tokiu  
būdu garantuoja savo, kaip 
individo ir kastos atstovo, iš
likim ą ir tam tikslui naudo
ja visas įm anom as priem o
nes, kurias jis pats ir kuria, 
ir valdo.

Liesa ir blykštanti pastrai
pa: sovietinė imperija žlugo vi
sų pirma neišlaikiusi savosios 
biurokratinės mašinos aptarna
vimo kaštų. Ūkis, kas dar no
rėtų prisiminti, buvo visai nie
kam tikęs, o ideologija nebeti
kėjo nė patys politrukai. Lie
tuvos valstybė, vos atgavusi 
Nepriklausomybę, kaip mat 
susikųrė savąją biurokratiją. 
Didelę ir gražią, ojojoi...

Šarūnas Navickis, 
bernardinai.lt

ES PRATĘSĖ SANKCIJŲ 
BALTARUSIJOS VALDŽIAI 

GALIOJIMĄ
Europos Sąjungos Minist

rų Taryba iki kitų metų balan
džio 10 dienos pratęsė sankci
jų  Baltarusijos valdžios atsto
vams galiojimą.

„Atsižvelgdama į padėtį ša
lyje Taryba priėmė sprendimą 
dar metams pratęsti kelionių ri
bojimus atskiriems Baltarusi
jos valdžios atstovams ir są
skaitų įšaldymą“, -  sakoma ES 
Tarybos pareiškime.

Pagrindinės Briuselio ir 
Minsko nesutarimų priežastys 
-  totalitarinis Baltarusijos pre
zidento Aleksandr Lukašenko 
režimas. LRT

IZRAELIO IR PALESTINOS 
TAIKOS DERYBOS

Izraelio ministras pirminin
kas Ehud Olmert ir Palestinos 
prezidentas Mahmoud Abbas 
balandžio 7 d. susitiko Jeruza
lėje aptarti taikos procesą. Tai 
pirmasis vadovų susitikimas po 
paskutinio Izraelio puolimo 
Gazos ruože. Vasario pabaigoje 
120 palestiniečių, daugelis iš jų  
-  civiliai, žuvo per Izraelio 
puolimą Gazos ruože. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
bernardinai.lt
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LIUSTRACIJOS KOMISIJAI TRŪKSTA 
TIK PIRMININKO

Pirmuoju Lietuvos ambasadoriumi Armėnijoje tapo nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos ambasado
rius Giedrius Apuokas. Prezidentas Valdas Adamkus įteikė jam skiriamuosius raštus. Skiriamųjų 
raštų įteikimo ceremonijos metu šalies vadovas pažymėjo, kad tai ypatinga Lietuvai šalis, į kurią 
šiuo metu krypsta ir visos Europos akys. Valstybės prezidento nuomone, Lietuvos ir Armėnijos di
plomatinių santykių stiprinimas atvers galimybes naujoms rinkoms, skatins kultūrinius mainus. Lie
tuvos ambasada Armėnijoje įsteigta 2007 metų spalio 1 dieną, primena ELTA. Nuo 2003 metų G. 
Apuokas dirbo Užsienio reikalų ministerijos Informacinių technologijų departamento direktoriumi. 
1998-2003 metais G. Apuokas ėjo generalinio konsulo pareigas Lietuvos generaliniame konsulate 
Čikagoje, 1995-1998 metais dirbo Užsienio reikalų ministerijos Amerikos šalių skyriaus vedėju, 
1992-1995 metais - Lietuvos ambasados Čekijoje patarėju, 1991-1992 metais - Užsienio reikalų 
ministerijos Rytų ir Vidurio Europos skyriaus pirmuoju bei antruoju sekretoriumi. Iki šiol Lietuvai 
Armėnijoje atstovavo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Rusijoje Rimantas Šidlaus
kas. Lietuva ir Armėnija diplomatinius santykius užmezgė 1991 m. lapkričio 21 d. www.president.lt

SEIMO KOMITETO MELAS IR 16,000 
LIETUVOS PILIEČIŲ

Algimantas Zolubas

Sovietinio "demokratinio 
centralizmo" laikais valdžia 
savo sprendimus viešai grindė 
"liaudies" poreikiais arba mo
tyvuodavo neva "liaudies" ra
šytais laiškais, kuriuose "dar
bo žmonių" atstovai reikšdavo 
tam tikrus pageidavimus. Bet 
iš tiesų tie nomenklatūros gal
vose gimę sprendimai vadina
majai "liaudžiai" buvo nepa
lankūs ir net žalingi.

Šiandien turime puikią pro
gą įsitikinti, kad "demokratinis 
centralizmas" Lietuvoje išliko 
ne tik gyvastingas, bet ir per
žengė įžūlumo ribą. Naujoji 
nomenklatūra drįsta imtis be
gėdiškos klastotės.

Balandžio 2 dieną Lietuvos 
Respublikos Seimo Aplinkos 
apsaugos komitetas priėmė nu
tarimą (Nr. 7-10), kuriame ra
šoma: "Atsižvelgiant į nesi
liaujančius neigiamus visuo
menės atstovųpareiškimus dėl 
Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direktorės A.Stancikie- 
nės veiklos siūlyti Aplinkos mi
nistrui p. A.Paulauskui sku
biau išnagrinėti visuomenės 
atstovųpareiškimuose nurodo
mus faktus ir imtis priemonių, 
kad susidariusi situacija būtų 
kuo greičiau išspręsta".

Taigi nutarta "atsižvelgiant 
į nesiliaujančius neigiamus vi
suomenės atstovų pareiški
mus". Kas tuos "pareiškimus" 
matė? Kas yra tie "visuomenės 
atstovai"? Iš žiniasklaidos vi
suomenė jau  žino, kad daugu

ma šių raštų - anoniminiai ar
ba pasirašyti kelių neteisėto
mis statybomis išgarsėjusių as
menų. Kai kurių iš jų  biogra
fijose yra ir kriminalinių epi
zodų - tokių kaip Klaipėdos 
"Sodros" ir "Jūros" išgrobsty
mas. Seimo komitetui šie ano
niminių skundų rašytojai - vie
ninteliai dėmesio nusipelnę 
"visuomenės atstovai".

Tuo tarpu 16,000 Lietuvos 
piliečių - "smulkmena", kurią 
Seimo nariai leido sau "pa
miršti". Būtent tiek žmonių per 
trumpą laiką pasirašė kreipi
mąsi "Ne -  kriminalo siau
tėjimui Kuršių Nerijoje" . Ja
me reikalaujama:

- atstatydinti A. Paulauską 
iš Aplinkos ministro pareigų, 
nes jų  negali eiti tarnautojas, 
atvirai stojantis į įstatymų pa
žeidėjų  pusę. Tuo labiau - 
vadovas partijos, kurios nariai 
garsėja neteisėtomis statybo
mis bei nuolatiniais išpuoliais 
prieš saugomas terito rijas, 
ypač Trakų ir Kuršių nerijos 
nacionalinius parkus;

- pašalinti G. Jakavonį iš 
Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto. Lietuvos valstybinių 
parkų ir rezervatų asociacija 
jau kreipėsi į Seimo etikos ir 
procedūrų komisiją, prašyda
ma išnagrinėti G. Jakavonio el
gesį, kai jis viešai įžeidinėjo 
K uršių nerijos nacionalinio 
parko direktorę, lygindamas ją  
su stribu;

- pašalinti iš Gintaro įlan

kos neteisėtai pastatytą R. Zu- 
jevo vagonėlį;

- nutraukti bet kokius ban
dymus įteisinti neteisėtas sta
tybas Kuršių nerijoje, pasira
šant taikos sutartis su jų  savi
ninkais. Neteisėti leidimai tu
ri būti panaikinti, neteisėti sta
tiniai - nugriauti, o žala išieš
kota iš tarnautojų ir instituci
jų, dėl kurių kaltės buvo ciniš
kai pažeistas viešasis interesas.

Alternatyvi kultūros pavel
do komisija, vienijanti apie 20 
visuom eninių organizacijų, 
šiuos reikalavimus kovo 19 d. 
įteikė LR Prezidentui, LR Sei
mo pirmininkui, LR Ministrui 
pirmininkui. Tačiau šešiolikos 
tūkstančių piliečių parašai ir 
įvairių visuomeninių organiza
cijų ("Santalkos", "Kito pasi
rinkimo", "Lietuvos Sąjūdžio" 
ir kitų) pareiškimai buvo igno
ruoti, o Seimo Aplinkos apsau
gos komitetas savo nutarimą 
motyvavo "nesiliaujančiais ne
igiamais visuomenės pareiški
mais". Tai - akivaizdi visuome
nės valios klastotė.

Alternatyvi kultūros pavel
do komisija paruošė LR Sei
mui, LR politinėms partijoms, 
LR Prezidentui ir LR Minist
rui pirmininkui protestą dėl 
Seimo veiksmų, kuriais grubiai 
pamintas atstovaujamosios de
mokratijos principas, tenki
nant įstatymų pažeidėjų inte
resus Kuršių nerijoje.

Naujoji nomenklatūra šian
dien atstovauja tuos, kurie no
ri po kąsnį išsidalinti visos Lie
tuvos turtą - į Pasaulio pavel
do objektų sąrašą įrašytą Kur
šių neriją. Mes matėme jų  vei
dus - Aplinkos apsaugos mi-

Vilnius, balandžio 4 d. Sei
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas (NSGK) 
pritarė teisininko Algimanto 
Urmono ir buvusios tremtinės 
Jūratės M arcinkeviečienės 
kandidatūroms į Liustracijos 
komisiją. Tai reiškia, kad ko
misija dabar galės dirbti pilna 
sudėtimi, jai kol kas trūksta tik 
pirmininko.

66 -erių  A .U rm onas yra 
Mykolo Romerio universiteto 
(MRU) teisės fakulteto Admi
nistracinės teisės ir proceso ka
tedros vedėjas. Teisės studijas 
kandidatas į Liustracijos komi
siją yra baigęs Vilniaus univer
sitete (VU), aspirantūrą - tre
čiosios pakopos studijas - ne
akivaizdžiai baigė Prokuratū
ros institute Maskvoje.

Buvusi tremtinė J.Marcin- 
kevičienė, kuriai penktadienį 
sukako 72-eji, yra Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių są
jungos valdybos pirmininkė. 
"Man šis darbas, tai, kas vyks
ta Lietuvoje, rūpi. Negalima 
palikti šio svarbaus proceso be 
dėmesio, juo labiau, kad esu 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos atstovė. Tas darbas 
labai reikalingas Lietuvai. Jis 
vyksta vangiai, bet jis turi vyk
ti - dėl to ir sutikau", - po 
NSGK posėdžio sakė J.Mar- 
cinkevičienė.

Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) direktorius Po
vilas M alakauskas, pritarus 
A.Urmono ir J.Marcinkevičie-

"MISIJĄ SIBIRAS'08"
Vilnius, balandžio 7 d. (EL

TA). Lietuvos jaunimo organi
zacijų taryba (LiJOT) šiais me
tais vėl rengia ekspediciją į lie
tuvių tremties bei įkalinimo vie
tas Sibire ir skelbia dalyvių at
ranką.

Atranka susideda iš dviejų 
etapų: iš užpildytų anketų bus 
atrinkta grupė žmonių, kuri iš- 
siruoš į bandomąjį žygį Lietu
voje. Jį įveikę jaunuoliai liepą 
vyks į ekspediciją Sibire. Kar
tu su misijos dalyviais šiemet į

nistrą A.Paulauską, kuris tarsi 
pagautas ungurys išsisukinėja 
nuo atsakomybės už savo par
tijos narių akibrokštus, Seimo 
narius G.Jakavonį ir A.Skar- 
džių, kurių vienas vadina Na
cionalinio parko direktorę stri
bu, o antrasis gina neteisėtai 
ant marių kranto pastatytą sa
vo bendrapartiečio Zujevo va
gonėlį ir prokuroro balsu tar
do A. Stancikienę, kodėl ši ne
surenka aplink tą  vagonėlį Zu
jevo sumestų šiukšlių. Dar nie
kad šie veidai nebuvo tokie iš
kalbingi.

Bet Kuršių nerija nėra pa
likta viena. Su j ą  - 16,000 Lie
tuvos piliečių. Ir jų  skaičius di
dėja.

nės kandidatūroms komitete, 
žurnalistam s sakė, jo g  dėl 
Liustracijos komisijos pirmi
ninko kandidatūros dar tarsis 
su NSGK nariais.

Komisijos narius ir pirmi
ninką NSGK pritarimu skiria 
bei atleidžia VSD vadovas.

Iki šiol komisijoje buvo 3 
nariai: Generalinės prokuratū
ros deleguota prokurorė Rita 
Vaitekūnienė, VSD atstovas 
Vytas Lengvenis bei Gyvento
jų  genocido ir rezistencijos ty
rimo centro pasiūlytas komisi
jos senbuvis, teisininkas Pet
ras Ragauskas.

Pagal įstatymą, į komisijos 
narius vieną kandidatą siūlo 
Generalinė prokuratūra, po du 
- VSD ir Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras. A.Urmoną į komi
siją siūlė VSD, o J.Marcinke- 
vičienę - Lietuvos gyventojų ir 
rezistencijos tyrimo centras. 
Pastaruoju metu Liustracijos 
komisija negalėjo realiai vyk
dyti savo veiklos, nes ankstes
nė sudėtis iškriko, o nauja ne
buvo suformuota.

