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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus kalba Vasario 16 dieną Valstybės atkūrimo die
nos minėjime Lietuvos operos ir baleto teatre. www.president.lt

JAV SIEKIA ŠVELNINTI SUDĖTINGUS 
SANTYKIUS SU RUSIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO  
VALDO ADAMKAUS KALBA

Brangūs Lietuvos pilie
čiai,

Sveikinu Lietuvą ir visus 
jos žmones šios iškilios šven
tės proga. Šiandien ypatinga 
diena, kai ir vėl vartom e Va
sario 16-osios istorijos pus
lapius, žavėdam iesi šviesių 
asm enybių pasiaukojim u ir 
tikėjimu Lietuva. Jų idealiz
mas, tvirta valia siekti nepa
siekiamo iš griuvėsių pakėlė 
mūsų valstybę ir jos kūrybai 
sutelkė šimtmetinės okupaci
jos išvargintą Tautą.

Ką tik sugiedojome Vin
co Kudirkos Tautišką giesm ę 
(Lietuvos Himnas, red.), ra
g inančią L ietuvos sūnus iš 
p rae itie s  sem tis stip rybės. 
Neseniai, minėdami šio nepa
prasto žmogaus šimtas pen
kiasdešim tąsias gimimo m e
tines, turėjome progą prisi
minti jo  gyvenimą, kupiną di
delių pavojų, prislėgtą sun
kumų. Ir kartu prisim inėme, 
k iek  jis  sugebėjo nuveikti, 
tartum  žarija, kurstydam as 
valstybės atkūrimo idėją.

Tai -  asm enybė, kurios 
darbai ir laikysena ne vieną 
b u s im ąjį V asario 16-osios 
Akto signatarą žadino dvasi
niam ir tautiniam atgimimui. 
Jis, matydamas imperijos ga
lybę, lietuvių tautos nuovar
gį bei nepasitikėjim ą pasau
liu ir pasaulio nepasitikėjim ą 
Lietuva, kreipė žvilgsnį į at
eitį ir tikėjo idealo pranašu
mu prieš vadinam ąją realy
bės politiką.

A tvirai keldam as klausi
mus, atvirai abejodamas, at
virai kritikuodamas. Čia no
riu pabrėžti: ne vien kritikuo
damas, bet prisiim dam as sa
vąją atsakomybės dalį, siek
damas supratimo bei solida
ru m o  ir  įs ip a re ig o d a m a s  
veikti kartu.

Todėl “Varpas” ir šiandien 
tebėra intelektualaus ir kartu 
atviro leidinio etalonas, pri
menantis Sąjūdžio laikų Lie
tuvos spaudą. Štai tokios ku
dirkiškos kritikos itin pasi
gendu šiandien. Ne piktdžiu
giškos, n ih ilistinės, besity- 
č io ja n č io s  iš m ūsų  p ač ių  
valstybės ar atskirų žmonių, 
o skatinančios blaiviai vertin
ti situaciją ir ieškoti atsaky
mų į klausimus.

Tai liečia mus visus -  ša
lies šviesuolius, inteligentiją 
ir valdžios vyrus, tarnautojus 
ir darbininkus, pareigūnus ir 
studentiją. Nuoširdžiai prita
riu vieno literatūros tyrinėto
jo  p asak y tiem s žodžiam s, 
kad „sunkiausiai išmokstama 
K udirkos pam oka -  jaustis 
oria tauta, patikimai įveiku
sia baudžiauninko kom plek
sus ir m inios instinktus” . Ar 
mes esame įveikę baudžiau
ninką savyje? Savo baimes, 
nepasitikėjim ą, įtarumą? Juk 
savigriova, perdėta savinicka 
tikrai neveda į pažangą, ne
tarnauja tautos ir valstybės 
gyvenime.

Taip, ne viskas priklauso 
vien tik nuo mūsų, ir pasau

lyje esam a globalių proble
mų, nuo kurių Lietuva niekur 
nepabėgs. Neretai mūsų vals
tybės interesai net Europai 
nelengvai suvokiami, atrodo 
ne itin svarbūs. Tačiau jie ak
tualūs mums, mūsų dabarčiai 
ir mūsų ateičiai.

Nėra didesnės ir pavojin
gesnės krizės, nei tautinės 
am bicijos stoka, dėl kurios 
Lietuva neišsprendė daugy
bės tikrai įveikiam ų proble
mų ir prarado šimtus tūkstan
čių em igravusiųjų. A m bicija 
čia vadinu ne ksenofobijos 
ap ra išk as  ar m in ios d rąsą  
daužy ti langus. Tai, m ano 
nuomone, taip pat amoralu,

Lietuvos Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė vasario 12 d. su oficialiu vizitu lankėsi Wa- 
shingtone, DC, ir tarėsi su JAV Gynybos sekretoriumi Robert Gates. AP

JAV neketina reikalauti grei
tos Ukrainos narystės NATO bei 
žada peržiūrėti planus dislokuoti 
Lenkijoje priešraketinės gyny
bos sistemos elementus, prane
ša agentūra AL.

JAV gynybos sekretorius 
Robert Gates Krokuvoje vyks
tančiame NATO gynybos mi
nistrų susitikime vasario 20 d. 
pareiškė, kad naujojo preziden
to Barackas Obama administra
cija nereikalauja greitai priimti 
Ukrainos į NATO.

Be to, priimant sprendimą 
dėl prieštaringai vertinamo ame
rikiečių gynybinių raketų dislo
kavimo Lenkijoje bus atsižvelg
ta į santykius su Rusija.

Iki šiol JAV neteisinga vadi
no Rusijos kritiką dėl planuoja
mo antiraketinio skydo, nes jis 
esą nėra nukreiptas prieš Mask
vą. R. Gates patvirtino, kad Ira
no raketos kelia grėsmę ir dėl to 
priešraketinės gynybos sistema 
Rytų Europoje yra būtina. „Tai, 
kad iraniečiai ką tik į kosmosą 
paleido palydovą, rodo nuolati
nę jų  pažangą kuriant raketines 
technologijas“, -  sakė R.Gatc- 
sas. Tačiau kartu jis pabrėžė, 
kad, peržiūrint skydo planus, 
bus atsižvelgta ir į santykius su 
Rusija.

Didelį Maskvos nepasitenki

Kirgizijos prez. Kurmanbcl Bakijcv Maskvoje susitarė su 
Rusijos prez. Dmitrij Medvedev, kad Rusija padės maždaug 2.15 
bilijonų dolerių paskola ir aukomis, jei Kirgizija Amerikai nc- 
benomuos karinės bazės per kurią yra siunčiama visa pagalba į 
Afganistaną. Po to Kirgizijos parlamentarai, kurių yra 81, 78 
balsais, dviem balsavus prieš ir vienam susilaikius, nutarė, kad 
po šešių mėnesių amerikiečiai turi apleisti vietovę, nepaisant, 
kad rusai buvo sutikę, kad per tą vietą būtų siunčiama parama 
Afganistanui. Krokuvoje vykstančiame NATO gynybos ministrų 
pasitarime, JAV Gynybos sekretorius Robert Gates prasitarė, 
gal reikėtų padidinti nuomos mokestį Kirgizijai, kad nereikėtų

(Nukelta į 4 psl.) išsikraustyti iš turėtos bazės.

nimą kelia ir planai priimti į NA
TO Ukrainą ir Gruziją. Atsaky
damas į ukrainietės žurnalistės 
klausimą, R. Gates vasario 20 
d. patvirtino, kad perspektyva 
Ukrainai tapti NATO nare yra. 
„Tačiau šalies dar laukia ilgas 
kelias“, -  pridūrė jis. Iki šiol Va
šingtonas nuolat ragino šią bu
vusią sovietinę respubliką grei
tai priimti į Vakarų gynybinę 
sąjungą.

R. Gates, be kita ko, atkrei
pė dėmesį į tai, kad pačioje Uk
rainoje narystė NATO vertina
ma prieštaringai. „Kalbant sąži
ningai, Ukrainos vyriausybė tu
ri parodyti didesnį vieningumą 
šiuo klausimu“, -  sakė jis.

NATO generalinis sekreto
rius Jaap dc Hoop Scheffer įspė
jo, kad Kijevas turi „paspartinti 
savo reformų pastangas“. Tai 
taikytina ypač ginkluotųjų pajė
gų modernizavimui. „Neefekty
vus ir pasenęs gynybos ir sau
gumo sektorius Ukrainai ilgai
niui brangiai kainuos“, -  įspėjo 
NATO vadovas.

J. dc Hoopas Scheffer, be to, 
pasisakė už tai, kad būtų atnau
jinti po Gruzijos karo sustabdy
ti NATO ir Rusijos Tarybos po
sėdžiai. Anot jo, NATO ir toliau 
nesutinka su Rusijos politika 
Gruzijos atžvilgiu. LRT

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Dvigubos pilietybės klausimui išspręsti gali prireikti tautos 

nuomonės. Jeigu politikams nepavyktų rasti sutarimo su išeivi
jos atstovais dėl naujo Pilietybės įstatymo projekto, būtų ren
giamas referendumas dėl šalies Konstitucijos keitimo, o jo  kai
na siektų apie 2 mln. litų. Tokios mintys buvo išsakytos po pre
zidento Valdo Adamkaus susitikimo su Seimo valdybos nariais.

Jos partija - Lietuva. Buvusi Vilniaus partinės m okyk
los dėstytoja Dalia Grybauskaitė diplom atinę tarnybą am ba
sadoje JAV pradėjo Seimo rinkimus laimėjus ir prezidentu 
tapus A. Brazauskui. Finansų ministre ji buvo paskirta, kai 
premjeru, sugrįžęs į politiką gelbėti Lietuvos, tapo A. Bra
zauskas. Eurokom isare ji tapo irgi iš premjero A. Brazausko 
vadovaujam o m inistrų kabineto malonės. Socialdem okratų 
patriarchas šitaip vertindavo ir globodavo tik tuos žmones, 
kuriais visiškai pasitikėjo ir kurie jam  buvo ištikimi.

Kaip finansų ministrė D. Grybauskaitė kietai darė tai, 
ko nenorėjo net pats A. M. Brazauskas. Pavyzdžiui, prabil
davo, kai reikėdavo ištarti, tarkim, premjerui artimiems žem 
dirbiams: "Pinigų nėra ir nebus", rašo Lietuvos rytas. Dabar 
ji raginama kandidatuoti prezidento rinkimuose būti L ietu
vos prezidente. Atvykusi į Vyriausybės rūmus autom obiliu 
diplomatiniu numeriu, kalbėjosi su prem jeru A. Kubiliumi 
ir kai kuriais m inistrais. Briuselio pareigūnė aiškino atvyku
si į Vilnių dalyvauti Valstybės kontrolės renginiuose ir susi
pažinti su naujuoju m inistrų kabinetu. Ji dažnai atvykusi į 
Lietuvą kritikuodavo buvusią Vyriausybę, bet šį kartą palan
kiai vertino dabartinės veiksmus. "Tai, kad ši Vyriausybė iš
drįso įvesti kai kuriuos mokesčius asmenims, kurių jie ne
m okėjo nuo sov ietm ečio ,
yra tikrai sveikintina. Pa
girtina ir tai, kad ši Vyriau
sybė pirm ą kartą pabandė la
biau apmokestinti kapitalą".

Į žurnalistų klausimus, 
kada ji pasakys, ar dalyvaus 
prezidento rinkimuose, atsa
kė: "Kai apsispręsiu, pasaky
siu. Kol kas kalbėti apie tai 
per anksti. Niekada anksčiau 
tokių planų neturėjau ir bu
vau linkusi rinktis vykdomo-

Dalia Grybauskaitė.

Illinois valstijos korupcijos reiškiniai dar nesibaigia. Kai valstijos gubernatorius Rod Blagojevich 
pasiūlė Roland Burris baigti buvusio senatoriaus B. Obamos terminą, jau buvo prasidėjusi guberna
toriaus pašalinimo byla, tad jis moraliniu atžvilgiu neturėjo to daryti, rašė JAV spauda. Tada ir JAV 
Senato daugumos vadas Harry Reid ir jo pavaduotojas sen. Richard Durbin (nuotrauka viršuje) 
pareiškė, jog R. Burris nominavimas neatitinka Senato principams. Tačiau po jo aplausinėjimo, kai 
jis paliudijo Senato komitetui, kad su gubernatoriumi niekada nekalbėjęs apie jo kandidatūrą į sena
toriaus postą, buvo patvirtintas toms pareigoms ir viceprez. D. Cheney priėmė jo priesaiką. Bet 
dabar sužinota, kad R. Burris kalbėjosi su gubernatoriaus broliu ir dviems jo patarėjais, bet to nesakė 
Senato komiteto apklausinėjimo metu. Tuo klausimu dar turės pasisakyti Senato Etikos komitetas. 
Washington Post, Chicago Sun-Times, Chicago Tribune dienraščiai pataria, kad R. Burris pats atsi
sakytų senatoriaus posto. Išleidžiant laikraščio laidą, pranešta, jog sen. Richard Durbin pasisakė, 
kad R. Burris turi pasitraukti iš JAV senatoriaus pareigų.

TIK DALIS ATSAKYMO KRIZĖS METU

siama, kokios partijos, kaip kandidatei, jau  pasiūlė savo pa
ramą, atsakė: "Jei kandidatuočiau, tai tik kaip Lietuvos p i
lietė, be jokių  partijų paramos, nes prezidentą mūsų šalyje 
renka piliečiai, o ne partijos".

Vilnius, Europos kultūros sostinė, žiba keista kultūros sam
prata. Seimo Antikorupcijos komisija kreipėsi į generalinę pro
kuratūrą dėl neskaidrios VšĮ "Vilnius - Europos kultūros sos
tinė 2009" (VEKS) veiklos. Seime virė kalbos apie VEKS veik
lą. Seimo Antikorupcijos komisijoje priimtas sprendimas ge
neralinei prokuratūrai pateikti tirti medžiagą dėl Islandijos at
likėjos Bjork koncerto, kuriam valstybė skyrė 800 tūkst. litų. 
Kreiptis į prokuratūrą komisiją paskatino ir duomenys apie 
galimą spaudimą VEKS taryboje.

Vasario 16-osios išvakarėse Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius Londone dis
kutavo su mūsų emigrantais apie patriotizmą. Tema graži. Įkve
pianti. Tačiau ką? Kurią tautą? Kokią tautą? Ar tame "patriotiz
me" iš viso dalyvauja žmonės, vis dar kalbantys lietuviškai? 
Kol lietuviai migruos ir laipsniškai nustos kalbėti lietuviškai, 
jų  žemėje susidėlios kitos tautos. Savo kalbomis kalbančios. 
Bet vadinsis politine Lietuvos tauta. O kodėl? Nes E. Aleksan
dravičius sako, kad dabartinį, visai jauną, tik 100 metų siekian
tį etnolingvistinį lietuvių tautos ir lietuvio savo tautoje suprati
mą mums įpiršo Jono Basanavičiaus karta. Esą toks mentalite
tas veikiau rusiškas.

Europarlam entaras Vytautas Landsbergis apie daly
vavim ą prezidento rinkimuose rimtai pagalvotų, jei juose da
lyvautų socialdemokratų garbės pirm ininkas Algirdas M y
kolas Brazauskas ir Tautos prisikėlim o partijos (TPP) p irm i
ninkas Arūnas Valinskas. Kaip galima TS-LKD kandidatė į 
prezidento postą yra minima ir europarlam entarė Laima An
drikienė. Seimo pirm ininkas A.Valinskas tvirtina dalyvausi
ąs prezidento rinkimuose tik tuo atveju, jei to pareikalaus 
partija. Savo kandidatą kels ir neparlam entinė partija "Fron
tas", kuriai vadovauja Algirdas Paleckis. "Tvarka ir teisin
gumas" yra apsisprendęs kelti Valentino M azuronio kandi
datūrą, o liberalcentristai (LiCS) svarsto apie Raimondo Šu
kio šansus rinkimuose.

Vilnius, vasario 15 d. Spe
kuliacijos Wallstreet -  tik dalis 
atsakymo į klausimą apie kal
tuosius dėl krizės, mano JAV 
am basadorius L ietuvoje J. 
Cloud. Išskirtiniame interviu 
naujienų agentūrai ELTA amba
sadorius John Cloud pripažino, 
kad rasti tinkamų priemonių, ku
rios padėtų išbristi iš ekonomi
nio nuosmukio, nėra paprasta, 
todėl vyriausybės privalo būti 
lanksčios. „JAV finansines rin
kas, ir ne tik jas, apėmęs godu
mas bei vartotojų, kurie paėmė 
paskolas žinodami, kad negali 
sau to leisti, godumas pasauli
niu mastu prisidėjo prie milži
niškos problem os visiem s 
mums. Dalis viso to įvyko 
Wallstreet“, -  sakė J. Cloud.

Kita veltus, ambasadoriaus 
teigimu, problemų šaknų reikia 
ieškoti ir kitur. „Nepaisant to, 
nekilnojamojo turto burbulas 
buvo atsiradęs ir Vilniuje, o 
Wallstreet nesuvaidino lemiamo 
vaidmens. Didelis nekilnojamo
jo turto burbulas yra Ispanijoje. 
Nebandau pasakyti, kad JAV yra 
nekaltos, nes dalis šios krizės ki

lo dėl JAV ar finansinių rinkų, 
įsikūrusių JAV, praktikos ir go
dumo. Bet manau, kad proble
mos daug platesnės“, -  teigė J. 
Cloud. Ambasadoriaus įsitikini
mu, krizę lėmė klaidingi finan
sų rinkų ir vartotojų vertinimai, 
investuotojai tinkamai nenuma
tė rizikos.

