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KOVO i  i-O II-L IE T U V O S  ATKURTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 19-OJI SUKAKTIS

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Kupiškio bažnyčios šventoriuje.

NATO SANTYKIŲ SU RUSIJAATNAUJINIMUI 
NEPRITARIA NE TIK LIETUVA

V. ADAMKUS:
LIETUVOS PARTIZANAI BUVO MORALESNI 
UŽ TUOMET PASAULĮ ĮTAKOS SFEROMIS

DALIJUSIUS VALSTYBIŲ VADOVUS
XX amžiaus viduryje Lie

tuvos partizanai buvo morales
ni ir teisingesni, sąžiningesni 
ir vertesni pagarbos už tuomet 
pasaulį naujomis įtakos sfero
mis dalijusius didelių valsty
bių vadovus. Tai prezidentas 
Valdas Adamkus sakė Lietu
vos karininkų ramovėje m inė
damas Lietuvos Laisvės K o
vos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 
deklaracijos 60-ąsias metines. 
"Susirinkome vedami istorinio 
teisingumo, pareigos Tėvynei 
ir žmogiškosios moralės. Su
sirinkome prisiminti to šviesos 
spindulio, kuris prieš šešis de

RUSIJA IR UKRAINA IŠVENGĖ NAUJO DUJŲ KARO
Kijevas, kovo 5 d. M ask

vai ir Kijevui pavyko išvengti 
dar vieno dujų konflikto: vals
tybinė bendrovė "N aftogaz 
Ukrainy" kovo 5 d. visiškai at
siskaitė su Rusijos "Gazprom" 
už vasarį ja i parduotas dujas.

Po tris savaites trukusio du
jų  karo sausį, per kurį be kuro 
buvo likę milijonai europiečių, 
"Naftogaz" ir "Gazprom" pa
sirašė dešimčiai m etų numaty
tą  sutartį. Pagal j ą  "Naftogaz" 
privalo sumokėti už importuo
jam as dujas ne vėliau kaip iki 
septintos dienos kito mėnesio, 
einančio po tiekimo mėnesio. 
Priešingu atveju Ukraina galės 
pirkti dujas tik pagal išanksti

šim tm ečius bandė p rap lėšti 
okupacijos tam są ir prasiverž
ti pro laisvę, dem okratiją ir 
žm ogiškum ą pam ynusią gele
žinę uždangą", - tvirtino pre
zidentas.

1949 m etų  v asario  p ra 
džioje į B aland išk io  kaim e 
esa n č ią  b e lan g ę  k am ara itę  
susirinkę, o vėliau į M inaičių 
kaim e įrengtą bunkerį persi
kėlę partizanų vadai atstova
vo b ran d ž ia i ir sąm oningai 
tautos daliai. "Jie gerai p ri
sim inė savanorių kovas ir b u 
vo patyrę okupantų  ž iau ru 
mą. Todėl žinojo: laisvę re i

nio mokėjimo sąlygas.
SituacijąUkrainoje paaštri

no tai, kad Ukrainos saugumo 
tarnybos specialiosios paskir
ties būrio darbuotojų grupė įsi
veržė į valstybinės bendrovės 
"Naftogaz" biurą, siekdama pa
imti "Naftogaz" ir "Gazprom" 
sutarčių originalus. Įtampą dar 
padidino ministras pirmininkas 
Vladimir Putin, pareikšdamas, 
kad "Gazprom" vėl gali sustab
dyti dujų tiekimą į Ukrainą, j ei
gų Kijevas laiku - iki kovo 7 
dienos - neatsiskaitys už vasarį 
gautas dujas. Rusijos premje
ras perspėjo, kad dujų tiekimo 
problema gali atsiliepti Rusijos 
dujų  varto to jam s Europoje.

k ia išsikovoti ir m okėti ap
ginti, o dem okratijos ir tiesos 
sėklas bū tina puoselėti ir ug 
dyti", - kalbėjo V.Adam kus. 
Jis apgailestavo, kad nė v ie
nas iš deklaraciją  pasirašiu 
sių signatarų  nesulaukė m e
to, kai jų  įžiebta laisvės ug 
nis prasiveržė į L ietuvą ir pa
kėlė žm ones Laisvės kovai. 
"Šiandien labai svarbu, kad 
jų  gyvenimo pavyzdys ir puo
selėtos vertybės bei idealai 
bū tų  perduoti jaunaja i kartai 
ir tap tų  aišk iom is gairėm is 
valstybės kūrybos darbe", -

(Nukelta j 4 psl.)