Pagal šiuo metu galiojantį 
įstatymą, komisija veikia vi
suomeniniais pagrindais. Poli
tikai bandė įtvirtinti pataisas, 
kad komisijos veikla būtų fi
nansuojama iš biudžeto, tačiau 
prezidentas dėl įvairių trūku
mų vetavo vadinamojo Liust
racijos įstatymo naują versiją, 
todėl ir komisijos finansavimo 
pertvarka atidėta.

Sibirą keliaus ir žinomas pra
mogų pasaulio atstovas Mari
jonas Mikutavičius, teigiama 
LiJOT pranešime.

Norintys dalyvauti projekte 
"Misija Sibiras'08" iki gegužės 
5 dienos turi užpildyti projekto 
tinklapyje esančią anketą.

Žygis Sibire truks tris savai
tes - nuo liepos 3 iki 23 dienos. 
Anot projekto rengėjų, didžią
ją  laiko dalį dalyviai gyvens pa
lapinėse, laukinės gamtos sąly
gomis, daugybę kilometrų ke
liaus pėsčiomis.

Pasak M. Mikutavičiaus, to
kie jaunimo projektai - būdas 
parodyti, kad jaunimas Lietu
voje yra iš tiesų patriotiškas. 
Kartu su ekspedicijos dalyviais 
į Sibirą šiemet vyks ir profesio
nali filmavimo grupė. Jie fik
suos projekto "M isija Sibi
ras'08" dalyvių išgyvenimus, 
gyvenimo Sibire realybę, po
kalbius su ten gyvenančiais lie
tuviais. Iš šios medžiagos bus 
sukurtas dviejų dalių dokumen
tinis filmas.

2006 ir 2007 metais LiJOT 
surengė keturias ekspedicijas į 
Sibirą. Jų metu jaunimas su
tvarkė apie 40 lietuviškų kapi
nių, susitiko su ten gyvenančio
mis lietuvių bendruomenėmis.

http://www.president.lt


DIRVA .  2008 m. balandžio 15 d. 5

VILIUI BRAŽĖNUI -  95-ERI
Balandžio 6 d. į Vilniaus 

Karininkų ramovę prigužėjo 
daugelio visuomeninių organi
zacijų vadovų bei atstovų, pa
vienių iškilių asmenybių bū
rys. Buvo minimas skauto lau- 
žavedžio, kariškio, dainininko, 
publicisto politologo, paskai
tininko, rašytojo, Lietuvos 
Laisvės K ovotojų Sąjungos 
nario Viliaus Bražėno 95 me
tų jubiliejus. Renginio paruo
šimui vadovavo Lietuvai pa
gražinti draugija.

"DIRVOS" redakcija sveikina žurnalistų žur
nalistą VILIU BRAŽĖNĄ, visą savo gyvenim ą  
paskyrusį Lietuvos laisvės bylai k e lti tarptau
tiniu mastu, jo  95-erių m etų  šven tėje i r  link i 
Visagalio pa la im os jo  gyven im o dienose.

Pasisakydamas įvairiuose 
renginiuose, V. Bražėnas ci
tuoja palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio žodžius: "Rikiuokitės 
ir burkitės". Anot Jubiliato, vi
siems žinoma, kad pavieniui 
didesnį darbą atlikti sunku ar 
net neįmanoma, ypač, jei tai 
liečia tautos ir jos valstybės 
reikalus. Ir tuos sambūrius ar 
rikiuotes ragina steigti ne ko
kių siaurų interesų, o idealų pa
grindu, tautos ir jos valstybės 
tvirtinim o vardan. Jubiliato 
minėjimas tapo gyvu susibūri
mo pavyzdžiu, kurio "kaltinin
kas" buvo jis pats. Gausus su
ėjimas ir taiklūs prasmingi žo
džiai tarti Jubiliatui liudijo,

Sukaktuvininką sveikina skautai.

v
P E T I C I J A

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
JAV lietuviai už Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymą

Etninis lietuvis, gimęs Lietuvoje, turi prigimtinę pilietybės 
teisę (LR Konstitucija, 12 str.), teisę gyventi užsienyje (LR Kon
stitucija, 32 str.), teisę bet kada grįžti į Tėvynę. Esame tauta, 
sudaranti valstybės pagrindą. Dvigubos pilietybės suteikimas 
tik ES gyvenantiems lietuviams atmeta tautiečius, gyvenančius 
NATO šalyse (JAV, Kanadoje, Norvegijoje) ir Australijoje bei 
skaldo tautą. Dar daugiau - pilietybės atėmimas iš etninių lietu
vių kelia grėsmę Lietuvos išlikimui kaip valstybei.

Prašome Lietuvos Respublikos Seimo išlaikyti lietuviams 
prigimtinę teisę į LR pilietybę (suteikus JAVpilietybę), o per ją  
padėti išlaikyti lietuvybę Tėvynėje ir pasaulyje.

Kiekvienas asmuo gali Peticiją pasirašyti tik vieną kartą. Pa
teikite tikslius savo duomenis. Nuo to priklausys, ar Jūsų bal
sas bus įskaitytas.

Vardas, pavardė, miestas, valstija, el. paštas arba telefonas. 
http://www.biciulyste.com/dviguba

JAV lietuvių Visuomeninis komitetas už. Lietuvos pilietybę

kad Vilius, po dešimtmečius 
trukusio gyvenimo laisvėje, ta
čiau be Tėvynės, iki tol mažai 
kam pažįstamas, mūsų visuo
menėje buvo priimtas kaip la
bai savas, artimas, pageidauti
nas visuose patriotiniuose ren
giniuose mokslo ir mokymo 
įstaigose. Jo glausta, vaizdin
ga ir prasminga kalba su hu
moro trupinėliais iškart patrau
kia klausytojų dėmesį, teikia 
betarpiško bendravimo jaus
mą, išlieka atmintyje.

Gausus sveikintojų būrys 
savo glaustuose pasisakymuo
se aukštai vertino V. Bražėno 
veik lą  P irm osios L ietuvos 
respub likos m eta is, n ac ių  
okupuotoje Lietuvoje, išeivi
jo je  bei atgavusioje nepri
klausomybę Tėvynėje, linkė
jo  ilgiausių metų.

Pasitraukė V. Bražėnas iš 
Lietuvos 1944 metais ne kaip 
bėglys, o kaip karys būrio va
das, atsišaudydamas, dalyva
vo mūšiuose su sovietais prie 
Sedos. Į Lietuvą jis  sugrįžo 
2002 metais. Nesukaupė ir ne
parsivežė milijonų, nes visą 
savo išmintį ir energiją sunau
dojo Lietuvos laisvinimo by

lai bei tai šaliai, kuri j į  pri
glaudė po Tėvynę ištikusios 
negandos.

Jau nuo 1932 m. V. Bražė
nas bendradarbiavo spaudoje 
("Kuntaplyje", "XX amžiuje", 
"Lietuvos aide", "Skautų A i
de" ir kt.). Feljetonus pasira
šinėjo Bražviliaus slapyvar
džiu. Jo feljetonai buvo skai
tomi per radiją, Jaunimo teat
re, literatūros vakaruose. Pa
rašė ne vieną skautišką dainą. 
Jo žodžiais sukurta daina "At
gimė tėvynė" tapo II skautų 
stovyklos (1938 m.) himnu. 
1937 m. karo mokykloje ap
dovanotas Vytauto Didžiojo 
ordino III-iojo laipsnio meda
liu, 1938 m. - skautų Lelijos 
ordinu.

1939 m., prasidėjus karui, 
mobilizuotas į Lietuvos ka
riuomenės ryšių batalioną Kė

dainiuose. Vokiečių okupaci
jos metais talkino pogrindžio 
organizacijos "Lietuvos lais
vės kovotojų sąjunga" veiklai. 
Vokietijoje kartu su kitais at
kūrė korporaciją "Vytis". Dai
navo solistu Tremtinių opero
je  Vokietijoje. 1949 m. persi
kėlė gyventi į JAV. Studijavo 
Bridgeport inžinerijos institu
te.

1951 - 1971 m. buvo Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
Conneccticut apylinkės val
dybos narys, p irm ininkas, 
apygardos komiteto valdybos 
narys, apygardos pirmininkas. 
Kelias kadencijas buvo Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
taryboje. Dainavo pirmu teno
ru "Aitvarų" kvartete.

N uo 1977 m. p e r John 
Birch Society padalinį Ame
rican Opinion Speakers Bure
au apie 1000 kartų  kalbėjo 
amerikietiškoms ir lietuviš
kom s aud ito rijom s, ke le tą  
kartų  apvažiuodam as visas 
JAV valstijas, išskyrus Hava
jus.

V.Bražėnas aktyviai daly
vavo steigiant politines ame
rikiečių patriotų grupes, per 
kurias buvo garsinama ir Lie
tuvos laisvės byla ("Lithua
nian American anticommunist 
group", "Lithuanian Freedom 
Forum", "Waterbury Ameri
canism  Forum", "Stam ford 
F orum  fo r A m erican  A f

Neišvengė gėlių ir dovanų.

fairs"), taip pat buvo "Ameri
ca's Future", "John Birch So
ciety", "Eagle Forum", "Lar
ry McDonald Crusade - Stop 
Finansing Communism" na
rys, JAV savaitraščio "Lee 
C o n stitu tio n "  red ak to riu s  
(1985 - 1987 m.).

1988 - 1991 m. ėjo VLIK 
valdybos vicepirmininko in
formacijos reikalams parei
gas. R ezo liuc ijų  kom iteto  
Baltijos valstybėms vaduoti 
pirmininko specialusis asis
tentas. Lietuviškoje ir ameri
kietiškoje spaudoje rašė infor
macines apžvalgas apie tarp
tautinę užkulisinę politiką. 
Dalyvavo daugelyje radijo ir 
televizijos laidų.

Be išeivijoje išleistų kny
gų "Norm uotos šypsenos", 
"Kalorijos ir doleriai" ir "Są
mokslas prieš žmoniją" (dvi 
laidos), rašytojas pakartojo 
pastarosios knygos leidybą 
Lietuvoje ir išleido dar dvi 
knygas: "Nauja pasaulio san
tvarka? Lietuva ir pasaulis iš 
JAV dešinės žiūrint", "Po dvy
lika vėliavų. Tarp tironijos ir 
laisvės". Periodinėje spaudo
je  vis randa vietą nauji raši
niai, kurie tikrai prašosi sude
dam i į n a u ją  knygą. (Jo

„Ilgiausių metų ...“

s tra ip sn ia is  daugel m etų  
džiaugėsi ir Lietuvių  balso 
laikraščio skaitytojai, -  red.)

2003 m. Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerija apdova
nojo V. Bražėną Vyčio kry
žiaus ordino Riterio kryžiumi, 
2004 m. Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjunga - medaliu "Už 
nuopelnus Lietuvai". Šio mi
nėjimo metu Lietuvos Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
ga apdovanojo Jubiliatą auk
so medaliu.

Į jubiliejinį renginį iš Flo
ridos atvyko V. Bražėno duk
ra Lyvija, Amerikos lietuvių 
bendruomenės atstovė Elona 
Vaišnienė, Čečėnijos atstovė 
Aminat Saijeva.

Nors Vilius nelinkęs pri
iminėti gėlių ir dovanų, ta
čiau, regis, ne visi sveikinto
ja i pakluso, nes ant stalo su
sikaupė šūsnis sveikinimų bei 
padėkų raštų, knygų ir kitokių 
dovanoms prilygstančių daik
tų, gėlės ant stalo nebetilpo, 
skautų iškeptas pyragas ir iš
virta dilgėlių arbata, kurios 
Jubiliatas čia pat paragavo bei 
pagyrė, jo  tarti padėkos žo
džiai už aukštą vertinim ą ir 
sveikinimus liudijo minėjimo 
pilnatvę.

Įspūdingas Viliaus Bražė
no gim tadienio m inėjim as, 
ypač Jubiliato , m onsinjoro 
Alfonso Svarinsko ir sesers 
Nijolės Sadūnaitės tarti žo
džiai įvairių pavojų lietuvių 
tautai ir jos valstybei akivaiz
doje, virto forumu, skatinan
čiu dirbti Tėvynei, melstis už 
Tėvynę.

Skambėjo muzika ir dai
nos, prie kurių sodriu balsu 
prisidėjo Jubiliatas. Sekė au
tografų pasirašinėjimas, foto
grafų ataka.

Algimantas Zolubas

http://www.biciulyste.com/dviguba
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C L E V E L A N D ,  O H

KARTŲ VEIKLA ŠV. KAZIMIERO 
MOKYKLOJE

Kai prieš šešiasdešim tis 
metų Amerikos kontinente pra
dėjo kurtis naujos lietuviškos 
mokyklos, pirmųjų mokytojų 
tarpe buvo dar nemažai moky
tojų, kurie pedagoginius moks
lus baigė Lietuvoje. Jų tarpe 
buvo lituanistikos specialistų 
bei kitų labai gerai lietuvių kal
bą  bei literatūra žinančių mo
kytojų. Laikui bėgant į moky
tojų eiles atėjo silpniau lietu
vių kalbą mokančių mokytojų, 
norinčių išlaikyti kalbą ir tau
tinę kultūrą savo šeimose ir 
vaiko aplinkoje. Kai kuriose 
šeimose šis atsakingas darbas 
yra jau  tęsiamas trečiosios ge
neracijos.