Pastaiuoju metu pasaulinės 
krizės kaltininkų „paieškoms“ 
skiriama itin daug dėmesio. Ne
seniai Didžiosios Britanijos laik
raštyje The Guardian išspaus
dintas straipsnis, kuriame nuro
dytos politikų, ekonomistų ir fi
nansininkų, kurie tariamai kalti 
dėl pasaulinės ekonomikos kri
zės, pavardės.

Pi ima sąraše nurodoma bu
vusio JAV federalinio atsargų 
banko vadovo ir vieno garsiau
sių pasaulio ekonomistų Alan 
Greenspan pavardė. The Guar
dian nuomone, atsakingi už kri
zę yra irbuvę Jungtinių Valstijų 
prezidentai Bill Clinton bei Ge
orge W. Bush.

Ambasadorius J. Cloud sa
kė neabejojąs, kad tokios paieš
kos tęsis dar ilgai. „Apie tai bus

JAVprez. Barack H. Obama, stebint viceprez. Joseph R. Biden, 2009 
m. vasario 17 d. Denverio mieste pasirašė 787 bilijonų dolerių ekono
minės padėties gerinimo įstatymą - svarbiausią Amerikos istorijoje.

daug rašoma -  ir ne tik The Gu
ardian laikraštyje. Esu tikras, 
kad šia tema bus daug disertaci
jų  ir knygų. Bet nesu tikras, ar 
šiuo metu, kai problema itin ašt
ri, yra konstruktyvu tai daryti“, 
-  sakė J. Cloud. Ambasadorius 
atkreipė dėmesį, kad pastarai
siais metais rizikos veiksnys bu
vo visiškai nuvertintas. „Buvo 
susidariusi tokia situacija, kai 
žmonės tikėjosi minimaliai 5~ 
10 proc. investicijų grąžos be jo
kios rizikos. Visą laiką veikia 
dėsnis -  kuo didesnė grąža, tuo 
didesnė rizika. Žmonės apie ri
ziką pamiršo“, -  teigė JAV am
basadorius Lietuvoje.

Analitikai vis garsiau kalba, 
kad įsisiūbavusi ekonominė kri
zė pakeis ir geopolitines reali
jas. Žinomas JAV politikos stra
tegas Bruce Jackson praėjusį 
mėnesį interviu naujienų agen
tūrai ELTAsakė manąs, kad nau
jos vadinamosios „geoekonomi- 
nės“ grėsmės dabaryra pavojin
gesnės nei geopolitiniai pavojai. 
Eksperto įsitikinimu, „esantket
virtojo dešimtmečio ekonomi
kai, atsiranda ir ketvirtojo de
šimtmečio politika -  radikaliz
mas bei populizmas“.

J.Cloud pripažino, kad šiuo 
metu vyriausybės privalo sutelk
ti dėmesį į ekonominius klausi
mus, bet atsargiai vertino kalbas 
apiekardinalųprioritetų pasikei
timą. „Nebūčiau linkęs žengti 
taip toli ir pritarti Biuce idėjai, 
kad iš esmės nuo geostrategijos 
pereinama prie geoekonomikos. 
Jei pasiseks sąlyginai greitai su
grįžti į vėžes, nemanau, kad bus 
didelis pasikeitimas. Greičiau 
artimiausiu metu pasikeis dėme
sio koncentracija -  tą matome 
ir Andriaus Kubiliaus Vyriausy
bėje.”
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KGB PINKLĖS

Politinių studijų savaitgalyje sausio 31 ir vasario 1 die
nomis Lemonte, Lietuvių centre, įvyko įdom iausias pra
nešimas, kurį klausytojams pateikė iš Lietuvos atvykęs bu
vęs Valstybės saugumo departam ento Kontržvalgybos vir
šininkas, pulkininkas Vytautas Damulis. Savo pranešime 
jis  kalbėjo apie išorinę grėsmę m ūsų tautos ir valstybės 
išlikimui remdamasis savo patirtimi.

Viena jo  tem a ir buvo Liustracijos procesas Lietuvoje, 
apie kurį ir mes ne kartą esame rašę.

L iustracija yra teisingum o įtvirtinim o priem onė iš oku
pacijos režimo išsivadavusioje kiekvienoje valstybėje, taigi 
ir Lietuvoje. Liustracijos tikslas - įvertinti tų  asm enų "nuo
pelnus", kurie stengėsi padėti okupantui, vykdydami jo  įsa
kymus prieš savo tautos interesus, prieš savo tautos žm o
nes, juos skųsdami Lietuvos priešui ir išduodami represi
niam režimui. Jei kas okupacijos metais persekiojo savo 
žmones, kurie kovojo su okupacija arba su ja  nesutiko, jie 
kurį laiką neturi teisės būti vadovaujančiose valstybės pa
reigose. Valstybės piliečiai turi žinoti apie tokius jo  "nuo
pelnus". L iustracija privalo žiūrėti, kad neatsitiktų taip, 
jog  tas, kuris išdavinėjo kitus ar padėjo represuoti, šian
dien vėl yra valstybės vertinam as labiau, negu tas, kuris 
buvo represuotas, k ad jis  nespręstų tų  žm onių reikalus, ku
rie buvo represuoti.

Pasak pik. V. Damulio, liustracijos procesas - KGB re- 
zervininkų paviešinim as ir yra tema, kuri svarbi ir užsie
nio lietuviams. Deja, Liustracijos procesas nebaigtas ir ne
žinia, ar jis  bus kada baigtas. KGB klausim as Lietuvoje 
dar ne vienerius metus bus aktualus ir juo  naudosis ne tik 
Lietuvoje esančios mums nepalankios jėgos, bet ir kaim y
ninė Rusija. Pulkininko teigimu, Liustracijos eiga pradėta 
pavėluotai, je i tai būtų pradėta vykdyti anksčiau, kaip kad 
darė kitos valstybės, tai visi sovietiniai duomenys šiuo metu 
jau  būtų žinomi. Bet ir šiandien KGB klausim u m anipu
liuoja "valstybininkai" - asmenys, kurie turi žinias ar do
kumentus apie tuos, kurie nepakluso liustracijos eigai ir 
neprisipažino dirbę okupanto KGB sistemoje.

Kai 1998 m. buvo ruošiamas Liustracijos įstatymas, pik. 
V. Damulis jau  dirbo Valstybės saugumo skyriuje. Tą įsta
tym ą rengiant buvo įtraukta ir KGB bendradarbių - rezer
vo karininkų, dėl kurių ir kilo skandalas, klausimas. Ta
čiau, kaip sakė Kontržvalgybos viršininkas V. Damulis, 
paskutinėmis dienomis prieš priimant įstatymą, rezervo ka
rininkai iš įstatymo projekto buvo išbraukti. Tik vėliau pa
aiškėjo, kodėl tai buvo padaryta.

Kai tas įstatymas buvo priim tas, Vidaus saugumo sky
rius iš generalinės prokuratūros prašė leidimo dirbti su pa
slaptimis vienam  iš prokurorų - tuo metu M arijam polėje 
dirbusiam  prokurorui Arvydui Pociui. Bet archyve buvo 
rasta medžiaga, kad A. Pocius yra rezervo karininkas. To
dėl buvo paruoštas atsakymas Lietuvos generalinei proku
ratūrai, kad Saugumas nepataria, kad A. Pocius dirbtų vals
tybės paslapčių skyriuje. Tas raštas pasirašyti buvo įteik
tas to meto Saugumo viršininkui, kuris kiek vėliau įsakė

ANTRĄJĄ TIESOS PUSĘ PASVARSČIUS
Gerbdamas žurnalizmo koleges ir kolegas, sėdinčius ne visada "minkštose" redakcijos kė

dėse, ir laikydamasis atvirumo dėsnio, turiu prievolę nurodyti, kad sis rašinys yra  buvo pasiū
lytas, "išskirtinai", "Lietuvos Žinioms" (LŽ). Nes buvo remiamasi j ų  straipsniu. LŽ  redakcija 
nutarė jo  nespausdinti. Nors redaktoriai retai privalo atsakyti į autoriaus klausimą - "Ko
dėl? ", šiuo atveju, savaip susiklosčius aplinkybėms, į tokį klausimą buvo atsakyta: straipsnis 
"per daug radikalus ".

Sutinku, kad kompaktiškai, daug fa k tų  ir minčių suspaustas, radikalius ir gal net daugeliui 
katastrofiškus pasaulinės krizės įvykius apžvelgiantis, rašinys gali sudaryti "per daug" įspū
dį. Ypač, kai "The Guardian" nenurodė, jo g  JA V  vyksta arsi kova pries manomą krizės pagrin
dinį kaltininką - Federal Rezerve System (trump. "FED") sūkiu - END THE FED! (Pribaikime 
FED-ą!)

Tad dar teks pakalbėti apie amerikiečių kovą pries FED ir su kova susijusio radikalumo 
klausimais. Dabar gi, pasiūlau redaktoriams bent paskaityti šį ginčytiną straipsnį.

Vilius Bražėnas
A tro d o , jo g  p a s a u lin ę  

ekonom inę krizę sukėlę cen
trin ių  bankų globalistai da- 
s ip ro tė jo  p e rtem p ę  stygą. 
Kaip paprastai tokiu atveju, 
nutraukę ty lą  apie užkulisinę 
tikrovę, apyvarton jie  palei
džia nuo tikrovės nukreipian
čią pusę tiesos. O ta "pusė" 
šiuo atveju sako: "krizė nėra 
natūralus reiškinys, o konkre
čių žm onių sukonstruota ka
tastrofa". K altin inkų paieš
koje b ritų  d ien ra š tis  "The 
G uardien" y ra sudaręs "25 
asm enų, atsakingų už tok ią 
įv y k ių  e igą , sąrašą". Taip 
"The G uardian"straipsnį su
sum avo "L ietuvos Ž in ios" 
2009.01.27. laidoje paskelb
tame straipsnyje "Pasaulinio 
bankroto baronai". Tarp pa
m inėtų  kaltin inkų  y ra pora 
JAV prezidentų, britų prem 
jeras, JAV Federalinių Rezer
vų (trum p. FED) ano meto 
pirm ininkas. Tačiau (globa
li stams artim as) britų  d ien
raštis nepasako antrosios tie
sos "pusės": FED (JAV cen
trinis bankas) ir kitų  valsty
bių centrinių bankų sistem a 
buvo sukurta kaip tik  tam , 
kad didieji finansieriai galė
tų  laisvai m anipuliuoti ne tik 
valstyb ių  ekonom iją, bet ir 
valstybių politiką. "The G u
ardian" neįvardija globalistų 
"fronto" ar "fasado" organi
zacijų ir jų  satelitų, kurių už
davinys įtaigoti vyriausybes 
ir vesti žmonijos nusmegeni- 
nimo vajų, taip ruošiant "pa
sau lio  p ilieč iu s"  "N aujo je  
pasaulio santvarkoje". L ai
mei kiti g lobalis tų  kon tro 
liuojami spaudos trimitai, gal 
netyčia, padeda laisvę bran
ginantiem s žmonėms geriau 
susigaudyti keblioje pasauli

nėje padėtyje.
Neseniai Lietuvą pasiekė 

konservatyvus žurnalas "The 
New American". 2009.01.05 
laidoje, pagrindiniame straips
nyje "Bailout Mania!" (gelbė
jimo manija!) redaktoriaus pa
vaduotojas William F. Jasper 
patiekia sensacingų didžiojoje 
JAV spaudoje pasisakymų ir 
ekonominės statistikos pavyz
džių.

Autorius nurodo, kad JAV 
Kongrese ir spaudoje viešai 
kalbama apie finansinių ins
titucijų gelbėjim ą ("bailout" - 
iš skęstančios valties vandens 
kibirais išsėm im as), pask i
riant jų  išsilaikym ui 14,25, 
700 ar 900milijardų dolerių. 
Tačiau lapkričio 7 d. Bloom- 
bergo žinių agentūra paskel
bė, jog  FED vadovas Barnan- 
ke ir Iždo sekretorius Paulsen 
jau  yra (slaptai!) išdalinę kai 
kurioms institucijoms apie 1,7 
trilijonus dolerių. Tad viešai 
minimos sumos esą tik "plaš
takės nusičiaudėjimas uraga
ne", palyginus su FED jau  iš
dalintomis (nesakant kam) su
momis. Anot TNA straipsnio, 
2008 m. lapkričio 26 d. "New 
York Times" (tikras globalis
tų  trimitas - V.B.) rašęs: "pra
ėjusiais metais vyriausybė yra 
prisiėmusi 7,8 trilijonų dole
rių tiesioginių ir netiesioginių 
įs ipareigo jim ų. Tai sudaro 
apie pusę visos valstybės eko
nomijos". Ir prideda, kad FED 
ir Iždas (lapkričio 25 d.) "pa
siuntė signalą, kad jie spaus
dins tiek pinigų, kiek reikia 
valstybės bankų sistemai at
gauti". (Pabr. TNA) Ar visa tai 
nėra panašu į vaikų stalo žai
d im ą "M onopolis"? Tačiau 
vaikų žaidime popierėlinių pi
nigų skaičius yra ribotas, tad

paruošti raštą, "kad apie tą  žm ogų nėra jok ių  dokumentų. 
Taip A. Pociui buvo leista dirbti Lietuvos saugume". Tada 
ir paaiškėjo, kodėl buvo išbrauktas iš įstatymo KGB re
zervo karininkų punktas". Tačiau tuo istorija nesibaigė. V ė
liau į Saugumo vadovo pavaduotojus vėl buvo pasiūlytas 
tas pats A. Pocius. "Ir vėl mes, pareigūnai, nunešėme Sau
gumo gen. direktoriui bylą ir pasakėme, kad valstybei bū
tų  negerai, je i pradės vadovauti rezervo karininkas. Bet A. 
Pocius buvo paskirtas pavaduotoju, o visa m edžiaga apie 
j į  paslėpta, dingo". Bet yla išlindo iš maišo ir viskas tapo 
žinoma.

Pik. V. Damuliui esame dėkingi už šį pirmosios dalies 
pranešimą. Lietuva dar negreit išsivaduos iš KGB pinklių.

5. Tūbėnas

atsakingesnis už "vieno pa
saulio" socialistinių finansie- 
rių  "žaidimą". Tačiau kodėl 
jiem s nežaisti, kai žmonės per 
pilietinį tingumą žinoti prašo
si apgavimo. Nebijantiems ži
noti , žinių galima susirasti. 
Tame pat TNA straipsnyje 
skaitome prez. Clinton buvu
sio patarėjo ir Darbo sekreto
riaus ekonomisto Robert Rei
ch 1999 m. sausio 7 d. "USA 
Today" dienraštyje pareiški
mą, kad JAV Kongresas nebe- 
turys svarbos. "Jei dar nepa
stebėjote, A m erikos vidaus 
politiką tvarko Alan Greens
pan, tada FED direktorius ir 
FED Valdyba. Gi tuo pat me
tu Amerikos užsienio politiką 
tvarko T arptautin is va liu tų  
fondas". Ko gero  R .R eich  
1999 m. nenumatė, kad 2009 
m. bus FED pasiųstas būti pa
tarėju Obamos administraci
joje.

L ietuviam s skaitytojam s 
gali bū ti įdom u, kad apie 
FED ir IMF (TVF) veiklą jau  
senokai buvo paskelbta m a
no knygose. Ten rašoma apie 
jau  1910 m. užplanuotą val
džios galių iškraipymą. 1975 
m. (trečias leidimas 1979 m.) 
knygoje "S ąm okslas prieš 
žmoniją" cituojam as garsio
jo  lakūno tėvo - kongresm e
no L in d b e rg o  v e r tin im a s  
1913 m. JAV Kongreso pri
imto "Federalinių rezervų ak
to": "Naujasis įstatymas su
kurs infliaciją, kada tik tres
tai infliacijos panorės". "Nuo 
dabar depresijos bus sukuria
mos moksliškai". (Iš Kongre
so 1913.12.22 protokolo.)

A pie R. R eich  m in ė tą , 
"JAV užsienio politiką" neva 
tvarkantį TVF, jau  rašyta ma
no 2 0 0 0 -jų  m etų  knygoje 
"Nauja pasaulio santvarka". 
1 9 9 4 .0 7 .2 8 . p a sk e lb ta m e  
straipsnyje "Tarptautinio va
liutos fondo kilmė ir siekiai" 
yra net j į  sukūrusio (Sovietų 
agento) nuotrauka.

P ag a liau , n en o rin tiem s 
rau stis  to lim o je  p rae ity je , 
apie krizę ir FED nemažai ži
nių daviau 2008 m. spalio 20 
d. plačiai, net tarp v isų  Lie
tuvos dienraščių, paskleista
me straipsnyje "G lobalin ių  
įvykių  griūtis". M aniau tai 
galėjo sudominti daugelį apie 
"krizę" krizenančių tautiečių.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS RESPUBLIKOS...

kaip ir valdininkų aroganci
ja , užsispyrim as nepripažin
ti padarytų klaidų.

Mums pakanka galių kur
ti ne vien savo asmeninę, bet 
ir bendrą šalies, tautos gero
vę. Tam reikia atsikratyti iš
ankstinių baimių, nepasiduoti 
destrukcijai, kritiką paversti 
konstruktyviu dialogu. N eka
pituliuoti prieš blogį -  poli
tin į, m o ra lin į, so c ia lin į, o 
priešintis jam  tiesos žodžiu, 
viešum u, atsakomybės etika 
grįsta laikysena ir darbais.

