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LIETUVIŲ TAUTINĖS M INTIES LAIKRAŠTIS

LIETUVOS  
PREZIDENTO  
LAIŠKAS ES

IR NATO VADOVAMS
Vilnius, balandžio 23 d. 

Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus išsiuntė 
laišką Europos Sąjungos šalių 
narių, Europos Komisijos, NA
TO, Jungtinių Tautų, Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
organizacijų vadovams dėl Ru
sijos veiksmų kai kurių Gruzi
jos teritorijų atžvilgiu.

„Tarptautinė bendruomenė 
ne kartą pabrėžė, kad vadina
muosius „užšaldytus konfliktus“ 
Gruzijoje reikia spręsti taikiai.

Prisimename Lisabonoje ir 
Stambule vykusiuose ESBO 
vadovų susitikimuose priimtas 
griežtas deklaracijas, kurios pa
tvirtino tvirtą paramą Gruzijos 
suverenitetui ir teritoriniam  
vientisumui nepažeidžiant tarp
tautiniu mastu pripažintų sienų. 
Šiose deklaracijose vienareikš
miškai smerkiamas Abchazijos 
separatistinės valdžios vykdo
mas „etninis valymas“ ir su juo 
susijęs masinis naikinimas bei 
priverstinis gyventojų, dau
giausia gruzinų, ištrėmimas. 
N epaisant tarptautinės ben
druomenės pastangų, šimtai 
tūkstančių išvarytų žmonių dar 
negrįžo tėvynėn.

Turime atkreipti dėmesį į 
Gruzijos valdžios institucijų 
pastangas konstruktyviai derė
tis su pasiskelbusia separatisti
ne valdžia, ir bendromis pastan
gomis ieškoti taikaus konfliktų 
sprendimo. Šiuo požiūriu ypač 
sveikiname naują Gruzijos pre
zidento iniciatyvą derybas dėl 
politinio Abchazijos konflikto 
sprendimo.

Kartu esu labai susirūpinęs 
dėl kai kurių šių konfliktų spren
dimo proceso dalyvių, visų pir
ma Rusijos Federacijos, viena
šalių sprendimų ir veiksmų be 
Gruzijos Vyriausybės sutikimo 
užmegzti oficialius santykius su 
pasiskelbusios separatistinės 
Pietų Osetijos ir Abchazijos val
džios institucijom is. Tokie 
veiksmai, nesuderinami su tarp
tautinės bendruomenės parama 
Gruzijos suverenitetui ir terito
riniam vientisumui nepažei
džiant tarptautiniu mastu pripa
žintų sienų, destabilizuoja padėtį 
regione ir kenkia tarptautinėms 
priemonėms bei pastangoms 
konfliktus spręsti taikiai.

Nuoširdžiai tikiuosi ir ragi
nu JT, NATO, ESBO ir ES va
dovus -- visus kartu ir ES bei 
NATO valstybes nares -- kiek
vieną atskirai atidžiai stebėti vie
našališkus Rusijos Federacijos, 
kuri anksčiau buvo laikoma tai-

Popiežius Benediktas XVI-asis sveikinosi su žmonėmis New York stadione, eidamas atnašauti šv. Mišių auką. Policijos pranešimu, 
stadione buvo daugiau negu 60 tūkstančių minia. Po pamaldų popiežius aplankė ir palaimino tą  vietą, kur teroristai įvykdė smurtą, kai 
žuvo daugiau negu 2,700 žmonių. AP

JAV PREZIDENTAS TIKI 
GREITU ARTIMŲJŲ RYTŲ 

TAIKOS SUSITARIMU
JAV prez. G. Bush dar kar

tą pareiškė įsitikinimą, kad iki 
jo  kadencijos pabaigos kitų 
metų sausį bus pasirašyta Ar
timųjų Rytų taikos sutartis.

„Aš neabejoju, kad gali bū
ti pasiektas susitarimas dėl 
(Palestinos) valstybės“, -  po 
Baltuosiuose rūmuose vykusio 
pokalbio su palestiniečių pre
zidentu Mahmud Abbas sakė 
JAV vadovas. Jis taip pat pri
pažino, kad sutartis reikalauja 
sunkaus darbo. LRT

kaus šių konfliktų sprendimo 
proceso pagalbininke, veiks
mus.

Be to, svarbu, kad ES ir NA
TO laikytųsi ryžtingesnės pozi
cijos Gruzijos atžvilgiu: visų pir
ma sparčiau spręstų vizų ir lais
vosios prekybos klausimus ir 
tiestų kelią spartesnei Gruzijos 
eurointegracijai. NATO sąjungi
ninkai turėtų pritarti, kad Gru
zijai būtų suteiktas narystės 
veiksmų planas, nes tai atvertų 
šiai šaliai galimybę vykdyti re
formas ir greičiau išspręsti ,,už- 
šaldytus konfliktus“.

Lietuva dar kartą patvirtina 
savo tvirtą paramą Gruzijos su
verenitetui ir teritoriniam vien
tisumui. Tikimės, kad tarptauti
nė bendruomenė ir atitinkamos 
institucijos imsis deramų prie
monių esamai padėčiai Abcha
zijoje ir Pietų Osetijoje pataisy
ti“, - rašoma Lietuvos preziden
to laiške.

LR Prezidento spaudos tarnyba

Vilnius, balandžio 25 d. 
(LRT). Po Lietuvai daromu 
Europos Sąjungos spaudimu 
nevetuoti derybų su Rusija dėl 
naujosios strateginės partne
rystės sutarties slypi noras įsi
teikti besikeičiantiems Krem
liaus vadovams, teigia Lietu
vos diplomatas.

„ES tiesiog nori įteikti do
vaną naujajam  prezidentui 
Dmitrij Medvedev ir nueinan
čiam Vladimir Putin, nesirū
pindama, į kieno rankas tą do
vana pateks. Rusijos UR mi
nistras Sergejus Lavrovas kitą 
savaitę atvyks į Liuksembur
gą tos dovanos pasiimti“, - sa-

ARMĖNIJA PAGERBĖ 
GENOCIDO AUKAS

Jerevanas, balandžio 24 d. 
(ELTA). Armėnija ketvirtadienį 
pažymėjo turkų surengtų armė
nų žudynių 93-iąsias metines ir 
pagerbė 1,5 mln. aukų atmini
mą. Tūkstančiai armėnų, dauge
lis su ašaromis akyse, dėjo vai
nikus ir gėles prie paminklo sa
vo tautiečiams, nužudytiems 
paskutiniais Osmanų imperijos 
egzistavimo metais. Daug žmo
nių specialiai atvyko dalyvauti 
iškilmėse į tėvynę iš užsienio.

Armėnijos prezidentas S. 
Sarkisian pareiškė reikalausiąs 
„istorinio teisingumo“. Dėl Os
manų imperijos įvykdyto geno
cido daugybė armėnų buvo nu
žudyta gimtojoje žemėje ir ne
teko gyvybinės erdvės“, -  pažy
mėjo jis.

ES SPAUDIMAS LIETUVAI 
NEVETUOTI DERYBŲ SU RUSIJA

kė aukštas Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas, norė
jęs , kad jo  pavardė nebūtų 
skelbiama.

Diplomatas darkart primi
nė Briuselio deklaruojamus 
solidarumo principus ir tvirti
no, kad Vilnius nori matyti 
ES kalbančią energetiniais 
klausimais vienu balsu, kon
struktyviai ir remiantis jau  eg
zistuojančiom is teisinėm is 
normomis. Taip pat, jo  teigi
mu, neturi būti užmirštas įšal
dytų konfliktų sprendimas.

Pasak URM atstovo, ketvir
tadienį Briuselyje vykusiame 
ES ambasadorių susitikime pa
rengtame į Lietuvą atsiųstame 
esą kompromisiniame deklara
cijos dėl derybų su Rusija pra
džios tekste yra kelios Lietu
vai nepriimtinos vietos.

Diplomatas pažymėjo, jog 
kompromiso dėl derybų man
dato paieškoms dar yra laiko - 
iki birželio pabaigos, kuomet 
Rusijoje turi įvykti ES bei Ru
sijos viršūnių susitikimas, ku
riame tikimasi pradėti derybas, 
dar liko du mėnesiai. Juos Lie
tuva nori išnaudoti pokalbiams 
ES viduje ir aštrių kampų glu- 
dinimui. Kartu jis  pastebėjo, 
kad Vilnius nėra patenkintas 
tokiu ES požiūriu į „jautrias ir 
sudėtingas problemas“. „Dar 
yra laiko, mes norime derėtis, 
tačiau je i bus einama tokiu 
principu, mes nesitrauksim nė 
per centimetrą. Mes esame ma
ža, bet vis dėlto ES šalis“, - sa

kė URM pareigūnas.
Lietuvai taip pat kliūva, ko

kiu tonu ES kalba su „naujos 
kokybės santykių“ siekiančia 
Rusija ir kitomis posovietinė
mis - ypač Pietų Kaukazo - ša
limis.

„Tai yra dvigubi standartai, 
vadinamoji „Russia first“ (pir
miausia Rusija) politika, visiš
kai negalvojant apie tarptauti
nių įsipareigojimų vykdymą, 
t.y. kaip juos vykdo Kremlius“, 
- pastebi Lietuvos atstovas.

Pasak naujienų agentūros 
Reuters, susitarti, nepaisant vi
sų dedamų pastangų, nepa
vyksta dėl to, kad Lietuva sie
kia, jog  suteikiant Europos 
Komisijai mandatą pradėti de
rybas su Rusija, būtų suteiktos 
garantijos dėl energetinių iš
teklių tiekimo, Rusijos bendra
darbiavimo tiriant Karaliau
čiaus srityje dingusio versli
ninko bylą, bei Rusijos veiks
mų sprendžiant įšaldytus kon
fliktus buvusiose sovietinėse 
respublikose.

K itą antradienį Liuksem
burge įvyks ES užsienio reika
lų ministrų susitikimas, kuria
me tikimasi susitarti dėl ben
dros derybų pozicijos - man
dato - rengiant Partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimą 
su Rusija.

Susitarime turėtų būti apta
riama daugelis bendradarbia
vimo sričių įskaitant ypač svar
bų Rusijos energetinių išteklių 
tiekimą Europai.
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ŽINIOS IS VILNIAUS POPIEŽIAUS VIZITAS JAV BUVO LABAI SVARBUS
Tarnybinės etikos sargai delsia paskelbti, ar Vyriausybės va

dovas Gediminas Kirkilas supainiojo viešuosius ir privačius inte
resus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tvirtini
mu, geriausiu atveju tik gegužę bus atsakyta, ar ministras pirmi
ninkas nepažeidė įstatymų, kai prieš pusantrų metų turėjo "Lietu
vos dujų", "Krekenavos agrofirmos" ir "Kauno audinių" akcijų ir 
dalyvavo priimant Vyriausybės sprendimus, susijusius su šiomis 
įmonėmis. Daugiau kaip prieš 2 mėnesius VTEK paskelbė prade
danti tyrimą dėl premjero G. Kirkilo privačių interesų deklaracijo
je nurodytų duomenų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų 
konfliktą. Tuomet tvirtinta, jog tyrimas užtruks 1-2 mėnesius, ta
čiau iki šiol nematyti, kada jis galėtų būti baigtas. Pasak VTEK 
pirmininkės Jolantos Petkevičienės, dar renkami duomenys apie 
premjero turėtas ir turimas įvairių įmonių akcijas bei kita su tuo 
susijusi informacija.

Praėjusią savaitę Seime su "kvapeliu" užtiktas Seimo narys 
socialdemokratas Gintautas Mikolaitis iš parlamento tribūnos vie
šai atsiprašė kolegų už savo elgesį ir paprašė atleidimo. Jis pareiš
kė, jog nuoširdžiai apgailestauja ir pripažįsta, kad jo elgesys buvo 
nederamas. "Suvokiu savo elgesio neigiamas pasekmes, giliai iš
gyvenu dėl šios negatyvios pamokos sau pačiam, bičiuliams, ma
no artimiesiems ir prašau žmogiškojo supratimo ir atleidimo", - 
sakė G. Mikolaitis. Neoficialiai kalbama, kad G. Mikolaitis svars
to galimybę trauktis iš politikos ir nebedalyvauti rudenį vyksian
čiuose Seimo rinkimuose.

G. Mikolaičio elgesį aptarė Seimo socialdemokratų parti
jos frakcija, trečiadienį tai ketina svarstyti Seimo Etikos ir pro
cedūrų komisija. G. Mikolaičio laukia partijos etikos sargų "teis
mas". Balandžio 17 d. Seimo Socialdemokratų partijos frakci
jai paprašius, G. Mikolaitis buvo pašalintas iš Seimo posėdžių 
salės už etikos pažeidimą. Tokios sankcijos jis susilaukė parla
mentarams įtarus, kad per Vyriausybės ataskaitos Seime svars
tymą galimai buvo apsvaigęs.

Lietuva prezidentinio lėktuvo nepirks - Susisiekimo minis
terija siūlo dar kelerius metus nuomoti orlaivį prezidento, kitų aukš
čiausių šalies vadovų kelionėms. Prezidentūros, ministerijų ir avia
cijos specialistų sudaryta komisija pateikė išvadas, kad toks pirki
nys Lietuvai - per brangus. Tačiau Valdui Adamkui greičiausiai 
nebeteks skraidyti ir triukšmingais kariniais orlaiviais - planuoja
ma skelbti naują lėktuvo nuomos konkursą. Kaip tvirtino susisie
kimo ministras Algirdas Butkevičius, "komisija pateikė siūlymus - 
pirmiausia kalbama apie lėktuvo nuomą, paliekant galimybę j į  pirkti 
po dvejų metų". Pasak ministro, per artimiausias kelias savaites 
medžiaga bus pateikta Vyriausybei svarstyti. Apie lėktuvo pirkimą 
prabilta, kai prezidentas V. Adamkus dėl nepakeliamo triukšmo 
sukritikavo vieną iš trijų įsigytų (259 mln. litų kainavusių) karinių 
lėktuvų "C-27J Spartan".

Seimo narės profesorės Marijos Aušrinės Pavilionienės įsiti
kinimu, jaunimas išsilakstys iš Lietuvos, jei valstybiniuose univer
sitetuose bus verčiamas mokėti už mokslą. Pasak politikės, Seime 
svarstomi Mokslo ir studijų įstatymų projektai yra diskriminaci
niai, nes didina jaunimo socialinę atskirtį. Kaip pareiškė parlamen
tarė, "jais bandoma įteisinti studentų rūšiavimą į mokančiuosius 
už mokslą ir nemokančiuosius, tokie projektai verčiajaunimą emig
ruoti iš Lietuvos". M. A. Pavilionienė siūlo mažinti universitetų 
skaičių ir sutaupius lėšų valstybinius universitetus padaryti nemo
kamus. Jos nuomone, parlamentarai, kurie balsuos už Seimui pa
teiktus įstatymų projektus, pasmerks Lietuvos jaunimą socialinei 
atskirčiai, kai "ES diegiamas socialinis modelis, lygių galimybių, 
studijų ir mokslo prieinamumo visiems siekis".

Po pernykščio skandalo dėl abejonių išrinkto Lietuvos pre
kės ženklo autentiškumu paskelbtas naujas konkursas. Nugalėto
jas bus aiškus birželį. Naujame konkurse panoro dalyvauti 15 da
lyvių ir pateikė savo variantus Lietuvos turizmo plėtros agentūrai. 
Pagrindiniai reikalavimų kriterijai - ženklas negali kainuoti bran
giau nei 215 tūkst. litų, j į  siūlanti įmonė turi būti įgyvendinusi bent 
3 panašius projektus. Pernai vykęs konkursas nutrauktas, kai pa
aiškėjo, jog įmonės "DDB Vilnius" pasiūlytas ženklas - žalias me
dis - labai panašus į Kanados miesto Londono ženklą. Nors pripa
žinta, kad tai nėra plagiatas, buvo nuspręsta, kad dėl "morališkai 
diskredituoto" ženklo įvaizdžio būtinas naujas konkursas.

Rezistencijos kovų dalyviui ir Sausio 13-osios medaliu apdo
vanotam 86 metų šiauliečiui Povilui Šmočiukui-Petrauskui paga
liau pavyko įrodyti, kad ne jis pats užpuolė du chuliganus, o gynėsi 
nuo jų  ir todėl panaudojo šaunamąjį ginklą. P. S. Petrausko bylą 
išnagrinėjęs Aukščiausiasis Teismas (AT) nutarė, kad anksčiau 
sprendimus joje paskelbę Šiaulių apygardos ir Lietuvos apeliaci
nis teismai klydo. AT sprendimu apkaltinamasis nuosprendis pen
sininkui panaikintas, o byla - nutraukta. Už būtinosios ginties ribų 
viršijimą šiauliečiui buvo skirti vieneri metai laisvės apribojimų. 
AT konstatavo, kad ribos nebuvo viršytos. LGĮTIC

Popiežius Benediktas XVI 
grįžo į Vatikaną po penkias 
dienas trukusio apsilankymo 
JAV bei Jungtinių Tautų būs
tinėje. Sis visai šaliai itin svar
bus įvykis, be abejo, geriau
siai bus įvertintas iš istorinės 
perspektyvos, tačiau jau dabar 
ne vienas komentatorius pa
brėžia išskirtinę vizito svarbą 
visai Amerikos Bažnyčiai bei 
visuomenei. Vienas iš pirmų
jų  vizitą komentavo JAV Vys
kupų konferencijos pirminin
kas, kardinolas Francis Eu
gene George.