Aidos O'Mearos tėvukai, 
Stefanija ir Henrikas Stasai, 
daug metų vadovavo, ir dėstė 
šioje mokykloje. Jos mama In
grida Bublienė irgi mokytoja
vo. Aida prisimena, kad tėvu
kai daugiau iš savo anūkų rei
kalaudavo. Močiutė reikalavo 
daug rašyti, o tėvukas įdomiai 
pasakodavo apie gerai žino
mus rašytojus, tačiau būdavo 
linksma su draugais šokti ir 
dainuoti. Aida baigė 12 skyrių. 
Jos tėvukai pedagog in ius 
mokslus buvo išėję Lietuvoje,

Aida tuos mokslus išėjo Ame
rikoje.

Ina Biliūnienė prisimena 
daug gerų, pasiaukojančių mo
kytojų, jų  tarpe buvo jas ma
ma, Regina Šilgalienė. Ji dės
tė geografiją. Prisimena kad 
daug laiko praleisdavo atlie
kant namų darbus. Dabar j i  
stengiasi perduoti savo vai
kams ir mokiniams tą  meilę 
mokslui ir lietuvybei kurią ji  
gavo iš tėvų ir mokytojų. Re
gina Šilgalienė naudojosi sa
ve tėvelio, Simono Laniausko, 
užrašais ir knygomis, kurias ji  
surado po jo  mirties. Ji mėg
davo klausytis tėvelio moky
tojavimo laikų nuotykių. Inos 
senelis buvo baigęs pedagogi
nius mokslus Lietuvoje, o jos 
mama Amerikoje. Ina baigė 12 
lituanistinės mokyklos skyrių, 
vėliau studijas pasuko į kietuo
sius mokslus.

Diana Pyle tvarko Šv. Ka
zimiero mokyklos knygyną, 
kurį kadaise tvarkė jos mama, 
Dalia Staniškienė. Retkarčiais 
j i  atranda korteles su jos ma
mos užrašytais komentarais. 
Tai būna Dianai labai jaudi
nantis momentas, nes jos ma
mos jau  mūsų tarpe nėra. Jos

mamos didžiausias palikimas 
yra jos sukurti eilėraščiai.

Rimvydas Čepulis pamilo 
mokytojo darbą ir jau  eilę me
tų dirba su antro skyriaus mo
kiniais. Jis džiaugiasi turėda
mas progos pažinti jų  tėvus ir 
bendrauti su šeimomis kurios 
siekia bendro tikslo.

Remigijus Belzinskas dės
to geografiją  ir istoriją. Jo 
žmona Danutė mokina tauto
dailę. Danutės mama, pedago
gė a.a. Aldona Miškinienė, ei
lę metų dirbo su vyresnių kla
sių mokiniais.

Remigijus ir Danutė turi 
patirtį dirbant su jaunimu, nes 
Remigijus yra ilgametis Cleve- 
lando skautų tuntininkas, o Da
nutė yra jo  dešinioji ranka.

Virginija Rubinski mokina 
trečiojo skyriaus mokinius. Ji 
yra patyrusi kanklininkė ir il
gametė Clevelando skaučių 
tuntininkė.

Vida Bučmienė jau trisde
šimt metų darbuojasi lituanis
tinėse mokyklose. Eilę metų 
buvo Šv. Kazimiero mokyklos 
vedėja bei mokytoja. Ji įstei
gė Aušros Aukštesniąją mo
kyklą ir kai sumažėjo mokyk
linio amžiaus mokinių skai
čius, Vida pradėjo dėstyti su
augusiems literatūrą ir istori
ją, analizuoja politinę Lietuvos 
padėti ir veda įdomias disku
sijas. Sekmadieniais j i  moko

Šv. Kazimiero mokyklos mokytojai ir mokiniai. Pirmoje eilėje, iš 
kairės į dešinę: Jimmy O'Meara, jo mama, vedėja ir mokytoja Ai
da O'Meara, Laura O'Meara ir Izabelė Rubinski. Antroje eilėje: 
Tomas Pyle, Jonas Pyle, Andrius Biliūnas, Daiva Biliūnaitė, Da
rius Čepulis, Laimis Belzinskas. Trecioje eilėje: mokytojai Diana 
Pyle, Ina Biliūnienė, Rimvydas Čepulis, Remigijus ir Danutė Bel- 
zinskai ir Virginijja Rubinski. Nuotraukoje nėra Vidos Bucmienės 
ir jos dukters Vaivos Mildažienės.

suaugusius anglakalbius lietu
vių kalbos pagrindus ir Lietu
vos istoriją bei kultūrą. Jos 
duktė, Vaiva Mieldažienė, va
dovauja darželiui ir pirmo sky
riaus klasėms. Vaivos dukrelė 
dar turi paaugti iki kol bus pri
imama į darželį, j i  yra tik ke
turių mėnesių. Vida ir Vaiva 
yra baigusios pedagoginius 
mokslus šiame krašte.

Atšvęskime šį penkiasde
šimties darbo metų aukso ju 
biliejų dalyvaudami šioje iškil
m ingoje šventėje. Šventei 
maistą paruoš Lietuvių namų

žinomos kulinarės Edita ir Rū
ta. Programą atliks talentingi 
ir kupini entuziazmo Šv. Ka
zimiero mokyklos mokiniai. 
Bus šokiai ir žaidimai visiems: 
dideliems ir mažiems.

Kviečiame visus esamus 
ir buvusius mokytojus, moki
nius, tėvus ir visą bendruo
menę į Šv. Kazimiero 50-me- 
tų  Jubiliejų, kuris įvyks ge
gužės 10-tą dieną, 6:00 v. v. , 
D ievo M otinos N uolatinės 
Pagalbos parapijos salėse. Įė
jim as - auka.

Irena Gedriene

KOMENTARAI -  RINKIMAI, 2008

V A L S T Y B Ė S  U Ž V A L D Y M A S
Mindaugas Velička, bernardinai.lt

Grupės bendrininkai yra įsi
pareigoję atlikti ar faktiškai at
lieka tam tikrus jiems priskirtus 
vaidmenis nuolat arba gana ilgą 
laiką, dalyvavimas klano veik
loje nėra vienkartinis ar atsitik
tinis. Nustatyta atvejų ir apie 
vienkartinį prisijungimą prie 
grupės vykdomo veiksmo, ta
čiau tai nelaikytina dalyvavimu 
jos veikloje. Grupuotės veikla 
leidžia teigti, kad jos nariai turi 
tiek nuolatinius, tiek pagal kon
krečias aplinkybes ir interesus 
besikeičiančius vaidmenis. Pa
laikomi intensyvūs ryšiai tarp 
grupės narių, sprendžiami ben
dri klausimai. Šios grupuotės na
riu tampama įvertinus asmens 
lojalumą. Kiti klano nariai infor
muojami apie asmens įsiparei
gojimą nuolat realiai veikti gru
pės interesams ("mūsų žmo
gus").

Pastebėta, kad grupuotės na
riu tampama ir nespėjus įvykdyti 
konkrečių užduočių, tačiau pa
siryžus ateityje veikti grupės 
naudai. Ypač daug dėmesio ski
riama specialiųjų bei teisėsau
gos institucijų, ypač Valstybės 
saugumo departamento, parei
gūnams, taip pat ne mažiau - Už
sienio reikalų ministerijai ir vi-

II.

sai Lietuvos diplomatinei tarny
bai. Specialiųjų tarnybų vieno ar 
kito lygmens pareigūnai dėl įvai
rių motyvų galimai teikia įslap
tintą informaciją ir kitaip talki
na šios grupės veiklai.

Taip pat svarbiąvietąjų veik
loje turi įvairių institucijų vals
tybės tarnautojai, kurie, panau
dodami savo tarnybą ir profesi
nes žinias, dalyvauja šio klano 
veikloje. Požymiai rodo, kad 
klano bendrininkai yra įsiparei
goję veikti arba veikia pagal 
jiems priskirtus vaidmenis, pa
vestas užduotis. Skirstytina į as
menis, kurie vykdo vadovaujan- 
čiąją ir vykdomąją funkcijas. 
Nariai, kuriems priskirtina vyk
domoji funkcija, nebūtinai infor
muoti apie visą klano sudėtį ar
ba visų jos atšakų veiklą, tačiau 
yra orientuojami atitinkamose 
situacijose. Vadovaujantiems 
nariams pavaldūs (ne tik pagal 
einamas pareigas, tačiau ir pa
gal faktą) atitinkami grupės na
riai ar pretenduojantys jais tapti 
rėmėjai. Koordinacija tarp va
dovaujančių narių leidžia že
mesniesiems vienetams priklau
santiems asmenims pavesti tam 
tikras užduotis, mobilizuoti gru
pę, tačiau žemesniųjų vienetų

nariams nebūtinai žinant apie 
vienas kito užduotis ar net pri
klausomybę grupuotei.

Tai, kad grupės nariai linkę 
neigti priklausomybę grupei ir 
apskritai jos egzistavimą, laiky
tina vienu iš slaptos veiklos po
žymių.

IŠTAKOS

Tyrinėjant klano ištakas ga
lima kalbėti apie du etapus. 
Pirmas - apie Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
laikus ir ten buvusius deputa
tus A.Janušką, M ečį Laurinkų, 
Algirdą Kumžą, Petrą Vaitie
kūną, aplink besisukiojantį 
žurnalistą Audrių Siaurusevi- 
čių, taip pat žinomą kaip "Siau
ras", kitus žiniasklaidos ir po
litikos elito atstovus, pavyz
džiui, A.Kumžos bendražygį 
Lietuvos komunistinio jauni
mo sąjungos Centro komitete, 
vėliau L ietuvos kom unistų 
partijos Centro komitete Juo
zą Bernatonį ir kitus žinomus 
bei nežinomus asmenis. Tačiau 
kad ir kokie jų  visų interesai 
ar bendro veikimo motyvai bū
tų, pastarųjų įtaka nebuvo to
kia reikšminga Lietuvos vals
tybės gyvenimui. Tai galima 
vadinti ir tik draugų klubu.

APGAULĖS DEŠIMTMETIS

Antrasis etapas, kuris yra 
reikšmingas grupuotės konso
lidacijai, prasideda 1998 m. ir 
sietinas su A.Januškos pasky
rimu prezidento patarėju na
cionalinio saugumo ir užsienio 
politikos klausimais. Preziden
to in stituc ija  pam ažu tapo 
"valstybininkų" klano pagrin
diniu "stogu".

1998 m. vasario 26 d. V. 
Adamkus duoda priesaiką Sei
me ir pradeda eiti Lietuvos 
Respublikos prezidento parei
gas. Jo patarėju nacionalinio 
saugumo ir užsienio politikos 
klausimais pradeda dirbti Už
sienio reikalų ministerijos de
leguotas A.Januška. Beje, vė
liau delegavimas į kitas insti
tucijas iš URM ar VSD taps 
vienu svarbesnių "valstybinin
kų" instrumentų.

Jau tų pačių metų gegužės 
13 d. prezidentas pasirašo dek
retą, kuriuo Seimui teikia pri
tarti Valstybės saugumo depar
tamento generaliniu direkto
riumi skirti Tėvynės sąjungos 
vicepirm ininką Seimo narį 
M .Laurinkų. Konservatorių 
kontroliuojamas Seimas birže
lio 2 d. tam pritaria, o jau  kitą 
dieną prezidentas konservato
rių M.Laurinkų paskiria Vals
tybės saugumo departamento 
generaliniu direktoriumi.

Štai čia ir įvyko didžioji ap
gaulė, žyminti esminę "valsty
bininkų" klano konsolidacijos

proceso gairę. Visuomenė ir tos 
pačios Tėvynės sąjungos dau
guma buvo tvirtai įsitikinusios, 
kad paskirtas konservatorių šu
las. O iš tiesų Saugumo depar
tamento vadovu tapo vienas ar
timiausių A.Januškos bendra
žygių dar nuo Aukščiausiosios 
Tarybos laikų. Būtent A.Januš- 
ka ir pasiūlė Lietuvos tuo metu 
beveik nepažįstančiam prezi
dentui šią kandidatūrą. Tuome
tis Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis tegalėjo džiaugtis 
savo partiečio sėkme. Nuo ta
da iki dabar - visą dešimtmetį - 
ši nacionaliniam  saugumui 
svarb iausia  in stituc ija  bus 
"valstybininkų" klano ilgus me
tus išnaudojama saviems tiks
lams visu jos pajėgumu. O apie 
VSD vidinį supuvimą visuome
nė nieko nežinos iki pat saugu
mo pareigūno V.Pociūno žūties 
ir jo išsiuntimo į Gardiną ap
linkybių tyrimo, tačiau pakeis
ti mažai ką jau galės.

"VALSTYBININKŲ"
TVIRTOVĖ

Per antrąją prezidento V. 
Adamkaus kadenciją, išstūmus 
iš prezidentūros j į  iškėlusios 
Artūro Zuoko Liberalų ir cen
tro sąjungos deleguotus prezi
dento patarėjus (proceso forma
li pabaiga buvo Dariaus Gude
lio atleidimas iš prezidento pa
tarėjo pareigų), "valstybinin
kai" sugebėjo įgyti milžinišką 
įtaką valstybės vadovui ir jo 
sprendimams. (Bus daugiau)

bernardinai.lt
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C H I C A G O ,  IL

DIKTANTĄ RAŠIUSIEMS- 
LIEPSNOS DOVANĖLĖS
L ietuvos generaliniam e 

konsulate Čikagoje balandžio 
4 dieną surengtame priėmime 
buvo pagerbti JAV gyvenantys 
lietuviai, sausio 26 d. genera
linio konsulato patalpose rašę 
lietuvių kalbos N acionalinį 
diktantą. Sveikindamas susi
rinkusius generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius pasi
džiaugė rašiusiųjų Nacionali
nį diktantą energija ir pasiry
žimu atvykti į generalinį kon
sulatą labai neįprastu laiku. 
Norint varžytis dėl raštingiau- 
sio lietuvio vardo Nacionalinis 
diktantas turėjo būti rašomas 
visose valstybėse tą  pačią die
ną ir tuo pačiu metu, tad dėl 
laiko skirtumo diktantas Čika
goje buvo rašomas 3 valandą 
naktį.