Toks siekis -  negriauti 
savo tautos ir valstybės iš 
v id a u s  -  š ia n d ie n  T U R I 
TAPTI mūsų bendra veiklos 
p rogram a. M ūsų is to rijo je  
pakanka įrodymų, kad vieni
janti bendra vizija, kad ir ko
kia idealistinė ar nereali at
rodytų, - yra įgyvendinama. 
Tai visada rūpėjo ir Vincui 
K ud irka i, kuris k lau sė , ar 
vienijančio tikslo, vizijos, so
lidarumo ir drąsos neturinti 
bendrija gali tapti laisva tau
ta? Vertėtų prisim inti ir Ku
dirkos tyrinėtojo bei sekėjo 
Vytauto K avolio klausim ą: 
„A r m echaninė žm onių san
kaupa, neturinti bendro su
pratim o, kas yra padorumas 
ir niekšybė, bendro žodyno ir 
save ak tyvuo jančios jėg o s 
veikti viešojo gėrio vardan, - 
- ar ji gali vadintis visuom e
ne?“

Gerbiam ieji,
Valstybės atkūrimo dieną 

švenčiau esant įvairioms gy
venim o situacijom s, kartais 
tokiom s, kai grėsm ės m ūsų 
valstybei ir tautai atrodė gy
vybiškai pavojingos. Tačiau 
kartu su bendram inčiais vis 
tiek tikėjome istorijos teisin
gumu, ir ši viltis pasirodė stip
resnė už kritiškąją realybę.

Š iandien p risim enu  dar 
v ieną Vasario 16-osios Aktą, 
nuo kurio pasirašymo sukan
ka lygiai šešiasdešim t metų. 
1949-aisiais Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdžio taryba Valsty
bės atkūrim o d ieną m inėjo 
m irtinos grėsmės akivaizdo
je. Nė vienas šios Tarybos na

Panevėžio apygardos prokuratūra sulaukė neįprasto svečio. Pane
vėžio vyskupas Jonas Kauneckas prokurorei Nidai Grunskienei 
įteikė dvi knygas: šventojo Rašto "Naująjį testamentą” ir "Katali
kų žinyną”. 5. Bagdonavičiaus nuotr.

rių nem irė savo m irtim i -  v i
si sulaukė žiauraus okupantų 
keršto ir represijų. Tačiau jų  
tikėjim as pratęsė nepriklau
somos Lietuvos i deją paverg
tam e krašte gyvenusių žm o
nių sielose. Jų žygis vedė į 
tautin į atgimimą, į Kovo 11 - 
4jT

M um s labai reikia ku
dirkiškosios stiprybės šian
dien, kai Lietuva ir visas pa
saulis gyvena globalinės fi
nansų krizės, kokios nematė 
m ūsų karta, akivaizdoje. Kai 
niekas neturi išbandytų prie
m onių  ja i su tram dy ti. B et 
mes turime išbandytų būdų, 
kaip gyventi ir veikti esant 
sunkiai situacijai, kaip rasti 
sprendimus. Tai — ne techni
niai būdai, tai m oralinė lai
kysena.

Tokios laikysenos pavyz
dys m um s gali būti Vincas 
K udirka. Silpnos sveikatos 
gydytojas, dirbęs gilioje ca
rinės imperijos provincijoje 
ir gyvenęs pagal aukščiausią 
m oralinį im peratyvą -  daryti 
viską, ką gali, kad gyvenimas 
būtų kilnesnis ir šviesesnis. 
Būtent tokios laikysenos ide
alus jis  ir išdėstė Tautiškoje 
giesmėje.

Pasisem kim e stiprybės
iš tų mūsų žm onių, kurie la
geriuose dalijosi paskutiniu 
duonos trupiniu, iš tų, kurie, 
rizikuodami savo gyvybėmis, 
gelbėjo  žydus, iš tų, kurie 
Sausio 13-ąją plikom is ran
kom is su stab d ė  tankus, iš 
daugelio m ūsų žmonių kas
dienio gerumo. Pasisemkime 
stiprybės iš daugelio žmonių 
žinojimo, kad gyvenimo ko
kybę lemia ne pinigų kiekis, 
o žm ogiškasis solidarumas.

Šiuo m etu  L ietuvai itin 
reikia stiprybės, kylančios iš 
tiesos ir šviesos. A traskim e 
jos savyje. Ir susimąstykime, 
ką kiekvienas iš mūsų galime 
padaryti, įsipareigodami tau
tai, valstybei, kultūrai ir v i
suomenei. Juk visi mes esa
me LIETUVA, o Lietuva -  
tai MES.

Tikiu, kad Vinco K udir
kos sukurta Tautiška giesmė 
-  mūsų himnas, skambės per 
amžius vaikam s Lietuvos.

Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjai. Jų biografijos skelbiamos viešai: nurodomi gimimo metai 
ir vietos, bet su viena išimtimi. Tik Tamaros Birmontienės - ne. Ziniasklaida klausia, nejaugi Poltava 
- toks blogas miestas, kuriame ji gimė, neverta minėti. Jos disertacijos ’’Tarybinės milicijos sukūri
mas Lietuvoje”. (Maskva, Lomonosovo universitetas, 1989 m.) darbas nukreiptas prieš Lietuvą ir jos 
žmones ir kad Sovietų Sąjunga neokupavo Lietuvos, o įvyko revoliucija. Jos disertacijoje kovotojai 
už Lietuvos laisvę vadinami ’’antitarybiniais elementais”, kurie ’’pokario metais Lietuvoje užsiėmė 
politiniu banditizmu, o buržuaziniai nacionalistai puldinėjo partinio - politinio aktyvumo atstovus”. 
"Lietuvos žinių” laikraščio teigimu, ši Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėja Tamara Birmontienė 
(nuotraukoje sėdi pirmoji iš dešinės) dar savo disertacijos nėra išsižadėjusi ar viešai dėl jos atsipra
šiusi lietuvių tautos. Tačiau nors T. Birmontienė nėra grynakraujė lietuvė (jos motina - rusė), o Lie
tuvos valstybėje užima labai atsakingą postą, tautybės klausimas tikrai nebuvo tai, dėl ko į ją  nukry
po lietuvių dėmesys. Priežastis - jos ankstesnė sovietinė veikla - minėta disertacija. Užsienio lietu
vius papiktino, kad buvusi aktyvi sovietinio režimo pareigūnė savo antilietuvišką ’’mokslinį darbą” 
parašė Lietuvos Nepriklausomybės priešaušryje, tačiau Nepriklausomybę jame niekino.

TEIGIA MATĘS PRISIPAŽINIMO 
DOKUMENTĄ

V iln iu s, v asa rio  20 d. 
(LRT). Liustracijos komisijos 
pirmininkas A. Urmonas tvir
tina matęs dokumentą, įrodan
tį K. Prunskienės bendra
darbiavimą su KGB. Doku
mento originalo beveik prieš 
septynerius m etus pasigedo 
Vilniaus apygardos teismas.

A. Urmonas per Seime vy
kusią diskusiją dėl Liustraci
jos įstatymo tobulinimo prane
šė dokumentą radęs Lietuvos 
ypatingajame archyve.

Liustracijos komisija šiuo 
metu nagrinėja iš Vilniaus apy
gardos teismo išsireikalautą 
buvusios žemės ūkio ministrės 
Kazimiros Prunskienės bylą, 
kurioje politikė išteisinta dėl 
bendradarbiavimo su KGB.

A. Urmonas teigė, kad by
loje matyti, jog vienas pagrin
dinių argumentų, kodėl apy
gardos teismas ryžosi peržiū
rė ti A ukščiausio jo  Teism o 
sprendimą buvo neva dingęs 
K. Prunskienės pasirašytas pa
sižadėjimas bendradarbiauti su 
KGB.

Liustracijos komisijos pir
mininkas tvirtino kreipęsis į 
Ypatingąjį archyvą ir radęs ten

JAV PRAŠO LENKIJOS DAUGIAU LAIKO 
SPRENDIMUI DĖL PRG

Jungtinės Valstijos vasario 
19 d. paprašė Lenkijos skirti 
daugiau laiko priešraketinės 
gynybos (PRG) projekto įver
tinimui, kuris padėtų galutinai 
nuspręsti, ar pamatuota įgy
vendinti šį prieštaringai verti
nam ą planą.

JAV prezidento Baracko 
Obamos administracija leido 
suprasti, kad ji gali pristabdyti 
PRG skydo elementų disloka
vim ą Lenkijoje ir Čekijoje.

m inėtą dokumentą.
2002 m. rugsėjį tuometinė 

Seim o narė  K. P runskienė 
kreipėsi į Vilniaus apygardos 
teismą, prašydama panaikinti 
ankstesnį teismo sprendim ą 
dėl bendradarbiavimo su so
vietų KGB.

K. P runsk ienė V iln iaus 
apygardos teismui yra sakiusi, 
kad vadinamasis dokumento 
originalas, kuriuo remdamasis 
teismas 1992 m etais priėmė 
sprendimą, yra falsifikatas.

Seimo narė pareiškė, kad 
kreipėsi į Seimo archyvą, Ypa
tingąjį archyvą ir dar kelias 
institucijas, kurios atsakė ne
turinčios tokio dokumento ori
ginalo.

Vilniaus apygardos teismas 
2003 metų pavasarį paskelbė, 
jo g  nėra įrodym ų, kad K. 
Prunskienė slapta bendradar
biavo su KGB.

1992 m. ru g sė jo  14 d. 
Aukščiausiojo Teismo Civili
nių bylų kolegija buvo pripa
žinusi K. Prunskienę sąmonin
gai bendradarbiavus su KGB. 
Tuomet pripažinta, kad KGB 
jai buvo suteikęs Šatrijos sla
pyvardį.

Tokiu būdu siekiama pataisy
ti sm arkiai pašlijusius JAV 
santykius su Rusija, kurios 
palaikym ą nori užsitikrinti su 
Iranu konfrontuojan tis Va
šingtonas.

JAV gynybos sekretorius 
Robert Gates aptarė PRG sky
do plėtros reikalus su Lenki
jos gynybos ministru Bogda
nu Klichu per NATO šalių gy
nybos ministrų susitikimą Kro
kuvoj e. IR T

JAV BRANGSTA 
PAŠTO PATARNAVIMAI

Nuo gegužės laiško siun
tim as JAV pabrangs dviem  
centais, praneša „Yahoo”.

JAV Paštas paskelbė didi
n an tis  p ašto  žen k lų  k a in ą  
dviem centais iki 44 centų. 
N au jo m is  k a in o m is  p ašto  
ženklais bus pardavinėjam i 
nuo gegužės 11-osios.

Kitaip tariant, lieka papil
domai laiko apsirūpinti piges
niais pašto ženklais. „Amži
nieji” („Forever”) ženklai liks 
galioti ir po gegužės 11-osios.

„Paštas, lygiai kaip šei
mos ūkiai ir verslas, neturi 
imuniteto prieš augančių kaš
tų tendencijas”, - tvirtino Pa
što viršininkas John Potter. 
„N etg i po kainų  p ak ilim o  
m ūsų Pašto paslaugos išlie
ka vienomis pigiausių pasau
lyje”.

Pašto ženklų kainos kore
guojamos atsižvelgiant į pra
ėjusių m etų infliacijos lygį.

Jei pirmoji pirm os rūšies 
siuntinio uncija kainuos 44 
centus, tai kiekviena papildo
ma uncija  siun tėju i a tsieis 
dar 17 centų.

Pašto personalas paskai
čiavo, jog  vidutiniam  šeimos 
ūkiui kainų prieaugis per me
tus reikš papildom ai išleistus 
tris dolerius.

Pašto veiklos kaštams au
gant, o paslaugų  paklausai 
mažėjant, pernai JAV paštas 
patyrė 2.8 m ilijardų dolerių 
nuostolį. Spėjama, jog  šiemet 
nuostolis bus kur kas didesnis.

Paštas jau  kuris laikas sie
kia įvairias būdais mažinti iš
laidas, darbo valandas. Nese
niai Kongreso buvo prašoma 
leidimo laiškus išvežioti pen
kias, o ne šešias dienas per 
savaitę.
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KOMENTARAI:

RUSIJA -  PATI MUŠA, PATI RĖKIA
Kai po Rusijos sprendimo 

sausio mėnesį sustabdyti dujų 
tiekimą keletui Europos valsty
bių tų šalių televizijos reporta
žuose pasirodė drebančių nuo 
šalčio žmonių pasakoj imai apie 
nešildomas mokyklas ir ligoni
nes - visa tai priminė apie bu
vusios „sovietinės Rusijos ran
ką“. Dujų konfliktas Vakarų ži
niasklaidoje susilaukė begalės 
komentarų ir prognozių: nuo at
sinaujinusio „šaltojo karo“ iki 
paniškų karinių grėsmių įžval
gos. Tačiau kokia viso to esmė? 
Buvo juokaujama, kad proble
ma neapsiriboja vien tik ling
vistiniu - šalčio ir šaltojo kam 
- panašumu. Esmė kur kas gi
lesnė. „Šaltasis karas“, kurį dar 
atmena dvi kartos, buvo sufor
mavęs nuolatinį baimės ir ne
saugumo jausmą.

Šių metų sausį dujos bu
vo nebetiekiamos Rytų Euro
pos šalims, kurios ES narėmis 
tapo palyginus neseniai -  dvi
dešimties metų laikotarpiu. Bū
tent joms Rusija pritaikė rep
resines „šalčio“ priemones. 
Preciziškai tiksliai apskaičiuo
tas ėjimas. Šį kontekstą papil
do Rusijos karo su Gruzija įvy
kiai. Gruzija -  tai dar „viena iš 
avelių, atskilusių nuo sovietinės 
bandos“. Komunistinė ideolo
gija rėmėsi iškreipta „mesijo“ 
filosofija. Ar šiandienė neoim- 
perialistinė Rusija neišgyvena 
pogrind in io  „m esian izm o“ 
simptomų? „Po karo grėsmės, 
ateina šalčio grėsmė“, - rašo I. 
Kadare, albanų rašytojas. Ru
sijos tikslas - įbauginti. Noras 
sukelti baimės jausmą -  viena 
iš stipriausių Rusijos aistrų. 
Kad būtų pasiektas toks tikslas, 
naudojamas didžiulis potencia
las: ekonominis, karinis, poli
tinis, informacinis. Kol tai pa
virsta tarsi „apsėdimu, prilygs
tančiu psichozei. D idžiausią 
grėsmę tokios psichozės ima 
kelti tuomet, kai pažeidžia visą 
tautos mentalitetą ir to imama 
trokšti lyg „psichinio peno“, -  
sako albanų rašytojas.

I. Kadare prisim ena, kai 
1959 m. Nikita Chruščiovas bu
vo pakviestas vizito į JAV, tais 
metais jis mokėsi Maskvoje. 
Prieš vadui išvykstant, sovieti
nė spauda išspausdino šimtus 
Tarybų Sąjungos piliečių laiš
kių kuriuose dominavo vienas 
pagrindinis linkėjimas: „Mes 
norime, kad amerikiečių prezi
dentui kinkos imtų drebėti!“ 
Tauta norėjo, kad Jungtinės 
Valstijos bijotų Sovietų Sąjun
gos.

Pastaruoju metu vis la
biau ryšk ėjantis R usijos  
bruožas -  tas pats apsėdimo 
simptomas: Rusija turi kelti 
baimę. „Tandeme, kurį mes ma
tome šiandien, atsiradusiame 
tarp Vladimiro Putino ir Dmit- 
rijaus Medvedevo, buvusios so

vietinės galybės restauratorių, 
kuo toliau, tuo labiau atpažįs
tame to apsėdimo simptomus -  
norą įbauginti. Visuotinė nos
talgija dėl praeitin nuėjusios 
SSRS -  akivaizdus šios tenden
cijos įrodymas“ -  rašo I. Kada
re.

Toks veržimasis gali būti 
reikalingas tik šalims, kurios iš
gyvena nevisavertiškumo, sil
pnumo kompleksus arba istori
nes neurozes.

Todėl kas gi pateisina šian
dienę Rusijos nostalgijądėl So
v ietų  Sąjungos? N orm aliai 
valstybei tai būtų žeminama po
zicija -  ilgėtis laikmečio, kuris 
nedaro jai garbės, kaip, pavyz
džiui, Europai -  rasizmas ar na
cizmas. Tai ko gi iš tiesų ilgisi 
Rusija? Ar tik vien galimybės 
„įbauginti“?

Iš kur kyla rusiškos neuro
zės, skatinančios tokį pat neu- 
rotišką Rusijos vertinimą? Va
karų spaudoje kartais kalbama 
apie mitus, kuriuos pačios Ru
sijos dėka esame susikūrę apie 
šią šalį. Mitus, kurių niekada 
nebuvo, bet kurie nuolat sklan
do ore. Iššifruoti jie subliūkšta 
kaip burbulas. Neįvardyti - ke
lia grėsmę.