Kaip galėtumėte įvertin
ti tik ką pasibaigusį popie
žiaus apsilankymą jūsų ša- 
lyję?

Šventojo Tėvo apsilanky
mas Jungtinėse Valstijose bei 
Jungtinių Tautų būstinėje pir
miausia atskleidė tai, ką mes 
visi jau  gerai žinojome, tai 
yra, kad Benediktas XVI yra 
nuostabus mokytojas. Jis la
bai aiškiai kalbėjo apie tiesos 
ir laisvės santykį, apie taiką, 
žmogaus teises, ekumenizmą. 
Manau, kad jo  žodžiai nauja 
linkm e pakreips Jung tin ių  
Tautų m isiją pasaulyje.

Ž odžiu , apsilank ym as  
buvo labai svarbus kalbant 
apie jo žinios prasmę.

Kitas svarbus dalykas -  
sužadintas didžiulis entuziaz
mas. Tai atskleidė Benedikto 
XVI asmenybės gelmę, kuri 
daugeliui lig šiol gal buvo ne
pažįstama: jo  nuolankumas, 
nuoširdumas, artimo meilė ir 
dėmesys kiekvienam , ypač 
seksualinio piktnaudžiavimo 
aukoms. Matėme, kaip stip
riai jam  atsiliepė jaunimas ir 
koks laimingas buvo Popie
žius, suradęs bendrą kalbą su 
juo. Šių dienų patirtis Šven
tajam Tėvui buvo išties jau 
dinanti.

Ar Jus, kaip amerikietį, 
nustebino toks neįtikėtinai 
stiprus atgarsis, kurio bu
vo sulaukta iš pačių įvai
riausių žmonių: aukštų val
džios pareigūnų ir politikų, 
vienuolių, tikinčiųjų ir pa
prastų piliečių ?

Nebuvome tikri, kiek žmo
nės pajėgs suprasti, kas yra 
B enediktas XVI, žinant jo Pagal Radio Vatieana inf.

Pirmojo Rusijos prezidento B. Jelcin žmona Naina bučiuoja pa- 
minkląjos vyrui Novodevičjės kapinėse Maskvoje. EPA-ELTA nuotr.

Senatorė Hillary Rodham Clinton laimėjo svarbius Pennsylvani- 
jos valstijos priminius rinkimus demokratų partijos balsavime, kad 
būtų išrinkta JAV prezidente. AP

„kalibrą“ .Vis dėlto buvome 
maloniai nustebinti. Manau, 
kad popiežius palieka Jungti
nių Valstijų Bažnyčią stipres
nę, vieningesnę ir, be abejo, 
mums, vyskupams įkvėpęs jė 
gų veiksmingiau nei anksčiau 
atlikti savo darbą. Už tai mes 
esame labai jam  dėkingi.

Popiežius vizito metu ne 
kartą pabrėžtinai aišk iai 
kalbėjo  apie sek su a lin io  
piktnaudžiavimo skandalą. 
Ar JAV dabar jau gali at
versti naują puslapį ir žvelg
ti į priekį su didesniu pasi
tikėjimu?

Tikiuosi. Vyskupus labai 
padrąsino tai, kad Popiežius 
visiškai pritarė darbui, kurį 
pastaraisiais metais buvome 
nuveikę, siekdami apsaugoti 
vaikus.

V isuom enės kon tekste , 
kur visur vyrauja seksualinis 
piktnaudžiavimas, Bažnyčia 
padarė daugiau nei bet kuri 
kita institucija, mėgindama 
konkrečiai atsakyti į šią pro
blemą. Tad jokiu  būdu neeg
zistuoja atotrūkis tarp to, ko 
nori Šventasis Tėvas, ir to, ką 
daro Amerikos vyskupai. Tai 
mus labai padrąsino to liau 
tęsti kuo platesnio masto pro
blemos sprendimą, kadangi, 
kaip sakė popiežius, visoje 
visuomenėje vykdomas sek
sualinis piktnaudžiavim as: 
šeimose, mokyklose ir kitur. 
Deja, į tų nusikaltimų aukas 
nėra žvelgiama taip jautriai, 
kaip buvo darom a kunigų  
piktnaudžiavimo atvejais.

MASKVOJE ATIDENGTAS
PAMINKLAS B. JELCIN
Maskva, balandžio 23 d. 

(ELTA). Rusijos prezidentas 
Vladimira Putin trečiadienį pa
reiškė, kad jo  pirmtako Boris 
Jelcin valdoma šalis įžengė į 
laisvės ir civilizuotos plėtros 
kelią.

V. Putin tai pasakė per iš
kilmingą paminklo B. Jelcin 
atidengimo ceremoniją Novo- 
devičjės kapinėse Maskvoje. 
Ceremonijoje taip pat dalyva
vo išrinktasis Rusijos prezi
dentas Dmitrij Medvedev.

Balandžio 23 d. sukanko 
pirmosios B. Jelcin mirties me
tinės. V. Putin pavadino savo 
pirmtaką „vienu žymiausių XX 
amžiaus politikų, kuris padarė 
esminį poveikį ne tik savo ša
lies raidai, bet ir pasaulio isto
rijos tėkmei“. „Audringas de
šimtasis dešimtmetis buvo stai
gių permainų ir drąsių žmonių, 
sugebančių eiti prieš srovę ir 
vesti paskui save mases, laiko
tarpis. B. Jelcinas neabejotinai 
buvo tokia neeilinė asmenybė“, 
-  pažymėjo V. Putin.

Paminklą, kurį sukūrė žino
mas skulptorius Georgij Frangu- 
lian, pašventino Maskvos ir vi
sos Rusios patriarchas Aleksij II.

B. Jelcin tėvynainių buvo 
vadinamas „caru Borisu“ . Jis 
vadovavo Rusijai 1991-1999 
metais. B. Jelcin mirė 2007 
metų balandžio 23-iąją dėl šir
dies nepakankamumo. Jam bu
vo 76 metai.

ESTIJOS PARLAMENTAS 
REMIA GRUZIJĄ

Talinas, balandžio 23 d. 
(ELTA). Estijos parlamentas 
priėmė pareiškimą Gruzijos 
suverenitetui ir teritoriniam  
vientisumui remti. Už šį doku
mentą balsavo 63 deputatai iš 
66, dalyvavusių posėdyje. Iš 
viso Estijos parlamente posė
džiauja 101 deputatas.

Estijos parlamentarai pa
reiškė labai nerimaujantys dėl 
Rusijos vadovybės ketinimų 
stiprinti santykius su Abchazi
ja  ir Pietų Osetija. Jų manymu, 
Rusijos veiksmai kelia grėsmę 
Gruzijos suverenitetui ir teri
toriniam vientisumui.
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BENEDIKTO XVI-OJO MISIJA■--------------------------— -----------------------------
Popiežius buvo pakviestas atvykti JAV Katalikų bendruo

menės, kuri mini 200 metų sukaktį, kai buvo įsteigtos pirmo
sios šio krašto vyskupijos ir arkivyskupijos bei metropolijos. 
Todėl popiežius pasakė, kad jis jaučiasi laimingų būdamas 
visų amerikiečių svečiu, kuriems religinis tikėjimas buvo nuo
latinis įkvėpimas ir jėga kovojant prieš vergiją ir ginant žmo
gaus teises.

Jis pabrėžė, jog nuo pat Amerikos pradžios, ieškoma tie
sos. Laisvės principai yra susieti su moraline tvarka, kurios 
pagrindas - Dievo Kūrėjo suvokimas. JAV Konstitucija yra 
pagrįsta tuo, jog tiesa visiems yra viena ir prigimtinė teisė, 
kurią teikia Dievas Kūrėjas. Amerikiečių istorijoje vyrauja 
stiprus intelektualinis ir moralinis jausmas. Jungtinėse vals
tijose gyvena daugiau negu 65 milijonai katalikų. Popiežius 
pareiškė tikįs, jog amerikiečiai savo religingume ir toliau puo
selės laisvos valstybės pagrindus. Tačiau laisvė - nėra bet ką 
daryti, bet kartu ir didžiulė atsakomybė.

Benedikto XVI misija truko penkias dienas. Amerika po
piežių sutiko iškilmingai. Baltieji rūmai oficialiai surengė 
įspūdingą sutikimąjo 81-ojo gimtadienio proga balandžio 16 
d. Taip pat vyko ir privatus popiežiaus ir JAV prezidento pa
sikalbėjimas prezidento kabinete.

Popiežius priminė ir buvusio popiežiaus Jono Pauliaus įl
ojo reikštą laisvės pergalę prieš komunizmą Lenkijoje ir Ry
tų Europoje, pavadindamas pergale prieš totalitarizmą, kad 
"pasaulyje laisvė be tiesos praranda savo pagrindą, nes de
mokratija be vertybių puoselėjimo gali prarasti savo sielą". 
Panašiai yra sakęs prez. G. Washington, jog religija ir moralė 
yra nepakeičiami tikros politikos pagrindai.

Washingtone, Marijos bazilikoje, jis susitiko su JAV 400 
vyskupų, kurių vardu Ganytoją pasveikino Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Čikagos kardinolas Frencus E. George. 
Čia popiežius vyskupus ir jų  vadovaujamas katalikų bendruo
menes paragino rūpintis priimti atvykusius imigrantus taip, 
kaip darė ir mūsų ankstesnės kartos. Amerikos žmonės pasi
žymi dosnumu, visada padėjo ir padeda kitiems ne tik savo 
krašte, bet ir užsienyje. Taip pat čia nebijoma kalbėti apie 
moralines vertybes, pagrįstas Šventuoju Raštu, nes ir religi
jos laisvė yra giliai įleidusi šaknis į amerikiečių sąmonę. Ne
paisant to, Amerikoje jaučiama sekuliarizmo, materializmo 
ir didelio individualizmo įtaka. Tikėjimas turi būti visam gy
venimui, sakė popiežius, reikia iš naujo skelbti tikėjimo tie
sas Dievybe. Reikia būtinai tęsti religinio auklėjimo tradiciją 
ne tik mokyklose, bet ir šeimose.

Benediktas XVI sakė, jog Bažnyčios gyvenime šiuo metu 
pats gėdingiausias kunigų reiškinys yra lytinis mažamečių 
išnaudojimas. Dauguma JAV kunigų nepriekaištingai atlieka 
savo pareigas, tačiau jis smerkė tuos, kurie išnaudojo vulga- 
riniais lytiniais atvejais jaunuosius ir padarė žalą tikėjimui.

Kalbėdamas Jungtinių Tautų asamblėjoje, ragino siekti pa
saulinės taikos visur, kuri turi remtis moralinėmis normomis. 
Jis taip pat susitiko ir su musulmonų, žydų, budistų, hindų 
atstovais. Paskutinė jo  misijos dalis vyko New Yorke sporto 
stadione, kuriame atnašavo šv. Mišias 60 tūkstančių žmonių. 
Visur popiežių sutiko minios žmonių.

S. Tubėnas
■

APIE LIETUVOS PREZIDENTO METINĮ PRANEŠIMĄ
Lietuvos Respublikos pre

zidento Valdo Adamkaus me
tinis pranešimas Seime yra jo  
konstitucinė pareiga. Pareigos 
jau  toks dalykas, kad arba jos 
tampa vidine būtinybe, arba 
virsta sunkia našta, kuri tem
piama sukandus dantis. Pasta
rasis įspūdis neapleido klau
santis prezidento pranešimo, 
kuris svarbus šiemet buvo dar 
ir dėl tos priežasties, kad pas
taraisiais metais šalies vadovas 
retai daro viešus pareiškimus.

Tad neverta stebėtis, kad Jo 
Ekscelencijos kalba dvelkė po
litiniu naftalinu. Pradėdamas 
savo prakalbą V.Adamkus pra
bilo apie "pasitikėjimo valsty
be krizę". Tačiau prieš metus 
buvo kalbėta apie "valstybės 
tapatybės krizę", jis bėdojo dėl 
strateginio mąstymo stokos, 
bendravalstybinio tikslo nebu
vimo. Tai buvo jokia naujiena, 
nes nacionalinės idėjos stygius 
buvo akivaizdus jau  Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą.

Ir šį kartą prezidentas tra
diciškai, kaip "geras tėtis", vėl 
barė politikus, partijas, parla
mento narius, versdamas jiems 
atsakomybę už pasitikėjimo 
valstybe krizę. Tačiau dėl jos 
išsikerojimo neprisiėmė atsa
komybės nei jis pats, nei pre
zidentūra, nors šalies preziden
tas yra svarbi mūsų politinės 
sistemos dalis. "Aš, kaip Lie
tuvos pilietis, išgyvenu, bet aš 
neturiu nei konstitucinių, nei 
jokių kitų jėgų, išskyrus at
kreipti Vyriausybės dėmesį, 
kreiptis į Lietuvos žmones ir 
prašyti, kad jie  reaguotų", -

RUSIJA KIŠASI Į UKRAINOS V IDAUS REIKALUS
Kijevas, balandžio 22 d.
Ukrainos URM pareiški

mas, kuriame kritikuojami Ru
sijos oficialiųjų asmenų pa
reiškimai dėl Ukrainos suvere
niteto ir teritorijos vientisumo, 
išplatintas JT būstinėje Niujor
ke kaip oficialus JT Generali
nės Asamblėjos dokumentas.

Pareiškim e pabrėžiam a, 
kad U krainos URM  rim tai 
nuogąstauja dėl Rusijos oficia
lių asmenų pareiškimų Ukrai
nos atžvilgiu.

Šie atvirai priešiški Ukrai
nai pareiškimai kelia abejonių 
Ukrainos teritorijos vientisu
mu ir yra tiesioginis kišimasis 
į jos vidaus reikalus", - pabrė
žiama dokumente, kurį cituo
ja  antradienį JT naujienų tar
nyba.

Pareiškime pažymima, kad 
Ukraina, siekdama stiprinti 
tarptautinę taiką ir saugumą, 
atsisakė trečiojo pagal dydį pa
saulyje branduolinio arsenalo, 
likusio jos teritorijoje, kai su
byrėjo SSRS.

Savo ruožtu branduolinės 
valstybės, tarp jų  Rusija, davė 
Ukrainai saugumo garantijas, 
įtvirtintas 1991 metų Budapeš-

taip po pranešimo V.Adamkus 
komentavo savo galimybes pa
veikti esamą situaciją.

Tačiau iš pranešimo taip ir 
liko neaišku, kaip tie žmonės 
turi reaguoti, kokių priemonių 
imtis, nes dejuojantis dėl pro
blemų prezidentas taip ir ne
pateikė jokios vizijos ar veiks
mų plano, kuris padėtų pilie
čiams spręsti susikaupusias 
problemas.

Čia norisi pasakyti, kad 
Konstitucija numato net 24 at
vejus, kai prezidento galios pa
sireiškia, ir visų šunų sukori- 
mas ant konstitucinių galių tė
ra noras pateisinti savo šešėli
nį vaidmenį Lietuvos politiko
je. Šis vaidmuo - tėtušio, kuris 
nori būti teisėjas tarp savo be
sivaidijančių vaikų, tad ne vel
tui jis vis kalbėjo apie "bendrą 
sutarimą", kuris primena kažin 
kokius idiliškus išminčių suei
gos sprendimus, o ne politinių 
idėjų kovą.

Matyt, dėl menamo sutari
mo prezidentas ir apėjo tylo
mis visuomenėje vykstančią 
radikalizaciją, vienos galios 
grupės įsigalėjimą šalies val
dyme ir dėl to didėjantį nepa
sitikėjimą įvairiuose visuome
nės sluoksniuose. Tačiau jis 
užsim inė apie "raganų me
džioklę", taip dorai ir nepaaiš
kinęs, kas ir kokias raganas 
medžioja.

Prezidentas tyla palydėjo ir 
kitus skaudulius, kamuojančius 
mūsų šalį, esmines problemas, 
kurios nesprendžiamos didina 
įtampą šalies gyvenime. Taip ir 
neišgirdome žodžio "Leo", nors

to memorandume.
"Visiškai nepriimtina yra 

tai, kad Rusija, kaip viena me
morandumo šalių ir JT Saugu
mo Tarybos, atsakingos už 
tarptautinę taiką ir saugumą, 
nuolatinė narė žengia nedrau
giškus žingsnius Ukrainos at
žvilgiu, kelia abejonių jos te
ritorijos vientisumu ir jos su
verenia teise priimti sprendi
mus dėl savo užsienio politi
kos pasirinkimo", - sakoma pa
reiškime.

Jame pabrėžiama, jog esant 
šiai situacijai, darosi vis labiau 
akivaizdu, kad Ukrainos euro- 
atlantinis pasirinkimas - vie
nintelis būdas užtikrinti vals
tybės saugumą.

Ukrainos URM pareikala
vo, kad Rusija nutrauktų "gra
sinimų praktiką" ir laikytųsi 
abiejų šalių Draugystės, ben
dradarbiavimo ir partnerystės 
sutarties nuostatų.