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje buvo vienin
telė vieta JAV, kurioje buvo 
galima rašyti Nacionalinį dik
tantą tuo pačiu laiku kaip ir 
Lietuvoje. A. Daunoravičius 
pabrėžė, kad visi rašę diktan
tą  yra tikri nugalėtojai - nors 
ir gyvendami toli nuo Tėvy
nės nepamiršta lietuviško žo
džio, puikiai kalba lietuviškai

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

VELYKŲ PIETŪS KLUBE
Velykų sekmadienį, po šv. 

M išių Šv. Vardo bažnyčioje, 
per 150 asmenų susirinko į 
L ietuvių klubo salę tradici
niams Velykų pietums. Stalai 
buvo papuošti lelijomis, o sce
noje stovėjo Elenos Radvilie
nės sukurtas "Velykinis medis" 
ir konkursui numarginti vely
kaičiai. Klubo pirmininkė Lo
reta Kynienė pasveikino susi
rinkusius ir padeklamavo Ba
lio Augino eilėraštį "Prisikėli
mo Lelija". Kan. Bernardas 
Talaišis sukalbėjo maldą, pa
laimindamas valgius. Pradžio
je  buvo patiekti šalti užkan
džiai, o vėliau prie virtuvės 
lango galima buvo atsiimti klu
bo virėjų Nijolės ir Kosto Di- 
mų skaniai pagamintus pietus.

Velykaičių konkurse pirmą 
vietą laimėjo Valaitis, antrą - 
B. Mikalauskienė, trečią - A. 
Tamulionienė. Taip pat buvo 
pravestos ir margučių mušty
nės, kurias laimėjo Gražina 
Biknevičienė. Jai buvo įteiktas 
butelis šampano.

Dar ilgai nesiskirstė į na
mus pietų dalyviai, dalinda
miesi įspūdžiais ir dėkodami 
klubo valdybai ir virėjams už 
surengtus puikius Velykų pie
tus.

GOLFO ŽAIDYNĖS
Kovo mėn. 6 - 10 d. Lietu

vos garbės konsulas vakarinei 
Floridai Algimantas Karnavi- 
čius suorganizavo jau aštuntą
sias golfo žaidynes, dalyvau-

Nuotraukoje įamžintos Nacionalinio diktanto Čikagoje nugalėto
jos su LR generaliniu konsulu ir "Goodwill financial" atstovais 
Vytu Skapcevičiumi ir Aušra Montvydaite (iš kairės V. Kava, LR 
generalinis konsulas A. Daunoravičius, V. Skapcevičius, V. Jaru- 
lienė ir A. Montvydaite). Tado Kubiliaus nuotr.

bei puoselėja lietuviškas tra
dicijas. G eneralinį konsulą 
maloniai nustebino tai, kad 
šiais metais Nacionalinį dik
tantą Čikagoje rašė 16 - dvi
gubai daugiau negu praėju
siais metais - lietuvių kalbos 
entuziastų.

Geriausiai Nacionalinį dik
tantą Čikagoje parašiusioms 
Vilmai Jarulienei ir Vilmai Ka
vai generalinis konsulas A. 
Daunoravičius įteikė simboli
nes dovanas - išgraviruotas 
liepsnos formos stiklines sta
tu lė les , sim bolizuo jančias

jant virš 80 žaidėjų, kurių tar
pe buvo ir keletas iš Lietuvos. 
Kovo mėn. 6 d. St. Petersburg 
Country Club golfo laukuose 
buvo tik draugiškas "Round of 
Golf" žaidimas, kad žaidėjai 
gerai susipažintų su aplinka. 
Sekmadienį, kovo mėn. 9 d. 6 
val. vakaro Lietuvių klubo sa
lėje susirinko golfo žaidėjai su 
svečiais vakarienei, susipažini
mui ir gauti galutines instruk
cijas dėl rytojaus dienos žai
dynių. Pirmadienį, kovo mėn. 
10 d., esant gražiam orui, St. 
Petersburg Country Club vy
ko žaidynės, o vakare to paties 
klubo patalpose buvo vakarie
nė, kurios metu įvairių sričių 
laimėtojams buvo įteiktos pi
niginės ar kitokios dovanos.

Golfo žaidynėse dalyvavo 
ir Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulas New York Jo
nas Paslauskas.

M aloniai nuteikė gautas 
Lietuvos ambasadoriaus Aud
riaus Brūzgos sveikinimas, ku
riame jis  išreiškia nuomonę, 
kad žaidynės yra stiprus žen
klas, rodąs rengėjų ir dalyvių 
vienybę geram tikslui - paremti 
Lietuvos kaimo vaikų Fondą.

LIETUVOS DUKTERŲ 
RENGINYS

Lietuvos Dukterų draugijos 
tradicinis metinis pokylis bu
vo surengtas kovo mėn. 13 d. 
St. Petersburgo lietuvių klubo 
salėje, sutraukęs 150 svečių. 
Stalai, papuošti baltomis ra
munėmis, suteikė pavasarišką 
nuotaiką. Draugijos pirminin
kė Gražina Viktorienė pasvei-

meilę ir pagarbą gimtajai lie
tuvių kalbai. Kompanija "Go
odwill Financial", kurios savi
ninkai yra JAV gyvenantys lie
tuviai, nugalėtojoms įsteigė sa
vo dovaną - neseniai išleistą di
džiausią ir brangiausią Lietu
vos nuotraukų albumą "Nere
gėta Lietuva". Nuotraukų albu
mus Nacionalinio diktanto Či
kagoje nugalėtojom s įteikė 
"Goodwill Finacial" atstovai 
Vytas Skapcevičius ir Aušra  
M ontvydaite.

LR generalinio konsulato Čika
goje informacija

kino susirinkusius, pasidžiaug
dama gausiu dalyvavimu ir 
programai pravesti pakvietė d- 
jos sekretorę Alvitą Kerbelie- 
nę. Alvita publiką supažindi
no su jauna, talentinga pianis
te iš Lietuvos Rasa Vitkauskai
te, kuri dabar gyvena Bostone, 
ir studijuoja konservatorijoje. 
Pianistė pirmoje programos 
dalyje apstulbino publiką pui
kiu pasirengimu ir entuziazmu, 
o atlikusi koncerto antrą dalį 
dar labiau įrodė turinti nuosta
bų talentą. Ji puikiai išpildė 
M.K. Čiurlionio "Tris preliū- 
dus", S. Rachmaninov "Muzi
kinį momentą", R. Schumann 
"Kreislerianą", B.Dvariono 
"Impromptu", "Nocturną" ir 
"Humoreską" ir F. Liszt "Ta- 
rantellą". Malonu, kad mūsų 
publika suprato ir įvertino šią 
jauną atlikėją atsistojimu ir il
gu plojimu, o D-jos atstovė 
įteikė jai puokštę gėlių.

Per trum pą muzikos per
traukėlę į sceną buvo pakvies
ta lituanistinės mokyklos mo
kinė Gedilė Girgždytė padek
lamuoti A. Matučio eilėraštį 
"Apie gimtinę", kurį pagelbė
jo  paruošti jos mama. Gedilei 
buvo įteikta gėlytė su viltimi, 
kad ateityje j i  įsijungs į LD d- 
j ą.

Pasibaigus programai, A. 
Kerbelienė pakalbėjo apie Lie
tuvos dukterų d-jos tikslą pa
dėti vargstantiems, o tai reika
lauja pasiaukojimo, ištvermės 
ir meilės artimui, o už visą var
gą atpildas randamas širdyje. 
Tą patį jausm ą jaučia ir dos-

SPAUDOS KONFERENCIJA 
APIE LIETUVIŲ KATALIKŲ JAV SIELOVADĄ

Balandžio 25 d., penkta
dienį, 6 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje (5600 S. 
C larem ont Ave., C hicago) 
vyks spaudos konferencija, 
skirta pristatyti balandžio 26- 
ąją, šeštadienį Čikagoje vyk
siančią LVK delegatūros ir 
A.L.R. Katalikų federacijos 
rengiamą konferenciją "Lietu
vių katalikų sielovada JAV".

Kviečiam e dalyvauti v i
suom enės ry šių  tarnybas - 
spaudos, radijo, televizijos 
bei kt. atstovus ir pranešti apie 
šia proga aptariamas lietuvių 
katalikų sielovados JAV te
mas. Po spaudos konferenci-

Juozo M ieliu lio  kūrybos 
paroda vyksta Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre, Či
kagoje. Parodoje išstatyti di
delio formato dailės kūriniai 
- filosofinio mąstymo išraiš
ka. Dėl savo apimties jie  tin 
ka m uziejam s, bet m ažiau 
privačių namų salone. Paro
dos leidinėlyje dailininkas iš
sitaria: "Mano akademinis la
vinimas buvo klasikinis, t.y. 
įprastinis: profesoriai iš m a
nęs norėjo padaryti savęs ko
piją. Bet aš norėjau būti sa-

Juozo Mieliulio paveikslas “Prometėjaus ugnis I”

nūs aukotojai, sužinoję, kiek 
gero jie padarė sušelpę vargs
tančius.

Toliau buvo vakarienė, 
paruošta valdybos su pagal
bininkėm is: Rūta Bandžiu- 
kiene, Gražina Biknevičiene, 
N ata lija  M alinauskienė su 
vyru Adolfu ir Elyte Radvi
liene, Jiems priklauso mūsų 
nuoširdi padėka. Valdyba dė
koja ir pyragų kepėjoms: G. 
Biknevičienei, B. M ikalaus
kienei, A. Rutkauskienei, L. 
Kynienei.

Turtingą loteriją pravedė A. 
Kerbelienė su vikriomis pagal
bininkėmis - R. Bandžiukiene, 
L. Petkuviene, D. Rogers ir A. 
Stasiukevičiene, kurioms esa
me labai dėkingos. Mūsų nuo
širdi padėka Onai Zabukienei 
už paaukotą tortą, atnešusiems 
dovanas loterijai, dosnias au
kas. Dėkojame ir visiems su
sirinkusiems, kurių dėka Lie
tuvos dukterų d-ja, pagal savo 
šūkį, gali ištiesti pagalbos ran
ką  vargstantiem s. Lietuvos  
dukterų valdyba

Lietuvių žinios, 2008, kovas

jo s , 7 v.v. Jaunim o centro 
Čiurlionio galerijoje bus ati
daroma fotomenininko Jono 
Kuprio ir kitų fotografų dar
bų paroda apie JAV lietuvių 
katalikų veiklą. Bus galima 
įsigyti Šiluvos jubiliejui skir
tų  kolekcinių vokų su Šiluvos 
Madonos atvaizdo JAV pašto 
ženklais.

Daugiau informacijos tel.: 
+ 1-416-233-7819, fax: + 1
416-233-5765, el. paštu: put- 
rim as@ sie lo v ad a .o rg , ad- 
min@sielovada.org.

LVK Išeivijos lietuvių katalikų 
sielovada

ALR Katalikų federacija

vimi.
Turiu pastebėti, kad pro

fesoriai (rašoma apie studijas 
Freiburg), negalėjo man duo
ti, ko man reikėjo - jie  to ne
turėjo. K ą jie  turėjo - to man 
nereikėjo. Tačiau jie  turėjo 
vieną dorybę, už kurią jiem s 
reiškiu gilią pagarbą -toleran
ciją  ir kantrybę. Nors savo 
m intis ir pažiūras viešai ir 
garsiai nuolat reiškiau, jie  
manęs iš mokyklos neišvarė. 
Bet kurioje kitoje mokykloje 
tos laisvės nebūčiau turėjęs."

"Reikia arklio" , Janinos 
Kliučinskienės dviejų veiksmų 
komedija, buvo suvaidinta ba
landžio 6 d. Jaunimo centro sa
lėje. Režisavo Algimantas Ze- 
maitaitis. Vaidino Los Angeles 
dramos sambūris: Edita Kliu- 
činskaitė, Inessa Kručkauskie- 
nė, Virgilijus Kasputis, Remigi
jus Bobina, Rolandas Zukaus- 
kas, Algis Mantas, Leonardas 
Mieldažys, Juozas Pupius, Sau
lius Zemaitaitis, Daina Zemai- 
taitytė. Ema Dovydaitienė pa
ruošė kostiumus. Vaidinimas, 
gerai atliktas, patiko žiūrovams, 
buvo daug juoko visiems. Ren
gė "Margutis II", sukvietęs pil
ną Jaunimo centro salę žiūrovų.

Lietuvių fondo 45-as me
tinis narių suvažiavimas įvyks 
2008 m. gegužės 3 d. (šeštadie
nį). Registracija prasideda nuo 
8:30v.r. iki 10v.r. Darbo posė
džio pradžia 9:30 v.r. Kviečia
me visus LF narius atvykti į Pa
saulio lietuvių centro Didžiąją 
salę. LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. LF inf.

mailto:ad-min@sielovada.org
mailto:ad-min@sielovada.org
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NATO vadovų tarybai nutarus Bukarešte nepriimti į Sąjungą Ukrainos ir Gruzijos valstybių, Lietu
vos prezidentas tuoj ėmėsi iniciatyvos, kad tas nutarimas būtų pakeistas ta prasme, jog ateityje jos 
bus priimtos į NATO. Naujam komunikato tekstui pritarė ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel 
(žiūri į tekstą) ir kiti vadovai. Tai laikoma dar vienu Valdo Adamkaus laimėjimu užsienio politikoje.