Rusiškoje spaudoje kartkar
tėmis pasirodo straipsnių, ku
riuose arba kalbama apie ją, 
kaip būsimą supervalstybę (tai 
Kremliaus vykdomos oficialio
sios politikos šalininkų pozici
ja), arba rašoma, kad nuo 1989 
m. Rusija yra nuolatos žemina
ma. Šių straipsnių tema ta pati 
-  šalies savivertės klausimas. 
Tačiau atidžiai pažvelgus, aki
vaizdu, kad Vakarų demokratija 
po Sovietų Sąjungos žlugimo 
Rusiją sutiko labai draugiškai 
ir svetingai -  kaip nė vienos ki
tos valstybės, turinčios tokią is
torinę praeitį. Pavyzdžiui, Ru
sija buvo priimta į didžiųjų pa
saulio valstybių ekonominį eli
tinį klubą -  G8, kur neforma
lioje aplinkoje, už uždarų durų 
susitinka pasaulio galingieji. 
Rusijai atvėrė duris Europos 
Taryba -  nors RE Dūma atsisa
ko pripažinti Europos žmogaus 
teisių teismo sprendimus. Ru
sijos aukščiausia valdžia itin 
draugiškai sutinkama Vokieti
joje, Italijoje, Prancūzijoje. Iš
tisus metus Vakarai „nepaste
bėjo“ Rusijos valdžios spaudi
mo žiniasklaidai arba karinių 
nusikaltimų Čečėnijoje. Vaka
rai leidžia Rusijai nepripa
žinti sovietinio laikotarpio 
nusikaltimų bei tyli, kai Ru
sija gina Stalino kultą. Visatai 
bei daugelis kitų istorinių niu
ansų (pavyzdžiui, Katynės dra
ma) akivaizdžiai parodo, kas 
žemina Rusiją. Tik ji pati. Per 
pastarąjį J. E. Barozo vizitą 
Maskvoje, šiam užsiminus apie 
teisinės RE valstybės kūrimą, 
V. Putinas, nesugalvodamas, ką

Lietuvių meno ansamblis „Dainava" ir dirigentas - meno vadovas Darius Polikaitis bei LR generali
nis konsulatas Čikagoje visus kviečia į koncertą „Gratulationes Litliuaniae" - kovo 8 d. 3 vai. p.p. 
Harris teatre (205 E. Randolph Dr). Koncerte skambės Čiurlionio, Martinaičio, Sasnausko, Beetho
ven ir Britams kūriniai, kuriuos drauge su „Dainava" atliks pianistai iš Vilniaus Sonata ir Rokas 
Zubovai. Bilietai Harris teatro bilietų kasoje 312-334-7777 ir lietuviškose parduotuvėse. Daugiau 
informacijos: www.dainav.us

į tai atkirsti, pasiuntė pirmą pa
sitaikiusią rusišką „šaibą“: Ru
sija nepatenkinta dėl tėvynainių 
padėties Baltijos šalyse! V. Pu
tino šypsena negalėjo paslėpti 
įsiūčio, kaip drįstama Rusijai 
kažką nurodinėti. Kaip drįsta
m a „taip“ pažeminti Rusiją? 
Taigi geriausia gynyba -  puo
limas.

Tačiau kaip tai vyksta? Ko
dėl Rusija ir toliau „pati muša 
-  pati rėkia“. Kodėl Rusijos ži- 
niasklaida perduoda politikų 
„reikalavim us“ , kad Vakarų 
vadai ją  gerbtų ir vertintų kaip 
lyg iavertę  partnerę. K okiu 
mastu? Jei Rusija atsisako 
kalbėtis su Europos Są junga 
konstruktyviai ir pagal de
mokratijos šalyse nusistovė
jusias normas (tai būna aki
vaizdu per RE rinkimus arba 
ES siunčiamas tarptautinių ste
bėtojų misijas). Rusija naudo
jasi begaliniais žodiniais, di
plomatiniais triukais, informa
ciniais karais (kad ir konflik
tas dėl sovietinio kario perkė
limo Taline ar visiškai naujas 
pastarųjų savaičių įvykis su 
Gruzijon perbėgusiu RE karei
viuku). Rusija niekaip neiš
moksta vienintelės pamokos 
(kurios nebuvo Sovietų Sąjun
goje) - j o g  su kiekviena vals
tybe, kad ir kaip ji nepatiktų, 
reikia elgtis pagarbiai. Rusija 
reikalauja pagarbos sau, bet ar 
ją  demonstruoja, pvz., Estijai, 
Gruzijai, Latvijai, Ukrainai? Ir 
tai nėra kalba vien apie vals
tybių įtakos svertus ar geogra
finius dydžius.

Nei valstybių dydžiai, nei 
įtakos svertai nebegalioja, kai 
Rusija deklaruoja dar vieną sa
vo „nevisavertiškum o kom 
pleksą“ arba m itą (savo nau
dai) - kad Vakarų valstybės no
ri ją„apsupti“. Kad Rusijai, at
seit, kelia grėsmę NATO narės 
Baltijos šalys bei narystės Al
janse siekiančios Gruzija, Uk
raina ir 1.1. Tai ir dėl JAV prieš-

raketinės gynybos elem entų 
dislokavimo Lenkijoje ar Če
kijoje. Taigi kas slypi už šios 
menamos Rusijos „baimės“? 
Ar Rusija vėl pirmiau pati rė
kia, kad galėtų kitą mušti? At
sakym us pateik ia  neto lim a 
praėjusių metų karo su Gruzi
ja  istorija bei dujų konfliktas 
su Ukraina.

Šiame kontekste reikėtų  
priminti, kad vienintelė Rusi
ja, nebūdam a euroatlantinių 
struktūrų nare, turi stebėtojos 
statusą NATO būstinėje Briu
selyje, Rusijos deputatai daly
vauja NATO Parlam entinės 
Asamblėjos posėdžiuose. Ru
sija yra vienintelė valstybė, 
kuriai leista dislokuoti ap
link savo sostinę, M askvą, 
gynybos nuo balistinių rake
tų sistemą.

Didybės manija padiktuoja 
savas problemas. Šie tik keletas 
išvardyti! Rusij os simuliuojamų 
„baimės faktorių“ iš tiesų ją  iš
šifruoja ir parodo, kokiomis 
neurozėmis serga valstybė. Kai 
didžioji rusiška yla išlenda iš 
maišo, Europos valstybės pama
to, kas gresia bendraujant su 
neurotišku partneriu. Tiesa, Ru
sijos žiniasklaidoje rašoma, kad 
Europa „nieko negali padaryti“, 
o ES politinės struktūros (Jung
tinės Tautos, ESBO, ETPA) vi
siškai silpsta ir nei JAV, nei RE 
neturi jokios įtakos. Rusijai rei
kia tuo patikėti. O kaip tą pada
ryti, jei ne įtaigos būdu? Tam, 
kad Rusija įtikintų aplinkinius 
vis stiprėjančia Kolektyvinio 
saugumo sutarties organizacija 
(KSSO, kol kas gan silpna kari
ne struktūra), pirmiausia reikia 
ilgą laiką žiniasklaidoje skelbti, 
kad NATO yra nykstanti karinė 
organizacija, vienvaldiškai val
doma Vašingtono. Tik išsakius 
tokią „poziciją“, Rusija gali de
klaruoti kurianti, perkurianti, 
pervardijanti vis stiprėjančią 
KSSO organizaciją, kuri bus at
svara Šiaurės Aljansui. Ir vėl

siekti įbauginti. Bent jau Cen
trinės ir Vidurio Azijos regiono 
šalis.

Jeigu Europos šalys išlai
kys blaivų vertinimą Rusijos 
atžvilgiu ir tarpusavio dialogą 
bei neleis, kad Rusijos propa
ganda suskaldyti! ES šalis tar
pusavy ir nesupriešintų ES su 
JAV, tuomet ir didžiajai Rusi
jai bus lengviau išgyti nuo sa
vo neurozių.

Aišku, visada atsiras ir to
kių, kurie palaikys Rusijos po
ziciją, ją  supras ir gins. Ir to
kių Rusija niekada nepraleis 
pro akis. Kad ir tų pačių tėvy
nainių, kuriuos vis reikia „gin
ti“ . įdomu, nuo ko? Ar tik ne 
nuo pačios Rusijos jiem s per
šamų neurozių?

Kova su kiti! ir savo paties 
neurozėmis -  procesas sudė
tingas. Kad ir dėl energetinių 
išteklių tiekimo. Rusija iš tie
sų nekontroliavo ir nekontro
liuos visos Europos energeti
kos. „G azprom “ čiup tuvai 
driekiasi iki daugelio ES šalių 
ekonomikų, tačiau tai tik dar 
viena galimybė Rusijai suda
ryti „supervalstybės“ įspūdį.

Viskas tampa daug aiškiau 
ir suprantamiau, jei iššifruoji 
Rusijos politikos „raktinius žo
džius“ arba „ėjimųarkliukus“. 
Tuom et laikas negaištam as 
veltui. BemardinaUt

GRUZIJA SIUNČIA SAVO 
KARIUS Į AFGANISTANĄ

Gruzija pasiųs į Afganista
ną karių kuopą padėti NATO 
pajėgoms, kariaujančioms su 
"ai Qaeda" kovotojais ir tali- 
bais, sakė trečiadienio vakarą 
Gruzijos užsienio reikalų mi
nistras Grigolas Vašadzė.

Maždaug 2 tūkst. Gruzijos 
karių kariavo Irake JAV kari
nio kontingento sudėtyje, bet 
buvo priversti sugrįžti rugpjū
tyje, kai kilo penkių dienų ka
ras su Rusija dėl separatistinės 
Pietų Osetijos. LRT

http://www.dainav.us
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

1,11 11ĮJ LŲ1LĮI

__
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo atstovai ir dalyviai.

Sausio 3-11 dienomis Urug
vajaus Respublikos sostinėje 
Montevidėjuje vyko svarbiau
sias Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo 50 atstovų iš 
Argentinos, Brazilijos, Urugva
jaus, Venesuelos, Kanados ir 
Lietuvos. Šiuo įvykiu pradėjo
me Lietuvos vardo tūkstantme
čio minėj imą Pietų Amerikoje.

S uvažiav im as p rasidė jo  
dalyvių registracija šeštadie
nį - sausio 3 d. Lietuvių kul
tūros centre M ontevidėjaus 
m ieste, Cerro rajone. Suva
žiavim o atidaryme dalyvius 
pasveikino Urugvajaus lietu
vių jaunim o sąjungos (ULJS) 
pirm ininkas Nicolas M odena 
Klimas, dėkodamas svečiams 
už apsilankymą iš Pietų Ame
rikos tiek ir atvykusiem s iš 
toli, pabrėždamas šio jaun i
mo suvažiavimo reikšmę lie
tuviams gyvenantiems šiame 
krašte. Vakare vyko susipaži
nimo vakaras, kurio metu Su
važiavimo dalyviai iš skirtin
gų pasaulio kraštų bendrau
dami galėjo daugiau sužinoti 
vieni apie kitus. Suvažiavime 
dalyvavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas už
sienio lietuvių sielovados rei
kalams, PLB Valdybos Sielo
vados reikalų ir Pietų Ame
rikos reikalų kom isijų pirm. 
prel. Edm undas Putrimas. 
Prelatas jau  13 m etų globoja 
P ietų  A m erikos jau n im ą ir 
kartu su visom is lietuvių jau 
nimo sąjungomis organizuo
ja  šiuos svarbius renginius. 
Suvažiavime taip pat dalyva
vo X111 Pasaulio lietuvių jau 
nim o K ongreso pirm ininkė 
M arisa Leonavičienė ir Pa
saulio lietuvių  jaunim o są
jungos (PLJS) Pietų Ameri
kos a tstovas Juan Ignacio  
Lourment Kalvelis.

Taip pat jau  ketvirtą kartą 
čia viešėjo m enininkė iš Lie
tuvos Dalia Uzdila, kuri su

pažindino jaunim ą su Adven
to, Kūčių ir Kalėdų tradici
jo m is , jų  re ikšm ę lie tu v ių  
kultūroje, išmokė šio laiko
tarpio dainų ir šokių.

K iekvienais metais K a
nados L ietuvių  B en druo
menė (KLB) kartu su Kana
dos lietuvių jaunim o sąjunga 
siunčia į šį suvažiavim ą sa
vo atstovus. Šiais metais čia 
viešėjo Rūta Samonytė ir Pet
ras Vaičiūnas.

Džiugu, kad po daug m e
tų šiame suvažiavime dalyva
vo ir atstovas iš Venesuelos 
- Victor Eduardo Hernandez 
Bieliukas, kuris entuziastin
gai dom ėjosi svarstom om s 
temomis ir išsivežė vien ge
rus įspūdžius, žadėdamas sa
vo bendruomenėje kurti Ve
nesuelos jaunim o sąjungos 
skyrių.

Po p ie tų  lie tu v ių  klube 
Urugvajaus lietuvių jaunimas 
organizavo bendrą žaidimą, 
kuriam e kiekviena grupė tu
rėjo papasakoti ką nors apie 
Lietuvos istoriją, geografiją 
ir papročius.

Vakare prelatas Edm un
das Putrimas aukojo šv. M i
šias, kuriose dalyvavo visi 
suvažiav im o d alyv ia i. Per 
Mišias dalyviai teikė savo in
tencijas ypač prisim indam i 
m irusius Pietų Amerikos lie
tuvius bei mylimus artim uo
sius, kurie iškeliavo anapus 
praeitais m etais, tai Christian 
M ahne Zavickas iš Buenos 
Aires, Andrius Šmitas Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius 
ir M aria Elena Baronas iš Ve
nesuelos. Po Šv. M išių vyko 
re p e tic ija  su D alia  U zd ila  
K ūčių vakaro tradicijom is. 
Po vakarienės buvo tęsiamas 
PLJK posėdis su visais ruo
šos kom iteto nariais.

P irm adienio sausio 5 d. 
rytą suvažiavimo dalyviai ap
lankė b io lo g ijo s  sodą "EI 
Prado" regione, kur sportavo

bei mokėsi įvairių tradicinių 
lietuviškų žaidimų.

Vakare visas lietuvių jau 
nim as susirinko prie laužo. 
V akaro p ro g ram ą pravedė 
Rūta Samonytė ir Petras Vai
čiūnas su lietuviškom is sto
vyklų dainomis ir žaidimais.

Antradienį nuo 9 valandos 
ryto tęsėsi kito Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso ruo
šos darbai, programos aptari
mas, ypatingai daug dėmesio 
skirta Studijų dienų daliai.

Po pietų Kongreso organi
zatoriai posėdžiavo, tuo tarpu 
suvažiavimo dalyviai energin
gai repetavo su Dalia. Jaunuo
liai išmoko lietuviškų dainų, 
šokių, žaidimų ir netgi sutar
tinę, o vadovė paaiškino jų  
reikšmę, kilmę.

Po pietų dalyviai buvo su
pažindinti su Lietuvos var
do tūkstantmečio minėjimo 
švente. 2009-aisiais sukanka 
tūkstantis metų nuo pirmojo 
Lietuvos vardo pam inėjim o 
rašytiniuose šaltiniuose. XI a. 
pradžioje rašytuose Kvedlin- 
burgo (V okietija) analuose 
Lietuvai skirtas trumputis įra
šas, kur paminėta, kad "arki
vyskupas ir vienuolis šventa
sis Brunonas, Rusijos ir Lie
tuvos p a s ien y je  p ag o n ių  
trenktas į galvą, su 18 saviš
kių kovo 9 dieną nukeliavo į 
dangų." Taip pat visi sužino
jo  apie Europos kultūros sos
tinę, kuria šiais metais tapo 
Vilnius. Šis titulas suteikia 
un ikalią  galim ybę atkreipti 
pasaulio dėmesį į save, didin
ti šalies patrauklumą. Europos 
miestai kaunasi dėl Europos 
kultūros sostinės titulo ir ši 
kova nėra lengva. 2009 metais 
Europos kultūros sostine ta
pęs Vilnius bus pristatom as 
kaip vienas moderniausių, di
namiškiausių Vidurio ir Rytų 
Europos miestų, atvirų nau
joms idėjoms ir investicijoms.

Po dienos pristatymo. Rū

ta Samonytė ir Petras Vaičiū
nas organizavo Lietuvos isto
rijos bei jos vardo tūkstant
m ečio temomis užsiėm im us, 
kurių metu visi dalyviai dirb
dami grupėm is stengėsi su
rinkti kuo daugiau taškų.

T reč iad ien į sausio  7 d. 
prasidėjo "Studijų dienos". 
X111 Pasaulio lietuvių jaun i
mo kongreso atstovai infor
mavo susirinkusius apie da
tas, detalią program ą bei kai
nas, atsižvelgiam a buvo į da
lyvių pastabas ir pasiūlymus. 
Daugiau inform acijos galite 
rasti: www.kongresas.org

Jau ketvirtadienį visa Su
važiavimo delegacija aplankė 
nuostabų Urugvajaus pajūrio 
kurortą Pirilapolis (M aldona
do regione) bei Montevidėjų.

K itą d ieną nuo pat ryto 
prasidėjo  "Talentų vakaro" 
ru o šo s d arb a i, o po p ie tų  
Urugvajaus lietuvių draugi
joje tęsėsi "Studijų dienos" ir 
kraštų pranešim ai. P irm iau
sia žodį tarė PLJS Pietų Ame
rikos atstovas Juan Ignacio 
F ourm ent K alvelis, kuris 
paaiškino apie PLJS funkci
ją , tikslus, renginius, prista
tė aukščiausią jaunim o sąjun
gos organą - Pasaulio Lietu
v ių  Jaunim o K ongresą bei 
PL JS  v a ld y b o s  s tru k tū rą . 
Daugiau inform acijos galite 
rasti: www.PLJS.org.

Prel. Edmundas Putrimas 
supažindino jaunimą su Pasau
lio L ietuvių Bendruom enės 
reikšme ir kilme, struktūra, da
bartin e  p ad ė tim i su nau ja  
em ig ran tų  banga bei PLB 
funkcijas su sportu, mokslu, 
kultūra, komunikacija ir kt. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
svetainė www.plbe.org. Paskui 
sekė Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus, Kanados ir taip 
pat Venesuelos pranešim ai, 
kiekvienas atstovas pristatė 
svarbius praeitus savo veiklos 
įvykius, principus ir būdus, ku
rie skatina jaunim ą dalyvauti 
ir išlaikyti lietuvišką dvasią, 
įdomu buvo išgirsti Venesue
los atstovo pranešimą, kuris 
apibūdino savo krašto lietuvių 
padėtį. Nors Venesueloje gy
vena apie 200 lietuvių šeimų, 
tačiau jos yra išsibarsčiusios 
po visą valstybę ir, deja, jun
giančios draugijos neturi.