"Atsižvelgiant į tai, kad Ru
sijos Federacijos pareikšta po
zicija gali turėti neprognozuo
jam ų padarinių taikai ir saugu
mui, prašau išplatinti šį laišką 
ir jo  priedą kaip Generalinės 
Asamblėjos dokumentą pagal

atominės jėgainės įstatymas 
smarkiai supriešino visuomenę, 
prezidentas nepalaikė viešąjį in
teresą Neringoje ginančių vals
tybės pareigūnių pusės, kartu ne
sustodamas prie aplinkosaugos, 
valstybės saugomų teritorijų 
klausimų, kurie tapo problemiš
ki valdant būtent V.Adamkui, 
žymiam JAV aplinkosauginin
kui. Tarsi nebūta ir mokytojų 
streikų, nes šalies vadovas jų  
niekaip neįvertino. Pagaliau nė 
žodžio neišgirdome apie tau
tai skaudų ir svarbų dvigubos 
pilietybės klausimą.

Visos šios temos liko nepa
stebėtos. Tragikomiška, užtat 
prezidento kalboje atsirado 
vietos... ikimokyklinio ugdy
mo įstaigų darbo laikui. Tai lei
džia daryti prielaidą, kad mi
nėti klausimai buvo nutylėti 
sąmoningai, tuo parodant, kad 
diskusija jais išsemta. Tačiau 
tai tik didina nerimą, jog pre
zidentas atstovauja ne visos ša
lies piliečių, bet glaudžiu ratu 
j į  apsupusios "draugų grupės" 
interesams.

Kaip visada tokiais atvejais, 
buvo maskuotasi menamais 
tarptautiniais laimėjimais, vis 
braižomos pasenusios užsienio 
politikos kryptys į Ukrainą, 
Gruziją, Moldovą, Baltarusiją... 
Vėl solidžiam politikui nedera
ma tyla apeinant tarptautinę 
bendruomenę jaudinančius Ko
sovo ir Tibeto klausimus. Ir 
spengianti tyla iš pranešimo ly
dėjo šalies diplomatiją supur
čiusias KGB agentų istorijas...

Tomas Viluckas, 
bernardinai.lt

RUSIJOS IR GRUZIJOS 
KONFLIKTAS

Tbilisis, balandžio 22 d. 
(ELTA). Gruzijos prašymu šios 
šalies ir Rusijos konfliktą svars
tys Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba. Šią tem ą nuspręsta 
įtraukti į darbotvarkę, praneša 
naujienų agentūra AP. Tuo me
tu Rusijos ambasadorius JT Vi- 
talij Čiurkin pareiškė, kad jo  vy
riausybė tam neprieštarauja ir 
taip pat turi ką pasakyti.

Gruzija kaltina Rusiją „ka
rine agresija“. Tbilisio teigimu, 
balandžio 20 d. rusai virš Abcha- 
zijos regiono numušė gruzinų 
žvalgybos lėktuvą.

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin nurodė savo vyriau
sybei suaktyvinti bendradarbia
vimą su žinybomis separatisti
niuose Abchazijos ir Pietų Ose- 
tijos regionuose. Įtampa tarp 
Gruzijos ir Abchazijos paaštrė
jo  vasarį, kai regiono valdžia pa
prašė tarptautinės bendrijos pri
pažinti jos nepriklausomybę.

darbotvarkės 12 punktą", - sa
koma prie dokumento pridėta
me Ukrainos nuolatinio atsto
vo prie JT Jurij Serhejev laiš
ke. bernardinai.lt

mailto:dirva@ix.netcom.com
bernardinai.lt
bernardinai.lt
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VOKIETIJA PABUDO, O RUSIJA VEIKIA. 
KĄ AMERIKA DARYS RYTŲ EUROPOJE?

Anksčiau NATO veiklos 
tikslas buvo aiškus: įtraukti 
amerikiečius, atremti rusus ir 
pritildyti vokiečius. Šiais lai
kais niekas nebėra akivaizdu. 
Prabėgus daugiau nei savaitei 
po įtempto Sąjungos vadovų 
susitikimo Bukarešte ir be iš
vadų pasibaigusio jo  pratęsimo 
prezidentams George Bush ir 
Vladimir Putin susitikus aptar
ti priešraketinės gynybos klau
simų, būsima NATO reikšmė 
Europos saugumui atrodo 
itin miglota.

Pats kontroversiškiausias 
klausimas ateinančius mėne
sius ir net metus bus kiek turė
tų plėstis sąjunga ir ypač -  ar 
jis  turėtų priimti U krainą ir 
Gruziją. NATO vadovų susiti
kime B ukarešte Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel vado
vavo pasipriešinimui Ameri
kos raginimams šioms dviems 
šalims leisti žengti dar vieną 
žingsnį narystės link, žinomą 
kaip Narystės veiksmų planas 
(Membership Action Plan -  
MAP). NATO atidėjo šio klau
simo svarstymą iki užsienio 
reikalų m inistrų  susitikimo 
gruodžio mėnesį arba iki savo 
60-ojo jubiliejinio vadovų su
sitikimo kitų metų balandį. Ar
ba, turint omenyje, kad tuo me
tu G. Bush įpėdinis dar tik 
rinks savo komandą, sprendi
mo priėmimas gali būti dar la
biau užvilkintas.

Viena iš įvykių interpreta
cijų teigia, kad ši NATO plėt
ra -  grynas formalumas. Uk
raina ir Gruzija teigia besi
džiaugiančios susitikimo ko
munikatu, kuriame tvirtai pa
reikšta: „Šios šalys taps NA
TO narėmis“. Tačiau nenuma- 
čius datos suteikti Narystės 
veiksmų planą šis pažadas ga
li reikšti mažiau nei atrodytų.

Kol kas Ukrainoje reakci
jos sulaukta mažai. Narystę 
NATO palaiko tik nedidelė vi
suomenės dalis. Tai viena iš 
priežasčių, kodėl sąjunga dve
joja dėl tvirto pakvietimo. Val
džia Kijeve sako susitelksian
ti įtikinėjimui NATO privalu
mais ir toliau sieksianti ne to
kios kontraversiškos Asociaci
jos sutarties su Europos Sąjun
ga -  ją j i  tikisi užsitikrinti rug
sėjį. Ukrainos vadovai vis dar 
turi daug ką padaryti, kad įti
kintų kitas NATO nares, jog 
Ukraina atitinka kriterijus ir iš 
tikrųjų nori įstoti į sąjungą, o 
tai neabejotinai brangiai kai
nuos santykių su Kremliumi 
atžvilgiu.

“JURGI, AR SUPRANTI, 
UKRAINA NET NE 

VALSTYBĖ”
Maskvos meras Jurij Luž- 

kov sakė, kad Rusija turėtų 
Ukrainą bausti net už bandy
m ą stoti į NATO. Pasak vieno 
Rusijos laikraščio, paskutinę

vadovų susitikimo Bukarešte 
dieną, kalbėdamas su Bush, 
Putin prarado kantrybę ir rė
žė: „George, ar supranti, kad 
Ukraina net ne valstybė.“ Pu
tin tvirtinęs, kad didžioji Uk
rainos teritorijos dalis jai bu
vo „atiduota“ Rusijos, o taip 
pat neva sakęs, jog šaliai pri
sijungus prie NATO, ji „nusto
tų  egzistavusi“ . Kremliaus at
stovas spaudai susitikime sa
ko negirdėjęs šio pokalbio. Vis 
dėlto aštrios Rusijos pastabos 
gali sustiprinti Ukrainos pasi
ryžimą slinktis arčiau Vakarų.

Gruzijoje vyriausybė skun
džiasi, kad Rusija spartina Ab- 
chazijos ir Pietų Osetijos -  at
skilusių , bet nepripažin tų , 
Kremliaus remiamų regionų - 
„šliaužiančią aneksiją“ . Tą 
dieną, kai vadovų susitikimas 
turėjo priimti sprendimą, Pu
tin separatistų vadams išsiun
tė laišką, žadėdamas, jog Ru
sija “toliau plės ir gilins visa
apimantį praktinį bendradar
biavimą“.

G ruzija ypač baim inasi, 
jog  NATO narystė gali kai
nuoti galutinį Abchazijos, iš 
kurios 250 tūkst. etninių gru
zinų  daugum a pabėgo dar 
1993 m., praradimą. Vienas 
rūpestis kyla dėl to, kaip smar
kusis G ruzijos prezidentas 
Michail Saakašvili, spręs Ab- 
chazijos problemą. Kitas -  ge
gužės mėnesį numatyti rinki
mai į Gruzijos parlamentą, ku
riuose Saakašvili rėmėjų kla
nas kovos su karštakoše opo
zicija. Sąžiningai suskaičiuo
ti balsai ir rami pozicija dėl 
Abchazijos galėtų sušvelnin
ti NATO narių -  pirmiausia 
Vokietijos -  nerimą dėl Gru
zijos tinkamumo narystei.

ESTAFETĖ 
PERDUODAMA ES?

NATO neryžtingumas pa
lieka daug erdvės Europos Są
jungai. Bet kol kas maža žen
klų, kad ES norėtų perimti ini
ciatyvą žemyno saugumo po
litikoje -  pavyzdžiui, ištiesti 
ranką Ukrainai. Ji vis dar ban
do susidoroti su pastarąja sa
vo plėtra, apėmusia Rumuniją 
ir Bulgariją -  šalis, kurios, 
spręsdamos tokias problemas 
kaip teisės viršenybė ir orga
nizuotas nusikalstamumas, at
rodytų, juda ne pirmyn, o at
gal. Praeitą savaitę Europos 
Komisija pakartojo, kad Bul
garija privalo imtis priemonių 
prieš mafiją ir korupciją. Ne
paisant to, kad nuo 2001 m. 
įvykdyta 150 žmogžudysčių, 
niekas nebuvo nuteistas ir joks 
aukšto rango Bulgarijos parei
gūnas nebuvo patrauktas bau
džiamojon atsakomybėn dėl 
korupcijos.

Kitas svarbus klausimas -  
amerikiečių planuojamos prieš- 
raketinės gynybos bazės: de

šimt raketos perėmėjos Lenki
joje ir radaras Čekijoje. Per sa
vo paskutinius mėnesius Bush 
administracija norėtų dėl šio 
reikalo susitarti su Rusija, bet 
kol kas jai tai nesiseka. Tam, 
kad įtikintų Putin, jog priešra- 
ketinis skydas nėra bandymas 
neutralizuoti Rusijos branduo
linį arsenalą, ji  pasiūlė kelias 
„skaidrumo“ priemones -  to
kias kaip pažadas neįjungti sis
temos nesant grėsmės (iš Irano) 
ir galimybę ja  naudotis Rusijos 
ryšių tarnybos karininkams.

Rusija reikalauja nuolati
nių stebėtojų abiejose bazėse 
-  ši sąlyga kelia pasipiktinimą 
šalyse, kurios prieš 19 metų ne 
savo noru buvo sovietų vado
vaujamo Varšuvos pakto narės. 
Čekija pasiekė susitarimą dėl 
amerikiečių radaro įrengimo, 
bet Lenkija spaudžia, tikėda
masi geresnių sąlygų -  ypač 
amerikiečių pagalbos moder
nizuojant jos ginkluotąsias pa
reigas.

Amerikos politika Rytų 
Europoje baigia išsikvėpti.
Ankstesnes pergales, tokias 
kaip NATO plėtra į Baltijos ša
lis, dabar temdo nesutarimai. 
Kai kurios naujosios NATO 
narės net į Vokietiją žvelgia 
tarsi į Rusijos „penktąją kolo
ną“ . Turint omenyje nežino
mybę dėl naujojo JAV prezi
dento, perspektyvos daugelį 
buvusiose Europos pokomu
nistinėse valstybėse verčia ne
rimauti.

Parengta pagal The Economist

PREZIDENTAS APDO VANO JO  J. K A ZICKĄ  
DIDŽIUOJU KRYŽIUMI

Prezidentas Valdas Adam
kus pasirašė dekretą apdova
noti ordino "Už nuopelnus 
Lietuvai" Didžiuoju kryžiumi 
verslininką, visuomenės veikė
ją , filantropą, m ecenatą dr. 
Juozą Kazicką.

Šis apdovanojimas J. Ka
zickui paskirtas už asmeninius 
nuopelnus atkuriant Lietuvos 
nepriklausomybę ir užtikrinant 
mūsų valstybės tarptautinį pri
pažinimą, už nuolatines pa
stangas stiprinti Lietuvos eko
nomiką bei remiant Lietuvos 
kultūrą, mokslą, švietimą ir 
sportą, pranešė Prezidento 
spaudos tarnyba.

Išeivijos lietuviui, daug pri
sidėjusiam įtvirtinant Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą 
bei pagalbą daktarui J. Kazic
kui suteiktas ne vienas garbės 
vardas.

1918 m. gimęs Sibire, trem
tinių šeimoje, 1937-1940 m. J. 
Kazickas studijavo ekonomi
ką Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, 1942 m. baigė Vil
niaus universitetą, o emigravęs 
iš Lietuvos tęsė studijas Vokie
tijoje ir JAV.

Nuo 1951 m. - daugelio

Prezidentų žmonos berndrauja Washingtone, DC -  Laura Bush ir 
Alma Adamkienė. www.president.lt

SKIRIAMAS LIUSTRACIJOS 
KOMISIJOS VADOVAS

Balandžio 16 d. Seimo Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komitetas 6 balsais "už" ir 5 "su
silaikius" pritarė Valstybės sau
gumo departamento generalinio 
direktoriaus Povilo Malakausko 
teikimui skirti Algimantą Urmo
ną naujos sudėties Liustracijos 
komisijos pirmininku.

Balandžio 4 d. NSGK prita-

tarptautinių bendrovių ekono
minės politikos konsultantas, 
investicijų fondų, komercinių 
bankų direktorius.

Žymus išeivijos veikėjas, 
turėdamas daug asmeninių ir 
dalykinių ryšių su JAV vado
vais ir įtakingais asmenimis, 
kėlė Lietuvos okupacijos pro
blemą ir jos panaikinimo būti
numą.

Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, J. Kazickas orga
nizavo didžiųjų JAV finansinių 
fondų vadovų ir jų  atstovų vi
zitus į Baltijos šalis, buvo tarp
tautinės Baltijos valstybių ko
misijos konsultantas.

1991 metais žymus versli
ninkas Vilniuje įsteigė pirmą
ją  Baltijos šalyse privataus ka
pitalo telekomunikacijų įmonę 
"Litcom" (vėliau "Omnitel").

Dr. J. Kazickas yra nuola
tinis daugelio lietuvių organi
zacijų išeivijoje rėmėjas, akty
viai remia įvairius Lietuvos 
kultūros ir švietimo projektus, 
Valdovų rūmų atstatymą.

J. Kazickas apdovanotas 
Lietuvos Respublikos bei JAV 
ordinais ir medaliais

LGĮTIC

rė A. Urmono skyrimui į Liust- 
racijos komisijos narius ir netru
kus sulaukė VSD generalinio di
rektoriaus teikimo skirti j į  komi
sijos pirmininku. Tačiau net dve
juose NSGK posėdžiuose spren
dimo priimti nepavyko dėl ne
susirinkusio kvorumo balsavi
mo metu.

Algimantas Urmonas yra 
Mykolo Romerio universiteto 
Administracinės teisės ir proce
so katedros vedėjas. 1970 me
tais baigė Vilniaus universiteto 
teisės fakultetą, 1979 m. apsigy
nė disertaciją Nusikalstamumo 
priežasčių tyrimo prevencinių 
priemonių rengimo Prokuratū
ros institute. Iki paskyrimo į Ro- 
merio universiteto katedros ve
dėjo pareigas šiame universite
te dėstė Policijos, Administraci
nės teisės ir proceso katedroje, 
dar anksčiau dirbo Vidaus rei
kalų ministerijoje, Lietuvos po
licijos akademijoje. Oficialiai 
Liustracijos komisijos (Asme
nų, slapta bendradarbiavusių su 
buvusios SSRS specialiosiomis 
tarnybomis, veiklos vertinimo 
komisijos) pirmininko pareigas 
A. Urmonas pradės eiti, kai j į  
įsakymu į jas paskirs VSD ge
neralinis direktorius.

Liustracijos komisijoje, be 
A.Urmono, dirbs VSD Ikiteis
minio skyriaus viršininkas Vy
tas Lengvenis, Generalinės pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus prokurorė Rita Vaitie
kūnienė, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos valdybos pir
mininkė Elžbieta Jūratė Marcin
kevičienė ir teisininkas Petras 
Ragauskas. Komisiją sudaro 5 
nariai. LGĮTIC

http://www.president.lt
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MINĖSIME SĄJŪDŽIO 20-TIES 
METŲ SUKAKTIS

Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras, 
1988-1990 m. Lietuvos Sąjūdžio Raudondvario 

grupės įgaliotinis
dr. Leonas M ilčius

Šiais m etais sukanka 20 
metų, kai Lietuvos žmonės, 
siekdami išsivaduoti iš okupa
cinio sovietinio rėžimo, sukū
rė unikalų, iki to laiko pasau
liui beveik nežinomą masinį, 
organizuotą judėjim ą - Lietu
vos persitvarkymo sąjūdį, vė
liau pervadintą į Lietuvos Są
jūdį. Lietuvos Sąjūdis, 1988m. 
birželio 3 d. prasidėjęs iš ne
didelės 35 Vilniaus intelektu
alų iniciatyvinės grupės, jau po 
kelių mėnesių apėmė šimtus 
tūkstančių žmonių, o po nepil
nų dviejų metų atvedė Lietu
vą į pilną valstybingumą, į Ne
priklausomybę.