NATO nuotr.

GAVUSI NATO NUOLAIDĄ RUSIJA TIK ĮZULES

GRUZIJAI PALINKĖTA TIKĖTI SAVO 
NARYSTE NATO IR ES

V iln iu s , balandžio  7 d. 
(LGĮTIC). Atsisveikindamas 
su kadenciją baigiančiu Gru
zijos ambasadoriumi Davidu 
Aptsiauriu prezidentas Valdas 
Adamkus palinkėjo Gruzijai 
žengti reformų keliu ir tikėti 
savo naryste NATO ir Europos 
Sąjungoje (ES).

"Mes būsime kartu su Jumis 
ir tikiuosi, kad Bukarešte priim
ti sprendimai atvers Jums kelią 
į euroatlantinių valstybių šei
mą", - teigė V. Adamkus.

Prezidentas pažymėjo, kad 
Gruzija ateityje turės išlaikyti 
svarbius demokratinius ir poli
tinius egzaminus, o artėjantys 
laisvai ir demokratiškai sureng
ti parlamento rinkimai šių metų 
gegužę bus dar vienas demokra
tijos įrodymas.

Aukščiausiu šios Kaukazo 
valstybės apdovanojimu - Sv. 
Jurgio ordinu - už ypatingus 
nuopelnus demokratijai ir lais
vei pernai pagerbtas preziden
tas V. Adamkus pabrėžė, kad 
Lietuvai ypač svarbios yra pas
taraisiais m etais G ruzijoje 
įvykdytos demokratinės, poli
tinės ir ekonominės reformos 
bei ryžtingas valstybės žings
nis NATO link. Prezidentas pa
brėžė, kad Gruzija tapo itin 
svarbia tranzitine valstybe Pie
tų  Kaukazo regione.

"Mes matėme ne tik Jūsų 
valstybei sudėtingas akimir
kas, bet ir ypatingą Gruzijos 
sugebėjimą atsistoti vėl ant 
kojų. Rėmėme Jus kelyje į 
NATO, remsime ir Jūsų sie
kius suartėti su ES", - teigė ša
lies vadovas.

Valstybės prezidento teigi
mu, pastaruoju metu ypač su
intensyvėjo Lietuvos ir Gru
zijos ekonominiai ryšiai.

Šalies vadovas pabrėžė 
Lietuvos ir Gruzijos pirmųjų 
šalies ponių surengto bendro 
projekto svarbą. Projektas yra

skirtas tuberkulioze sergan
tiems vaikams padėti.

A m basadorius padėkojo 
Prezidentui už paramą jo  dar
bui Lietuvoje ir asmeninį Lie
tuvos vadovo indėlį Bukareš
te, ypatingą Lietuvos svetingu
m ą visiems gruzinams bei už 
nepaprastą Gruzijos palaiky
m ą siekiant tapti NATO nare.

ELTA primena, kad Lietu
vos vadovas pasipriešino kai 
kurių NATO valstybių narių 
norams palikti Gruziją ir Uk
rainą be aiškių perspektyvų 
tapti NATO narėmis.

Lietuvos prezidento inicia
tyva suburta neformali foru
mo dalyvių koalicija, sugebė
jusi pasiekti, kad būtų priim
tas pareiškimas dėl besąlygi
nės Gruzijos ir Ukrainos NA
TO narystės perspek tyvų . 
Toks pareiškimas sudaro ga
limybę NATO narystės veiks
mų planą valstybėms pateikti 
dar šiais metais.

Aršiausiai šių dviejų šalių 
narystei priešinosi Vokietija ir 
Prancūzija, kurios tvirtino, 
jog per anksti priimti į NATO, 
kai Ukrainoje narystę Aljan
se remia vos 30 proc. gyven
tojų, o Gruzija nekontroliuo
ja  visų savo teritorijų dėl kon
fliktų su Rusijos remiamais 
separatistais.

Vokietiją ir Prancūziją parė
mė Italija, Vengrija, Belgija, Ny
derlandai ir Liuksemburgas.

Atsisveikindamas su Gruzi
jos ambasadoriumi D. Aptsiau
riu Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pabrėžė Gruzijos vaid
menį Kaukazo regiono ir visos 
Europos stabilumui bei pažymė
jo, kad ES ir NATO plėtra sva
riai prisideda prie demokratinių 
procesų plėtros ir saugumo. Ta
čiau šalys, siekiančios narystės 
šiose organizacijose, privalo ati
tikti keliamus kriterijus ir įgy
vendinti reikalingas reformas.

Seimo pirmininkas pabrėžė 
artėjančių Gruzijos parlamento 
rinkimų svarbą. "Būsimieji rin
kimai - tikras Gruzijos demokra
tijos egzaminas. Mes ir toliau 
remsime jūsų šalies demokra
tines pastangas, pažangą refor
mų srityje bei euroatlantinės in
tegracijos siekius", - sakė Sei
mo pirmininkas. Jis taip pat pri
dūrė, jog būtina siekti, kad kei
čiantis valdžiai būtų išlaikomas 
stabilus vidaus ir užsienio poli
tikos kursas.

Pasak D. Aptasiaurio, abipu
sė lietuvių ir gruzinų pagarba ir 
supratimas pastaraisiais metais 
dar labiau sustiprėjo. Tai galėtų 
būti pavyzdžiu daugeliui tautų.

Ambasadorius padėkojo už 
Lietuvos ir Seimo paramą Gru
zijai siekiant tapti NATO nare 
bei įtvirtinant ES ir Gruzijos 
santykius.

Pokalbio metu buvo pasi
džiaugta sparčiai besivystančiais 
ekonominiais Lietuvos ir Gru
zijos santykiais, naujomis ben
dradarbiavimo galimybėmis, 
kurios atsivers gegužės mėnesį 
pradėjus tiesioginius lėktuvų 
skrydžius iš Vilniaus į Tbilisį.

Gruzijos ambasadorius tvir
tai įsitikinęs, kad tai prisidės plė
tojant ne tik kultūros ryšius, ku
riems aptarti reikėtų atskiro su
sitikimo, bet ir intensyviam tu
rizmui plėtoti.

V. ADAMKUI -
V. JUŠČENKO PADĖKA

B uk areštas/V iln iu s , ba
landžio 4 d. Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus už pa
ram ą Ukrainai Bukarešte vy
kusiame NATO viršūnių susi
tikime svarstant šios šalies na
rystės perspektyvos NATO 
klausim ą sulaukė Ukrainos 
vadovo Viktor Juščenko padė
kos.

"Gavome aiškų  signalą. 
Ukrainai tai labai svarbu, prieš 
mus atsiveria kelias, kurį būti
nai nueisime", - sakė Ukrainos 
prezidentas. LGĮTIC

B riuselis , balandžio 3 d. 
(ELTA). Europos Parlamento 
narys profesorius Vytautas 
Landsbergis prognozuoja, kad 
po Ukrainai ir Gruzijai nepa
lankių sprendimų NATO vir
šūnių susitikime Rusijos pozi
cija ateityje taps dar įžūlesnė. 
Atsakydamas į Eltos klausi
mus, ketvirtadienį europarla- 
mentaras pažymėjo, kad Ru
munijoje kai kurie NATO ša
lių vadovai pasirodė per silpni 
atsilaikyti prieš Rusijos įtaką.

Bukarešte vykstančiam e 
NATO valstybių vadovų susi
tikime ketvirtadienį buvo nu
spręsta kol kas nepasiūlyti 
Gruzijai ir Ukrainai prisijung
ti prie NATO narystės veiks
m ų plano. Nors tokį žingsnį 
aktyviai rėmė Jungtinės Vals
tijos, dėl skeptiškos kai kurių 
Europos šalių, visų pirma Vo
kietijos ir Prancūzijos, pozici
jos klausimas buvo nukeltas 
gruodžio mėnesiui.

"Rusijos įtaka Bukarešto 
v iršū n ių  susitik im ui buvo 
maksimali galimybių ribose, 
tiesiog ekstremalios gąsdinimų 
ir spaudimo politikos pavyz
dys. NATO valstybių vadovai, 
ypač kai kurie, pasirodė per sil
pni atsilaikyti, tad ir organiza
cija susvyravo", - Eltai ketvir
tadienį teigė Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis.

Kita vertus, europarlamen- 
taro teigimu, nuolaida Rusijai 
dar netvirtinti Gruzijai ir Uk
rainai narystės veiksmų plano 
turi būti suvokiama ir kaip 
NATO įsipareigojimas patvir
tinti narystės planą vėliau (abi

L I E T U V A  IR  P A S A U L I S

Lietuvos piliečiai be vizų į Jungtines Valstijas anksčiausiai 
galės vykti kitų metų pradžioje, teigia JAV ambasadorius Lietu
voje John A. Cloud. Išskirtiniame interviu Eltai diplomatas taip 
pat sakė nemanąs, kad šiuo metu yra iškilusi naujo Saltojo karo 
su Rusija grėsmė, gyrė Lietuvos pastangas skleidžiant demokra
tiją Irake ir Baltarusijoje bei tikino, kad Vilnius su Vašingtonu 
draugais išliks ir pasikeitus Jungtinių Valstijų prezidentui.

Seimas, pradėjęs svarstyti klausimą dėl Kosovo pripažinimo 
suverenia ir nepriklausoma valstybe, nutarimo projektui neprita
rė. Užsienio reikalų komiteto pirmininko Justino Karoso pateik
tam Seimo nutarimo "Dėl Kosovo Respublikos pripažinimo" pro
jektui pritarė 23 parlamentarai, prieš buvo 7, susilaikė - 21. Ne
pritarus projektui po pateikimo, nutarta projektą grąžinti inicia
toriams tobulinti.

Kosovo nepriklausomybę viešai yra parėmę aukščiausi Lie
tuvos pareigūnai - prezidentas Valdas Adamkus, užsienio reikalų 
ministras Petras Vaitiekūnas. Lietuvos vadovų teigimu, susida
riusioje situacijoje Kosovo nepriklausomybė yra vienintelis tva
rus sprendimas, atveriantis saugumo ir stabilumo perspektyvą re
gione.

Premjeras Gediminas Kirkilas tikisi, kad aiškesnė Europos 
Komisijos pozicija dėl Lietuvos siekio pratęsti Ignalinos atomi
nės elektrinės darbą paaiškės šių metų rudenį. Vyriausybės vado
vas antradienį sakė, kad jis pats ir vyriausiuoju derybininku pa
skirtas ekspremjeras Aleksandras Abišala su Europos Komisijos 
atstovais susitikimus pradės jau šią savaitę, o Lietuvos argumen
tus pavyks pateikti per artimiausius keletą mėnesių. Lietuva, sto
dama į Europos Sąjungą (ES), įsipareigojo Ignalinos atominę elek
trinę visiškai uždaryti 2009 metų pabaigoje. G. Kirkilas pripaži
no, kad kol Lietuva su Europos Komisija nėra priėmusios kito 
sprendimo, bus tęsiami jėgainės uždarymo darbai.

šalys esą tinkamos aplikuoti, 
klausimas ne "ar", bet "kada"), 
ir kaip Rusijos įsipareigojimas 
nesiimti priemonių, kuriomis 
šantažavo - būtent Gruzijos te
ritorijų aneksavimo de facto po 
to, "kai didžioji dalis Abcha- 
zijos gyventojų jau  seniau iš
varyta, o kitiems duota Rusi
jos pilietybė".

"Tai pašalinio veikėjo veto 
šiam kartui, kadangi NATO 
nusileido, nors žodžiais neigia 
buvę paveikti", - pažymėjo V. 
Landsbergis.

Komentuodamas Rusijai 
palankią Vokietijos poziciją, V. 
Landsbergis priminė, kad "Ru
sijos naujojo im perializm o 
ideologai", tokie kaip Aleksan
dras Duginas, o ypač buvęs 
Dūmos vicepirmininkas M i
chailas Jurjevas savo knygoje 
"Trecioji imperija" pabrėžia 
tariamai neišvengiamą Rusi
jos -Vokietijos sąjungą, kuri 
būsianti žingsnis į visos Eu
ropos užvaldym ą .

"Vokietija galėtų vengti pa
taikavimo Rusijai žingsnių, 
tartum žadančių tokį futurolo
ginį siaubo filmą. Tačiau ne
vengia - gal žino, ką  daro. Gal 
NATO tikisi V. Putiną atsidė
kosiant penktadienį", - svarstė 
V. Landsbergis.

Eltos paklaustas, ar Buka
rešte priimtas sprendimas ro
do kokias nors permainas NA
TO politikoje, politikas atsa
kė, kad jų  gali būti įvairių.

"Kas nors gal susigės... 
Egzaminas vėl bus gruodį. 
Rusija, be abejo, tik įžūlės", - 
prognozavo prof. V. Lands
bergis.
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Rusų dramos teatras Vilniuje.

JŲ MISIJA - RUSIFIKUOTI 
LIETUVOS TEATRĄ

Vilnius, garsus savo praei
tim i ir D idžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos sostinė, nebu
vo pasižymėjęs savo šviesuo
menės lietuviškumu. Miestas, 
kuris buvo lietuvių tautinio at
gimimo vieta, ne vieną šimt
metį pergyveno rusų priespau
dą.