"Atkreipiame į tai ir Europos 
Komisijos, ir visų m ūsų dujų 
vartotojų Europos šalyse dėme
sį", - pridūrė V.Putin.

Vis dėlto už dujas galiausiai 
buvo sumokėta laiku. "Naciona
linė akcinė bendrovė "Naftogaz 
Ukrainy" sumokėjo už visas va
sarį patiektas dujas", - pranešė 
"Gazprom". Iš viso buvo sumo
kėta apie 410 mln. dolerių. Kaip 
nurodom a sutartyje, U kraina 
šiais metais perėjo prie dujų kai
nos "Europos formulės" - dujos 
2009 metų pirmajame ketvirty
je  pabrango iki 360 dolerių už 
1000 kubinių metrų nuo fiksuo
tos 2008 metų 179,5 dolerių kai
nos. bernardinai.lt

JAV valstybės sekretorė Hil
lary Clinton per NATO užsienio 
reikalųministrų susitikimąBriu- 
selyje pareiškė, kad atėjo laikas 
„naujai santykių pradžiai“ su 
Rusija. Lietuvos užsienio reika
lų ministras Vygaudas Ušackas 
buvo kitokios nuomonės.

H.Clinton šiąpoziciją išdės
tė užsienio reikalų ministrams 
svarstant formalių santykių su 
Maskva atnaujinimo klausimą. 
Dvišalius Rusijos ir NATO san
tykius stagnacija ištiko po pra
ėjusių metų rugpjūtį įvykusio 
Maskvos karo su Tbilisiu. JAV 
valstybės sekretorė pažymėjo, 
kad Rusiją ir NATO vienija keli 
bendri tikslai, tarp kurių -  Af
ganistanas.

H.Clinton taip pat akcenta
vo, kad NATO turėtų palikti at
viras duris Gruzijos ir kitos bu
vusios Sovietų Sąjungos valsty
bės -  Ukrainos -  narystei šioje 
transatlantinio saugumo organi
zacijoje. Kiek anksčiau Rusijos 
pasiuntinys NATO gynė savo 
šalies sprendim ą kariauti su 
Gruzija ir pažymėjo, kad bet ko

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušac
kas ir JAV Valstybės sekretorė Hillary Clinton NATO užsienio 
reikalų ministrų susitikime kovo 5 d. Reuters

kie atsinaujinę Rusijos santykiai 
su NATO priklausys nuo Mask
vos.

„Metas pradėti iš naujo“, -  
kalbėjo H.Clinton. Kai kurios 
Europos valstybės, tarp jų Vo
kietija ir P rancūzija-jau  seniai 
spaudė kitas NATO nares atnau
jinti organizacijos santykius su 
Kremliumi, tikindami, kad šių 
santykių stagnacija duoda ne
igiamų rezultatų. „Neblokuosi
me santykių su Rusija atnauji-

PENTAGONAS DAR NEGAVO NURODYMŲ DĖL RAKETŲ
Pentagonas kol kas nega

vo JAV p rez id en to  B arack  
O bam a nurodym ų dėl p lanų 
dislokuoti A m erikos priešra- 
k e tin ė s  g y n y b o s  s is te m o s  
elem entus Rytų Europoje. Tai

nim o, nes m anom e, kad yra 
daug klausimų, kuriuos išspręs
ti NATO gali tik su Maskvos pa
galba. Pavyzdžiui, tranzitas į Af
ganistaną, Iraną, Artimuosius 
Rytus, taip pat branduolinių gin
klų neplatinimo klausimas“, -  
prancūzų ir vokiečių pozicijąpa- 
laikė Estijos užsienio reikalųmi- 
nistras Urm Paet.