Tik po savaitės, birželio 10 
d., Kaune, Architektų namuo
se, atvirame miesto visuome
nės susirinkime buvo išrinkta 
Sąjūdžio Kauno iniciatyvinė 
grupė. Nuo pat pirmųjų dienų 
su kitais Kauno krašto žmonė
mis Sąjūdžio veikloje aktyviai 
dalyvauti teko ir man.

Po pirmojo 1988 m. liepos 
9 d. surengto masinio Sąjūdžio 
mitingo Vilniuje, Vingio par
ke, kuriame iš tuometinės Lie
tuvos sovietinės valdžios bu
vo pareikalauta įteisinti tauti
nius simbolius ir himną, lyg 
sprogimo banga visoje Lietu
voje pradėjo kurtis Sąjūdžio 
grupės. Džiaugiuosi, kad tada, 
liepos 19 d., Raudondvaryje, 
Lietuvos žemės ūkio mechani
zacijos ir elektrifikacijos ins
titute, mums pirmiesiems Kau
no rajone pasisekė suburti 15 
žmonių iniciatyvinę grupę ir ją  
užregistruoti 14-uoju numeriu 
tarp kitų Sąjūdžio Kauno mies
to grupių. Vėliau vien šioje 
grupėje buvo per 80 žmonių, 
o tokių Sąjūdžio rėmimo gru
pių Kauno rajone buvo per 50.

Lyg ir neilgas Sąjūdžio ke

IR DABAR “SOVIETŲ FIURERIS STALINAS GIRIAMAS
Strasbūre surengtame Euro

pos Parlamento plenariniame 
posėdyje buvo aptariama, kaip 
reikėtų vertinti stalinizmo ir ki
tų totalitarinių režimų nusikal
timus. Diskusijoje aktyviai da
lyvavo ir europarlamentarai iš 
Lietuvos.

Europos liaudies partijos 
vardu kalbėjęs Vytautas Lands
bergis pasmerkė „sunkiai su
prantamą Rusijos valdžios po
ziciją stalininės SSSR įvykdytų 
nusikaltimų atžvilgiu“. Deputa
tas kalbėjo: „Užuot atsiribojęs 
nuo sunkių nusikaltimų žmoni
jai ir juos tinkamai pasmerkęs, 
Rusijos valdantysis elitas nesi
vadovauja geru denacifikuotos 
Vokietijos pavyzdžiu. Sovietų 
fiureris Stalinas yra giriamas, jo 
paties ir jo  gaujos nusikaltimai

lias iki 1990 kovo 11-osios die
nos, bet jis buvo toks veržlus, 
toks gražus ir toks prasmingas, 
kad jo  vieno, lyg kokio švytu
rio ar liepsnojančio fakelo pa
kanka nušviesti visos tautos 
šimtmečio trukmės istorijai. 
Tad ką bekalbėti apie jo  reikš
mę vienam žmogui. Kiekvie
nas, kuris buvome tų dienų ne 
tik gyvais liudininkais, bet jų  
aktyviais dalyviais, atidavu
siais ne tik rankas ir protą, bet 
ir širdį, Sąjūdžio idėjos liks pa
čios gražiausios visą gyveni
mą. Tai dienos, kada, atrodo, 
pačiais gražiausias žiedais par- 
sikleidę ne tik patriotizmas, 
meilė Tėvynei Lietuvai, bet ir 
atvirumas, pasitikėjimas savo 
bendradarbiais, bendražygiais, 
kaimynais, kuriuos visus buvo 
galima vadinti vienu vardu - 
Sąjūdžio žmonėmis. Sąjūdžio 
žmonės neskaičiavo savo lai
ko, darbo, netaupė savo auto
m obilių, pinigų, neieškojo  
naudos, nepozavo prieš kame
ras, nesiveržė į televizijų ek
ranus, laikraščių ir žurnalų 
puslapius. Visa tai, Sąjūdžio 
laikais, buvo taip tuščia ir ne
reikalinga, palyginus su tuo 
vienu šventu tikslu - Tėvynės 
Laisvė. Tačiau šiandien, gal 
būt dėl to kažko lyg ir pasigen
dame. Kiek daug gražių, svar
bių dalykų, kiek daug žmonių, 
nuoširdžiai atsidavusių Sąjū
džio idealams, palikome už
marštyje.

O juk  jiem s, ne tik mes, 
buvę Sąjūdžio Seimo nariai, 
vėliau Aukščiausios Tarybos 
Atkuriamojo Seimo deputatai, 
signatarai, bet ir visa dabarti
nė jaunesnioji karta, dabarti
nė aukščiausioji valdininkija, 
dabartiniai politikai turėtų bū
ti gal net savotiškai jiems dė-

-  neigiami arba sumenkinami, 
jų  aukos -  žeminamos, iš jų  ty
čiojamasi. Toks keistas politinis 
elgesys, pražūtingas pačiai Ru
sijai, negali pakeisti tiesos apie 
tai, kas padaryta, tačiau toliau 
neigiamai veikia Europos stan
dartus ir vertinimų teisingumą. 
[...] Kiek Rusijos valstybės pa
samdyti istorikai besistengtų 
perrašyti Europos faktų istoriją, 
abi kruviniausios tarptautinės 
XX amžiaus tironijos kartu su 
mažesnėmis nacionalinėmis 
diktatūromis turi būti -  ir bus -  
tinkamai įvertintos. Tai būtų ge
riausia Europos pagalba ateities 
Rusijai.“

Tuo tarpu Justas Vincas Pa
leckis (Socialistų frakcija) kal
bėjo: „Reikia atvirai ir sąžinin
gai sakyti visą tiesą apie hitleri

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus tarybos narių pasitarimas Kauno rajono savivaldybės administra
cijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje: Iš dešinės -  Tarybos pirmininkas Vytautas Juodka, skyriaus 
vyr. specialistės Violeta Kutkienė ir Vidimanta Kazimiera Poškaitienė, Raudondavrio kultūros centro 
direktorė Violeta Visockienė ir šio atraipsnio autorius Leonas Milčius.

kingi. Juk tai tik šimtų tūks
tančių buvusių Sąjūdžio gru
pių narių visoje Lietuvoje, rė
mėjų, įgaliotinių, visų Sąjū
džio žmonių, jų  pasiaukojamu 
darbu, meile Lietuvai galėjo
me iškovoti Laisvę, atlaikyti 
"edintsveninkų", "platformi- 
ninkų", "autonomininkų" de
struktyvią, priešišką veiklą, 
iškęsti energetinę, ekonominę 
ir finansinę blokadą, "omo- 
ninkų" siautėjim ą, iškovoti 
pasaulio šalių  pripažinim ą. 
Visa tai pavyko padaryti vien 
todėl, kad mes buvome vie
ningi, buvome tvirti savo sie
kiais, savo įsitikinimu, kad tik 
laisva Lietuva yra mūsų na
mai ir mūsų Tėvynė. Tad iš 
šiandieninių politikų, valsty
bės, Vyriausybės vadovų tei
sėtai pasigendame nors kelių 
paprastų žodžių: "Ačiū jums, 
mielieji Sąjūdžio žmonės".

Laikas daug ką negrįžtamai 
ir neleistinai nuneša į užmarš
tį. M ūsų skausmui Sąjūdžio 
žmonės, kurie daug ką galėtų 
papasakoti, priminti vis daž

nio, stalininio ir kitų totalitari
nių režimų nusikaltimus -  nuo 
buvusios TSRS iki Ispanijos. 
Tiesos sakyme turėtų nuošir
džiai dalyvauti ir kaimynės, 
ypač Rusija, Ukraina, Baltaru
sija. [...] Stalino bei kitų komu
nistinių vadų veikla ir principai, 
klasių kovos vardu leidę naikinti 
milijonus žmonių, -  nusikalsta
mi. Komunistinis judėjimas, gy
vuojantis 160 metų, skirtingose 
šalyse turėjo skirtingus veidus, 
tačiau visi komunistiniai režimai 
buvo antidemokratiniai. Kartu 
stiprėjo ir eurokomunizmas, ir 
pasipriešinimas Maskvos dikta
tui. Prisiminkime Imrės Nadžio 
ir Aleksandro Dubčeko vardus, 
komunistų bandymus ištrūkti iš 
dogmą ir nusikaltimų rato, ku
riuos negailestingai slopino kiti

niau vienas po kito nueina į 
amžinybę. Todėl kiekvienas 
privalome jausti atsakomybę ir 
pareigą išsaugoti Sąjūdžio at
mintį, išsaugoti turimas nuo
traukas, dokumentus, tas šven
tas Sąjūdžio relikvijas, kad jos 
liktų ir mūsų vaikams bei vai
kaičiams.

Šiandien, sveikindami savo 
bendražygius su artėjančiu Są
jūdžio dvidešimtmečiu, visus 
vėl norime pakviesti susitelkti 
ir prisiminti tas jaudinančias 
nepriklausom ybės siekim o 
akim irkas. B irželio m ėnesį 
kiekviename miestelyje, gy
venvietėje Sąjūdis vėl kviečia 
susirinkti prie atstatytų, naujai 
pastatytų paminklų, partizanų 
kapų, koplytstulpių ir daino
m is, parodom is, prisim inti 
tuos istorinius, gražiausius 
mūsų vienybės 1988-1990 Są
jūdžio metus.

Jau dabar kultūros centruo
se, mokyklose organizuojamos 
Sąjūdžio istorijos pamokos, 
susitikimai su Sąjūdžio žmo
nėmis. Gerai, kad jose vėl dai

komunistai. O ar galima ant to 
paties kurpalio tempti Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos va
dovus Staliną, Chruščiovą, 
Brežnevą, Gorbačiovą? Diktato- 
rinę vienpartinę sistemą sugrio
vė ne tik disidentų pastangos, ne 
tik Vakarų spaudimas, bet ir 
kompartijos narių, siekusių per
mainų, demokratijos ir žmogaus 
teisių, veikla. Vargu ar kada ES 
turės vieningą istorijos politiką. 
Bet geriau pažinti ir suprasti vie
ni kitų praeitį privalėtume tam, 
kad brangintume demokratiją, 
giedriau žvelgtume į ateitį.“

Nors daugelis kalbėjusių eu- 
roparlamentarų ragino pasmerk
ti komunistinių režimų nusikal
timus, ne visi jie pritarė tam, kad 
nacizmas ir komunizmas būtų 
vertinami vienodai. Tuo tarpu 
Europos Komisijos pirmininko

nuojam os 1988-1990 m etų 
žmones jaudinusios ir atgimi
mui kėlusios dainos ir iš spin
tų, asmeninių archyvų iškelia
mos pirmųjų mitingų trispal
vės vėliavos, tautiniai ženkle
liai, plakatai.

Lyg ir pripažįstant ankstes
nių metų mūsų, Raudondvario 
Sąjūdžio žmonių, iniciatyvas, 
atliktu darbus, buvo nuspręsta 
Kauno rajono pagrindinį jubi
liejinį šventinį mitingą skirtą 
Sąjūdžio 20-čiui, birželio 13 d. 
surengti Raudondvaryje, prie 
prieš dešimtį metų pasodintą ir 
jau gerokai ūgtelėjusį Sąjūdžio 
atminties ąžuolynėlio. Tikimės 
sulaukti ne tik daug garbingų 
svečių, sąjūdininkų, bet ir jau
nimo, moksleivių. Tai tokia ge
ra proga pagerbti ne tik drąsius 
ir aktyvius Sąjūdžio žmones, 
bet ir Rezistentų kapinaitėse 
perlaidotus partizanus, prisi
minti tremtinių kančias. Lietu
vos Sąjūdis, tautos atgimimas, 
mūsų tautos gražiausios isto
rinės akimirkos, niekados ne
turi būti pamirštos.

pavaduotojas Jacques Barrot pa
žymėjo, jog „senosios ES narės 
turi geriau suvokti tragišką nau
jųjų ES narių istoriją“. Vis dėl
to, pasak komisaro, „kiekviena 
valstybė narė turi rasti savo ke
lią“ susitaikymui su praeitimi, o 
Europos Komisijos galios šioje 
srityje yra ribotos -  ji  tegali pa
skatinti diskusiją.

Pernai ES priėmė teisės ak
tą, pagal kurį Sąjungos šalys pri
valo numatyti baudžiamąją at
sakomybę už rasistinius ir kse- 
nofobinius nusikaltimus -  vie
šą prievartos ar neapykantos 
kurstymą (žodžiu arba raštu) ki
tos rasės, religijos ar tautybės as
menų atžvilgiu, viešą pritarimą 
genocidui, nusikaltimams prieš 
žmoniją arba karo nusikalti
mams, taip pat už reikšmingąjų 

(Nukelta į 8 psl.)
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VERSLO UGDYMAS NAUJŲJŲ EUROPOS 
SĄJUNGOS NARIŲ TARPE

Š.m. balandžio 10 d., Cleve
land, Ohio, Union Club patalpo
se, įvyko forumas skirtas susi
pažinimui su verslo plėtote ir ga
limybėmis naujai į Europos Są
jungą priimtose valstybėse. Šio 
susipažinimo šeimininkai buvo 
The Northeast Ohio Internatio
nal Business Network (į kurio 
16 asmenų direktorių tarybą įei
na ir LR garbės gen. konsulė In
grida Bublienė) ir Slovėnijos ge
neralinis konsulas dr. Zvone Ži- 
gon. Forumą atidarė šios orga
nizacijos direktorius Don Esa- 
rove, kuris yra ir Cypress Cor
poration prezidentas.

Septyni naujų Europos Są
jungos valstybių atstovai sėdė
jo  priekyje prie dviejų stalų. 
Tarp stalų buvo ekranas, o už jų  
stovėjo JAV, Europos Sąjungos 
ir septynių dalyvaujančių vals
tybių vėliavos. Svečių galėjo 
būti daugiau negu šimtas. Jie sė
dėjo prie apvalių stalų. Forumą 
sudarančių septynių valstybių 
atstovai žodžiu ir vaizdu ekrane 
patiekė statistinių žinių apie jų  
atstovaujamas valstybes: Ceki- 
jos Respublikos - Bohusalav 
Frelich, Graikijos - gen. vice
konsulas Konstantinos Daskalo- 
poulos, Lietuvos - LR ambasa
dos ekonomijos ministerijos pa

tarėja Dalia Kadišienė, Lenkijos 
- gen. konsulas Darius Wojtas- 
zek, Rumunijos - Lucian Fogo- 
ros, Slovakijos - ekonomijos mi
nisterijos atstovė Zuzana Andre- 
anska, Slovėnijos - ekonomijos 
patarėja Irena Lukac. Į forumą 
buvo atvykęs ir Slovėnijos Res
publikos ambasadorius JAV Sa
muel Zbogar.

Atstovų kalbos truko 61 mi
nutę. Po kiekvienos kalbos bu
vo klausimai, tačiaujų buvo ma
žai. Kai kurie neturėjo nieko 
bendra su svarstomais dalykais 
ar buvo tik gera proga "pasiro
dyti". Kai kurie atstovai nesu
gebėjo tinkamai atsakyti į pa
tiektus klausimus, patardami tuo 
reikalu teirautis jų  ambasadose 
ar US Department of Commer
ce. Kai kurių atstovų pristaty
mams trūko pasiruošimo, susi
pažinimo su statistika ir šio fo
rumo tikslu. Tačiau buvo ir įspū
dingų pristatymų apie verslo ga
limybes ateityje, paliekant pa
tiems klausantiems apsispręsti 
arjie nori atsiveriančiose verslo 
galimybėse glaudžiai bendrau
ti, įjas įsijungti, ar likti tik paša
liniais stebėtojais.

Forume dalyvavo šeši lietu
viai: LR gen. garbės konsulė In
grida Bublienė, Romas Bublys,

Patirtis verslo plėtime. Iš kairės: LR ambasados JAV Ekonomikos ministerijos patarėja Dalia Kadi
šienė, "Vilties" draugijos pirmininkas Algirdas V. Matulionis, LR Garbės gen. konsulė Ingrida Bub
lienė ir Global Business Advisers bendrovės partneris Howard A. Gudell.

LR ambasados JAV Ekonomi
kos Ministerijos patarėja Dalia 
Kadišienė, dr. Stepas Matas, Al
girdas V. Matulionis ir dr. Vik
toras Stankus.

Oficialioji forumo dalis bai
gėsi 11:40 v.r. Priešpiečiuose 
prie tų pačių stalų, buvo gera 
proga arčiau pabendrauti ir pa
nagrinėti šio forumo svarbą, jo 
tikslus, bei pasikeisti nuomonė

mis. 12:33 p.p. buvo pristatytas 
pagrindinis kalbėtojas, Slovėni
jos Respublikos ambasadorius 
JAV Samuel Zbogar, kuris 17 
minučių kalboje pažėrė daug 
įdomių verslo galimybių toms, 
ypač Rytų Europos, valstybėms, 
kurios buvo, yra ar bus priimtos 
į Europos Sąjungą. Jis taip pat 
priminė šiltėjančio klimato grės
mę ir jo  padarinius. Po ambasa-

Dr. Stepo Mato nuotr.

doriaus kalbos buvo laiko tik 
trumpiems klausimams, nes am
basadorius turėjo skubiai išvykti 
dėl ankstyvesnių įsipareigojimų. 
Nors forumas baigėsi 1:02 p.p., 
forumo pravedėjas Don Esaro- 
ve siūlė ir toliau, neformaliai, 
tęsti susirinkusiųjų pabendravi
mą. Tuo siūlymu forumo daly
viai pasinaudojo.