Po pietų intensyviai repe
tavome vakare suplanuotam 
pagrindiniam kultūriniam pa
čių pareng tam  spek tak liu i 
ž iū ro v a m s  ap ie  K a lė d as . 
K iekvienas kraštas taip pat 
ruošėsi savo pasirodym ui ta
lentų vakaro metu, o pasiro

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

dymo tem a buvo "Lietuvos 
vardo tūkstantm etis". K iek
vienas LJS kraštas smagiai 
pasirodė, visi dainavom e ir 
šokome. Po pristatym ų įvyko 
"Kalėdos be sniego" spektak
lis. Viso pasirodym o m etu 
draugijos kiem e buvo dau
giau nei 40 žmonių, tai Urug
vajaus lietuvių bendruom e
nės nariai, jaunim o draugai ir 
bičiuliai.

Šeštadienį (sausio 10 d.) 
nuo ryto visa delegacija ap
lankė Urugvajaus sostinės se
nam iestį ir tradicinę vietą - 
"Uosto turgų" ("M ercado del 
Puerto").

Sekmadienį buvo atnašau
tos šv. Mišios "Nuestra Seno- 
ra de Fatima" lietuvių parapi
joje Cerro rajone. Per Mišias 
įvyko Sausio 13-osios aukų 
minėjimas, kurį bendruome
nei suvažiavimo metu paren
gė jaunimas. 14 jaunim o at
stovų su žvakėmis paminėjo 
kiekvieną žuvusį už Lietuvos 
laisvę tą naktį. Šv. Mišias au
kojo prelatas Edmundas Put
rimas kartu su vietiniu kuni
gu Jorge Crobara.

Po M išių visi bendrai su 
bendruom enes nariais susi
rinko papietauti Urugvajaus 
lietuvių draugijoje. Pirm iau
sia žodį tarė Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos Val
dybos pirm ininkas Roberto 
Ibarra V ėtą, po to prelatas 
Edmundas Putrimas padėko
jo  visiems suvažiavimo orga
nizatoriam s ir dalyviam s bei 
palaim ino maistą.

Labai malonu, kad Pietų 
A m erikos lietuv ių  jaunim o 
sąjunga gavo sveikinimą iš
J.E. Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus, 
kuris prisim inė savo apsilan
kym ą Pietų Amerikoje p ra
ėjusiais metais ir pakvietė vi
sus užsienio lietuvius daly
vauti L ietuvos vardo tūks
tantmečio m inėjimuose.

Kiti svarbūs sveikinim ai 
buvo nuo L.R. Užsienio re i
kalų m inistro Vygaudo Ušac- 
ko, iš Pasaulio Lietuvių Ben
druom enės valdybos pirm i
ninkės Reginos Narušienės ir 
Pasaulio  L ietuvių  Jaunim o 
Sąjungos valdybos ir Stasio 
Kuliavo.

Pietų Amerikos buvę m o
kiniai pam inėjo Vasario 16- 
osios gim nazijos direktorių 
A ndrių Šm itą, kuris visam  
gyvenimui liks jų  sąmonėse 
ir darbuose.

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, Pasaulio  lie tuv iu  
jaunim o sąjungos informacija

METAMS-$5 

PUSEI METŲ- £40.
P IR M A  K L A S E -£78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

M E TA M S - $130.00

http://www.kongresas.org
http://www.PLJS.org
http://www.plbe.org
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C IC E R O , IL

Šių metų vasario 11 d. Ci
cero mieste vyko tradicinis 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos - Vasario 16-osios - mi
nėjimas. Renginio metu mies
to bendruomenės centre Juo
zo Mikulio vadovaujama Jūros 
šaulių kuopa "Klaipėda" pa
gerbė Lietuvos bei JAV vėlia
vas, buvo giedami abiejų šalių 
himnai, skambėjo šilti sveiki
nimo žodžiai, bylojantys apie 
ilgametę lietuvių ir amerikie
čių draugystę.

Lietuviškoje šventėje daly
vavo Cicero miesto preziden
tas L. Dominick, LR generali
nė konsule Čikagoje Skaistė 
Aniulienė, ilgametis JAV LB 
Cicero apylinkės pirmininkas 
M. Baukus, JAV LB Vidurio 
Vakarų apylinkės pirmininkė 
A u šre lė  S ak a la itė , C icero  
m iesto pareigūnai, lietuvių  
bendruom enės nariai bei jų  
draugai.

Sveikinimo kalboje gene
ralinė konsule išsakė gilią pa
garbą tautiečiams išsaugoju
siems patriotiškumo jausm ą 
Tėvynei bei dėkojo už gra
žius, tradicija tapusius Lietu

C H IC A G O , IL

PARODA "SĄLYČIO TAŠKAI
Kas sieja tris Europos ša

lis: Lietuvą, Islandiją ir Di
džiąją B ritaniją? K ą byloja 
tirpstantys Islandijos ledynai, 
Anglijos vienuolynų liekanos 
ir baigiančios griūti sovieti
nės Lietuvos fermos? Aure
lijos Č cpulinskaitės (NY) 
fotografijų ir mix-media pa
rodoje "Sąlyčio taškai" ra
site visus atsakymus. Parodo
je  bus pristatyta per dvide
šimt fotografijų sukurtų mi
nėtose šalyse.

Parodos atidarymas įvyks 
šių metų kovo 6 dieną, penk
tadienį, 7 vai. vakaro Balzc- 
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus galerijoje, 6500 S.Pulas-

VASARIO 16 -0JI ČIKAGOJE
Šių m etų v asario  15 d. 

A m erikos Lietuvių Tarybos 
Čikagos skyrius iškilmingai 
paminėjo Lietuvos valstybės 
atkūrimo 9 1 metų sukaktį Ma
ria gimnazijoje, Čikagoje. Tra
diciniame metų renginyje bu
vo pagerbtos JAV ir Lietuvos 
vėliavos, skaitomi Lietuvos 
nepriklausomybės bei Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo aktai. Minėjimo dalyvius 
sveikino LR Generalinė kon
sule Čikagoje Skaistė Aniulie
nė, kuri padėkojo ALT už ver
tingą indėlį siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės bei šiltų ir 
draugiškų įyšių taip Lietuvos 
ir Jungtinių vai stijų palaikymą.

Šventiniame minėjime pra
nešimus skaitė du prelegentai: 
visuomenininkas, politinis vei
kėjas Saulius Anužis bei JAV

LR Generalinė konsule S. Aniulienė, Cicero miesto prezidentas 
L. Dominick ir renginio iniciatorius, JAV LB Cicero apylinkės 
pirmininkas M. Baukus. V. Mikėnienės nuotr.

vos valstybinių švenčių minė
jim us istoriškai Amerikos lie
tuviams brangiame mieste. S. 
Aniulienė džiaugėsi, kad įvai
rių tautybių Cicero bendruo
menės narių draugystę vaini
kuoja tolerancija ir deram a 
pagarba etniniam  paveldui, 
svarbioms abiejų tautų šven
tėms.

Edvardui Šulaičiui genera
linė konsule įteikė Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
Sporto garbės komandoro žen
k lą už nuopelnus L ietuvos

ki Rd., Chicago, IL 60629. Šis 
renginys tęsia jaunų lietuvių 
menininkų pristatym ą skirtą 
L ietuvos T ūkstan tm ečio  ir 
"Vilniaus - Europos kultūros 
sostinės 2009" metams.

Aurelija Čepulinskaitė - fo
tom enininkė, fotožurnaliste, 
parodų kuratorė N ew  York 
esančios šiuolaikinio meno ga
lerijos "Something Unexpec
ted" direktorė ir aplinkosaugos 
inžinierė. Autorės kūriniai Či
kagoje bus rodomi pirmą kar
tą. Jos fotografijose dažnai su
tinkamos laiko, atminties ir 
gamtos temos. Dauguma čia 
rodomų fotografijų yra sukur
tos kelionių po įvairias šalis

Valstybės departamento direk
torius Alan Meltzer. Kalbėda
mas S. Anužis kvietė JAV gy
venančius įvairių kaitų lietu
vius aktyviau vienyti jėgas sie
kiant išsaugoti lietuvybę. O 
JAV Valstybės departamento 
direktorius savo pranešime ap
žvelgė dabartinių Lietuvos ir 
JAV taipusavio santykių spek
trą bei pasidžiaugė, kad abi ša
lis sieja konstruktyvūs, palan
kūs, geri įyšiai. A. Meltzer ak
centavo, kad Lietuva yra pati
kima ir vertinama JAV sąjun
gininkė.

Valstybinei Lietuvos šven
tei skirto renginio meninę pro
gramą atliko Vyto Jurevičiaus 
vadovaujamas pučiamųjų in
strum entų orkestras "Ginta
ras", kuriam dirigavo Riman
tas Pumputis. Programos pra

sportui, didelį indėlį į išeivi
jos sporto žurnalistiką ir 80 
metų jubiliejaus proga.

Susirinkusiems buvo atsa
kyta įdominančius klausimus, 
susijusius su artėjančiais Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
rinkimais, konsulato rengia
mais kultūriniais Lietuvos var
do tūkstantm ečio minėjimo 
renginiais, suteikta informaci
jos lūpiniu dvigubos pilietybės 
klausimu.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

metu. Jos atspindi jaunos me
nininkės žvilgsnį į besikeičian
čius pasaulio peizažų portre
tus, jų  detales ir laiko pėdsa
kus įspaustus jų  "veiduose". 
Autorė jau yra surengusi 17 as
meninių parodų JAV ir Lietu
voje.

Aurelija Čepulinskaitė taip 
pat aktyviai dirba pristatyda
ma Baltijos šalių menininkus 
New Yorke, bendradarbiauja 
su tarptautinėmis Lietuvos at
stovybėmis bei profesionalaus 
meno organizacijomis.

Paroda veiks nuo 2009 me
tų kovo 6 d. iki balandžio 10 
d. Parodos kuratorė - Ieva Di
lytė. Telefonas pasiteiravimui: 
773-582-6500.

M uziejus veikia kasdien 
nuo 10 vai. iki 4 vai.

nešėja buvo Vida Kuprytė. 
Kuklioje šventės spausdin

toje programoje buvo abiejų 
kalbėtojų - Sauliaus Anužio ir 
JAV Valstybės departamento 
Skandinavijos ir Baltijos rei
kalų vykdomojo direktoriaus 
AlanM elzerbipografijos ir or
ganizacijų sveikinimai minint 
91-erių metų Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą. Anks
čiau programoje būdavo skel
biamos Amerikos Lietuvių Ta
rybai duotos aukos iš praėju
sių metų, tačiau šių metų pro
gramoje tai buvo pamiršta: kai 
kas minėjime dalyvavusių to 
pasigedo. M inėjimo šventės 
programa buvo sklandžiai pra
vesta. ALT pirmininkas adv. 
Saulius Kuprys išreiškė padė
ką programos dalyviams ir vi
suomenei už dalyvavimą mū
sų tautinėje šventėje.

E L IZ A B E T H ,  NJ

VASARIO 16 / KOVO 11 MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo Vasario 16 / Ko
vo 11 minėjim as, Elizabeth 
įvyks sekmadienį, kovo 1 die
ną, po 11:00 vai. pamaldų, pa
rapijos salėje, 216 Ripley Pla
ce, Elizabeth, NJ.

Kalbės viešnia Dalė Lukie- 
nė iš Washington, D.C. Meni
nę programą atliks dr. Vinco 
Kudirkos sekmadieninės mo
kyklos mokiniai, vedėja: Lai
ma Liutikienė. Taip pat vaikų

LIETUVOS GARBES KONSULAS DETROITO MIESTE

Informuojame, kad darbą 
pradėjo naujasis Lietuvos Res
pub likos G arbės konsu las 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se Algis Zaparackas, kuris re
ziduos Detroito mieste, Miči
gano valstijoje. Tai jau  16-asis 
Lietuvos Respublikos Garbės 
konsulas JAV.

VAŠINGTONE PRADĖTI LIETUVOS VARDO 
TŪKSTANTMEČIUI IR VILNIAUS - EUROPOS KULTŪROS 

SOSTINEI 2009 SKIRTI RENGINIAI
Lietuvos ambasadoje JAV 

v asa rio  4 d ien ą  su reng tas 
Valstybinio Vilniaus kvarteto 
koncertas, kuriuo pradėtas 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
jubiliejaus ir Vilniaus - Euro
pos kultūros sostinės 2009 
programos renginių ciklas Va
šingtone.

Koncerte skambėjo Franco 
Šuberto, Moriso Ravelio ir Os
valdo Balakausko kūriniai.

Atidaryme dalyvavo Euro
pos Komisijos delegacijos Va
šingtone atstovai, Europos Są
ju n g a i p irm in inkau jančios 
Čekijos atstovai, Austrijos ir 
k itų  am basadų dip lom atai, 
JAV administracijos, kultūros 
srities darbuotojai ir JAV lie
tuvių bendruom enės nariai. 
Susirinkusius svečius pasvei
kino Lietuvos ambasados Va
šingtone įgaliotasis ministras 
Tomas Gulbinas. "Minėdami 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
jubiliejų džiaugiamės, kad ga
lime save pristatyti pasauliui. 
Taip pat didžiuojamės sosti
ne Vilniumi, kuriai pirmajai iš 
naujųjų Europos Sąjungos ša
lių suteiktas garbingas Euro
pos kultūros sostinės vardas."

Europos Komisijos delega
cijos Spaudos ir viešosios di

C L E V E L A N D , IL

ATEITININKŲ METINĖS
TEMOS PRISTATYMAS

Sekmadienį, kovo 1, 11:45 
v.r., po kavinės Dievo Motinos 
parapijos svetainėje rengiamas 
ateitininkų metinės temos prista
tymas: "Kurkime kultūrą Kris
taus šviesoje - ne tik galvojant,

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 vai. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimŲ i i  skelbimu kreiptis d r. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718 ) 479-8923 . E-mail: am berw ings@ m ac.com

choras "Varpelis", vadovė Bi
rutė Mockienė.

Bus rodomas Vytauto Lands
bergio filmas "Kai ašbuvaupar
tizanas".

įėjimas nemokamas, tačiau 
bus renkamos aukos Lietuvių 
Bendruomenei paremti. Eliza
beth Apylinkės valdyba kvie
čia visus šioje svarbioje šven
tėje dalyvauti.

Julius Vėblaitis, Elizabeth 
LB apylinkė

Garbės konsulas Detroi
to mieste (MT)

Algis Zaparackas, 35245 
Glengaiy Circle, Farmington 
Hills, MT 48331.

Tel/Fax: 248-553-0540
Em ail: azaparac@ peop- 

lepc.com
LR ambasada Vašingtone

plomatijos direktorius Antho
ny Smallwood pasveikino Lie
tuvą su garbingu tūkstantme
čio jubiliejum i ir įspūdinga 
Vilniaus - Europos kultūros 
sostinės renginių programa.

Valstybinio Vilniaus kvarte
to koncertas surengtas bendra
darbiaujant su Lietuvos nacio
naline filharmonija, JAV kultū
rine organizacija "EM Artists 
Management" ir JAV lietuvių 
bendruomenės kultūros taiyba.

Lietuvos vardo tūkstantme
čio jubiliejaus ir Vilniaus - Eu
ropos kultūros sostinės 2009 
programos renginių ciklas Va
šingtone tęsis visus 2009 me
tus. Planuojama surengti An
taninos Didžgalvienės tautinių 
juostų parodą, Mariaus Jovai
šos nuotraukų parodą "Neregė
ta Lietuva", sutikti "Tūkstant
mečio Odisėjos" buriuotojų 
įgulą, surengti Lietuvos dailės 
muziejaus kilnojamą parodą 
"Lietuva: Kultūra ir istorija", 
perduoti apie 200 Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direk
cijos leidinių JAV Kongreso 
bibliotekai, taip pat kartu su 
JAV lietuvių bendruom enės 
kultūros taiyba surengti paro
dą apie kiyždirbystę.

LR ambasados inf.

bet veikiant". Temą pristatys at
eitininkų sendraugių centro val
dybos narė Birutė Bublienė ir 
studentė Lina Bublytė iš Detroi
to. Bus rodomas video. Visi at
eitininkai - sendraugiai, studen
tai ir moksleiviai privalo daly
vauti. Kviečiama ir visa Cleve- 
lando visuomenė.

Ateities klubo valdyba

mailto:amberwings@mac.com
mailto:azaparac@peop-lepc.com
mailto:azaparac@peop-lepc.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Prezidentas Valdas Adamkus vasario 17 d. išvyko kasme- 

čių atostogų. Valstybės vadovas tradiciškai ilsėsis Meksikoje, 
Tkstapos mieste. Ramiojo vandenyno pakrantėje. Šią vietovę 
žiemos atostogoms pirmoji šalies pora su savo draugais pasi
rinko beveik prieš dvidešimt metų ir ten reguliariai atostogau
ja. Prezidentas V. Adamkus į Vilnių grįš prieš kovo 11 -ąją, pra
nešė Prezidento spaudos tarnyba.