Savo ruožtu Lietuvos užsie
nio reikalų vadovas Vygaudas 
Ušackas sakė tikintis, kad šiuo 
metu „atnaujinti formalų dialo
gą yra per anksti“. Pasak nau
jienų agentūros AFP, kai kurios 
Vidurio Europos šalys kaip, pa
vyzdžiui, Čekija, o taip pat Ka
nada tokio sprendimo atžvilgiu 
yra nusiteikusios „šaltai“.

Tačiau NATO ir Maskvos 
aukšto lygio ryšių atnaujinimui 
pritarė dauguma didžiųjų Vaka
rų valstybių, įskaitant ir JAV

Pirmasis oficialus susitiki
mas, diplomatų teigimu, galė
tų įvykti ministrų lygiu, po ba
landžio pradžioje Strasbūre ir 
Kelyje įvyksiančio NATO ša
lių vadovų susitikimo. NATO

ir Rusijos taryboje paprastai su
sitinka am basadoriai, tačiau 
kartais rengiam i ir m inistrų, 
valstybių ir vyriausybių vado
vų susitikimai. NATO sprendi
mus priima vienbalsiai ir kiek
viena iš 26 šalių narių gali blo
kuoti sprendimą. Oficialūs NA
TO ir Rusijos santykiai buvo 
įšaldyti dėl pernai rugpjūtį įvy
kusio Rusijos ir Gruzijos karo, 
bet gruodžio mėnesį pokalbiai 
buvo nefonnaliai atnaujinti. LRT

kovo 1 d. interviu televizijos 
kom panija i „F o x “ pareiškė  
JAV ginkluotųjų  pajėgų  šta
bų viršininkų kom iteto pirm i
n in k as  ad m iro la s  M ich ae l 
M ullen. LRT

bernardinai.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas A l

girdas Brazauskas Prezidento rinkim uose nekandidatuos.A pie 
tokį sprendim ą A. Brazauskas pranešė kovo 6 d. posėdžiavu
siam LSDP prezidiumui, paskelbė lrt.lt. Pasak LSDP vado G e
dimino K irkilo, socialdem okratų kandidatu rinkim uose turėtų 
tapti naujasis partijos pirm ininkas, kuris bus renkam as vėliau 
vyksiančiam e LSDP suvažiavime. Dėl partijos vadovo posto 
žada varžytis penki kandidatai - Seimo Socialdem okratų par
tijos frakcijos seniūnas Zigm antas Balčytis, Seimo nariai A l
girdas Butkevičius, Gedim inas K irkilas, Juozas Olekas ir Vy
tenis A ndriukaitis. ELTA prim ena, jog  pastaruoju m etu kaip 
viena iš rim čiausių socialdemokratų kandidatų Prezidento rin
kim uose buvo m inim a parlam entarė Vilija B linkevičiūtč, bet 
j i  leido suprasti, kad nėra linkusi dalyvauti rinkim uose. A m 
bicijų išlikti partijos vadovu ir dalyvauti Prezidento rinkimuose 
neslepia eksprem jeras G. Kirkilas.

Europarlam entaras Vytautas Landsbergis partijos na
riams pranešė nedalyvausiantis Prezidento rinkim uose ir pa
rėmė eurokom isarčs D alios G rybauskaitės kandidatūrą. Tai 
naujienų agentūrai ELTA kovo 6 d. patvirtino Tėvynės sąjun- 
gos-Lietuvos krikščionių dem okratų prezidiumo narė, parla
m entarė Irena D egutienė. V. Landsbergis savo sprendim ą pra
nešė laiške partijos tarybos nariam s. "Jis savo laiške palaiko 
D. Grybauskaitės kandidatūrą. Laiškas buvo trum pas ir lako
niškas", - sakė I. D egutienė. Partijos prezidium as kovo 6 d. 
taip pat nusprendė parem ti D. G rybauskaitę. TS-LKD taryba 
tokį sprendim ą turėtų patvirtinti vėliau.