Algirdas V. Matulionis

KOMENTARAI -  RINKIMAI, 2008

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

III.

Šios įtakos nesusilpnino 
"valstybininkų" klano žmonių - 
patarėjo užsienio politikai Ed- 
mino Bagdono ir patarėjo nacio
naliniam saugumui Ryčio Mu- 
raškos - gėdingas priverstinis pa
sitraukimas "Turniškių skanda
lo" metu. Nepaisant formalių pa
reigų, manoma, kad šiuo laiko
tarpiu egzistuoja tokia reali 
sprendimų priėmimo schema.

Įtakingiausiu prezidento pa
tarėju laikytinas Valteris BA- 
LIUKONIS, formaliai preziden
tūroje atsakingas už užsienio po
litiką. Šis asmuo, manoma, yra 
aukščiausias "valstybininkų" 
klano žmogus prezidentūroje. 
V.Baliukonis palaiko tiesiogi
nius ryšius su klano vadu A.Ja- 
nuška, visais kitais svarbią įta
ką turinčiais grupės nariais. 
Pastebėtina, kad atskirais klau
simais nesugebant paveikti vals
tybės vadovo, pasitelkiami įvai
rūs "valstybininkų" klano vado
vaujantys nariai. Tai ir Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslo instituto 
direktorius Raimundas Lopata, 
ir klano veikėjas A.Siaurusevi- 
čius, taip pat žinomas kaip 
"Siauras", V.Adamkaus ilgame
tis draugas Raimundas Mieže

lis, kiti žinomi ir nežinomi as
menys. Tiesiogiai su valstybės 
vadovu bendrauja ir pats A.Ja- 
nuška.

Kitas svarbus "valstybinin
kas" - prezidento patarėjas Min
daugas Ladiga. Jis yra D.Daba- 
šinsko kuruojamos VSD Pirmo
sios (žvalgybos) valdybos parei
gūnas. Į prezidentūrą M.Ladiga 
deleguotas, kai atsistatydinti iš 
šių pareigų buvo priverstas šios 
grupės narys ir artimas D.Daba- 
šinsko bendražygis VSD parei
gūnas R.Muraška.

Klane aktyvus ir Respubli
kos prezidento patarėjas Simo
nas ŠATŪNAS, dirbantis prezi
dentūros Užsienio politikos gru
pėje. Šis asmuo aktyviai palai
ko ryšius su VSD vadovais, ypač 
VSD generalinio direktoriaus 
pavaduotoju Dariumi Jurgelevi
čiumi, taip pat žinomu kaip 
"Mergaitė". S.Šatūnas yra VU 
TSPMI Globėjų tarybos narys. 
Priminsime, kad šios tarybos na
rys yra ir UAB "Dujotekana" va
dovas Rimandas Stonys, kiti 
"valstybininkų" klano nariai. 
S.Šatūno sutuoktinė Živilė Ša- 
tūnienė paskirta VSD Trečiosios 
valdybos viršininko pavaduoto
ja, taip pat įdarbinta dėstytoja

VU TSPMI.
Iš Lietuvos Respublikos 

prezidento patarėjo vidaus po
litikos klausimais pareigų iš
stūmus V.Adamkaus rinkimų 
štabo vadovą D.Gudelį, į jo  
vietą "valstybininkų" deleguo
jamas VU TSPMI docentas, 
daugybės viešųjų įstaigų val
dybų, tarybų  narys Lauras 
BIELINIS. Jis yra Maskvos 
valstybinio M .Lomonosovo 
universiteto aspirantas, čia ap
gynęs marksizmo-leninizmo 
kandidato disertaciją. Nors 
L.Bielinis buvo aktyvus "vals
tybininkų" grupės interesų gy
nėjas viešojoje erdvėje, pasky
rus j į  prezidento patarėju šio 
asmens įtaka sumažėjo. Vis 
dažniau klano nariai reiškia 
nusivylimąjo veikla ir kompe
tencija ginant grupės interesus.

Konstitucija ir įstatymai nu
mato, kad prezidentas skiria 
apylinkių, apygardų, apygardų 
administracinių teismų, Vyriau
siojo administracinio teismo 
teisėjus, pirmininkų pavaduoto
jus, skyrių pirmininkus ir teis
mo pirmininkus, keičia jų  dar
bo vietas, Seimui pritarus ski
ria Apeliacinio teismo teisėjus, 
šio teismo vadovus, taip pat tei

kia Seimui skirti Aukščiausio
jo  Teismo bei tris Konstituci
nio Teismo teisėjus, jų  vadovus. 
Už šią sritį prezidentūroje at
sakinga prezidento patarėja tei
sės klausimais, Teisės departa
mento vadovė Aušra RAULIC- 
KYTĖ. Ji dėl savo charakterio 
ir k itų  savybių nelaikytina 
"valstybininkų" klano nare, ta
čiau jai didelę įtaką daro Kon
stitucinio Teismo pirmininkas 
Egidijus Kūris. A.Rauličkytė 
yra buvusi E.Kūrio įsteigto ir 
šiuo metu jo  įpėdinio R.Lopa- 
tos vadovaujamo VU TSPMI 
direktoriaus pavaduotoja. Bū
tent E.Kūris ir "valstybininkų" 
klanas ją  parinko pakeisti susi
kompromitavusį ir atsistatydin
ti priverstą Haroldą Šinkūną. 
Tačiau A.Rauličkytė yra daug 
savarankiškesnė nei prieš tai 
buvęs H.Šinkūnas.

Prezidentui didelę įtaką turi 
jo  asmeninė asistentė Božena 
Krasovskaja, su prezidentu ją  
sieja glaudūs asmeniniai ryšiai. 
Nėra duomenų, kad B.Krasov- 
skaja kištųsi į politinius proce
sus. Ji laikoma labai ištikima as
meniškai prezidentui V.Adam- 
kui. Didelę įtaką turi prezidento 
patarėja - atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė. Ji nėra "valstybi
ninkų" klano narė, tačiau, ma
tyt, suprasdama šių įtaką, vyk
do jų  politiką. Nors Ramūnas 
Vilpišauskas formaliai yra pre
zidento patarėjų koordinatorius 
ir prezidento patarėjas ekonomi

kos klausimais, nors jo  įtaka pre
zidentui nemaža, tačiau priima
miems sprendimams, kurie gali 
liesti mūsų nagrinėjamos orga
nizuotos grupuotės interesus, - 
minimali.

Prezidentūroje dirba dar 
maždaug apie 30 politinio pa
sitikėjimo tarnautojų: patarėjų, 
patarėjų pavaduotojų, konsul
tantų ir kitų, tačiau jų  įtaka lai
kytina nereikšminga. Naudoda
masis prezidento įgaliojimais, 
asmeniniu V.Adamkaus autori
tetu ir įtaka jam, "valstybinin
kų" klanas plečia savo interesų 
zoną į kitas valstybės instituci
jas, o per tai daro įtaką valsty
bėje vykstantiems politiniams 
ir ekonominiams procesams. 
Jei atidžiau panagrinėsime šios 
grupuotės kontroliuojamas ins
titucijas, dažnu atveju pastebė
sime, kad jos veikla atskaitin
ga prezidentui, o vadovai yra 
skiriami prezidento.

VALSTYBĖS SAUGUMO 
DEPARTAMENTAS

Ši svarbiausia šalies nacio
naliniu saugumu turinti rūpintis 
institucija, kurios funkcijos ap
ima žvalgybą, kontržvalgybą, 
ekonominių valstybės pagrindų 
apsaugą, kontroliuojančią vals
tybės paslapčių apsaugą ir kitas 
svarbias valstybės suverenitetui 
apsaugoti sritis, nuo pat 1998 m. 
birželio mėnesio, kai A.Januš- 
kos dėka jos generaliniu direk
toriumi buvo paskirtas M.Lau- 
rinkus. (Bus daugiau)

bernardinai.lt
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C H IC A G O , IL

Gegužės 3 d. 6 val. v. Jau
nimo centro salėje įvyks pop 
choro „Svajonė" (vad. Alina 
Šimkuvienė) koncertas „Ačiū 
Tau, Mainyte". Išgirsite vado
vės sukurtas bei aranžuotas dai
neles, jums dainuos mažieji vos 
3-jų metukų sulaukę daininin
kai. Koncerte dalyvaus tik pra
dedantys ir truputį jau pramo
kę mažieji „Dance-Duo" šokė
jai, žavės suaugusiųjų grupės ir 
mamyčių šokiai.

2008 „Art Attack", Lie
tuvių menininkų paroda Gin
taro vasarvietėje, 15860 La
keshore Rd., Union Pier, MI 
49129. Atidarymas su vaišė
mis, penktadienį, gegužės 2 
d., nuo 7 val. v. iki 10 val. v. 
Michigan laiku (EST). Daly
vaus Taiyda Chiapetta - vitra
žai ir gamtos menas, Otilija 
Kasparaitis - juvelyrika, Aldo
na Kaminskas - gintaro dar
bai, Aušrinė Kerr - odos dar
bai, Algimantas Kezys - ir Eu
genijus Krukovskis („Michi
gan ežeras: vanduo ir smėlis" 
serija) - fotografija, Laura La
pinskas - keramika, Raimun
das ir Raminta Lapšys - kris
talo menas, Marius Narbutai- 
tis - metalo skulptūra, Daina 
Rudaitis - tapyba ant šilko ir 
Jerry Strub - tapyba. Paroda

^JiERo'yt, Cleveland, OH#  V  % .
■ m 3 5 0

v
Sv. Kazimiero

lituanistinės mokyklos 
50-ties metų jubiliejus

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

Arkiv. metropolitas Sigi
tas Tamkevicius SJ, Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi-

Lietuvių fondo 45-as me
tinis narių suvažiavimas įvyks 
2008 m. gegužės 3 d. (šeštadie
nį). Registracija prasideda nuo 
8:30 v.r. iki 10 v.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.

tęsis šeštadienį nuo 11 val. r. 
iki 6 val. v. ir sekmadienį nuo 
12 val. r. iki 4 val. p.p. (EST 
laiku. Papildoma informacija: 
Gintaras ir Kristina Karaičiai, 
(tel. 269-469-3298) arba Auš
rinė Karaitis (tel. 708-369
1737; ausrin5@gmail.com

ninkas ir Kauno arkivyskupijos 
ganytojas atvyko iš Lietuvos ir 
dalyvavo lietuvių katalikų JAV 
sielovados konferencijos rengi
niuose balandžio 25 d., penk
tadienį, Čikagoje. Jis kalbėjo 
spaudos konferencijoje bei pa
rodos atidaryme Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje, balan
džio 26 d. Atnašavo šv. Mišias 
ir dalyvavo lietuvių katalikų 
JAV sielovados konferencijos 
programoje seserų kazimierie- 
čių Motiniškuose namuose.

LVKdelegatūra, AL Romos Ka
talikų federacija

ARGENTINA

LR Ambasada Argentino
je atidarė Lietuvos grafikos dar
bų parodą Buenos Airių provin
cijos sostinėje, La Platos mies
to Advokatų kolegijoje kovo 17 
dieną. Šia paroda pristatoma XX 
a. šeštąjį dešimtmetį Lietuvoje 
susiformavusi grafikos mokyk
la, jos vystymasis ir tendencijos.

Atidarymo metu tarė žodį 
Lic. Laura Tupe - Lietuvos Res
publikos ambasados pirmoji 
sekretorė , sveikindama visus 
susirinkusius. Taip pat kalbėjo 
Alfredo Sanucci, La Platos 
miesto Advokatų kolegijos pir
mininkas. Tokiu būdu Lietuvos 
ambasada Argentinoje minėjo 
Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo dieną.

Musų jaunieji muzikai -  Rita Čyvaitė-Kliorienė ir Darius Polikai- 
tis. D. Nasvyčio nuotr.

VASARĄ VO K IETIJO JE O RG ANIZUO JAM AS  
"EURO FESTIVALIS 2008"

Šių metų liepos 4-6 dienomis 
Vokietijoje pirmą kartą įvyks 
Europos lietuvių roko muzikos 
festivalis "Eurofestivalis 2008", 
kuris suburs įvairiose Europos 
šalyse gyvenančius lietuvių kil
mės muzikantus. "Panorome po 
Europą išsibarsčiusius jaunus ir 
talentingus menininkus suburti 
bendrai kultūrinei veiklai ir su
teikti jiems galimybes pristatyti 
savo lietuvišką kūrybą. Eurofes
tivalis - tai nepakartojama gali
mybė scenoje pasirodyti ne tik 
profesionaliems bei kūrybiškai 
subrendusiems atlikėjams, gy
venantiems už Lietuvos ribų, ta
čiau savo jėgas išbandyti ir jau
niesiems talentams" sakė šios 
idėjos įkvėpėjas, prie Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės įsikū
rusio Europos lietuvių kultūros 
centro direktorius Rimas Čup- 
linskas.

Roko muzikos festivalis 
vyks Vokietijoje, lietuviškosios 
Vasario 16-osios gimnazijos 
parke (Hiutenfelde), kur net tris 
dienas po atviru dangumi gros, 
bendraus bei patirtimi dalinsis 
įvairiose Europos šalyse muzi
kuojantys lietuviai. Vienintelė 
sąlyga - atliekami kūriniai turi 
būti savos kūrybos, ir, savaime 
suprantama, lietuviški.

Festivalis apjungia net kele
tą  prieš pusę m etų įsteigto 
ELKC veiklos tikslų: puoselėti

lietuvių kalbą bei kultūrą, remti 
ir skatinti naujas, originalias kū
rybines iniciatyvas, populiarin
ti bei garsinti Lietuvos vardą, 
propaguoti lietuviškąją kultūrą 
bei skatinti jos plėtrą už Lietu
vos ribų. Vienas svarbiausių šio 
renginio tikslų - realizuoti jau
nųjų Europos lietuvių sugebėji
mą ir norą būti ne tik pasyviais 
kultūros vartotojais, tačiau ir pa
tiems ją  kurti ir tapti svarbia jos 
dalimi", sakė ELKC direktorius.

"Eurofestivalis 2008" - neko
mercinis renginys, todėl dalyva
vimo sąlygos itin palankios. No
rintiems dalyvauti renginyje te
reikės sumokėti vienkartinį da
lyvio mokestį, kuris padengia 
nakvynės išlaidas bei suteikia 
teisę mėgautis lietuviškos mu
zikos garsų kupina savaitgalio 
programa. Už simbolišką kainą 
bus siūloma užsisakyti pusry
čius bei įsigyti vietoje gamina
mo maisto ir gėrimų.

Šiuo metu vyksta įvairūs pa
rengiamieji festivalio darbai, ku
riuose pagrindiniam renginio or
ganizatoriui ELKC įvairiapusiš
kai talkina Pasaulio lietuviųjau- 
nimo sąjunga, Vokietijos lietu
vių jaunimo sąjunga bei Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė.

Plačiau apie festivalį skaity
kite svetainėje www.eurofesti- 
valis.org

Europos lietuvių kultūros centras

KVIEČIAME ATSILIEPTI LIUCIJOS ANDRIJAUSKAITĖS - 
GRIŠONIENĖS ARTIMUOSIUS

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

Dievo M otinos Nuolatinės Pagalbos 
Parapijos salėje ir svetainėje

•  Iškilmingoji dalis
•  M eninė programa
•  M okyklos vaizdai ekrane
•  Vaišės ir pasilinksminimas v
•  Dalyvaus ir A u šro s  mokykla ir Tėvynės Ž ib u rė lia i• Auka: $10.00, vaikam s nemokamai

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

omeararaiv@yahoo.com

Lietuvos Respublikos am
basada Argentinoje maloniai 
kviečia atsiliepti Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyvenan
čius Lietuvos atstovo Urugva
juje (iki 1977 m.) Anatolijaus 
Grišono sutuoktinės, ponios 
Liucijos Andrijauskaitės - Gri- 
šonienės artimuosius.

Ambasados žiniomis, po 
L.Andrijauskaitės - Grišonie- 
nės mirties, Lietuvos diploma
tinės atstovybės Urugvajuje 
dokumentus į JAV išvežė jos 
giminaitė vokiečių kalbos mo
kytoja, kurios nei vardo, nei 
pavardės ambasada nežino.

Lietuvoje nėra išlikusių Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
Urugvajuje veiklą atspindinčių 
dokumentų, kurie yra ypatingai

svarbūs šiemet Lietuvai minint 
diplomatinės tarnybos 90-me- 
tį, ir galėtų papuošti rengiamos 
parodos stendą bei būti Lietu
vos diplomatijos istorijos liudi
ninkais ateityje.

Asmenis, pažįstančius L. 
Andrijauskaitės - Grišonienės 
šeimos artimuosius, maloniai 
prašome jiems perduoti šį pra
nešimą arba suteikti prašomą 
informaciją Lietuvos ambasa
dai Argentinoje adresu:

Calle Mendoza 1018 (1428), 
Buenos Aires - Capital Federal, 
Argentina. Tel.: + 54 11 4788 
2153, Faks.: +54 11 4785 7915

El. paštas: ambasada@litu- 
ania.org.ar

Lietuvos Respublikos ambasa
dos Argentinos Respublikoje inf.

mailto:ausrin5@gmail.com
http://www.eurofesti-valis.org
http://www.eurofesti-valis.org
mailto:omeararaiv@yahoo.com
mailto:ambasada@litu-ania.org.ar
mailto:ambasada@litu-ania.org.ar
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Lietuvos prezidentas V.Adamkus NATO valstybių vadovų konferencijoje įtikino Vokietijos kanclerę 
Angel Merkel, kad pakeistų savo nuomonę ir būtų už Ukrainos ir Gruzijos priėmimą į NATO.