Bendraudama su Lietuva Rusija vis dar neturi jėgų atsi
kratyti savo imperinių kompleksų ir ambicijų. Tai įrodo nesena 
istorija, apie kurią sužinojo Lietuvos rytas. Buvusią Lietuvos 
okupaciją oficialiai neigianti Rusija buvo pasišovusi bent viešu 
simboliniu gestu patikinti, kad gerbia dabartinę nepriklausomą 
mūsų valstybę ir kovų už laisvę aukas. Lietuvos ryto duomeni
mis, Rusijos ambasadorius Vladimiras Čchikvadzė buvo susi
ruošęs padėti vainiką ant Sausio 13-osios aukų kapų. Tačiau 
Rusijos diplomatas vainiko, kuris jau buvo nupirktas, į kapines 
taip ir neatnešė. Teigiama, kad rusai supyko, kai Lietuvos poli
tikai vėl viešai priminė sovietų padarytas skriaudas mūsų ša
liai. Vainikas aukoms - dar per sunkus Maskvai.

Kas vis dėlto nulėmė, kad Rusijos ambasados vainikas 
Sausio 13-osios aukoms taip ir liko neįkūnyta idėja? Politikos 
užkulisiuose kalbama, kad rusai įsižeidė ant mūsų šalies vei
kėjų, dar kartą viešai užsiminusių apie istorines Rusijos skriau
das Lietuvai. Teigiama, kad rusai atšaukė savo "geros valios 
gestą" išgirdę kai kuriuos viešus premjero Andriaus Kubiliaus 
pareiškimus, kai stalinizmas buvo prilygintas fašizmui. Tai - 
viena temų, į kurias M askva reaguoja labai jautriai. Tačiau 
kokie konkretūs A.Kubiliaus žodžiai taip smarkiai įžeidė ru
sus, nelabai aišku.

Kilus skandalui dėl galimai neskaidriai naudojamų vals
tybės pinigų Afganistane, Lietuvos diplomatas užsitraukė m i
nistro nemalonę. Praėjusią savaitę viešai suabejota, ar efekty
viai ir skaidriai naudojamos Lietuvos lėšos, skirtos Afganis
tano Goro provincijos atstatymui paremti. Kol tiriamos keis
tos parko Afganistane atsiradimo ir finansavimo aplinkybės, 
kuriomis jau susidomėjo ir Seimo Audito komitetas, naujasis 
užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas nusprendė su
stabdyti vieno šio projekto dalyvių - URM Vystomojo ben
dradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento direk
toriaus Renato Juškos - karjerą.

Užsienio reikalų ministerija pagaliau susidomėjo, ar m i
lijonai litų, Lietuvos skirtų Afganistano Goro provincijai at
kurti, nėra išplaunami. Galutinai V.Ušacko kantrybės taurę per
pildė "Vakaro žinių" publikacija, kad URM išleis ketvirtį m i
lijono litų ąžuoliukams sodinti Afganistane, nors, pasak bota
nikų, šie medžiai ten tikrai neprigis. Neskaitant dešimčių m i
lijonų litų, kasmet Lietuvos išleidžiamų karui Afganistane, at
skirai skiriami pinigai ir atstatymo darbams. Štai jei 2006- 
aisiais tam skirta vos daugiau nei milijonas litų, 2007-aisiais 
jau nepagailėta 3,6 mln., pernai - 8 mln. litų.

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius vasario 17-18 die
nomis su oficialiu vizitu lankėsi Švedijoje, kur susitiko su ša
lies Ministru pirmininku Fredrik Reinfeldt, jo  pavaduotoja, ūkio 
ir energetikos ministre Maud Olofsson, užsienio reikalų ministru 
Carl Bildt, finansų rinkų ministru Mats Odell, Švedijos centri
nio banko valdytoju Stefan Tngves ir kitais pareigūnais. Susiti
kimų metu aptarti elektros tilto su Švedija, bendros Baltijos 
šalių elektros rinkos bei kiti energetikos projektai, taip pat ben
dradarbiavimas finansų, inovacijų, transporto srityse, Švedijos 
pasirengimas pirmininkauti Europos Sąjungoje ir kiti klausi
mai. Vizito metu A. Kubilius taip pat susitiko su Švedijos ver
slininkais ir pakvietė juos investuoti Lietuvoje.

LEO LT grupė pradėjo derybas su Rusija dėl ilgalaikės sutar
ties, kuri nustatys elektros importo kainas po Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo. Rusija jau pateikė pirminius skaičius, kiek ji 
norėtų gauti už Lietuvai tiekiamą elektrą po 2010 metų, tačiau jie 
yra derybų objektas ir kol kas viešai neskelbiami. Šiuo metu už šią 
importuojamą elektrą Lietuva moka 22.5 cento už kilovatvalandę 
(kWh). "LEO LT tikslas - susiderėti dėl kiek įmanoma geresnių 
kainų. Su Rusija planuojame sutartį pasirašyti iki šių metų vidu
rio", - spaudos konferencijoje informavo LEO LT valdybos pirmi
ninkas Gintautas Mažeika. Anot jo, derantis svarbu užsitikrinti al
ternatyvas - susitarti dėl elektros kiekių su Baltarusija ir Ukraina.

G. Mažeika kol kas neprognozuoja, kiek brangs elektra už
darius Ignalinos jėgainę. Tai esą priklausys nuo gamtinių dujų 
kainų bei kokia savikaina sugebės gaminti elektrą Elektrėnuose 
veikianti "Lietuvos elektrinė", kuri šiuo metu yra neefektyvi. Pa
grindinis brangimas, anot LEO LT vadovo, priklausys nuo elek
tros gamybos kainos, be to, ypač svarbu "labai teisingai sudėlioti 
balansą tarp importo ir viduje pagamintos elektros". LGĮTIC

MEKSIKOJE PAMINĖTA LIETUVOS VALSTYBES ATKŪRIMO DIENA
Vasario mėnesio 10 dieną 

M eksikos sostinėje Mechike 
vyko Vasario 16-osios Lietu
vos Valstybės atkūrimo dienos 
priėmimas, kuriame dalyvavo 
M eksikos valdžios atstovai, 
verslininkai, lietuvių bendruo
menės nariai, Meksikos diplo
matinio korpuso bei žiniasklai- 
dos atstovai.

Priėmimo metu Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikai 
Audrius Brūzga supažindino 
susirinkusiuosius su Lietuvos 
valstybės istorija bei pakvietė 
meksikiečius apsilankyti Lie
tuvoje ir kartu švęsti Lietuvos 
vardo tūkstantmečio sukaktį, 
dalyvauti Vilniaus - Europos 
kultūros sostinės renginiuose.

Renginio svečiams parody
ta video prezentacija apie šiais 
metais minimus Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantmečio 
bei Vilniaus - Europos kultū
ros sostinės renginius, prista
tytos mūsų šalies turistinės ga
limybės.

Priėmime buvo pagerbtas 
praeitais metais savo tarnybą 
baigęs eiti Lietuvos Garbės 
konsulas Meksikoje Domini
que Vemt.

Vizito metu ambasadorius 
A.Brūzga taip pat susitiko su 
Meksikos prezidento patarėju 
užsienio politikai Rafael Fer
nandez De C astro M edina,

EK RAGINA LIETUVĄ NEPRALEISTI PROGOS PANAUDOTI 
"EUROPINIUS PINIGUS"

Vilnius, vasario 19 d. Vie
nas didžiausių iššūkių Lietuvai 
yra tinkamai ir greitai panau
doti Europos Sąjungos (ES) 
fondų lėšas, sakė į Vilnių at
vykęs aukšto rango Europos 
K om isijos (EK) pareigūnas 
Gerard de Graf, daug prisidė
jęs rengiant Europos ekonomi
kos atgaivinimo planą.

EK atstovo teigimu, Lietu
va turi daug galimybių panau-

NATO GYNYBOS 
MINISTRŲ PASITARIMAS 

KROKUVOJE

Vilnius, vasario 19 d. Kraš
to apsaugos ministrė Rasa Juk
nevičienė vasario 19-20 dieno
mis dalyvavo Lenkijos Kroku
vos mieste vyksiančiame ne
formaliame NATO gynybos 
ministrų susitikime.

Jame buvo aptariamos Al
janso reformos ir įvertintos Al
janso vykdomos tarptautinės 
operacijos, buvo diskutuojama 
aktualiais NATO transforma
cijos klausimais.

M inistrai svarstė NATO 
greitojo reagavimo pajėgų ir 
karinės struktūros peržiūros 
klausimus. Ypatingą dėmesį 
ketinama skirti NATO opera
cijai Afganistane. Susitikimo 
metu taip pat vyko NATO ir Uk
rainos, NATO ir Gruzijos komi
sijų posėdžiai. LGĮTIC

M eksikos U žsienio re ikalų  
sekretore M aria de Lourdes 
A randa B ezaury bei k itais 
M eksikos p a re ig ū n a is . A. 
Brūzga perdavė Lietuvos pre

doti "europinius pinigus" eko
nomikai skatinti ir nedarbo ke
liamoms problemoms spręsti.

"Tš struktūrinių fondų, Eu
ropos investicinio banko gali
m a gauti itin daug pinigų. Lie
tuvai didelis iššūkis yra kuo 
greičiau įtraukti juos į ekono
miką. Blogiausia būtų, jei me
tų pabaigoje pamatytume, kad 
pinigai buvo, bet jie liko ne
panaudoti", - interviu naujie
nų agentūrai ELTA sakė G. de 
Graf, kurio vadovaujamas sky
rius EK Generaliniame sekre
toriate prižiūri, kaip valstybės 
narės įgyvendina Lisabonos 
strategiją ir rengia kasmetines 
ataskaitas ES viršūnių susiti
kimams.

Lietuvos Vyriausybė skel
bia, kad keli žingsniai šia lin
kme jau žengti - Ministrų Ka
bineto sprendimu supaprastin
tos sąlygos ES fondų finansa
vimui, o verslo projektams nu
matyta galimybė gauti avansą 
ES fondų lėšomis. Taip pat 
pranešta, kad dėl 1,1 mlrd. eu
rų paskolos šalies verslui gai
vinti derybos su Europos in
vesticijų banku (ETB) praktiš
kai yra užbaigtos.

G. de G raf patikino, kad 
Europos Komisija yra pasiren
gusi palengvinti galimybę įsi
savinti ES lėšas ir nemažai da
liai projektų artimiausius me

zidento Valdo Adamkaus kvie
timą Meksikos prezidentui Fe
lipe Calderon Hinojosa aplan
kyti Lietuvą.

LR Ambasada Vašingtone

tus nereikalauti kofinansavi- 
mo. Vertindamas dabartinę si
tuaciją Lietuvoje, G. de Graf 
pripažino, kad priemonės, ku
rių turi imtis Lietuva makroe
konomikai stabilizuoti, yra su
dėtingos, bet jos esą neišven
giamos. "Priemonės visose ša
lyse negali būti vienodos. Su
sirgus žmonėms, visiems tapa
ti tabletė nepadės - tai priklau
so nuo ligos", - sakė G. de 
Graf.

Pareigūnas pabrėžė, kad 
Lietuva iš esmės priklauso nuo 
kitose šalyse esančių finansų 
institucijų noro ir toliau teikti 
kreditus Lietuvai. Anot G. de 
Graf, šešių ES valstybių na
rių padėtis yra panaši kaip 
Lietuvos, ir bent dviejose iš jų  
- Latvijoje ir Bulgarijoje - si
tuacija yra gerokai prastesnė 
nei Lietuvoje.

"Sveikiname vyriausybės 
žingsnius, kuriais siekiama 
sukontroliuoti fiskalinę situ
aciją. Žinoma, tai neigiamai 
atsiliepia vartojimui. Bet to
kioje šalyje kaip Lietuva, kuri 
išleido daugiau nei gavo paja
mų, tai neišvengiama,. Kiek
viena šeima žino, kad jeigu iš
leidi daugiau nei uždirbi, kaž
kada pasibeldžia bankas ir pa
reikalauja sumokėti skolą. Da
bar tas metas atėjo", - sakė EK 
pareigūnas.
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PENKI LIETUVIŲ KOMPOZITORIAI IR PIANISTAS KULTŪROS KRONIKA
Vytautas Matulionis

Nauja kompaktinė plokštelė (CD), "Lietu
vių kom pozitoriųfortepijono muzika", išleista 
Lietuvoje 2007 m. Plokštelėje grojami kompo
zitoriai: Jonas Švedas, Vytautas Montvila, Fe
liksas Bajoras, Bronius Vaidutis Kutavičius ir 
Osvaldas Balakauskas. Pianistas Andrius Va
siliauskas. Visi įrašai daryti M askvos konser
vatorijos didžioje salėje 1991 metais. Prie  
plokštelės pridėta knygelė su kompozitorių ir 
pianisto biografijomis lietuvių ir anglų kalbo
mis. Leidinį rėmė Lietuvos Respublikos Kul
tūros ministerija. Plokštelę leidybai paruošė 
"Studija Aure a", pagamino UAB Bod Group.

Kūrybiškai laisvuose Vaka
ruose muzikiniai subrendusio, 
"geležinės uždangos" neuždu
sino Jono Švedo (kuris į šią iš
kilią rinktinę pateko pianisto 
Andriaus Vasiliausko dėka) kū
rinys "Four unsingular pieces" 
(1. Introduction and theme; 2. 
Unison; 3. Sarabanda; 4. Per- 
petuo) dvelkia kažkokiu skau
džiu, palikusiu neišdildomą žy
mę, išgyvenu. Pinnoji, įžangi
nė, dalis prasideda trankiais, lė
tais, šiurkštokais, gana tamsiais 
sąskambiais, užsispyrusiai be
siveržiančiais į priekį, bet greit 
sutramdomais antrosios, "Uni
son" dalies, kuri savo pilku vie
nodumu kartu yra ir paini ir gi
li ir grėsminga. Tačiau trečio
je, "Sarabanda" dalyje šią tvy
rančią grėsmę netikėtai nustel
bia švelniausia, skaidriausia, 
šviesiausia, kupina vilties ra
mybė, lyg kokiame nuo audrų 
saugiame uoste, bet tolimi, be
galybėje tirpstantys ir vėl ne
jaukiai atgyj antys akordai pri
mena šios palaimintos ramybės 
laikinumą. Ir jie teisūs, nes ket
virtoje, "Perpetuo", dalyje, tik 
laikinai apmalšinti jausmai vėl, 
nesustabdom ai, išsiveržia iš 
įaudrintos pasąmonės. Tai pati 
greičiausia, nervingiausia, jaut
riausia, bejėgišku maištu ir įtū
žiu žėruojanti, į nežinią aklai 
riedanti kūrinio dalis, kurią, lyg 
merdinčią liepsną, užlieja nuo
vargiu alsuojantys sąskambiai. 
Tokio gaivalingu jausmu ant
plūdžio raktas slypi kompozi
toriaus išgyventoje tikrovėje: 
1971. 05. 04., Kent State Uni
versity įvyko studentų ir Ame
rikos "National Guard" susirė
mimas, kurio metu žuvo keturi 
studentai. Šis Jono Švedo giliai 
asmeniškas kūrinys vaizdžiai 
išreiškia tuo metu patirtą skaus
mą, o kartu ir bejėgiškumą ką 
nors pakeisti.

Vytauto Montvilos "Ketu
ri miražai" (1. Šaltinis; 2. Var
pai; 3. Ugnis; 4. Lietus) yra vi
siškai kitokios, klausytojui 
daug lengviau prieinamos ir su
vokiamos, nuotaikos kūrinys. 
Jame daug į Claude Debussy 
kūrinius panašių  atspalvių, 
mikliu muzikiniu teptuku, ryš
kiomis, bet ne dirginančiomis 
spalvomis, nutapytų akimirkų, 
priverčiančių klausytoją atsi
verti dar nepatirtiems, ar tik pa

v iršu tin išk a i 
išgyventiems, 
muzikoje atgimusiems įspū
džiams. Savo gaiviu čiurlenimu 
į upelį išsiliejantis "Šaltinis", 
lengvos, vingrios m elodijos 
bangose, atrodo nusineša ir vi
sus rūpesčius. "Varpai" - tai 
sunkių, sodrių varpų ir sidabro 
varpelių sąskambiu, ramybės, 
švelnumo, paguodos ir atilsio 
pynė. Keista, bet ypač varpelių 
skam bėjim as k iek  prim ena 
Franz Liszt "La Campanella", 
kurią jis fortepijonui perrašė iš 
Nicola Paganini kūrinio smui
kui "Ronde a la clochette". 
"Ugnis" - tai maištinga nenu
orama, čia skubanti, čia vos ple
venanti, kol, pagaliau, išsisė
musi, užgęsta prislėgta nuož
mių akordų skydo. Bet ar il
gam? "Lietus" prasideda beveik 
nejuntam u krapnojim u, pa
laipsniui virsta vėjo šukuoja
momis purkšlėmis, ir, atgaivi
nęs ištroškusią žemę, paskuti
nių stambių ir skambių lašų ly
dimas, plaukia į jo išsiilgusį to
lį. Gražu, sumanu ir muzikiniai 
įdomu. "Keturi miražai" yra 
šios plokštelės lengviausiais 
"įkandamas", kūrinys, suarti
nantis žmogų ir gamtą. Jis rei
kalauja tik vieno: kad žmogus 
neužsidarytų griežtuose neatlai- 
džios tikrovės rėmuose, bet at
sivertų neribotiems ir nuosta
biems vaizduotės skrydžiams - 
toms, kartais žaibiškai praei
nančioms, bet žmogaus pilnat
vei būtinoms akimirkoms. Tai 
nelengva.

Felikso Bajoro "Variacijos 
fortepijonui Nr. 2" (lietuvių 
liaudies dainos "Ugdė motulė" 
tema) yra savotiškai įdomus 
kūrinys, su sunkiai atsekamo
mis panaudotos liaudies dai
nos nuotrupomis skęstančio
mis sudėtingų, tirštų sąskam
bių jūroje ir tik retkarčiais at
pažįstamai išsilaisvinančiomis 
iš jas "paskandinusios" kom
pozitoriaus vaizduotės. Kūri
nio tėkmė kartais nesuvaldo
mai greita, net įnirtinga. Liau
diškumo jam e nedaug, bet Fe
likso Bajoro kompozicinių su
gebėjim ų ir išradingum o su 
kaupu.