Dalios G rybauskaitės kom anda. Kaip jau  buvo skelbta, 
jo s  rinkim ų štabui vadovaus nepartinis teisininkas, buvęs fi
nansų vicem inistras Vitas Vasiliauskas, nuo kovo 12 d. rinki
mų laikotarpiui sustabdysiantis savo veiklą advokatų konto
roje "Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAW IN". V. 
Vasiliausko pavaduotoja rinkim ų štabe bus Jovita Pranevičiū
tė, U žsienio reikalų m inisterijos trečioji sekretorė, nuo kitos 
savaitės vidurio taip pat stabdanti savo veiklą diplom atinėje 
tarnyboje. Iždininkės pareigas eis Jolanta Žutautienė, iki šiol 
dirbusi Dalios Grybauskaitės padėjėja Europos Kom isijoje. 
Štabe taip pat talkins Lietuvos jaunim o organizacijų tarybos 
biuro atstovė Gaja B artusevičiūtė, koordinuosianti kandida
tės D. Grybauskaitės susitikimus su visuomene, ir UAB „Agen
tūra M o tif1 vadovas Liudas Zakarevičius, prižiūrėsiantis in
terneto svetainę. Ieva B aubinaitė, savaitraščio „A tgim im as“ 
žurnalistė, štabe bus atsakinga už savanorių veiklos koordina
vimą. D. G rybauskaitės rinkim ų štabas įsikurs nuom ojam ose 
patalpose Vilniuje, Pam ėnkalnio 25-8.

Taupydama lėšas Lietuvos Vyriausybė atsisakė įvaizdžio 
program os. Tai padaryti paskatino Vyriausybės kom unikaci
jo s  strategijos analizė. Vyriausybės kancleris D eividas M atu
lionis pavedė kanceliarijos Vidaus audito skyriui atlikti audi
tą  dėl ankstesnės Vyriausybės kanceliarijos užsakytos L ietu
vos įvaizdžio (prekės ženklo) knygos. Šios paslaugos teikimo 
sutartis su reklam os agentūra buvo pasirašyta ankstesnės, G e
dimino K irkilo Vyriausybės darbo metu. Vyriausybės kancle
ris D. M atulionis pranešė, kad šių m etų vasario m ėnesį dėl 
taupym o buvo išanalizuota Vyriausybės kom unikacijos stra
tegija. Lietuvos įvaizdžio program os buvo nuspręsta atsisa
kyti, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Seimo narė socialdem okrate Vilija B linkevičiūtč nelin
kusi siekti Lietuvos Prezidento posto. Tai j i  leido suprasti kovo 
6 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje. "Vis dėlto m a
no širdis linksta ir toliau dirbti socialinės apsaugos, darbo ir 
užim tumo srityje. Tai yra ten, kur aš išdirbau 25 m etus", - 
sakė V. B linkevičiūtč. Jos kandidatūrą į Prezidento postą pa
siūlė Lietuvos socialdem okračių m oterų sąjunga ir daugelis 
partijos skyrių. "Mes tikim ės, kad Vilija dar galvos ir galvoja. 
A kivaizdu šiandien, kad Vilijos dalyvavim as rinkim uose būtų 
labai svarbus visais aspektais ne tik  tai m ūsų partijai. M anau, 
kad jis  labai svarbus ir L ietuvai",- sakė partijos pirm ininkas 
Gedim inas K irkilas. Europos Parlam ento narys socialdem ok
ratas Justas Paleckis irgi norėtų, kad V. B linkevičiūtč daly
vautų rinkim uose.

Kyšininkavim u įtariamo buvusio Vilniaus vicemero Eval
do Lem entausko byloje liudiję Vilniaus savivaldybės tarybos 
nariai konservatoriai paliudijo, kad realus miesto vadovas bu 
vo jis , o m eras Juozas Im brasas tebuvęs statytinis.

Lietuvos Teisingumo m inistras Rem igijus Šimašius sako 
manąs, kad siūloma 113 mln. litų kom pensacija už negrąžintą 
žydų nekilnojam ąjį turtą yra pagrįsto dydžio, bet pradėti m o
kėti šiuos pinigus nuo 2011 m etų siūlo tik  tuo atveju, je i L ie
tuvos ekonom ikos augim as bus teigiam as. LGĮTIC

Pirmą kartą vasario 24 d. jungtinėje JAV Kongreso sesijoje kalbėjo naujasis prezidentas Barack 
Hussein Obama, žadėdamas "atstatyti ir atnaujinti" šį kraštą. Už jo - viceprezidentas Joseph Biden ir 
Atstovų rūmų vadovė Nancy Pelosi. AP

PIRMOJI PREZIDENTO KALBA 
JAV KONGRESE

Washington D.C., vasario 
24 d. (LRT). JAV prezidentas 
Barack Obama sakė, kad Va
šingtonas atvėrė naują diploma
tinių santykių erą, žadėdamas 
siekti taikos Artimuosiuose Ry
tuose ir nubrėžti naująkursąAf- 
ganistane.