NATO nuotr.

LIETUVOS SEIMAS VANGIAI IMASI PRIPAŽINTI KOSOVĄ
pažinusių jo  suverenumo.

Beveik prieš m ėnesį Sei
mas pradėtą nepriklausomybės 
pripažinimo procedūrą sustab
dė, mat diskusijų sukėlė nuta
rimo tekstas. Tuomet užsimin
ta, kad Lietuvai pyktis su Ser
bija nenaudinga dėl verslo in
teresų augančioje Balkanų rin
koje. Investuotas kapitalas jo 
je  sudaro 5 proc. visų Lietu
vos užsienio investicijų.

Tačiau Seimui tik iš antro 
karto pritarus pradėti nepri
klausomybės pripažinimo pro
cedūrą, netrūko svarstymų, o 
kam Lietuvai tą  daryti.

„Tas Kosovo nepriklauso
mybės sprendimas yra ne ser
bams, ne albanams. Vakarų 
valstybės ten turi savo ekono
minių interesų ir dabar bando

tokiu būdu išsispręsti sau rei
kalingus dalykus. Mes ir klau
siame -  o kas Lietuvai iš to?“ 
-  sako Kęstutis Daukšys, Dar
bo partijos narys.

Tuo metu Justinas Karosas, 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas, sako, kad ES 
valstybių daugumai pritarus 
Kosovo nepriklausomybei ir 
„vadovaujantis solidarum o 
principu, Lietuva taip pat to
kią idėją palaiko“.

Kartu su nepriklausomybės 
pripažinimu Seimas Vyriausy
bei siūlo užmegzti ir diploma
tinius santykius su nuo Serbi
jos atskilusiu Kosovu.

Prie jo  nepriklausomybės 
pripažinimo procedūros Sei
mas grįš po mėnesio, kai išva
das pateiks komitetai.

„LENKIJA IR LIETUVA -  MŪSŲ PAGRINDINĖS  
R ĖM ĖJO S“

Vilnius, balandžio 22 d. 
Kai kuriems parlamentarams 
kyla klausimų, kokia gi Lietu
vai nauda iš Kosovo pripaži
nimo ir kam to apskritai reikia, 
praneša LTV naujienų tarnyba. 
Antradienį Seimas antrą kartą 
svarstė nuo Serbijos atskilusio 
Kosovo nepriklausomybės pri
pažinimą.

P irm ą kartą  sustabdžius 
procedūrą, Seimo valdantieji 
buvo užsiminę, kad toks vilki
nimas Lietuvai naudingas -  ne
norima pyktis su verslo inte
resais susaistyta Serbija.

Kosovo nepriklausomybę 
pripažino dauguma Europos 
sąjungos šalių. Lietuva -  tarp 
šešių valstybių, kol kas nepri-

AFGANISTANE LIETUVOS 
KARIŲ PAMAINA

Alytus, balandžio 22 d. Ant
radienį Alytaus miesto Rotušės 
aikštėje vyko į tarptautinę mi
siją Afganistane išvykstančios 
Lietuvos vadovaujamos Goro 
provincijos atkūrimo grupės 
septintosios pamainos (PAG-7) 
karių palydėtuvės. Būrys sufor
muotas Kunigaikštienės Biru
tės motorizuotojo pėstininkų 
bataliono karių pagrindu - iš vi
so apie 140 karių. PAG-7 vadu 
paskirtas pulkininkas leitenan
tas Ramūnas Baronas.

Kartu su lietuviais PAG-7 
Afganistane tarnaus kariai iš 
Danijos, Gruzijos, JAV, Kroa
tijos ir Ukrainos.

Naujoji karių pamaina į Af
ganistaną išvyks balandžio pa
baigoje. Lietuvos vadovaujama 
PAG misija pradėjo veikti 2005 
m. birželio mėnesį.

PAG yra NATO Tarptauti
nėms saugumo paramos pajė
goms (ISAF) priklausanti Lie
tuvos vadovaujama bendra ka
rinė ir civilinė misija.

Viena iš pagrindinių PAG 
užduočių - padėti Afganistano 
valdžiai plėsti įtaką provincijo
je, užtikrinti saugumą ir suda
ryti tinkamas sąlygas provinci
jai atkurti. LGĮTIC

Lvovas, balandžio 23 d. 
(ELTA). Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenka pavadino Len
kiją ir Lietuvą pagrindinėmis jo  
šalies buvimo Europos ir euro- 
atlantinėse struktūrose rėmėjo
mis. „Lenkijos prezidentas, vy
riausybė ir visuomenė deda di
džiules pastangas Ukrainos la
bui“, -  sakė V. Juščenka per 
spaudos konferenciją Lvove.

„Dėkoju Lenkijai ir Lietuvai 
už darnias pastangas, kuriomis

siekiama, kad Ukraina integruo
tųsi į Europos ir euroatlantines 
struktūras“, -  pridūrė Ukrainos 
prezidentas.

Anot V. Juščenkos, Lenkija 
remia Ukrainą tarptautinėje are
noje, nors dviejų šalių istorijoje 
yra sunkių momentų.

„Ukrainiečiai ir lenkai įsten
gė atleisti vieni kitiems už pra
eities įvykius ir paduoti rankas. 
Praeitis mūsųjau nebeslegia“, -  
pabrėžė Ukrainos prezidentas.

(Atkelta iš 5 psl.)
IR DABAR...
sumenkinimą ar neigimą, jeigu 
šie veiksmai nukreipti prieš tam 
tikrą tautą, rasę ar religiją. Baus
mė už visus minėtus nusikalti
mus negalės būti mažesnė negu 
įkalinimas nuo vienerių iki tre
jų  metų. Valstybės institucijos 
privalės pačios pradėti tokių nu
sikaltimų tyrimą nelaukdamos 
nukentėjusiojo skundo. Rasisti
nius ar ksenofobinius motyvus 
privalu vertinti kaip sunkinan
čias aplinkybes nagrinėjant ki
tus nusikaltimus.

Priimant šį teisės aktą dau
gelis naujųjų ES šalių, tarp jų  ir

Lietuva, pritarė jam su sąlyga, 
kad Europos Komisija per dve
jus metus ištirs ir pateiks ataskai
tą, ar tikslinga numatyti panašias 
priemones už neapykantos kurs
tymą, pritarimą genocidui ar nu
sikaltimų žmonijai neigimą, pa
grįstą kitais motyvais negu ra
sė, religija ar tautybė. Tarp to
kių minimi socialinis statusas ar 
politiniai įsitikinimai -  jų  krimi- 
nalizavimas įpareigotų bausti už 
viešą pritarimą stalinizmo ir pa
našių režimų nusikaltimams. 
Balandžio 8 d. Briuselyje Euro
pos Komisija bei ES Tarybai pir
mininkaujanti Slovėnija suren
gė svarstymą šia tema. LRT

LIETUVA IR PASAULIS
Jeigu Gruzijos ir Rusijos santykiai pasidarys dar labiau 

įtempti, Lenkijos ir Lietuvos prezidentai solidarumo vardan vyks 
į Tbilisį. Tai planuoja padaryti Lech Kaczynski ir Valdas Adam
kus, rašo Lenkijos dienraštis Dziennik. Iki šiol nė vienas Euro
pos ir Amerikos vadovas nesiryžo tokiam žingsniui. "Svarsto
me visus variantus. Bet prieš žengdamas tolesnius žingsnius 
Gruzijos klausimu, prezidentas norėtų pasitarti su premjeru", - 
sakė laikraščiui Lenkijos prezidento kanceliarijos užsienio rei
kalų biuro direktorius Mariusz Handzlik. Galimo L. Kaczynski 
vizito į Gruziją iniciatyva turi būti suderinta su šalies vyriausy
be. Lenkijos prezidentas nori, kad Kremlius negalėtų naudotis 
nuomonių skirtumu tarp prezidentūros ir ministrų kabineto.

Baltarusija balandžio 22 d. atsiprašė dėl Lietuvos žurnalis
tų  sulaikymo Minske praėjusį mėnesį. Atsiprašymą perdavė Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijoje lankęsis Baltarusijos am
basadorius Lietuvoje Vladimir Dražin, pranešė ministerija. Lie
tuvos radijo ir televizijos žurnalistė ir operatorius buvo sulai
kyti kovo 25 dieną išvaikant mitingą, kuris surengtas Baltarusi
jos opozicijai minint 90-ąsias šalies nepriklausomybės nuo Ru
sijos metines. Iškart po to į Užsienio reikalų ministerija buvo 
iškviestas pasiaiškinti ambasadorius V. Dražin, jam  įteikta no
ta. Iš viso per opozicijos protestus kovo 25 dieną Baltarusijoje 
buvo sulaikyti mažiausiai 105 žmonės.

Tauragės apskrities vaikai turės galimybę šią vasarą turi
ningai leisti atostogas. Londone antrojoje Didžiosios Britani
jos lietuvių labdaros vakarienėje jos svečiai neturtingų šeimų 
vaikams paaukojo dvigubai daugiau nei pernai - per 250 tūkst. 
litų. Dar tiek pat lėšų ketina skirti Švietimo ir mokslo ministeri
ja  bei Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės savivaldybės. Už 
minėtas lėšas planuojama organizuoti vasaros stovyklas, kurio
se skurdžiausios pagal statistiką Tauragės apskrities vaikai tu
rės galimybę tobulinti žinias, dalyvauti kultūriniuose ir meni
niuose renginiuose, gaus nemokamą maitinimą.

Įspūdingoje labdaros vakarienėje Londone dalyvavo vie
nas žinomiausių kulinarų, virtuvės virtuozas Jamie Oliver, taip 
pat garsūs aktoriai Dexter Fletcher, Jason Fleming, vienas ži
nomiausių menininkų Jonathan Yeo, per 300 Didžiosios Brita
nijos ir Lietuvos verslininkų. Šio labdaros renginio idėjos auto
rius - Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas 
Ušackas. Vakaro metu skambėjo ištraukos iš Dalios Ibelhaup- 
taitės režisuotos V. A. Mocarto operos "Užburtoji fleita". Viena 
iš renginio organizacinio komiteto narių režisierė D. Ibelhaup- 
taitė svečiams papasakojo, kad kas ketvirtas Lietuvos nepilna
metis gyvena ties skurdo rizikos riba, o tai yra vienas blogiau
sių rodiklių Europos Sąjungoje. Tauragės apskrityje skursta be
veik kas trečia šeima, net 37 proc. (apie 7500 vaikų) besimo
kančių apskrities mokyklose dėl sunkios padėties šeimose gau
na nemokamą maitinimą. "Mūsų labdara remia daugiavaikių 
šeimų vaikus. Beveik pusė tokių šeimų, kurios augina tris ir 
daugiau vaikų, yra atsidūrusios už socialinės rizikos ribos.Tau- 
ragės apskrityje socialiai remiamose šeimose auga 2338 vaikai. 
Mūsų tikslas - pasiekti kiekvieną iš jų", - kalbėjo režisierė D. 
Ibelhauptaitė.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono štabas šią savaitę dalyvauja bendruose Bal
tijos bataliono štabo mokymuose "Sumanus vilkas", kurie vyksta 
Estijos Tartu mieste. Mokymams vadovauja Baltijos bataliono 
vadas majoras Remigijus Baltrėnas. Mokymuose, kuriuose da
lyvauja Baltijos bataliono štabo atstovai iš Estijos bei Latvijos, 
siekiama tobulinti sprendimo priėmimo proceso procedūras. Šios 
procedūros tobulinamos taktinių pratybų naudojant žemėlapį 
metu, organizuojant bendrus štabo ir atskirus štabo skyrių pasi
tarimus. Štabas taip pat susipažins su bataliono vadaviečių stan
dartinėmis procedūromis bei stabilizavimo operacijomis.

Baltijos bataliono mokymai organizuojami ne pirmą kar
tą. Šių metų vasario 5-7 dienomis Algirdo batalione buvo su
rengti mokymai, kurių metu kariams buvo pristatytos Baltijos 
bataliono štabo ir padalinių užduotys. Trišalis Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos batalionas pradėtas formuoti 2007 m. gegužę. Jo 
užduotis - pasirengti vykdyti užduotis NATO greitojo reagavi
mo pajėgų sudėtyje. LGĮTIC
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjun
gos geriausių 2007 metų disertacijų apdovanojimų iškilmėse. www.president.lt

KVIETIMAS Į XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ

Maloniai kviečiame Jus da
lyvauti XIV pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos (PLMK) 
simpoziume, kuris vyks 2008 
m. lapkričio 27-30 d., Lemon- 
te, Illinois valstijoje, JAV.

Simpoziumų tikslas - su
burti išeivijoje ir Lietuvoje gy
venančius lietuvius mokslinin
kus bei kultūros ir meno atsto
vus į bendrą renginį, siekiant 
sustiprinti tarpusavio ryšius, 
skatinti dalintis savo pasieki
mais mokslinių tyrimų, kultū
ros ir meno srityse.

PLMK simpoziumai pradė
ti organizuoti 1969 metais JAV 
Lietuvių Bendruomenės ini
ciatyva. Pirmieji penki simpo
ziumai (1969-1981), dėl "ge
ležinės uždangos", dalyvių iš 
Lietuvos beveik nesulaukda
vo. Į simpoziumus atvykdavo 
kitose užsienio valstybėse gy
venantys lietuviai. Tik vėles
niais metais mokslininkams iš 
Lietuvos atsirado didesnė ga
limybė dalyvauti JAV organi
zuojamuose simpoziumuose. 
Malonu pažymėti, kad po Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m., ši JAV Lietuvių 
Bendruomenės iniciatyva su
laukė didelio tiek Lietuvos, 
tiek užsienio lietuvių akademi
nės bendruomenės palaikymo. 
Paskutinysis XIII PLMK sim
poziumas, kuris buvo organi
zuotas 2005 m. Lietuvoje, su
laukė per 350 dalyvių iš Lie
tuvos bei užsienio valstybių. 
Tikimės, kad šiemet į simpo
ziumą taip pat susirinks gau
sus dalyvių būrys.

Simpoziumai organizuojami 
kas treji metai Lietuvoje ir JAV 
pakaitomis. XIV PLMK simpo-

APDOVANOTA RUSŲ ŽURNALISTĖ
Sankt Peterburgas, balan

džio 25 d. Radijo stoties "Rusi- 
ja-Sankt Peterburgas" korespon
dentei Elenai Medvedevai įteik
tas specialus prizas "Už Sankt 
Peterburgo ir Baltijos šalių ver

ziumą organizuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba 
kartu su Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministerija, 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentu prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės, Lietuvos 
Mokslų akademija, Lietuvos 
Mokslo taryba, Lietuvos Moks
lininkų sąjunga.

XIV MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMO APIMTIS
Simpoziumo rengėjai kvie

čia jus pateikti ne tik praneši
m ą iš savo mokslinių arba kū
rybinių darbų, bet taip pat pa
sinaudoti proga išgirsti apie 
daugybę svarbių ir nuostabių 
pasiekimų, kuriuos atlieka lie
tuviai mokslininkai užsienyje 
bei Lietuvoje. Taip pat bus ge
ra proga gvildenti naujas moks- 
lines-kūrybines kryptis ir situ
acijas, su kuriomis susiduria
ma, puoselėjant mokslo ir kul
tūros pažangą ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje. Bus aptartos 
komunikacijos priemonių įvai
rovės ir jų  įtaka susižinojimui, 
bendravimui bei švietimo ug
dymui. Bus bandoma apmąstyti 
globalizacijos grėsmes ir nau
dą moksliniam išsivystymui; 
pavojų tautinei kultūrai; Lietu
vos ir išeivijos lietuvių vienų į 
kitus požiūrį ir bendravimo 
naudą.

Simpoziumo metu planuo
jama aptarti pasaulio energeti
kos, aplinkosaugos, visuome
nės sveikatos, informacinių 
technologijų iššūkius ir kitas 
naujausias mokslinių tyrimų 
krypčių temas. Bus nagrinėja
mos lietuvių tautos identiteto 
išlaikymui svarbios temos: li
tuanistinis švietimas išeivijoje,

slo ir kultūros ryšių stiprinimą".
Šį prizą įsteigė Lietuvos ge

neralinis konsulatas Sankt Peter
burge ir Šiaurės Vakarų Rusijos 
žiniasklaidos priemonių asocia
cija. Rusų žurnalistė įvertinta už

lietuvių archyvų, bibliotekų, 
galerijų perspektyvos ir pan. Iš
sami simpoziumo programa 
bus sudaryta pagal mokslinių 
pranešimų tezes, kurias pateiks 
lietuvių mokslininkai ir kiti kū
rėjai iš viso pasaulio.

Numatytos simpoziumo te
mos randamos šio kvietimo 
priedėlyje.

REGISTRACIJA
Norinčius dalyvauti XIV 

PLM K simpoziume maloniai 
prašome iki 2008 m. birželio 
30 d. re g is tru o tis  ad resu  
http://www.mks14.com Sim
poziumo dalyviai kviečiami 
pateikti siūlymus pranešimų 
skaitymui.