Siuolaikinis Vilnius vėl di
džiuojasi tolerancija: čia lei
džiama veikti lenkiškoms mo
kykloms, tautinės mažumos 
net turi savo politines partijas. 
Žinia, paskutiniu metu vis dau
giau paramos iš Lietuvos vals
tybės gauna Vilniuj įsikūręs 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
2006 metais iš Lietuvos kultū
ros ministerijos biudžeto šiam 
teatrui buvo skirta 2 milijonų 
litų parama. Tačiau šis dramos 
teatro vienetas buvo įkurtas 
Stalino okupacinės valdžios 
1946 metais. Panašūs rusų te
atrai buvo įkurdinti ir paverg
toje Estijoje ir Latvijoje, kad 
rusifikuotų Baltijos valstybių 
sostinių teatrus.

Siu m etų vasario mėnesį 
Lietuvos Rusų dramos teatro 
vyriausiu vadovu paskirtas 
prof. Jonas Vaitkus, o meni
ne vadove Tatjana Rinkevičie- 
nė. Kažkaip paradoksalu, kad 
2005 m. filmo apie Lietuvių 
partizanus, "Vienų vieni" re
žisierius sutiktų vadovauti šiai 
"rusų okupacine atlieka" tapu
siai organizacijai. Kolektyvą 
sudaro 135 žm onių, beveik  
v is i ru sa i. Kovo 17, 2008 
"Veidas" žurnale rašoma, kad 
Vaitkus pasiryžęs "grąžinti te
atrą į visuomenės gyvenimą, 
kad jis taptų įdomus ne tik ru
sakalbiams, bet ir kitai Lietu
vos gyventojų daliai." Vaitkus 
teigia, kad jo  tikslas "likviduoti 
Rusų dramos teatro atsiriboji
m ą nuo likusios kultūrinės ter
pės, paversti j į  aktyviu tarpkul- 
tūrinių mainų, kūrybinio ben
dradarbiavimo arena, 'langu' į

kitos tautos kultūrą".
Ne taip apibūdina Lietuvos 

Rusų dramos teatrą jų  pačių 
tinkląlapyje www.rusdrama.lt 
randama informacija. Teatro 
repertuarą sudaro ne tik rusų 
dramaturgų veikalai, bet ir va
karų Europos - prancūzų, an
glų, vokiečių veikalai, prista
tom i rusų kalba L ietuvos  
žiūrovam s. Lietuviai vis dar 
neturi noro išsiversti tarptau
tinių dramos veikalų savo kal- 
bon, jiems mieliau ar "presti- 
žiškiau" yra išgirsti rusų kalbą 
Vilniaus scenoje. Prie rusų 
dramos teatro įkurta organiza
cija - Rusų dramos teatro drau
gų klubas. Sie klubo nariai re
mia rusų teatrą ir stengiasi pri
traukti naujų žiūrovų. Pasak  
tinkląlapio, draugų klubas 
stengiasi įnešti savo indėlį į 
Lietuvos rusų dramos teat
ro buvusios šlovės atkūrim ą . 
Be to, kai kuriuos spektaklius 
remia Rusijos Teatro veikėjų 
sąjungos rėmimo centras, ku
rio globėjas - Rusijos Federa
cijos prezidentas. Šių metų se
zono pagrindinis mecenatas 
- Rusijos bendrovė “Dujote- 
kana” .

Kiek įdomiau skamba "Lie
tuvos rytas" tinklalapyje vie
no skaitytojo komentaras, va
sario 27 dieną: Arklidę vietoj 
teatro! - "Siūlau įrengti arkli
des, o surusėjusį Vaitkų paskir
ti vyriausiu kumeliu! Vot, bū
tų gerai, ar ne? Užtenka rusi
fikuoti Lietuvą - jau  ir taip bai
gia rusų kalba užsmaugti EU 
ir NATO Lietuvą. Pradėkime 
Lietuvos žmones ruošti, kad 
jie nusimestų rusų okupacijos, 
dvasinio suluošinimo kupros, 
išmoktų elementarių vakarie
tiškų įgūdžių, naujų specialy
bių, kalbų, gyvenimo abėcėles. 
Reikia padorumo, patriotizmo 
ir galėtų atvira širdimi įsijungti 
į vakarų visuomenę! Supran
tama - su trenksmu uždaryti ry

tinių kaimynų, rusų okupantų 
vartus, duris, plyšius, ir išdirbti 
atsparumą Kremliaus propa
gandai."

Nesutinku su šio skaityto
jo  pasiūlymu ten įrengt arkli
des, bet šį buvusį Miesto te
atro pasta tą  Basanavičiaus 
gatvėje reikėtų kuo greičiau 
grąžinti lietuvių reikalam s. 
Siūlyčiau j į  pavadinti žymaus 
lietuvių kompozitoriaus, pvz. 
M.K. Čiurlionio teatro vardu. 
Pastatas tuo reikšmingas, kad 
šioje erdvėje 1917 m. rugsėjo 
18-22 d ienom is, v o k ieč ių  
okupacijos laiku, posėdžiavo 
Lietuvių konferencija. Dr. Jo
nas Basanavičius buvo vienas 
šios konferencijos iniciatorių, 
iš 222 dalyvių tarpo išrinku
sių Lietuvos Tarybą, kuri at
statė Lietuvos nepriklausomy
bę. Iš lauko pusės Vilniaus 
Miesto teatras buvo papuoš
tas Lietuvos vėliavomis, vy
timi ir vainikais, bei Lietuvos 
kraštų ir m iestų ženklais. Di
di pagarba šiems Lietuvos 
patriotams, kurie ryžosi Lie
tuvą išvaduoti iš 125 metų tru
kusios Rusijos kolonizacijos. 
Lenkų okupacijos metais šis 
pastatas buvo pervadintas Te- 
atr na Pohulance vardu.

Apmaudu, kad dar šiandien 
Lietuva nesugeba deramai res
tauruoti savo valstybei svarbių 
istorinių pastatų. Gal tai ilga
metės sovietų okupacijos sin
dromas. Panašiai, kaip Lietu
vos žiniasklaidos vartojamas 
terminas "tarpukario Lietu
va" - noras sum enkinti arba 
paneigti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Nenorėčiau te
atro veteraną, "auksiniais kry
žiais" nusipelnusį režisierių 
viešai peikti. Esu matęs Vait
kaus režisuotą vaidinimą "Sva
jonių piligrimas" 1976 metais, 
ir patiko. Tačiau šiandien drįs
tu jo  paklaust: kur Jūsų sąži
nė, ir kiek pinigo Jums sumo
kėjo, kad pasidavėt Vilniaus 
rusifikacijai?

Gediminas Indreika

K U L T Ū R O S  K R O N I K A

U trechte, Nyderlandai vykstančiame 8-ajame tarptauti
niame Franco Liszt pianistų konkurse pirm ą kartą dalyvavęs 
lietuvių pianistas Edvinas M inkštimas nepateko į konkurso 
pusfinalį. Viename sudėtingiausių pasaulyje konkursų iš 22 
pianistų į pusfinalį pateko tik 9 atlikėjai. Dėl teisės pasiro
dyti konkurso finale rungsis Japonijos, Ukrainos, Gruzijos, 
Rusijos, Meksikos ir Pietų Korėjos atstovai.

E. M inkštim as sėkm ingai įveikė sudėtingą atrankos ma
ratoną ir pirm ą kartą Lietuvos pianizmo istorijoje iškovojo 
teisę atvykti į F. Listo konkursą Utrechte. Pirmajame kon
kurso etape kartu su lietuviu taip pat pasirodė pianistai iš 
Pietų Korėjos, Lenkijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, 
Japonijos, Ukrainos, Gruzijos, Rusijos, Vengrijos, Kinijos, 
Kirgizijos, Meksikos, Liuksemburgo ir Bulgarijos. Pernai ru
denį vykusiame atrankos į F. Listo pianistų konkursą komi
sijoje dirbo Prancūzijoje gyvenanti lietuvių pianistė Mūza 
Rubackytė. F. Listo konkurso finalas numatomas balandžio 
12 dieną, tuomet bus skelbiami prizinių vietų laimėtojai. Pir
mosios vietos laureatas pelnys 20 tūkst. eurų, pasiūlymus 
koncertuoti garsiose pasaulio salėse ir išleisti solinę kom
paktinę plokštelę.

Septyni nauji lietuvių film ai šįmet rodomi 13-ojo tarp
tautinio kino festivalio "Kino pavasaris" lietuviškų filmų pro
gramoje, o tarptautiniu mastu išgarsėjusio lietuvių kino ope
ratoriaus Ramūno Greičiaus pavardė figūruos net dviejų če
kiškų filmų titruose. Lietuvos žiūrovai turės progą pamatyti 
2007 m etų "Čekų liūtą" už geriausią operatoriaus darbą R. 
Greičiui pelniusį film ą "Paslaptys", šioje kategorijoje nu
rungusį daugiau negu dvi dešimtis Čekijoje per metus su
kurtų filmų. Kito "Kino pavasaryje" rodomo čekų komedi
jos meistro Jano Sverako filme "Tuščia tara" R. Greičius dir
bo antruoju operatoriumi.

L ietuviškų film ų program oje tarp vaidybinių filmų iš
siskiria vienas dokumentinis filmas "Ispanų suaugusiesiems". 
Jaunas režisierius Tomas Tamošaitis film ą sukūrė Ispanijo
je, radęs išskirtinius personažus ir situaciją. Ispanų kalbos 
mokytoja M arija Antonija kelis kartus per savaitę moko su
augusius emigrantus, nors pati vos gali su jais susišnekėti 
angliškai. Tačiau ja i tai ne itin rūpi, mat mokytoja gyvena 
svajonių pasaulyje ir tebenori tapti aktore. Taip pamokas ji  
paverčia teatru, kuriame ja i skirtas pagrindinis vaidmuo.

Režisierius Justinas Lingys sukūrė vaidybinį trumpamet- 
ražį videofilm ą "Tikrovės pinklėse", pasakojantį apie mer
giną, po klajonių ir laimės paieškų užsienyje sugrįžtančią į 
senelio namus. Pagrindinius vaidmenis archaiškumo ir pa
gonybės romantikos kupiname filme sukūrė žinomi aktoriai 
Vytautas Paukštė, įkūnijantis senąjį žolininką, ir Valda Bič
kutė, vaidinanti jo  vaikaitę.

R ežisierius Vytautas V. L andsbergis pristatė valandos 
trukmės vaidybinį film ą pokario tema "Kai aš buvau parti
zanas". Pasak antrą vaidybinį film ą sukūrusio režisieriaus, 
tai buvęs eksperimentas, matant, kaip sunkiai gimsta istori
nis filmas Lietuvoje. Režisierius neslepia, kad filmas buvo 
sukurtas jo  režisuoto dramos spektaklio "Bunkeris" pagrin
du, o filme vaidina tokie ekrano ir scenos aktoriai kaip Algi
mantas M asiulis ir Rūta Staliliūnaitė. Partizanų vadą įkūnija 
Gediminas Storpirštis, o stribams filme vadovauja krepši
ninkas Sergejus Jovaiša, sukūręs žiaurų ir kartu geraširdį per
sonažą.

P irm ąjį lietuvišką trum po metražo fotofilm ą "Neruti- 
na" festivalyje pristato režisierė Jūratė Samulionytė, o reži
sierė Kristina Buožytė savo vaidybiniame filme "Kolekcio
nierė" sako netilpusi į trum pą m etražą ir magistro studijų 
pabaigą vainikuosianti ilgo metražo vaidybiniu filmu.

Garsų teatro režisierių Joną Vaitkų naujame kino aktoriaus 
amplua įamžino režisierius Laimantas Kairys savo vaidybinia
me filme "Perlas". Tai socialinė drama, kviečianti pamąstyti, 
kas būtų, jei oficialiai būtų leidžiama atsikratyti senų tėvų.

18-ąjį gim tadien į "Tele bim bam" kolektyvas paminėjo 
įspūdingu miuziklu "Voro vestuvės", kuriame su vaikais vo
rus, karkvabalius ir kitus vabalus atliko visas žvaigždynas. 
M iuziklą režisavusi Neringa Čereškevičienė kurti pagrindi
nius vabalų vaidmenis prisiviliojo Rafailą Karpį, M arijoną 
Mikutavičių, Česlovą Gabalį, K ostą Smoriginą, Olegą Dit- 
kovskį, Saulių Bareikį, Andrių Kaniavą. Daugiau nei šimtui 
ropojančių, šokančių, dainuojančių miuziklo dalyvių buvo 
specialiai pastatyta 44 m etrų ilgio scena su pakeliamais til
tais ir liukais, dekoracijų svoris viršijo 4 tonas. Pagal Justi
no M arcinkevičiaus poemą "Voro vestuvės" šiuolaikiškai pa
statytam miuziklui muziką kūrė Alfredas Čereškevičius.

http://www.rusdrama.lt
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NEGAILESTINGA LIKIMO (?) 
RANKA

Šio straipsnio pavadinimas 
nėra atsitiktinis. Jis liečia lie
tuvių ir kitų tautybių bažnyčių 
ir parapijų, bei su jomis neda
lomai suaugusių etninių kultū
rų sparčiai vykdomą naikini
mą. Apie tai skaitėme ir tebes- 
kaitome JAV spaudoje ir tokio 
likimo (?!) paliestų bažnyčių 
savaitiniuose biuleteniuose, 
regime televizijoje. Ši žalinga 
"veikla" liečia ne tik Clevelan- 
do vyskupiją.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad Clevelando vyskupijai 
vadovauja vysk. Gerald Len
non. Vatikano paskirtas Cle
velando vyskupu 2006 m. ba
landžio 4 d., jis  šias labai at
sak ingas pare igas perėm ė 
2006 m. gegužės mėn. 15 d. 
iš vyskupo Anthony Michael 
Pilla. Vyskupo Lennon suge
bėjimai atkakliai siekti savo 
paties užsibrėžto ar jam  pati
kėto tikslo yra taip pat gerai 
žinomi. Jie buvo ypač ryškūs 
jam  bebūnant Boston, MA ir 
uždarinėjant Bostono vysku
pijos bažnyčias, tarp jų  ir lie
tuvių. Suprantam a, kad tai 
nebuvo  jo  sav a ra n k išk a s  
žingsnis. Jis, be abejo, buvo 
žengtas su Vatikano ir Bos
tono vyskupijos hierarchijos 
pritarim u ir leidim u, o tos 
hierarchijos svarbiu nariu bu
vo ir pats vyskupas Lennon. 
Jam patikėta uždavinį jis  at
liko "pasigėrėtinai". P ris i
mintina, kad tokia vyskupo 
patirtimi pasinaudojo ir New 
Yorko vyskupija uždarant lie
tuviškąją Aušros Vartų para
p i j ą.