Broniaus Vaidučio Kuta
vičiaus "Sonata" (L  Pianissi
mo; 2. Mezzo forte; 3. Fortis
simo) yra patraukli atidžiai iš

Vilniuje sukurta opera "Donoras". Jos kompozitorius ir diri
gentas Jonas Sakalauskas. Tos operos grupė, pasivadinusi "Ope- 
romanija", ragina aukoti kraują. Pinnasis pavyzdį parodė ir jau
nasis dirigentas, duodamas kraujo, sužinojęs, kad jo kraujas yra 
pinnosios grupės, kurio labai trūksta. "Jaučiu pareigą paaukoti 
kraujo, nes ir mano tėvas kadaise buvo smarkiai nukentėjęs - per 
Sausio įvykius buvo patekęs po tanku ir jo gyvybei išgelbėti pri
reikė donorų kraujo. Dabar gražinu kraują už tėvą", - kalbėjo 
jaunasis operos dirigentas. Kraują aukojo ir pagrindinis vaidmens 
solistas Eugenijus Chrebtovas ir libreto autorius Dainius Ginta- 
las.

mąstytu auginiu. Pirmoji da
lis, "Pianissimo" labai tyli, gi
li, švelni, lėta, palaipsniui iš
tirpstanti ore. Antroje, "Mez
zo forte" dalyje melodijos tėk
mė greitesnė, garsesnė, sod
resnė, karts nuo karto pertrau
kiama trumpų, lėtesnių įtarpų, 
kurie tuoj pat dingsta sraunio
je  g a idų  srovėje . T rečio ji, 
"Fortissimo" dalis - nesutram
domo judesio  įsikūnijim as. 
Labai greita, verdanti, griaus
minga, audringa.. Neatlaidus 
abiejų rankų išbandymas. Tai 
suk rečiančios, įspūd ingos, 
m asinančios grum tynės nu
šluojančios visas pasitaikiu
sias kliūtis šiame beatvangės 
slinkties verpete.

Osvaldo Balakausko "Kas
kados 1" - Aukštų gaidų skam
besy gimęs, saulėtas, skaidraus, 
pakopomis krintančio vandens 
įvaizdis. "Kaskados 2" - ilgiau
sias (12'56") šios plokštelės kū
rinys prasidedantis lėtais griau
džiančiais, kartais giedriais, kar
tais niūriais akordais. Šėlstančią 
audrą seka slopinanti, alinanti 
tyla, kurią išsklaido naujai atgi
męs trumpalaikis, negailestingai 
užgniaužiamas džiaugsmas. Tai 
stiprių žemų sąskambių ir juos 
atsveriančiu giedresnių garsų 
sėkmingas derinys kuris baigia
si paskutiniu mirties atodūsiu. 
Modemu, išradinga, įdomu (ir, 
kartais, net malonu) klausytis, 
nors tai ir reikalauja išskirtinio 
susikaupimo.

Andrius Vasiliauskas yra
pianistas kurio nebaugina net 
ir sudėtingiausi iššūkiai. Jo 
muzikiniai įgūdžiai tokie gilūs, 
jo vaizduotė tokia turtinga, jo 
paklusnum as kom pozitorių  
gairėm s toks nedvejojantis, 
kad, atrodo, jam  nereikia jokių 
ypatingų pastangų nugalėti bet 
kokius grojamo kūrinio sunku
mus ar vikriai išsisukti iš kom
pozitoriaus paspęstų pinklių.. 
Šios plokštelės turinys ir jo  
prasminga muzikine raiška įti
kina, kad penkių iškilių lietu
vių kompozitorių kūriniai pia
nisto Andriaus Vasiliausko as
m enyje rado in terpretatorių  
m okan tį sėkm ingai atspėti 
kompozitorių muzikines mįs
les. Tai tikrai laimingas ir re
tas sutapimas.

Zita Keinį ickaitė

Lietuvos televizijos žinių viktorinoje "Lietuvos tūkstantme
čio vaikai" prasidėjo dvyliktokų mokinių varžytuvės. Klausinius 
jiems pateikia tos laidos vedėjai Vaida Genytė ir Žygis Stakėnas. 
Mokiniai ne tik žino atsakymus, bet ir žaibiškai reaguoja į litera
tūros, geografijos, meno, biologijos, istorijos, muzikos, sporto, 
politologijos, lietuvių kultūros ir lituanistikos klausinius. Alytus, 
Šakiai, Vilnius, Šiauliai, Kėdainiai ir Panevėžys - tai miestai, ku
rie gali didžiuotis savo mokyklų auklėtiniais. Pagrindinis prizas 
bus suteiktas - vadintis Lietuvos tūkstantmečio vaiku.

LTV2 laida "Gyveninio ratu" kreipia dėmesį į Lietuvos žmo
nes, kurių veidų nematysi laik
raščiuose, bet kurių vertė tau
tos gyvenime reikšminga. Tos 
laidos vedėja Zita Kelmickaitė 
parodo taurių lietuvių gyveni
mo ištraukas. Neseniai ji rodė 
Gražinos Ilevičienės iš Kėdai
nių apylinkės šeimą. Ji užaugi
no dešimt vaikų. Jos jauniau
sias sūnus šiuo metu lanko de
šimtą klasę. Gražinai dabar - 60 
metų. Gražina su vyru turi sep
tynias dukteris, tris sūnus ir 17 
vaikaičių. Pagimdžiusi šešis 
vaikus, ji nusprendė mokytis. Ir 
universitete baigė biblioteki
ninkystės studijas. Gražina spaudžia labai gardžius sūrius, ne iš 
malonumo, bet šiuo metu iš ekonominio reikalo. Z. Kelmickaitės 
laidose svarbu parodyti ne tik prasigėrusius gyventojus, bet ir 
tauriai vedančius savo gyvenimą, kaip ir šios iš Sangailų kaimo 
šeimos. Tad nenuostabu, kad gatvėje sutikti nepažįstami žmonės 
Zitai Kelmickaitei dėkoja už tas televizijos laidas.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, kurio meno vado
vas ir dirigentas yra Gintaras Rimkevičius, savo orkestro 20-ąjį 
gimtadienį paminėjo iškiliu koncertu Vilniaus kongresų rūmuo
se. Solistais buvo instrumentalistai, kurių pavardės ne lietuviš
kos, bet dainavo ir lietuviai solistai: Irena Milkevičiūtė, Virgili
jus Noreika, Edgaras Montvidas, Vladimiras Prudnikovas.

Kauno miesto simfoninio orkestro dirigentas yra Modestas 
Pitrėnas. 34 metų maestro taip pat diriguoja operos ir baleto spek
taklius Lietuvos valstybinės operos ir baleto teatre Vilniuje. Jis 
taip pat diriguoja Rygoje Latvijos simfoniniam orkestrui. Vien 
tik su Kauno orkestru per praėjusius metus paruošė tiek partitū
rų, kiek kitas simfoninis orkestras paruošia per penkmetį.

Klaipėdoje rašytojas Juozas Šikšnelis per aštuoniolika metų 
išleido aštuoniolika knygų. Bet rašytojas įsitikinęs, kad dar ge
riausio savo romano nesukūrė. Ką tik išleido istorinį romaną "Mir
ties varos". Už romaną "Kryžiau žalio medžio" buvo apdovano
tas Ievos Simonaitytės ir Žemaitės literatūros premijomis. Tada 
kritikai rašė, kad rašytojas gali mirti, nes nieko geresnio nebesu
kurs (2001 m.). Tačiau ir vėliau jo istoriniai romanai vis laukia
mi. Rašydamas juos jis išstudijuoja to meto įvykius. Pvz., 1812 
m. prieš Napoleonui užpuolant Rusiją, Vingio parke, kuris tada 
buvo vadinamas Zakretų, to meto architektas Mykolas Šulcas 
statė šokių paviljoną. Jo atidarymo iškilmėse dalyvavo ir Rusijos 
caras Aleksandras I. Tačiau iškilmių išvakarėse paviljonas su
griuvo. Visi romanai pagrįsti tikrais įvykiais.

Minint Vasario 16-ąją Maskvos Jurgio Baltrušaičio namuo
se gražių kalbų netrūko. Stalai buvo nukrauti šakočiais, o ap
link šmėžavo lietuvaičių tautiniais drabužiais vilkinčios mergi
nos. Tačiau žodis "nepriklausomybė" linksmybių verpete liko 
neištartas. Jei ne Vygaudo Ušacko laiškas, šis renginys greičiau 
būtų buvęs panašus į Valentino dienos, o ne į Nepriklausomy
bės minėjimą. Linksmybių netrūko. Džiugu, kad yra žmonių, 
mylinčių Lietuvą ne todėl, jog tai - jų  tėvynė, o tiesiog todėl, 
kad jiems brangi ši žemė ir jos žmonės. Ir skaudu, kai lietuviai 
gimę ir užaugę Lietuvoje, o paskui išvykę ieškoti laimės svetur, 
gėdisi savo kalbos, niekina savo tėvynę. Jie įsitikinę, kad tėvy
nėje neįmanoma pasiekti užsibrėžtų tikslų.
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K U L T Ū R O S  P U S L A P IS

NETEKOME ŽEMĖS POETO
P asau ly je  g y v en an č iu s  

lietuvius apskriejo žinia, kad 
vasario 9 dieną Vilniuje m i
rė mūsų tautos žymusis po
etas Kazys Bradūnas, kuris 
vasario  1 1 d . būtų m inėjęs 
92-ąjį gim tadienį. Buvo gi
męs Alvito valsčiuje, K iršų 
kaime, Vilkaviškio apskrity
je. G im naziją baigęs Vilka
viškyje, studijavo lituanisti
ką Kauno ir Vilniaus univer
site te , k u rį baigė 1943 m. 
1941 m. pradėjo m okytojau
ti Alytaus gimnazijoje.

Kaip ir tūkstančiai, 1944 
metais pasitraukė iš okupuo
jam os L ietuvos į Vokietiją. 
Mokytojavo Miuncheno lietu
vių  gimnazijoje. Vokietijoje 
dalyvavo literatūros vakaruo
se, redagavo "Aidus" 1945
1948 m. 1949 m. atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstijas. 
B altim orė je  d irbo  fiz in iu s 
darbus, kaip ir visi to meto į 
šį kraštą atvykę lietuviai. Jau 
čia 1951 m. redagavo antolo
giją "Žemė", o 1952 m. įsijun
gė į "Literatūros lankų" redak
ciją. 1961 m. persikėlė į Či
kagą, kai "Draugo" dienraščio 
vyriausiasis redaktorius pa
kvietė j į  redaguoti to dienraš
čio kultūrinį priedą, kurį re
dagavo iki pensijos. 1995 m. 
kartu su žmona Kazimiera grį
žo į savo num ylėtą Vilnių.

Eilėraščius Kazys Bradū
nas pradėjo spausdinti Lietu
voje. Jo pirmoji poezijos kny
ga - "Vilniaus varpai" - buvo 
išleista 1943 m. Vilniuje. Po
etas yra išleidęs daugiau ne
gu 20 savo poezijos knygų. 
Daugelis jų  atžymėtos įvairio
mis premijomis. K. Bradūno 
kūrybinis žodis paprastas, su
rištas su žmogaus dabartimi. 
Giliai veikiamas iš jaunystės 
kaimo dainų, jis  rašo apie že
mę, kuria kasdien vaikšto, vis 
atmindamas lietuvio žemdir
bio pasaulį, perpindam as j į  
kultūriniu klodu. Poetas - že
mės dainius, bet ne apie pa
čius žem dirb ius, bet pačių 
žemdirbių kūręs giesmę gim
tajai žemei. "Visa K. Bradū
no poezija sravi gilia prasmin
gos buities rimtimi, neplėšo
ma laimės ilgesio, bet užtat 
n ed raskom a nė asm en in ių  
sielvartų. Dainuoja K. Bradū
nas apie darbo, sunkaus ir j uo
do, žmones... N eprabyla K. 
Bradūno žem dirbiai skundo 
aimana... Ne laimės krykšta
vimai suteikia K. Bradūno po
ezijai šventišką skaidrumą, o 
atsidavimas saugoti tėvų že
mę ir gimtuosius namus. 1 r ši
ta paskirtis įaugusi per kartų 
kartas į kūną ir kraują, kad ji 
virtusi jų  dvasiai kasdienine 
duona. Tai leidžia poetui sa

Į Amžinybę iškeliavęs vienas ryškiausių žemininkų-lankininkų kartos poetų Kazys Bradūnas buvo 
tarsi aukščiausia viršukalnė XX amžiaus Lietuvos poezijos panoramoje. Tai pažymėjo prezidentas 
Valdas Adamkus, pareiškęs užuojautą dėl K. Bradūno mirties kūrėjo šeimai ir artimiesiems, Lietu
vos rašytojų bendruomenei, Poeto kūrybos gerbėjams. Vasario 12 d. vakarą V. Adamkus su ponia 
Alma poeto Kazio Bradūno atminimą pagerbė Šv. Jonų bažnyčioje. ELTA

vo vargo žmones apgaubti to
kia šviesa, kuri ir darbą paver
čia lyg kokiu šventu apeiginiu 
žygiu", - rašė Juozas Girnius 
toje "Žem ės" anto logijo je . 
Kai piktoji jėga išrovė žmo
nes iš gimtųjų namų, jie  turė
tų būti pasimetę, bet K. Bra
dūno poezijoje jie lieka didin
gi, neverkšlena, nes gimtoji 
žemė duoda jėgų. "Niekada 
jie svetur emigrantiškai neįsi
kurs, nes visada pasiges tėvas 
kąsnio duonos, brendusios ga- 
lulaukiųlom oj, o motina - pa
tvorio suolelio pailsėt žvaigž- 
dėjant vakare. Tad K. Bradū
nas ne gamtos (kosmopolitas),

bet žemės poetas. "Galime po 
visą pasaulį keliauti ir visur 
rasime gražios gamtos. Bet že
mė kiekvienam tėra ta, kurio
je  jis  gimė". (J. Girnius).

Ne v ienas kom pozitorių  
pasirinko  savo kūrybai K. 
Bradūno eiles. Komp. B. Mar- 
kitis, SJ, sukūrė kantatą "Vil
niaus varpai" K. Bradūno nau
jam  tekstui. Ta kantata pirm ą 
ir vienintelį kartą buvo atlik
ta, kai Lietuvių Opera 1965 
m. birželio 13 d. sukvietė pen
kių tūkstančių minią į McCor
mick koncertinę salę pagerbti 
mūsų tautos žuvusius kovoto
jus ir kankinius per 25 oku

pacijos metus. Tai kantatai, 
kartu su G. Verdi "Requiem", 
grojo Čikagos simfoninis or
kestras. Čia spausdiname tas
K. B radūno eiles "Vilniaus 
varpų" kantatai, kuriai muzi
ka sukūrė komp. B. Markai- 
tis, SJ.

A.a. poeto kūnas buvo pa
šarvotas Šventų Jonų bažny
čios koplyčioje Vilniuje. Po 
gedulingų M išių vasario 14 
d. buvo palaidotas Antakal
nio kapinių M enininkų kal
nelyje. Kūrėjo pam ilta žemė 
priglaudė j į  am žinam  po il
siui.

Vyt. Radžius

M I L

KANTATA 
Mišrus choras
Įaugom  N em uno  upyne,
Šaknis tvirta i [leidom [gelm es,
Tėvų m ūs dulkės, gyvos kapinyne,
Čia p a šven tė  padanges ir žem es.
A tė jo m e  iš am žių  g lūdum os
U ždegti ž id in ius nam uos.

Vyrų choras
Tūkstantm eti
G yvą med[
P agutdau  a n t pam atų ...

Moterų choras
A tgis, atgis
D uobės dugne
B alta  ugnia.
Ir  drabužiais
G ražiais
P agiružia is
Pareis
Vėlelė klajūnėlė.

Sopranas ir vyrų choras
M ano pro tėvia i š į kam pą rinkosi
Ir  užm igo p ilkap iuos ramiai.
M ano kraštas - d idelis m ilžinkapis: 
P anem unės, pa jūria i, pašešupiai.
D ilo  kalvos, ežerai užslinko,
O tu, du lke  protėvių , tikai
A n t m ilžinkapio  negriūnantis pam inklas -
Ž iūri Saulėn j ų  va ikų  vaikai.

Mišrus choras
O šim tm ečia i daug  visko nešė:

N I A U S  V A R P

G arbės ir  vargo ir skriaudų.
B e t p la u kė  p e r  g irias ža liąsias  
D aina negęstančiu  aidu.
Ir  likom  čia su pro tėvių  daina  
Šaka žaliuojanti, ja u n a .

Sopranas
M ano m otina m ane ten gim dė, 
N em unan  [sm eigusi vyzdžius. 
A pkabinus griūvančius kryžius,
Šaukia  j i ,  ka ip  Eglė, baltą vilnį, —
Ir  d idžiu lė  upė artip ilnė  
L ie jasi dundėdam a širdin.
M ano m otina m ane ten gim dė...

Mezzosopranas
Išėjai, ka i k loniuos vasara  liepsnojo, 
A š  tikau, kaip žem ė, viena.
K elio  akm enėlia i ten balsu raudojo. 
A r  ju o s  begirdėjai tada?
A r  kada sugrįši m otinos p a guosti 
K ūdikio  pram in ta is  takais?
D a r tebežaliuoja  tavo lopšio gluosnis, 
Tas, kurio  p a vėsy  supais.