Prelegentai prašomi, pa
teikti šią informaciją: temos 
pavadinimą; autorių pavardes 
ir vardus; darbovietės pavadi
nimą; pašto adresą, el. pašto 
adresą, telefono numerį su ša
lies kodu, fakso numerį, je i
gu turimas; trum pą CV (tik 
pagrindinio autoriaus); abst
raktą.

Visa paraiška, išskyrus ad
resus, turi sutilpti į vieną pus
lapį, neviršijant 450 žodžių 
(Word formatu, New Roman 
arba Arial raidėmis). CV ir abst
raktas pateikiami lietuvių bei 
anglų kalba. Registracijos ga
vimas bus patvirtintas elektro
niniu paštu. Visa informacija, 
susijusi su registracija, prane
šimų skaitymu, sesijų ir sekci
jų  apimtimi, pateikta minėtoje 
interneto svetainėje. Iškilus ne
aiškumams kitais simpoziumo 
reikalais, malonėkite kreiptis 
adresu: mks.xiv@att.net.

XIV PLMK simpoziumo organi
zacinis komitetas

reportažus apie šių metų vasa
rio 16 dieną Sankt Peterburge 
surengtą Lietuvos keramikos 
meistrų parodą, Sankt Peterbur
go ryšius su Baltijos šalimis, Ka
liningrado socialinę ir ekonomi
nę plėtrą bei kita. LGĮTIC

KULTŪROS KRONIKA
Visos Lietuvos bibliotekininkai balandžio 21 d. savo skaity

tojus pasitiko apsirėdę juodai ir iškėlę vėliavas su užrašais "Skur
do zona". Įvairiais būdais: uždegdami gedulo žvakeles ar rašydami 
peticijas, dėmesį į apverktiną bibliotekų būklę ir per mažus dar
buotojų atlyginimus, kurie yra žemiausi, palyginti su kitų kultūros 
darbuotojų, bibliotekininkai bandė atkreipti ir anksčiau. Vadina
moji "Skurdo zonos" paskelbimo akcija tapo įžanga į Nacionalinę 
Lietuvos bibliotekininkų savaitę, kurios šūkis - "Skaityk-laisvėk- 
tobulėk". Akciją, nukreiptą prieš skurdą, inicijavo Lietuvos biblio
tekininkų draugija. Nors "Skurdo zonos" akcija truko tik vieną die
ną, visą savaitę bus renkami gyventojų parašai, kad būtina skirti 
daugiau pinigų bibliotekų fondų papildymui, patalpų renovacijai 
ir didinti bibliotekininkų atlyginimus. Vėliau šie parašai bus įteikti 
įvairių valdžios institucijų atstovams.

Rusnės bendruomene kasmet pakviečia žuvis mėgstančius pa
sižmonėti prieplaukoje ant Atmatos upės kranto. Kasmet turizmo 
sezono pradedamas švente, pavadinta "Šaktarpis", kuris reiškia le
donešio pradžią. Tada netrūksta muzikos, šokių, žaidimų, įvairių 
varžybų, kulinarinių patiekalų ir apdovanojimų. Čia žmones susi
pažįsta ir su potvyniu. Rusnė, kaip nė viena kita pamario vieta, 
šimtmečiais kenčia potvynius, bet daugelio kartų išgyventos dra
mos žmonių iš ten neišvijo, nes jie džiaugiasi tuo, ką turi.

"Sugrįžimai 2008" festivalis prasidėjo balandžio 6-ąją Lietu
vos filharmonijoje, kurį rengia Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Per 
šešias savaites bus surengta septyniolika koncertų Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilkaviškyje ir Kaišiadorių apylinkėje. Fes
tivalį pradėjo Darmštato simfoninins orkestras iš Vokietijos. Orkest
re groja lietuvaitė smuikininkė Dalia Stulgytė-Schmalenberg. Jau
niausia festivalio dalyvė - Mirga Gražinytė, pernai laimėjusi tarp
tautinį Zoltano Kodaly choro dirigentų konkursą Budapešte ir pia
nistas Gintaras Pamakštys, studijuojantis Londone.

Kristinos Gricienės, Suomijoje studijuojančios vargonininkės 
koncertas bus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ten programą at
liks ir Šiaulių kamerinis choras "Polifonija". Koncertuos violon
čelininkė Agilė Storyk iš Toronto, Kanada. Taip pat gros violonče
lininkas Alan Šimkonis ir saksofonistas Arvydas Kazlauskas. Klau
sytojai galės gėrėtis Juliardo muzikos mokyklos absolvento pia
nisto Gabrielio Aleknos grojimu.

"Sugrįžimų" baigiamasis koncertas bus gegužės 15 d., vėl Fil
harmonijos salėje, Vilniuje. Ten dainuos tenoras solistas Gedimi
nas Varna-Tiškevičius, kuris studijuoja Londone.

Kauno muzikiniame teatre šeštą kartą pastatyta viena popu
liariausių pasaulyje operečių - Franz Lehar "Linksmoji našlė". Jos 
turinys kalba apie XX amžiaus aristokratų saulėlydį ir bankrutavu
sius didikus, kurių vietas užima nekilmingi visuomenės sluoks
niai. Tą operetę naujai pastatė buvęs Kauno muzikinio teatro di
rektorius, o dabar režisierius Gintas Žilys. Jo rūpesčiu Kaune buvo 
pastatyta ir K. Banaičio "Jūratė ir Kastytis" opera. Po pirmojo Vie
noje 1905 metais operetės pastatymo, "Linksmoji našlė" nenueina 
nuo scenų visame pasaulyje. Pagrindinius vaidmenis sukūrė solis
tai K. Alčiauskis ir K. Siurbytė.

Paskutinis tenoro Luciano Pavarotti koncertas Torine vyko 
pagal fonogramą. Apie tai rašo neseniai išleista knyga apie daini
ninko gyvenimą. 2006 m. L. Pavarotti dar nežinojo apie savo ligą 
- vėžį, nors dideli skausmai j į  kankino keletą mėnesių. Orkestras 
apsimetė grojantis, o dirigentas diriguojantis ir L. Pavarotti apsi
metė dainuojantis. Jis jau tada naudojo vežimėlį. Koncertas pavy
ko gražiai, niekas nesuprato techninės gudrybės. Tuo metu būdavo 
atšaukiami jo koncertai. Po chemoterapijos jis norėjo grįžti į sce
ną, bet susilaukė aštrios kritikos už vaizduotą dainavimą.

http://www.president.lt
http://www.mks14.com_Simpoziumo_dalyviai_kvie%c4%8diamipateikti_si%c5%ablymus_prane%c5%a1im%c5%b3skaitymui
http://www.mks14.com_Simpoziumo_dalyviai_kvie%c4%8diamipateikti_si%c5%ablymus_prane%c5%a1im%c5%b3skaitymui
http://www.mks14.com_Simpoziumo_dalyviai_kvie%c4%8diamipateikti_si%c5%ablymus_prane%c5%a1im%c5%b3skaitymui
http://www.mks14.com_Simpoziumo_dalyviai_kvie%c4%8diamipateikti_si%c5%ablymus_prane%c5%a1im%c5%b3skaitymui
mailto:mks.xiv@att.net
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Vasario mėnesį 12 - 14 dienomis Argentinoje lankėsi Lietuvos televizijos programa "Nepriklausoma 
paieškų tarnyba". PLJS valdybos Pietu Amerikos atstovo Juan Ignacio Fourment Kalvelis nuotr.

Buvusiai Vilties Draugijos valdybos narei

A.f A.
MATILDAI MARCINKIENEI
pabaigus šios žemės kelionę, užuojautų reiškiame 
dukrai ILONAI, sūnui A RŪN U I, v isiem s 
artimiesiems, idėjos draugams ir bendraminčiams. 

Vilties Draugijos Valdyba

TELEVIZIJOS PROGRAMA 
"NEPRIKLAUSOMA PAIEŠKŲ TARNYBA"

Per viešnagę Argentinoje 
“Nepriklausoma paieškų tarny
ba” programos vedėja Palmira 
Galkontaitė ir operatorius Aud
rius Gudeliūnas filmavo, rinko 
medžiagą, aplankė Argentinos 
lietuviškas draugijas ir bendra
vo su lietuviais ir argentiniečiais.

Vasario 12 d., jie lankėsi "Ar
gentinos Lietuvių centro" patal
pose. Draugijos nariai susirinkę 
bendravo su svečiais. Tarpjų bu
vo ir Fernando Daratėnas, Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos tarybos pirmininkas 
(ALOST), ir Artūro Mičiūdas, 
"Argentinos Lietuvių centro" 
valdybos pirmininkas.

Vasario 13 d. programos at
stovai lankėsi pas Raubų šeimą 
irjiems parodė reportažą apie gi
mines Lietuvoje. Jie palaikė šio
kį tokį ryšį, bet niekada vieni ki
tų nebuvo matę. Tai labai emo
cingas momentas, kai šeima iš

Argentinos pusės galėjo matyti 
savo artimuosius gyvenančius 
Lietuvoje, kaip jie gyvena ir t.t.

Paskui visi papietavo " Lie
tuvių Susivienijimo Argentino
je" patalpose. Taip pat ten susi
rinko visa draugijos valdyba ir 
jos pirmininkas Jorge Brazaitis.

Į "Argentinos L ietuvių  
centrą" ir "Lietuvių Susivieniji
mą Argentinoje" atvyko ir daly
vavo centrų nariai, lietuvių kil
mės žmonės, kuriems svarbu 
rasti savo gimines Lietuvoje.

Vasario 14 d., LNK atstovai 
aplankė Berisso miestą. Pir
miausia jie svečiavosi FM Di
fusion, kurioje veikia lietuviška 
radijo valandėlė "Ecos de Litu- 
ania", kurjie filmavo radijo pro
gramos prodiuserių darbo vietą. 
Berisso mieste taip pat apsilan
kė "Mindaugo" lietuvių kultūros 
draugijoje, kur susitiko su val
dybos nariais, o paskui įvyko pa

grindinis renginys Berisso "Ne
muno" lietuvių kultūros draugi
jos patalpose. Čia susirinko 
žmonės ir abiejų draugijų, ku
rie norėjo ieškoti savo artimųjų 
Lietuvoje.

Visa "Nepriklausomos pa
ieškų tarnybos" apsilankymąAr- 
gentinoje globojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS). 
Juan Ignacio Fourment Kalve
lis, PLJS Pietų Amerikos atsto
vas, sakė: "esu labai laimingas, 
kad jaunimo sąjunga gali prisi
dėti savanoriškai prie garbingų 
svečių iš Lietuvos viešnagės. 
Manau, kad šitas darbas yra 
svarbus ir naudingas mūsų Ar
gentinos lietuvių bendruomenės 
nariams".

"Nepriklausomos paieškų 
tarnybos" apsilankymą rėmė 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos Res
publikos vyriausybės. PLJS inf.

Mielai ilgų metų bičiulei

A.f A.
MATILDAI MARCINKIENEI
išėjus Negrįžtin, drauge su Jumis liūdėdama, 
nuoširdžiai užjaučiu Jos artimuosius ir visus 
Velionę gerbusius bei vertinusius.

Rūta Šakienė

A . f  A .

M A T I L D A I

M A R C I N K I E N E I

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos 
narei iškeliavus Amžinybėn, sąjungos valdyba 
reiškia gilią užuojautą dukrai ILONAI, sūnui 
ARŪNUI, giminėms ir visiems šeimos 
artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba

ŽUDYNIŲ BYLOJE - LIETUVOS KOMUNISTŲ  
PARTIJOS VEIKĖJO ŽYMĖ

Lietuva padeda Lenkijai 
vykdyti tyrimą, kuriuo siekima 
išsiaiškinti 1944-aisiais, vado
vaujant žymiam buvusios sovie
tinės Lietuvos komunistų parti
jos veikėjui Genrikui Zimanui, 
įvykdytų Kaniūkų kaimo gyven
tojų žudynių aplinkybes.

Dabartiniame Šalčininkų ra
jone esančio Kaniūkų kaimo gy
ventojų žudynių aplinkybes ty
rimą vykdantis Lenkijos tautos 
atminties institutas (LTAI) žada 
baigti aiškintis per pusmetį.

LTAI Lodzės tyrimų sky
riaus darbuotoja Anna Malkie- 
wicz Lenkijos dienraščiui „Nasz 
Dziennik“ sakė, jog neseniai iš 
Lietuvos gauti dokumentai pa
dės ištirti sovietų partizanų su
rengtas taikių gyventojų skerdy
nes. Lietuva lenkams taip pat yra 
perdavusi Kaniūkų kaimo gy
ventojų parodymus.

Kol kas pavyko nustatyti, 
kad Kaniūkų kaimą 1944 metų 
sausį užpuolė 120-150 sovietų 
partizanų būrys, kuriam vadova

vo G.Zimanas. Per antpuolį bu
vo nužudyti 38 kaimo gyvento
jai, dar keliolika sužeista.

Istorikų nuomone, užpuoli
mo priežastis galėjo būti susiju
si su Kaniūkų kaimo ginkluotos 
savisaugos veikla priešinantis 
raudonųjų partizanų savivalei ir 
smurtui. Kaniūkų kaimas yra 
pietrytiniame Rūdninkų girios 
pakraštyje netoli Lietuvos-Bal
tarusijos dabartinės sienos, t.y. 
vadinamojoje Vilnijoje, kurią 
Lenkija laikė savo teritorija. Ta
čiau kalbiniu atžvilgiu Kaniūkai 
priklausė vadinamajam Dieve
niškių „pusiasaliui“ - kaimų gru
pei, kurioje lietuviškai kalban
tys gyventojai sudarė daugumą. 
Kai kurių istorikų teigimu, kai
mas pasižymėjo ypatingu tauti
niu sąmoningumu, lietuvišku
mu, priešinimusi lenkų okupa
cinės valdžios brukamai lenkiš
kai etninei savimonei. Kaime 
veikė lietuviška mokykla, lietu
viškai kalbėti mokėjo ir daugu
ma kaime gyvenusių lenkų.

Nors Lodzės miesto proku
ratūra yra apklaususi šiuo metu 
Lenkijoje ir užsienyje gyvenan
čius liudininkus bei turima daug 
archyvinės medžiagos - sovietų 
partizanų šifruotės, mūšyje da
lyvavusių sovietų partizanų ata
skaitos, lietuvių policijos prane
šimai - bylos tyrimas iki šiol ne
daug pasistūmėjo.

G.Zimanas 1932 metais įsto
jo  į komunistų partiją, buvo jos 
ideologas, vėliau iš Lietuvos pa
sitraukė į SSRS, per Antrąjį pa
saulinį karą grįžo ir 1943 metais 
Rūdninkų girioje organizavo pa
sipriešinimo naciams sovietų 
partizaninį judėjimą. Pirmosios 
sovietinės okupacijos metu Lie
tuvoje 1940-1941 metais ir po 
Antrojo pasaulinio karo jis bu
vo laikraščio Tiesa redaktorius. 
G.Zimanas mirė 1987 metais.

Kanados Polonijos kongre
sas, kuris paprašė pradėti tyri
mą, pasak „Nasz Dziennik“, ste
bisi, kodėl iki šiol iš Genriko Zi
mano neatimtas vienas aukš
čiausių Lenkijos apdovanojimų.

lrytas.lt

A.f A.
HENRIKUI JOHANSONUI

m irus, n u o šird ž ia i už jauč iam e seserį, IR E N Ą  
R Y D E L IE N Ę , b e i g im ines ir  a rtim uosius. 

Vyr. skaučių Židinys

A.f A.
KĘSTUČIUI ŠUKIUI

Mielam vyrui mirus, sesei židinietei, SALOMĖJAI 
ŠUKIENEI reiškiame gilių užuojautų ir kartu 
liūdime.

v
Vyr. skaučių Židinys

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

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

lrytas.lt
mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽES 4 d. sekm adienį, 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. Sv. Kazimiero Lituanistinės 
mokyklos 50 metų jubiliejus.

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

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

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. Sv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

NUOTRAUKŲ KONKURSAS - "LIETUVOS 
TŪKSTANTMEČIO ISTORIJA ARCHITEKTŪROJE"

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija skelbia nuotraukų 
konkursą "Lietuvos tūkstant
mečio istorija architektūroje" 
ir kviečia visus Lietuvos gy
ventojus ir užsienyje gyvenan
čius lietuvius pažvelgti į pasta
tus, pasakojančius Lietuvos is
toriją, per fotoaparato objek
tyvą.

Daugeliui žinoma, kad Lie
tuva garsėja barokinio stiliaus 
bažnyčiomis, vienuolynų an
sambliais ir dvarais, tačiau tai 
tik dalis mūsų istorijos, tik da
lis Lietuvos architektūros pei
zažo. Kitų laikotarpių Lietuvos 
tikrovę, socialinį gyvenim ą 
iliustruoja ne tik pilys, klasi
cizmo šedevrai, bet ir etnogra
finiai namai, savita visų Lie
tuvoje gyvenančių tautų archi
tektūra, taip pat ir monumen
talūs sovietinio realizmo ar 
šiuolaikiniai postmodernizmo 
statiniai.