Oficialiai yra skelbiama, 
kad bažnyčios yra uždaromos 
dėl sumažėjusio parapijiečių 
skaičiaus, kunigų trūkumo ir 
dėl įvairių kitų priežasčių, nors 
tikrumoje tai yra surišta su fi
nansais, vyskupijos iždo papil
dymu. Kiek tai liečia lietuvių 
parapijas yra aišku, kad mir
tys, sveikatos negalios, plačiai 
išsibarsčiusios parapijiečių gy
venvietės ir aibės kitų priežas
čių daro begalinę žalą mūsų 
bažnyčių ir parapijų išlikimui. 
Prie to dar reikia pridėti, kad 
senstančių parapijiečių vaikai 
ar vaikaičiai dažnai yra labai 
nutolę nuo bažnyčios, nuo pa
rapijinės veiklos ir nuo lietu

P R E N U M E R U O K I T E  DIRVĄ

viškos kultūros. Neretai jiems 
tai jau visai svetima, nesupran
tama, ar nebūtina. Tat ar gali
ma stebėtis mūsų sukurtu ir de
šimtmečiais išsaugotų parapi
jų  nykimu? Tas jau seniai bu
vo ant sienos parašyta, bet nie
kas nekreipė dėmesio. Viltys 
sudėtos į naujai atvykusius taip 
pat nepasiteisino. Atrodo, kad 
į jiems svarbiausius gyvenimo 
dalykus religija, bažnyčia ir 
lietuviškos organizacijos ne
įeina. Gaila, nes buvo tikėtasi, 
kad "naujieji žmonės" papil
dys sparčiai retėjančias lietu
vių išeivijos gretas, užtikrinda
mi lietuvių kultūros ir nuo jos 
neatskiriamos religijos ateitį 
Amerikoje. Šioms viltims su
dužus, ateitis kasdien darosi 
vis niūresnė...

Šio straipsnio autorius, jau 
anksčiau Dirvos puslapiuose 
rašęs šiuo klausimu, yra vie
nas iš penkių šv. Jurgio para
pijos (Cleveland, OH) atsto
vų, kurie nuolat dalyvauja mė
nesiniuose susirinkim uose. 
Šių susirinkim ų tikslas yra 
diskutuoti, planuoti ir patarti 
tom s parapijom s, kuriom s 
gresia uždarymas ar susivie
nijimas ("clustering") su kito
mis, neretai ir kitos kultūros 
parapijomis ir spręsti su tuo 
susijusius sunkumus. Tokių 
parapijų mūsų grupėje yra še
šios. Autorius taip pat lanko
si ir kituose susirinkimuose, 
kuriuose dalyvauja ir vysk. 
Lennon ir kuriuose yra svars
tom os panašios problem os 
platesne prasme. Pačioje šių 
susirinkimų pradžioje, vysk. 
Lennon prim inė, kad tokio 
m asto persitvarkym as bus 
skausmingas, tačiau nepasa
kė, kad tas skausmas bus daug 
didesnis dvasiniai nei fiziniai. 
Iki šiol dar nėra aiški ir nau
joje parapijinėje santvarkoje 
būsianti sk irtingų tautybių  
bažnytinių apeigų tvarka. Au
toriaus nuomone, vyskupija 
turi pateikti susijungimo pa
liestų parapijų atstovams vys
kupijos antspaudu patvirtintą 
raštą  laiduojantį kiekvienai 
paliestai tautybei bažnytines 
apeigas ir tradicijas jų  gimtą
ja  kalba. Negalima pasiten
kinti išsisukinėjančiai skam
bančiu vysk. Lennon tvirtini-

M E T A M S  - $ 5 5 r 

P U S E I M E T Ų -  $ 4 0 ,  

P IR M A  K L A S E  - $ 7 8 r 

O R O  P A Š T U  Į U Ž S IE N Į 

M E T A M S - $ 1 3 0 .0 0

mu, kad "mes visi esame ka
talikai". Tai užgaulu, nes ka
talikybė nėra vien tik religija. 
Į j ą  įeina ir ta religija išpažįs
tanti kultūrą. Tačiau tikrovė 
yra dažnai negailestinga, net 
žiauri. Bažnyčios buvo, yra ir 
bus uždaromos, o jų  sukaupti 
istorinės vertės archyvai ir 
meno kūriniai atsidurs nežinia 
kur, jei mes patys tuo laiku ne
pasirūpinsime. O kiek mes iki 
šiol tuo rūpinomės istorija jau 
p a ro d ė . Beliks tik atminimai 
ir tai ką suspėsime (ir priva
lome) išsaugoti.

Užmirškime visas demonst
racijas prieš įvairias vyskupijas 
ir kreipimąsi į bažnyčios, poli
tikos, ar valdžios hierarchus, 
spaudą, radiją, ar televiziją. Jie 
nedavė jokios naudos - nebent 
tik garbėtroškoms. Kad išven
gus panašių nesėkmių, gal rei
kėtų pasinerti į svajonių pasau
lį, kuriame viskas yra įmanoma 
ir bandyti ieškoti išeities sekan
čiais būdais: pirma - kreiptis į 
Vatikaną su prašymu įsteigti 
lietuvių vyskupiją išeivijoje. 
Antra - įsteigti Lietuvių Tauti
nę Bažnyčia JAV. Nežiūrint 
kurį kelią pasirinktume, at
sipalaiduotume nuo vyskupi
jų įtakos. Žinoma, tai tik tik
rovėje neįgyvendinama sva
j o n ė .

Algirdas V. Matulionis

v

5 0

Jubiliejinė vakaronė įvyks šeštadienį,
2008 m. gegužės 10 d., 6 v.v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
Parapijos salėje ir svetainėje

• Iškilmingoji dalis
• Meninė programa
• Mokyklos vaizdai ekrane
• Vaišės ir pasilinksminimas
• Dalyvaus ir Aušros mokykla ir Tėvynės Žiburėliai• Auka: $10.00, vaikams nemokamai

PRISIMENAME VYTAUTĄ GEDGAUDĄ
Šį pavasarį sueina 96-ti me

tai nuo žemaičių bajorų Ged
gaudų, sūnaus Vytauto Ged
gaudo gimimo.

Tai yra labai plati asmeny
bė, nuveikusi daug darbų ir 
pelniusi visą eilę žymių apdo
vanojimų.

Nuo 1933 metų Kaune re
dagavo keturis spaudinius ir iš
leido novelių rinkinį "Aistrų 
kovos".

Vytautas domėjosi menu 
bei sportu. Kaip Lietuvos bū- 
riuotojų sąjungos narys, 1937 
m. dalyvavo tarptautinėje Re
gatoje Baltijos Jūroje ir su 
jachtos "Žalčių karalienės" 
įgula laimėjo pirmąją vietą.

1939 nuvykęs į Prancūziją 
įsijungė į prancūzų svetimša
lių legioną, kur už narsą buvo 
apdovanotas dviem aukštais 
Prancūzijos medaliais.

Po karo Vytautas tęsė stu
dijas Paryžiaus universitete ir 
vėliau keturis metus darbavo
si New Yorko lietuvių laikraš
čio Vienybė redakcijoje.

Vytautą, kaip pripažintą 
žurnalistą, taip pat matome Pa
ryžiaus taikos konferencijoje ir 
Jungtinių tautų organizacijos 
sesijoje.

1958 m. atvykęs į Cleve- 
landą darbavosi Dirvos redak
cijoje ir 1968 metais buvo pa-

Cleveland, OH

Sv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos 
50-ties metų jubiliejus

Kviečiame visus esamus ir buvusius mokytojus, 
mokinius, tėvus, bendradarbius ir lituanistinės 
mokyklos rėmėjus dalyvauti šioje šventėje.

skirtas vyriausiu Dirvos redak
toriumi; tas ėjo iki 1991 m.

Būdamas didelis meno mė
gėjas ir norėdamas suteikti lie
tuvių menininkams sąlygas pa
sirodyti plačiau, jis 1964 m. 
kartu su žmona Stefa Clevelan- 
de įsteigė "Gallery Internatio
nal" studiją.

Savo žemišką kelionę Vy
tautas Gedgaudas baigė 1999 
m. lapkričio 29 d. Clevelan- 
de. Jo pelenai yra palaidoti 
Vilniaus Antakalnio kapinė
se.

Vytautas Gedgaudas savo 
pareigas visada atlikdavo su 
dideliu pasišventimu ir liks pa
vyzdžiu ateities kartoms.

"Dirvos" inf.

LIETUVIŲ RADIJO PRO G RAM A g irdim a trečiad ien ia is  
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT sto ties 930 AM banga.

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

Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo 
kreipkitės į Aidą O ’Meara (440) 209-8160 

omeararaiv@yahoo.com

mailto:amberwings@mac.com
mailto:omeararaiv@yahoo.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 19 d., šeštadienį, “Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

G EG U ŽES 4 d. sekm adien į, 12:00 v .p .p ., įvyks skautų 
filisterių Clevelando skyriaus pirmoji atkurta sueiga Dievo 
Motinos parapijos konferencijų kambaryje.

GEGUŽES 10 d., šeštadienį, 6 v. v. Šv. 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.

BIRŽELIO 15 d. sekmadienį, 3:00 val.p.p. TRAGIŠKOJO 
BIRŽELIO MINĖJIMAS latvių bažnyčioje, Detroit Ave. ir 
Andrews Ave. (West 152 gatvė), Lakewood, OH. Rengia Cle
velando Baltiečių komitetas.

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

RUGSĖJO 27-28 d., Mariaus Narbutaicio metalo meno darbų 
paroda Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Rengia vyr. skaučių 
Židinys.

SPALIO 19 d. rengiama Šiluvos Dievo Motinos šventė, Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoj.

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

LOS ANGELES LIETUVIAI ATSISVEIKINO 
SU PRANU DOVYDAIČIU

A.a. Pranas Dovydaitis (1915-2008) ir žmona Onutė (mirusi 2000- 
tais).

Los Angeles mieste kovo 
devynioliktą dieną Prano Do
vydaičio artimieji ir draugai 
susirinko į laidotuvines mišias 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Vė
liau didžioje parapijos salėje 
pagerbėm, paminėjom ir atsi
sveikinom su visų mėgiamu, 
draugišku ir mielu kaimynu.

Pranas D ovydaitis gimė 
Suvalkijos širdyje, gyveno, 
dirbo ir šeimą sukūrė laisvame 
žydinčiame Kaune. Komuniz
mo siaubui užplūdus, išsisau
gojęs nuo išvežimo į Sibirą, 
kaip ir daugelis kitų, antrą kar
tą  raudonajam rykliui artinan
tis, su žmona Onute ir dviem

mažais sūneliais - Laimužiu ir 
Romuku, pasitraukė į Vakarus. 
Iš stovyklų emigravo į Brazi
liją. Trylika metų ten išgyve
nę ir audimo fabrikuose dirbę, 
Dovydaičiai 1962 metų Kalė
das pagaliau šventė Kaliforni
joje, kur gyveno Prano brolis. 
Čia ir pasiliko. Būdami abu su 
žmona darbštūs ir pareigingi, 
greitai gražiai įsikūrė Los An
geles mieste, dirbo, leido į 
mokslus abu sūnus, įsigijo di
delį ratą draugų, aktyviai da
lyvavo įvairiose kultūrinėse ir 
šalpinėse organizacijose. Gra
žiabalsis Pranas tuoj įsijungė 
į parapijos chorą ir ištikimai

A R G E N T I N A

R. NARUŠIENĖ ARGENTINOJE APIE DVIGUBĄ PILIETYBĘ
Kovo 2 d. Berisso mieste 

įvyko konferencija, kurioje da
lyvavo ir Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos pirminin
kė Regina Narušienė. Labai 
svarbu, kad žymiausia mūsų 
pasaulio bendruomenės atsto
vė aplankė mus, susidomėjo 
mūsų padėtimi, paaiškino apie 
dvigubos pilietybės situaciją.

Paskui buvo padarytas pra
nešimas grįžimo į Tėvynę klau
simais. Renginio tikslas - supa
žindinti išeiviją su grįžimo į Lie
tuvą galimybėmis, Lietuvos 
Respublikos pilietybės, migra
cijos, leidimų dirbti, leidimų gy
venti išdavimo klausimais, tuo 
būdu paskatinant lietuvius drą
siau galvoti apie galimybę savo 
ateitį sieti su grįžimu į Lietuvą.