Sakydamas pirm ąją kalbą 
Kongrese, B.Obama tvirtai pa
reiškė, kad Jungtinės Valstijos 
nekankins kalinių, tačiau taip pat 
pažadėjo, kad kalinami teroris
tai bus griežtai nubausti. "Žo
džiai ir darbais rodome pasau
liui, kad prasidėjo nauja santy
kių era", - praėjus kiek ilgiau nei 
mėnesiui nuo kadencijos pra
džios JAV prezidentas sakė 
jungtinėje Kongreso sesijoje. 
"Žinome, kad Amerika negali 
viena atrem ti šio šim tm ečio 
grėsmių, tačiau pasaulis negali 
jų  atremti be Amerikos, - pridū
rė B.Obama. - Negalime vengti 
derybų stalo, tačiau taip pat ne
galim e ignoruoti priešų arba 
mums pakenkti galinčių jėgų. 
Vietoje to, esame raginami ju 
dėti pirmyn ryžtingai ir atvira 
širdimi, kaip reikalauja šie rim
ti laikai".

B.Obama pabrėžė savo pa
siuntinio Artimuosiuose Rytuo

se George Mitchell misijos svar
bą, sakydamas, kad jo  administ
racija "sieks pažangos kuriant 
saugią ir ilgalaikę taiką tarp Iz
raelio ir jo  kaimynų." Buvęs se
natorius G.Mitchell, kuris buvo 
vienas iš pagrindinių Šiaurės Ai
rijos taikos proceso architektų, 
neseniai išvyko į antrąją kelio
nę po Artimųjų Rytų šalis.

Įtempta diplomato darbo
tvarkė byloj a apie permainas Va
šingtono politikoje, nes prezi
dento George W.Bush administ
racija pradėjo aktyviau dalyvau
ti Artimųjų Rytų taikos procese 
tikbaigiantis ankstesnio JAV va
dovo kadencijai.

B .O bam os adm inistracija 
taip pat rengia trišales derybas 
su Afganistanu ir Pakistanu, ti
kėdamasi suformuoti naują stra
tegiją, kaip kovoti su šiame re
gione veikiančiais ekstremistais. 
Prezidentas pažadėjo pasiųsti į 
Afganistaną dar 17 tūkst. JAV 
karių, o tuo pat metu Vašingto
nas išveda dalį Irake dislokuotų 
pajėgų. "Aš greitai paskelbsiu 
apie tolimesnį kelią Irake, ku
riuo (einant) Irakas bus perduo
tas jo  žmonėms ir bus atsakin
gai baigtas šis karas", - sakė 
B.Obama.

Vokietijos kanclerė Angel Merkei atmetė Vengrijos parengtą sku
bios finansinės paramos Rytų Europos šalims, įskaitant Baltijos 
valstybes, planą. Apie tai Vokietijos vyriausybės vadovė pareiškė 
per kovo 1 d. Briuselyje vykstantį Europos Sąjungos viršūnių su
sitikimą. Reuters

BRITŲ URM VADOVAS
REM IA "SW ED LINK "  

PR O JEK TĄ

L on d on as, kovo 6 d. 
(LGĮTIC). Jungtinės Karalystės 
užsienio reikalų sekretorius Da
vid Miliband remia Baltijos ir 
Š ved ijos e lek tros ju n g tie s  
"Swedlink" projektą. Tai jis sa
kė kovo 5 d. Londone susitikęs 
su Lietuvos užsienio reikalų mi
nistru Vygaudu Ušacku, prane
šė Užsienio reikalų ministerija. 
Aptardami ekonominę ir finan
sinę situaciją Europoje ir pasau
lyje, ministrai konstatavo, kad 
patikimiausia strategija ekono
mikos ir finansų sunkumams iš
spręsti - Europos Sąjungos vi
daus rinkos konsolidavimas, to
lesnis kliūčių šalinimas prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimui. 
Jis taip pat pristatė Lietuvos 
pasiūlymą parengti specialią 
strategiją Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių finansinei si
tuacijai pagerinti, kad būtų su
darytos palankesnės galimybės 
kredituoti įmones ir verslą.