Norinčius dalyvauti šiame 
konkurse m aloniai prašome 
skaitmenines nuotraukas siųs
ti šiuo elektroninio pašto ad
resu: konkursas@ urm .lt iki 
š.m. rugsėjo 1 dienos. Prie 
kiekvienos nuotraukos prašo
me pridėti trumpą pastato ap
rašymą (architektūros stilius, 
istorinis momentas, kurį mena

pastatas ir pan.) bei nurodyti 
nuotraukos autoriaus vardą pa
vardę ir miestą. Autoriai, siųs
dami nuotraukas konkursui, 
suteikia teisę Užsienio reikalų 
ministerijai neatlygintinai nau
doti nuotraukas (viešai rodyti 
bei viešai skelbti nuotraukų 
originalus ar jų  kopijas) rep
rezentaciniais tikslais.

In te rn e tin ės  sveta inės 
www.delfi.lt ir www.urm.lt 
lankytojai galės balsuoti už la
biausiai patinkančias nuotrau
kas ir išrinkti 12 geriausių, ku
riomis bus iliustruotas 2009 
metų Užsienio reikalų minis
terijos reprezentaciniais tiks
lais leidžiamas kalendorius, 
kuris bus platinamas užsieny
je. Geriausių nuotraukų auto
riai bus apdovanoti Užsienio 
reikalų ministerijos įsteigtais 
prizais.

Tai - tęstinis ir jau  ketvir
tus metus Užsienio reikalų mi
nisterijos organizuojamas kon
kursas, suteikiantis Lietuvos 
žmonėms galimybę patiems 
parodyti, kuo unikali yra mū
sų šalis. Pirmajam nuotraukų 
konkursui "Tai, ką turime ge
riausio" Lietuvos gyventojai 
atsiuntė daugiau nei 700 nuo
traukų, 2006 metų konkursui 
"Lietuvos šventės" sulaukėme

A.f A.
ONA MIKULSKIENĖ

A..a. Ona Mikulskienė-kanklių muzikos mokytoja, Čiurlionio an
samblio kanklių orkestro vadovė. “Dirvos” archyvo nuotr.

2008 m. balandžio mėn. 19 d., sulaukusi 103 metų, Vilniuje 
mirė kanklininkė Ona (Mazoliauskaitė) Mikulskienė, a.a. Al
fonso Mikulskio žmona. Ji buvo gimusi Sibire, Omsko prie
miestyje, kur jos knygnešys tėvas buvo ištremtas caristinės prie
spaudos laikais. Grįžusi į Lietuvą 1922 m., ji  pradėjo studijuoti 
muziką Klaipėdos konservatorijoje, o pradedant 1936 metais 
dirbo kartu su vyru, kompozitorium ir dirigentu, 1940 m. Vil
niuje įkūrusiu LTM Čiurlionio ansamblį. Nuo pat ansamblio 
įkūrimo ir po vyro mirties (1983. X. 14.), iki 1991 metų, kaip 
kanklių muzikos žinovė, j i  vadovavo ansamblio kanklių orkest
rui ir buvo gerai žinoma išeivijoje (ypač Clevelande, kuriame 
ansamblis susibūrė 1949 metais) kaip gabi mokytoja. Čiurlio
nio ansamblio veiklai užgesus ir jos sveikatai silpnėjant, ji  1995 
metais grįžo į Lietuvą, kur prasmingai leido gilios senatvės die
nas giminių priežiūroje, dažnai lankoma gausių draugų, ben
dradarbių, bendraminčių ir pažįstamų. Paskutinis atsisveikini
mas su velione įvyko balandžio 21 d., šv. Ignoto bažnyčioje. 
Palaidota Rasų kapinėse, šalia ten 1994 m. perlaidoto vyro.

Algirdas V Matulionis

LR PREZIDENTAS ŽADA TEIKTI 
ĮSTATYMO PATAISAS

Prezidentas Valdas Adam
kus ragina kuo greičiau taisyti 
užsieniečių teisinės padėties 
L ietuvo je  reglam entavim o 
spragas ir žada artimiausiu me
tu teikti įstatymo pataisas.

Kaip balandžio 23 d. žurna
listams sakė prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė, šiuo 
metu galiojantis įstatymas ap
sunkina iš užsienio atvykstančių 
aukštos kvalifikacijos specialis
tų - vadybininkų, mokslininkų - 
įsidarbinimą Lietuvoje ilges
niam laikui. Be to, jos nesuderi
namos su investicijų skatinimo 
ir pritraukimo į šalį politika.

daugiau nei 200 nuotraukų, o 
praeitų metų konkursui "Lie
tuvos miestai ir miesteliai" bu
vo atsiųsta daugiau nei 700 
nuotraukų.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

"Dabar mums taip reikalin
gi protai pravažiuoja Lietuvą 
ir renkasi darbą kaimyninėse 
šalyse", - prezidento nuomonę 
perdavė R.Grumadaitė.

Anot vidaus reikalų minist
ro Regimanto Čiupailos, su
tvarkyti įstatymą taip, kad jis 
ne tik atitiktų Europos Sąjun
gos direktyvas, bet ir atspindė
tų Lietuvos poreikius, Migra
cijos departamentas bando jau 
daugiau nei trejus metus.

Dabar galiojantis įstatymas 
smarkiai apsunkina Lietuvos 
bendrovių pastangas trūkstamų 
specialistų ieškoti užsienyje, 
mat Lietuvoje pradėjusio dirbti 
užsieniečio šeimos nariai beveik 
neturi jokių galimybių gauti lei
dimo gyventi šalyje. Specialis
tas, atvykęs iš ES nepriklausan
čios valstybės, šeimą galėtų at
sivežti tik pragyvenęs Lietuvo
je  dvejus metus. LGĮTIC

A.a. Matildos Marcinkienės prisimi
nimui ALT s-gos Ctr. valdyba - Chi
cago, IL ........................................250
A.a. Matildos Marcinkienės prisimi
nimui ALT s-gos Čikagos skyrius, -
Chicago, I L ..................................250
Los Angeles Lietuvių tautiniai namai,
CA...............................................  200
E.Čapas, Pompano Bch., F L ...... 75
A.Grushnys, Wichita, K S ...........45
N.Shutterly, Richmond, V A ....... 45
K.Tautvydas, Green Bank, WA ... 45 
R.Kubiliūnas, Willoughby, OH .. 40
P.Petraitis, St. Petersburg, FL ....  25
Č.Senkevicius, Islington, CAN .. 25
V.Adams, Destin, F L .................. 20
J.Linartas, Winter Park, F L .........15
A.Giedraitienė, Willowick, OH ..14 
V.Puškorius, Highland Hts., OH .. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

MIRĖ VENESUELO S  
LIETUVIŲ  

BENDRUO M ENĖS  
PIRM ININKĖ

Balandžio 23-iąją po sun
kios ligos, eidama tik 47 me
tus mirė Venesuelos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Ele
na Baronas Sulcas. Gimusi lie
tuvių šeimoje Elena Baronas 
nuo pat mažens išlaikė lietu
vybę, skleidė aplinkiniam s 
meilę Lietuvai, aktyviai daly
vavo lietuviškos mokyklėlės 
veikloje, Vasario 16-osios 
gimnazijos veikloje, lietuvių 
jaunim o suvažiavim uose, o 
buvo aktyvi lietuvių bendruo
menės Venesueloje narė, vė
liau tapo jos pirmininke.

Draugai Eleną prisimena 
kaip nenuilstančią bendruome
nės pirmininkę, visada besi
šypsančią draugę, atveriančią 
savo namų duris naujai atvy
kusiam lietuviui, išlaikančią 
stiprų ryšį su tėvyne ir ten li
kusia gausia Baronų gimine.

Be E.Baronas nebūtų nė 
vieno kalėdinio lietuvių susi
tikimo, Vasario 16-osios ar 
Kovo 11-osios paminėjimo, 
kuriais j i  rūpinosi iki smul
kmenų net sunkiai sirgdama.

M arakaju je  įvykusiam e 
Kovo 11-osios minėjime Lie
tuvos garbės konsulas Venesu
eloje Borisas Petrusevičius šį
met apdovanojo Eleną už nuo
pelnus lietuvių bendruomenei. 

Audra Mulevičiūtė, lrytas.lt

http://www.urm.lt
lrytas.lt
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S P O R T A S

S. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS TORONTE

Pakartotinai ir papildomai 
pranešam e, kad 58-sios S. 
Amerikos lietuvių žaidynės 
įvyks 2008 m. gegužės 23, 24 
ir 25 dienomis, Toronte, Ont. 
K anadoje. Vykdo Toronto 
LSK Vytis, 60 metų sukaktires 
nuo klubo įsisteigimo proga. 
Žaidynių vadovas - Edis Stra
vinskas.

Program oje num atom os 
šios 2008 m. SALFASS pir
menybės: a) krepšinio - vyrų 
A, vyrų B, m oterų ir vaikinų 
bei merginų. A (1989 m. gi
mimo ir jaunesnių); b) tinkli
nio - vyrų, m oterų ir m išrių 
komandų (Co-Ed); c) kėglia- 
vimo (Bowling) - vyrams ir 
moterims; d) šachmatų - su
augusiems, jauniams ir jau 
nučiams ir e) stendinio (Trap) 
šaudymo.

Vyrų A ir vyrų B krepšinį 
num atom a pradėti gegužės 
23 d., penktadienį vakare. Vi
sų kitų klasių krepšinis vyks 
tik šeštadienį ir sekmadienį.

Tinklinis numatomas vyk
dyti gegužės 24 ir 25, šešta
dienį ir sekmadienį.

Galutinė krepšinio ir tin
klinio komandų ir žaidėjų re
g istracija  privalom a atlikti 
pas 58-jų Žaidynių vadovą 
Edi S trav inską, 5 M ontye 
Ave., Toronto, ON M6S 2G8, 
Canada. Tel: 416-767-9306. 
E-paštas: ele_s@ rogers.com 
Registracijos terminas: 2008 
gegužės 3 imtinai.

Papildom as ryšys tinkli
niui: Gintautas Garsys, SAL- 
FASS tinklinio vadovas tel.: 
508-353-5079. E-paštas: gin- 
tautasgarsys@ yahoo.com

K egliav im o (B ow ling) 
pirmenybės ir draugystės tur
nyras vyks gegužės 24 d., 
šeštadienį, Brunswick Zone 
Bowling Lanes, 2561 Stan
field Rd., Mississauga, Ont. 
Registracija nuo 12:00 val., 
varžybos - nuo 1:00 val. p.p. 
Varžybos bus komandinės ir 
individualinės. Komandą su
daro 4 žaidėjai, iš jų  bent vie
na moteris. Informuoja ir re

JAKUBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
William J. Jakubs Sr.
W illiam  J. Jakubs Jr
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt

Lkeniljooti direktoriai Ir b a lz a m u o to ji

t te E a f t l t t tb fe w t  Omiaotf. 0+jlc 44119
MOOOLaUibo'wBM. Ohio 44095
mtrora (216) 531-7770

LaWMuvIu k riWytta erdvi vėsinamo.
leManti Jaukią rtmosfetą KhM o valandoj

gistruoja: Antanas Stauskas, 
442 Bristol Rd. W, M issis
sauga ON L5R 2J6, Canada. 
Tel: 905-712-8307. E-paštas: 
tonystauskas@ hotm ail.com
Registruokitės kuo ankščiau, 
nes vietų skaičius ribotas.

Šachm atų pirm enybes  
num atomos gegužės 24 d., 
šeštadienį ir, jei reiks, sekma
dienį. Bus žaidžiama šveica
rų sistema. Informuoja ir re
gistruoja: Pranas V ilkelis, 
3309 High Spring Cres., M is
sissauga, ON L5B 4G8, Ca
nada. Tel: 905-279-1867. E- 
p aš ta s : lac _ p ran a s@ h o t- 
mail.com Galutinė registraci
ja  su m okesčiais priim am a 
vietoje, varžybų dieną, gegu
žės 24 d., šeštadienį, tačiau 
savo apsisprendimą praneški
te Pranui Vilkeliui iki gegu
žės 3 d. ar anksčiau. Po ge
gužės 3 d. bus pranešta toli
mesnės, pilnesnės detalės.

Stendino šaudymo pirme
nybės vyks gegužės 24 d. šeš
tad ien į, H am iltono LM ŽK 
"Giedraitis" šaudykloje. In
formuoja ir registruoja: Kazi
mieras Deksnys, 1257 Royal 
Dr., Burlington, ON L7P 2G2, 
Canada. Tel: 905-332-6006. 
E-paštas: kdeksnys@ coge- 
co.ca Varžybų rungtys - 16 yd. 
A, 16 yd. B, išlyginamieji ja r
dai ir dubletai. Galutinė re
gistracija priimama varžybų 
dieną, gegužės 24 d., šeštadie
nį.

Dalyvauti žaidynėse kvie
čiami visi lietuvių sporto vie
neta i bei ind iv idai, a tlikę  
2008 m. reg is trac iją  SAL- 
FASS-je.

Viešbučių ir nemažai kitų 
informacijų galite rasti SAL- 
FASS tinklalapyje www.sal- 
fass.org Po galutinės dalyvių 
registracijos (gegužės 3 d.) 
bus paskelbta tiksli žaidynių 
programa, tvarkaraščiai ir ki
tos detalės. Tolimesnes infor
macijas praneš žaidynių ren
gėjai.

SALFASS CENTRO 
VALDYBA

Darius Petraitis

DARIUS PETRAITIS 
FUTBOLO ŽAIDĖJAS

Darius Petraitis, Villa Ange
la - St. Joseph gimnazijos Cle- 
velande mokinys, garsėja futbo
lo žaidime.

Sį pavasarįjis buvo pakvies
tas, jaunųjų iki 19 metų amžiaus, 
žaisti už JAV futbolo “Team 
(U19) USA 2008 Global Chal
lenge” komandą, (defends end) 
pozicijoj, prieš Japonijos ko
mandą Kawasaki mieste. Japo
nijos sporto spauda rašė, kad jis 
labai pastabus ir stiprus toj po
zicijoj žaidėjas.

Darius taip pat yra pirmau
jantis Ohio valstijoj imtyninin
kas. Jis yra kviečiamas kelių 
un iversite tų  žaisti futbolą, 
įskaitant ir Ohio universitetą- 
Columbus, kurio komanda yra 
2007 metų nugalėtojai.

Linkime jaunam sportinin
kui laimingos ateities. Tukas

LIETUVOS KARIŠKIAMS -  
VĖL PASAULIO SIDABRAS

San Antonio, TX vykusia
me 48-ajame pasaulio kariškių 
krepšinio čempionate Lietuvos 
rinktinė pelnė sidabro meda
lius. Lietuviai finale antradie
nį 74:84 nusileido varžybų šei
mininkams amerikiečiams.

Beje, 49-ąsias planetos ka
riškių pirmenybes planuojama 
surengti Lietuvoje. LRT

T A U P A I

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

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

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

D A R B O  V A L A N D O S :

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

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

R . S .  T I R E  Ir t o .
C o m p l e t e  F r o n t  i - n d

4 8 1 - 5 3 9 7
Mewa/d upm Tfigb. Brakes, starts. suma

Mufllgn, luba c and Fitter
• Buy any q įlįst ant rscaka a P į.  Tire Had

*56 E. ado dn Si. 
GR/vknd Oh. 44119

M ŪIS .-FU: ft aru to Ppm 
Sat: 6 arti ta 4  p™

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

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

w w w .Cleveland Housm gMarkcLtain  
wwv.LyndhurstOhioHMncs.com  

www .Euelid-Hornes.ciHii
w w w , Richmond-Heights-H tm ievciini 

V —I ■ I | ■  www.M ayficW Haines.net
j j  g www.Pepper-Pilce-HMnes.com

www.SouthEuclidHomes-cann
- i 1 ' i ----------  w w w B ttw hw ouj-O hio -H om es.oom

www.FixtcrRcaky.com 
Fixkr Realty Group, Inc.

Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-32(14

STEAM PROFESSIONALS, INC. 
Valome kilimus ir baldus

Šventinė
rvikuaida
10%

Naujausia technika White Magic 1200pko 
w w w .w tutem agic.c  om

Paruošti specialistai 
Koky biškas valymas 

Neapsivilsite mus iškvietę 
Galite pasinaudoti 10% nuolaida Pensininkam ar Veteran am

Skambinkite 2 1 6  - 299 3005
G in t a r e  B a ltrū n a s  savininkas 

Siūlome kainas su specialia nuolaida

Valom e ir m obilius nam us ir laivus kreipkitės dėl kainos 
Už. atliktą valymą 10% nuo sąskaitas skirsi m e Lietuvių Bendruomenei

2 kiittbaribl 65 dbL dabai4 SOJaL
3 k’AiHbivIbl 95 d&L dAbarTOdū-L
5 kambariai 1.55 dok dabai4 llOdoL Pridėkite kitą karnbarĮ tik už 20 ck»L

fetėlis 45 JgL dabar 35 dok 
dViViėtfeSdi SSdūL dabai4 45 dūL 
trivietė sefa 65 d oi dabar 55 doL

mailto:ele_s@rogers.com
mailto:gin-tautasgarsys@yahoo.com
mailto:gin-tautasgarsys@yahoo.com
mailto:tonystauskas@hotmail.com
mailto:TAUPA@AOL.COM
http://www.Cleveland
wwv.LyndhurstOhioHMncs.com
http://www.MayficWHaines.net
http://www.Pepper-Pilce-HMnes.com
http://www.SouthEuclidHomes-cann
http://www.FixtcrRcaky.com