Baritonas
Vėsioj, begalinėje šiaurėj
Tėviškės soda i šlam a
M an kas naktį sapnuos...
Vėsioj, begalinėje šiaurėj
Žvaigždės virš p ro tėv ių  nam o  
K lausosi žem ės dainos...
Vėsioj begalinėje šiaurėj,
A n t N em uno  kranto  m olėto

| K azys B radūnas

M iega šven ti ąžuolai.
K aip  gera...
Tartum gu lė tų  
A ukšto  p iliaka ln io  kalne  
Ir  m ano m enki pelenai.
Vėsioj, begalinėje šiaurėj...

Sopranas ir baritonas
B e tėvynės negaliu  sušilti 
Svetim ojo  žid in io  liepsna,
B e  tėvynės ir  g yven t ir m irti 
Visoj žem ė j vietos negana.

Eisim, eisim  tėviškės papėdėn, 
K u r ža liuo ja  sodas, ku r  nam ai. 
Toji žem ė, ta g im to ji m udu veda, 
M udu šaukiasi nam o tėvų tėvai.

I ir II mišrūs chorai
M ūs gyven im as ten ir  kapai.
M es tikėjom  - mus, D ieve, vedi. 
Ir  d a bar visada m an širdy  
Skam ba Vilniaus varpai.

Iš  to liausių  tėvynės kam pų  
A tsišaukia  a idais N em une,
Ir  ku r  eisiu, vis lydi m ane  
B alsas Vilniaus varpų. 
P aklausyki... I r  tau ir  visiem s, 
K ai tik  audra pakils, ka i sutem s, 
Im a gausti viltingai varpai.
Ir  m es tikim, - mus, D ieve, vedi, 
Ir  g ilia i m ilijonų  širdy  
Skam ba Vilniaus varpai.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARTO 28 d., šeštadienį 6:30 v.v. Šv, Jurgio parapija ruošia 
"Reverse Raffle", kuris įvyks Lietuvių namuose, įėjimas tik su bi
lietais. Dėl informacijos skambinkite į kleboniją (216) 431-5794.

A. f  A.
STEFA BAKŪNAS

Mirė 2009 m. vasario 9 d., Cleveland, OH, 
sulaukusi 82 metų.

Giliam liūdesy liko: sūnūs ALEKSANDER ir duktė 
VIKTORIJA ZARDINSKAS, marti DEBORAH ir 
anūkai STETHAN ir KATRINA, bei kiti giminės JAV 
ir Lietuvoje.

Vasario 14 d. palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicago, IL.

Liūdinti šeima

SADM PLANUOSE - ATSTATYTI SEIMOS VERTĘ

A .f A.
Vytautas Ignas (Ignatavičius)

Tapytojas, grafikas, knygų ir žurnalų iliustratorius

Gimė 1924.V. 16., Zacižo vienkiemyje, Kalnujų vals., Ra
seinių aps., m irė 2009.11.18., Vilniuje. 1941 baigė Vytauto 
Didžiojo gim naziją Vilniuje. 1943 m okėsi Vilniaus dailės 
akadem ijoje, 1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau pa
bėgėlių stovykloje. 1946-48 studijavo Taikomosios dailės 
mokykloje (Ecole dės Arts et M etiers) Freiburge kur gavo 
m agistro laipsnį. 1950 atvykęs į JAV apsigyveno Čikagoje, 
dirbo vitražų studijoje. 1951 persikėlė į Cleveland, OH, kū
rė vitražus. 1962-71 gyveno New York, N.Y. ir dirbo V.K. 
Jonyno ir D. Shepherd vitražų studijoje. Buvo Philadelphia 
Print Club narys. Nuo 1972 gyveno Ashford, CT. Y ra daly
vavęs daugelyje grupinių parodų ir surengęs 20 asm eninių 
parodų. Į L ietuvą nuolatiniam  apsigyvenim ui grįžo 2008.

2006 m. N acionaliniam  M.K. Čiurlionio dailės muziejui 
padovanojo daugiau nei 100 savo kūrinių. 2007 m., to paties 
muziejaus Kauno paveikslų galerijoje, buvo surengta tų kū
rinių paroda vardu “Pasaulis pagal V. Igną. Dovanoti kūri
n iai.”

M enininko kūryboje daug simboliško pasaulio ir visatos 
suvokimo, parem to krikščionybės paveiktom is senovės pa
sakomis, legendom is, ypač lietuviškom is. Jo m eno šaknys 
glūdi lietuvių tautosakoje ir liaudies mene. Sukūręs tik jam  
būdingą stilių, kuriame daug tautinių dekoratyvinių bruožų 
glaudžiai supančių svarbiausias paveikslo figūras, jis  to sti
liaus laikėsi v isą  savo kūrybinį gyvenimą.

D IRVA inf.

AUKOJO
G.Lazdinis, Euclid, OH ....50
L. Bložė, S.Pasadena, FL...45 
Z.Jurys,
Richmond Hill, N Y ........... 45
V. Silas, Chicago, I L ..........25
J.Gumbelevičius,
Vancouver, W A ..................22
R.Guzulaitis,
Indianapolis, I N .................20
M. Vilutis,
St. Petersburg, F L ............. 20
J.Petkaitis,
W. Hartford, C T ..................10
J.Vėlyvis, N.Adams, MA .10 
M.Miškinis,
Orchard Lake, M I ................ 5
P.Pagojus, Detroit, M I ........ 2

Ilsiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Vilnius, vasario 9 d. (EL
TA). Socialinės apsaugos ir 
darbo m in is te rija  (SADM ) 
yra pasiryžusi atstatyti visuo
m enėje sum enkusią šeim os 
reikšmę. N orint tai padaryti, 
bene svarbiausias tikslas yra 
p asiek ti, kad kuo daugiau  
vaikų augtų šeimose.

Pasak socialinės apsaugos 
ir darbo ministro Rimanto Jo
no Dagio, turime skatinti tvir
tas, atsakingas šeimas, kurių 
svarba visuom enei yra pažy
m ėta ir Konstitucijoje.

"Vaiko auginimas šeimo
je  turėtų būti išskirtinis vals
tybės vertinamas darbas. Su 
visomis išplaukiančiomis pa
sekmėmis, m oraliniais, kul
tūriniais aspektais, sociali
niais, finansiniais instrumen
tais. Jeigu dėl to susitartume, 
būtų žymiai lengviau judėti į 
priekį", - sausio 9 d. sureng
toje spaudos konferencijoje 
sakė R.J. Dagys.

M inistro  teigim u, šeim a 
yra pati saugiausia v ieta m a
žajam piliečiui augti, o vals
tybė šeimos politikos sritį tu
ri sutvarkyti "ne deklaraty
viai, bet realiai".

Anot ministro patarėjos Jo
lantos Ramonienės, pastaruo
ju  metu didėja šeimos institu
to krizė. Jos teigimu, tai lemia 
nepakankam a socialinės pa
galbos ir paramos šeimai sis
tema, vis daugiau šeimų susi
duria su skurdu ir yra sociali
nėje apskrityje, įtakos turi ir 
problemos dėl būsto, sunku
mai suderinti darbą ir pareigas 
šeimoje, perdėtas karjeros sie
kimas jaunų žmonių gretose.

"Jeigu siekiame, kad šei
m a būtų atsakinga, savaran
kiška, vykdanti savo funkci
jas, tai turime kreipti dėm esį 
į tai, kad šeimos politika bū
tų palaikanti ir stiprinanti to
kias šeimas. ( ...)  Į tai ir nori
me orientuotis būsimoje šei
mos politikoje", - sakė J.Ra- 
monienė.

Pasak SADM atstovų, je i
gu visuom enėje vaikų augi
nimas šeimoje, senelių globa 
bus laikomi principiniais, tai 
bus įvertinam a ir socialinėse 
programose.

"Ir pensijos didesnės ga
lėtų būti, ir mokesčių lengva
tos galėtų atsirasti užauginus 
vaikus pilnoje šeimoje iki 18 
metų. Neapmokestinamo m i
nim umo didinim as ypač pa
dėtų jaunom s šeimoms, kurių 
pajam os nėra didelės. Tai yra 
dalis instrum entų, apie ku
riu o s g alim a d isk u tu o ti ir 
juos galim a pradėti valstybė
je  taiky ti net dabartinėm is 
sunkiomis sąlygomis", - tei
gė socialinės apsaugos ir dar
bo m inistras R. J. Dagys.

Jis pabrėžė, kad ilgalaikes 
šeim os po litikos nuostatas 
ketinam a įgyvendinti po 2-3 
metų, tačiau pirm ieji rezulta
tai turėtų pasirodyti jau  šią 
vasarą.

" Ie šk o sim e  įv a ir ia u s ių  
priem onių, kad šeim a būtų 
vertinama, kad ji jaustųsi tuo 
pamatu, kuriuo yra įvardinta 
Konstitucijoje. Ji pati turi su
prasti, kad yra tas pamatas, 
ant kurio stovi valstybė", - 
teigė J. Ramonienė.

LGITIC

PAGERBTAS LIETUVOS
DIPLOMATO A. SIMUČIO 

ATMINIMAS

Vilnius, vasario 11d. (EL
TA). Užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius Oskaras Jusys, 
buvę generaliniai konsulai New 
York Petras Anusas, Rimantas 
Morkvėnas ir Mindaugas But
kus trečiadienį pagerbė iškilaus 
Lietuvos diplomato Aniceto Si
mučio atminimą, padėdami vai
niką Antakalnio kapinėse.

Vasario 11 dieną sukako 
100 metų, kai gimė pirmasis at
kurtosios Lietuvos valstybės 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose, ilgametis Lietuvos gene
ralinis konsulas New York A. 
Simutis.

1909 metų vasario 11 dieną 
Tirkšliuose, Mažeikių rajone, 
gimęs A. Simutis studijavo Vy
tauto Didžiojo ir JAVNew York 
C olum bia u n iv ers ite tu o se , 
1931 metais įsidarbino Užsie
nio reikalų ministerijoje.

Nuo 1936 metų A.Simutis 
dirbo Lietuvos generaliniame 
konsulate New Yorke - raštve
džiu, konsuliniu atašė, vicekon
sulu, generaliniu konsulu.

1991 metais ambasadorius 
A. Simutis įteikė skiriamuosius 
raštus Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui.

A,Simutis buvo aktyvus lie
tuvių išeivijos bendruomenės 
narys, daugelio straipsnių JAV 
lietuvių spaudoje autorius, sten
gėsi plėtoti New Yorko lietuvių 
prekybos rūmų veiklą, lankėsi 
ir skaitė pranešimus lietuvių 
bendruom enei A rgentinoje, 
Brazilijoje, Urugvajuje ir Vene
sueloje.

GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:

I- oji - 5,000 dol,

II- oji - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LTETUVAT-TŪKSTANTISMETŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinėkūrinioišsiuntimodataoropaš-
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 7 L'Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:
Danutė Bindokienė,
Dr. Jonas Jasaitis,
Petras Palilionis,
Stasė Petersonienė,
Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11-osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.
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PIRMĄKART PO ILGO LAIKO SUMAŽĖJO 
ALKOHOLIO VARTOJIMAS

Pirmąkart per atgautos ne
priklausomybės laikotarpį su
mažėjo alkoholio vartojimas ir 
alkoholio sukeltų ūm ių ligų. 
Sveikatos specialistai tai vadi
na teigiamu lūžiu, o politikai ža
da toliau mažinti alkoholio pri
einamumą ir siekti, kad būtų vi
sai uždrausta jo reklama.

Pasak Vilniaus psichiatri
jos ligoninės direktoriaus Va
lentino Mačiulio, per visą at
gautos nepriklausomybės laiko
tarpį milžiniškais tempais augęs 
psichikos sutrikimų, susijusių 
su alkoholio vartojimu, skai
čius, 2008 metais sumažėjo.

”1990 metais gydėme 150 
sergančiųjų alkoholinėmis psi
chozėmis, 2007 metais - jau  
3349. Per visą tą laiką sergan
čiųjų vis daugėjo. 2008 metais 
pirmąkart turėjome 465 sergan
čiaisiais alkoholinėmis psicho
zėmis mažiau. Taigi sergančių- 
jųjom is sumažėjo 12 proc. 465 
psichozių gydymas valstybei 
atsieina 1 mln. 350 litų, taigi 
šios lėšos buvo sutaupytos. Taip 
pat į mus kreipėsi 260 mažiau 
sergančiųjų baltosiomis karšt
ligėmis, užregistruota 161 ha- 
liucinoze m ažiau”, - teigė V. 
Mačiulis.

Psichiatrijos ligoninės di
rektorius džiaugiasi, jog tam 
tikrų teigiam ų poslinkių jau  
matyti ir lėtinių alkoholinių psi
chozių srityje. Į ligoninę pernai 
kreipėsi 58 pacientais, kuriems 
pasireiškė įvairios paranojinės 
reakcijos, pavydo kliedėjimai, 
mažiau nei užpernai.

Nacionalinės tabako ir alko
holio kontrolės koalicijos pre
zidentas Aurelijus Veryga pa
žymėjo, kad sumažėjo ir ūmių 
apsinuodijimų alkoholiu. 2008 
metais į ligonines pateko 315 
apsinuodijusiųjų alkoholiu ma
žiau nei užpernai. Vaikų nuo 7
14 metų amžiaus, gydytų dėl

apsinuodijimo alkoholiu, ligo
ninėse skaičius, tenkantis 100 
tūkst. gyventojų, sumažėjo nuo 
105 iki 81.

"Taigi pernai ligoninėse bu
vo gydyta 83 alkoholiu apsi
nuodijusiais vaikais mažiau nei 
2007 metais. Kalbu apie labai 
rimtai apsinuodijusius vaikus, 
kai kyla pavojus jų  gyvybei. 
Švelniai apsvaigusio vaiko į li
goninę niekas neveža”, - sakė 
A. Veryga.

Kaip teigė Valstybinės taba
ko ir alkoholio kontrolės tarny
bos direktorius Česlovas Bal
sys, kurį laiką alkoholio varto
jimas augo dėl liberalių teisi
nių normų. Pasak jo, 1995 me
tais priimtą Alkoholio kontro
lės įstatymą galima laikyti tam 
tikru rekordininku tarp normi
nių teisės aktų, jis buvo keistas 
30 kartų ir visi keitimai, išsky
rus praėjusių metų buvo libe
ralizuojantys verslą.

"Todėl ir prekybos apim
tys pasiekė tokį lygį, kai 2007 
m etais vienam  gyventojui 
buvo parduota 14,3 litro ab
soliutaus alkoholio. Tokio di
delio skaičiaus pagal m ūsų 
disponuojam ą statistiką nuo

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

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zio

Tel. numeris

Filler Realty Group, Inc.
Linas Muliolfc- Mob. Tel, - 216-387-3204

JAKUBS AND SON
Laidojinpo Įstaiga
William J, Jakubs Sr.
William J. Jakubs Jr.
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt
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WOOOLJwjhweBW. 0t)» 44095

{216) 531-7770
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1965 m etų dar niekada nebu
vo”, - teigė Č. Balsys.

Pasak kontrolės tarybos di
rektoriaus, praėjusius metus ga
lima vadinti lūžio metais, kai 
pirmąkart per dvidešimtmetį 
vienam gyventojui tenkančio 
alkoholio kiekis sumažėjo 9,4 
proc. ir pasiekė 13,2 litro ribą. 
Labiausiai, 11,9 proc., sumažė
jo stipriųjų alkoholinių gėrimų 
pardavimai, vienam gyventojui 
tenkantis alaus kiekis sumažė
jo 6 proc.

"Nepaisant pažangos, šis ly
gis yra žymiai didesnis nei Eu
ropos Sąjungos vidurkis, arba 
tuos laikus, kai pagal mūsų tu
rimą statistiką vienam lietuviui 
tekdavo vidutiniškai 10-11 lit
rų absoliutaus alkoholio”, - sa
kė Č. Balsys.

Ekspertų nuomone, labiau
siai alkoholio vartojimo mažė
jim ą skatino dėl akcizų pakilu
sios kainos, gyventojų pajamų 
augimo tempo lėtėjimas, rekla
mos ribojimai visuomenės in
formavimo priemonėse, pastan
gos imtis efektyvesnės kontro
lės ir prevencijos.

Č. Balsys teigė, kad per pra
ėjusius metus buvo atlikta 1300 
patikrinimų ir nustatyti 397 pa
žeidimai. LGĮTIC

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

DARBO VALANDOS :
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. - I 2:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENATAUPOMOJI SĄSKAITA 1K1 $100,000 YRA APDRAUSTA (NCU A)

Labai, lątikiąin

NAUJŲ DIR VOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų pienumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmušta., akių ii1 kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ii labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta

Sunkiau ii' sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonm o darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos 
mokesčių išsiversti negali Skelbimų, kurie išlaiko šio 
krašto angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai 
mažiau tegauna. Dirvai tik nuolatinių skaitytojų 
siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti 
kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  D ūtčjs leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė., nuo dabar iki 2008 m. 
lap kirčio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys. D irvą  ir sum okės 
prenumeratą už pi linus metus II-o s klasės paštu  
JAV siunčiamą D irvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ir Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą savo aitimiesiems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ai1 kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesni leidimą. 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejaum ų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka

Cta, šio pranešimo pabaigoje., spausdiname atkarpą 
kurią lengva iškirpti- užpildyti ir mums atsiųsti.

D emos leidėjai

fKtdHcmcEi.net
Hofnes.com
http://www.ScuthEuclidHcwwxonn
crRcnky.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