Renginyje pranešimus skai
tė Tarptautinės Migracijos Or
ganizacijos Vilniaus biuro va
dovė Audra Sipavičienė, Mig
racijos departamento prie Vi
daus Reikalų Ministerijos Pilie
tybės reikalų skyriaus vedėja

"VILNIAUS PYNIMĖLIS" KONCERTAVO ARGENTINOJE
Šokių ansamblis "Vilniaus 

Pynimėlis" iš Lietuvos gast
roliavo Pietų Amerikoje, ypa
tingai Argentinoje ir Urugva
juje. Gastrolių metu aplankė 
Pietų Amerikos lietuvių ben
druomenes ir lietuviškas drau
gijas. Argentinoje šokių an
samblis turėjo progą susipa
žinti su Buenos Aires lietuviš
komis organizacijomis. Žmo
nės galėjo aplankyti "Argen
tinos Lietuvių centro" patal
pas, ten žmonės susirinko ir 
galėjo pabendrauti su šokių 
grupės nariais.

Taip pat "Vilniaus Pynimė- 
lis" turėjo galimybę aplanky
ti "Lietuvių Susiviejimo Ar
gentinoje" patalpas. Buenos 
Aires miesto lietuvių koloni
ja  galėjo susipažinti ir asme
niškai pabendrauti su svečiais.

Kovo 7 d. buvo svarbus 
koncertas Berisso mieste, ku
r į organizavo Berisso miesto 
lietuvių bendruomenės, visos 
organizacijos kartu: "Nemu
no" lietuvių kultūros ir savil- 
šalpos draugija, "Mindaugo" 
lietuvių katalikiška, kultūros

jam  priklausė iki mirties. Abu 
su Onute buvo Tautinės Sąjun
gos nariai, daug dosniai ir 
darbščiai prisidėjo prie savo 
laiku labai gyvos skyriaus 
veiklos.

Gedulingų priešpiečių bė
gyje užuojautos žodžius sū
nums Laimučiui, dr. Romui ir 
jo  žmonai Gail bei visiems ar
timiesiems nuoširdžiai išsakė 
parapijos choro vedėjas maest
ro Viktoras Ralys ir Los An
geles Tautinės Sąjungos sky
riaus pirmininkė Rūta Sakienė.

Ilsėkis ramybėje, mielas ir 
ištikimas bičiuli!

R.S.

Daiva Vežikauskaitė ir Užsie
niečių reikalų skyriaus vedėjas 
Antanas Turčinas.

Renginį Berisso mieste or
ganizavo Berisso miesto lietu
vių bendruomenė -  lietuvių 
kultūros draugija "Nemunas", 
lie tu v ių  ku ltū ros d raug ija  
"Mindaugas" ir lietuviška ra
dijo valandėlė "Ecos de Litu- 
ania". Apsilankymą Berisso 
mieste globojo Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga

Regina Narušiene ir Lietu
vos atstovai dalyvavo Pietų 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų ir Draugijų 
vadovų suvažiavime, kuris vy
ko Buenos Aires, Argentinoje, 
nuo vasario 29 d. iki kovo 2 d. 
Suvažiavimą organizavo prel. 
Edmundas Putrimas, Lietuvos 
vyskupų konferencijos delega
tas užsienio lietuvių sielova
dos reikalams ir PLB valdybos 
narys ir Pietų Amerikos reika
lų komisijų pirmininkas.

PLJS

ir savišalpos draugija, lietu
viška radijo valandėlė "Ecos 
de L ituania" ir A rgentinos 
L ie tuv ių  Jaunim o Sąjunga 
(ALJS). L ietuvių  bendruo
menė šventė kovo 11-ąją die
ną ir į koncertą susirinko apie 
300 žmonių iš visų Berisso 
miesto apylinkių , o taip pat 
ir iš sostinės Buenos Aires. 
V isą šokių ansam blio apsi
lankymą Berisso mieste orga
nizavo Berisso lietuvių ben
druom enė ir rėm ė B erisso  
m iesto savivaldybės meras 
Enrique Slezack. Pietų metu, 
meras surengė priėm im ą sa- 
v ilva ldybės p a ta lpose , po 
pietų visa delegacija vyko į 
apžvalginę ekskursiją po Be
risso miestą, aplankė "Min
daugo" draugiją, o vakare 
įvyko koncertas, kuris susi
laukė visos La Plata miesto 
žiniasklaidos ir spaudos dė
mesio. Berisso miesto meras 
perskaitė dekretą, kuriame jis 
patvirtino, kad "Vilniaus Py- 
n im ė lio  šo k ių  an sam b lio  
koncertas yra kultūrinės ir 
municipalinės reikšmės ren
ginys".

Po koncerto visi šokėjai, 
atstovai, svečiai ir žiūrovai 
vakarienavo ir susirinko "Ne
muno" lietuvių draugijoje.

A.f A.
STASIUI ŠALKAUSKUI,

Mielam tėveliui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą mūsų sesei židinietei, vyr. skautei 
dr. RAUDAI GELAŽIENEI bei giminėm ir 
artimiesiems.

Vyr. skaučių Židinys

D IR V A I

A U K O J O

ALT Sąj., Boston, MA.... 2000 
A.A. Vytauto Gedgaudo prisimi
nimui, S.Gedgaudienė,
Clev., O H .......................... 100
A.A. Danutės Alseikienės atmi
nimui, R.Gricius,
Burbank, C A ....................... 50
S.Gedgaudienė, Clev., O H .. 50
P.Dirda, Oak Lawn, IL .........45
E.Sinkys,
Santa Monica, C A ............... 45
E.Vilkas, Valencia, CA ....... 40
A. Pintsch, W. Milford, NJ ..40
B. Girniuvienė,
Allen Pk, M I ........................ 25
D.Saladžius,
Rochester, N Y ..................... 20
M.Vilutis,
St.Petersburg, F L ............... 20
A.Bielskus,
Willoughby, O H ..................15
V.Kasniūnas,
Beverly Sh., I N ...................15
J.Kaspariūnas,
St. Pete., F L ........................ 15
V.Tamulis,
S.Euclid, O H ....................... 10
A.Raulinaitienė,
Twinsburg, O H .....................5
M.Virbickas,
St. Petersburg, F L ................. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Vėliau "Vilniaus Pynimė
lis" vyko į gastroles po Urug
vajų, kur minėjo kovo 11-ąją 
dieną ir šventė Urugvajaus 
lietuvių draugijos šokių an
samblio "Ąžuolynas" 40-ties 
m etų sukaktį.

"Vilniaus Pynimėlio" apsi
lankymą globojo Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, prisidėjo prie šokių ansam
blio Argentinos Lietuvių Orga
nizacijos ir Spaudos Taryba.

PLJS
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S P O R T A S

2008 M. ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Papildydami mūsų anksty
vesnį pranešimą pakartotinai 
skelbiame, kad š.m. S. Ameri
kos lietuviųjaunučių krepšinio 
pirmenybės įvyks gegužės 17 
ir 18 dienomis, Detroite, MI. 
Vykdo - Detroito LSK "Ko
vas", vadovaujamas Pauliaus 
Butkūno.

Pagal kovo 15 d. užsibai
gusios preliminarinės registra
cijos duomenis, varžybose nu
mato dalyvauti 38 komandos 
iš 8 klubų, tačiau dar nevisi 
klubai galutiniai apsisprendė.

Varžybas vykdyti atskirai 
berniukams ir mergaitėms nu
matoma tik B (1992-93 m. gi
mimo), C (1994-95 m.) ir D

LIETUVOS KARATISTAI 
IŠKOVOJO KETURIS MEDALIUS

B elgrade Europos JKA 
šotokan karatė čem pionate 
L ietuvos rinktinė iškovojo 
keturis medalius ir dar kartą 
įrodė esanti viena stipriausių 
žemyno kom andų. Sidabro 
medalius kumitė (dvikovos) 
ir kata (technikos demonstra
vimo) pelnė Lietuvos vyrų 
komandos. Tai geriausi L ie
tuvos sportininkų pasiekimai 
Europos pirm enybių koman
dų rungtyse.

Kumitė rungtyje Romual
das Duchnovičius, Tomas Ži
linskas, Aivaras Vasiliauskas 
ir Marius Kantauskas atran
kos kovose įveikė Slovėnijos, 
Italijos ir Serbijos komandas, 
o finale tik po atkaklios ko
vos 1:2 nusileido nugalėtojos 
titu lą  gynusiai Rusijos eki
pai. Komandinėje kata rung
tyje Lietuvos rinktinei atsto
vavo A. Vasiliauskas, Saulius 
Putramentas ir M. Kantaus-

JAV PLAUKIKĖ
PAGERINO PASAULIO REKORDĄ 

M a n ch e s t e r , A n g l i j o je  ne rekordą. JAV plaukikė dis-
vykstančiame devintajame pa
saulio plaukimo trumpajame 
(25 m) baseine čempionate 
balandžio 10 d. amerikietė Jes
sica Hardy 0,32 sek. pagerino 
pasaulio 50 m plaukimo krūti-

(1996-97 m.) klasėse, tačiau E 
(1998-99 m.) ir F "molekulių" 
(2000 m. gim. ir jaunesnių) 
klasėse komandos bus mišrios.

Principiniai, jaunesnių klasių 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek 
aplinkybės leidžia. Mergaitės 
gali žaisti berniukų komandose, 
tačiau neatvirkščiai.

Dalyvauti kviečiami lietu
vių sporto klubai bei kiti vie
netai, atlikę 2008 m. metinę re
gistraciją SALFASS-je. Žaidė
jai turi būti lietuvių kilmės ir 
registruoti 2008 SALFASS-je.

Galutinė komandų ir žaidė
jų  registracija kartu su mokes
čiais privalo būti atlikta iki

kas.
M ūsų šalies m oterų ko

manda -  Jurgita Januškaitė, 
Austė Linkevičiūtė ir Justė 
Butkutė -  ir kata, ir kumitė 
rungtyse iškovojo bronzos 
medalius.

Kumitė rungties atrankos 
varžybose mūsiškės nugalė
jo  serbes, tačiau pusfinalyje 
po atkaklios kovos pralaimė
jo  lenkėms.

Asmeninėse rungtyse ge
riausiai sekėsi J. Januškaitei. 
Ji kata rungtyje įveikė tris at
rankos etapus ir tarp 43 da
lyvių užėmė ketvirtąją vietą.

R. Duchnovičius kumitė 
rungtyje, laimėjęs tris kovas, 
ta rp  73 sp o rtin in k ų  buvo 
penktas, o dvi pergales iško
vojęs M. Kantauskas pateko 
į stipriausiųjų devintuką.

Iš viso Belgrade varžėsi dau
giau nei 300 karatė meistrų iš 21 
šalies. L R T

tanciją įveikė per 29,58 sek. 
A nkstesn is rekordas -

29,90 sek. -  nuo 2004 metų 
rugsėjo 26 dienos priklausė 
australei Jade Edmistone.

ELTA

2008 m. balandžio 26 d. imti
nai, adresu: Paulius Butkūnas, 
15876 Marsha St., Livonia, MI 
48154. Tel: 734-634-4566 
Cell., 734-464-9171 namų, 
248-576-1296 darbo. E-mail: 
pab21@chrysler.com Website: 
http://detroitkovas.com

Papildomas ryšys: Mykolas 
Abarius, tel 248-865-0243, E
mail: mabarius@pagac.com

Pilnesnes informacijas gau
na sporto klubai. Tolimesnes 
instrukcijas pateikia varžybų 
rengėjai. Po galutinės registra
cijos bus nustatyta tiksli var
žybų programa, tvarkaraščiai 
ir kitos detalės. Visais varžy
bų reikalais kreipkitės į Pau
lių Butkūną ar Mykolą Abarių. 
Sekite LSK “Kovo” tinklalapį.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

PEKINO OLIMPIADOJE 
TURĖTŲ DALYVAUTI 205 

ŠALIŲ ATSTOVAI

V isi 205 n ac iona lin ia i 
olimpiniai komitetai priėmė 
Tarptautinio olimpinio komi
teto (IOC) kvietimus dalyvau
ti XXIX olimpiados žaidynė
se Pekine. Prieš ketverius me
tus vykusiose Atėnų olimpinė
se žaidynėse dalyvavo 201, o 
Sidnėjaus olimpinėse žaidynė
se -  199 šalių sportininkai.

Atėnų olimpinėse žaidynė
se 301 rungtyje kovojo 4329 
moterys ir 6296 vyrai. Pekine 
bus išdalinti 302 medalių kom
plektai. Pekino olimpinės žai
dynės vyks rugpjūčio 8-24 
dienomis.

T en isin in k a s R iča rd a s  
Berankis pateko į Puerto Ri
ke vykstančio Teniso profesio
nalų asociacijos (ATP) „Chal- 
lenger“ serijos turnyro aštunt- 
finalį. Atrankos varžybų bar
jerą  įveikęs 17-metis lietuvis 
pasaulio vertinime užima 750- 
ąją vietą. L R T

TAUPAS
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 9:09 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 V R A A P D R A lS T A  (N C U A )

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI M U L IO L IL I - 216 387-3204  
l in a s @ f ix le r r e a l t y .c o n i

www.ClevdondHousm gM arkct.coin
wwv.LyndhurstOhioHMncs.com  

www .Euclid-Hoaies.com
w ww,R ictimond41eighls-Homes.com 

w w w M ayficW H om cs.nct 
www.Pcppcr-Pikc-Hotncs.com
www.SouthEuelidHomei-com

www Beachwood-Ohio-Homes.com  
www.PixlerRcoky.com

Fixler Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-32(14
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