"Protekcionizmas veda prie 
konkurencingumo mažinimo, o 
tai tik padidins ekonomines ir 
socialines problemas, todėl tu
rime solidariai veikti Europos 
Sąjungoje, u ž tik rin ti lygias 
k onkurencijo s sąlygas visų 
valstybių narių įmonėms ES vi
daus rin k o je" , - p ranešim e 
spaudai cituojamas V. Ušackas.

Paskutinis Sovietų Sąjun
gos vadas Michail Gorbačiov 
aršiai kritikuoja dabartinę Ru
sijos valdžią ir jos vykdomą po
litiką, informuoja BBC. Jo tei
gimu, dabartinio Rusijos m i
nistro pirmininko partija „Vie
ningoji Rusija“ elgiasi kaip se
nieji komunistai. „Aš kritikuo
ju  šiandieninę Rusiją. Darau tai 
tiesiogiai ir be užuolankų“, -  
sakė M. Gorbačiov. Buvęs So
vietų Sąjungos prezidentas taip 
pat pareiškė, jog  Rusijos įsta
tymai neatitinka Konstitucijos, 
o teisėsaugos sistema nėra ne
priklausoma ir objektyvi.
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NELEISKIME KEISTI TRISPALVĖS■----------------------------------------------------
Lietuvos gyventojai per metus tris kartus prie savo namų 

privalo iškelti valstybės trispalvę: Vasario 16-ąją, Kovo 11- 
ąją ir Liepos 6-ąją - Valstybės dieną. V ėliavą prie savo nam ų 
galima iškelti bet kada.

Kai Kovo 11 -ąją iškeliame savo valstybės trispalvę vėlia
vą (JAV-se galima - niekas nedraudžia), prisimename, kad
1919 m. sausio pirm ąją Gedimino pilies bokšte buvo iškelta 
m ūsų vėliava. Tada Trispalvė buvo pagerbta trimis salvėmis 
ir šūkiu "Valio, Lietuva!" Tačiau sausio 6 dieną Vilnių užėmę 
rusai nuo m ūsų vėliavos nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, bet 
paliko raudoną. A ntrą kartą vėl buvo iškelta m ūsų Trispalvė
1920 m. rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių grįžo Lietuvos kariai. 
Bet lenkai, sulaužę Suvalkų sutartį, užgrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių ir Trispalvę nuplėšė. Ir kai Lietuvos kariuomenė 1939 
m. spalio 28 d. sugrįžo į savo sostinę, tai spalio 29 d., gau
džiant bažnyčių varpams, giedant Lietuvos himną, vėl buvo 
iškelta tautos Trispalvė. Tačiau sovietinė - rusiškoji okupaci
ja  vėl j ą  nuplėšė. Tik 1941 m. birželio 23 d. laisvės kovotojų 
buvo iškelta m ūsų vėliava. Deja, ir vėl vokiečių vadovybės 
įsakymu buvo nuleista.

Šiuo metu Lietuvos spaudoje, televizijoje ir radijuje pra
vedami rašiniai ir pasikalbėjimai, kad būtų keičiama mūsų 
Trispalvė, kad Lietuvos vėliava turinti būti ta istorinė raudo
na vėliava su Vyčiu, bet ne trispalvė. Visa tai primenama, kai 
švenčiame Lietuvos nepriklausomybės šventes - Vasario 16- 
ą ją irK o v o  11-ąją.

Lietuvos heraldikos komisija siūlo Seimui galvoti apie rau
donos su baltu raiteliu vėliavos įteisinimą, o po to reikėtų 
pataisyti ir Konstitucijos atitinkam ą straipsnį. Trispalvė būtų 
išbraukta iš m ūsų tautos gyvenimo. Todėl 2004 m. liepos 8 d. 
Seimas priėmė naują įstatym ą dėl Lietuvos valstybės vėlia
vos, kuriame priimtas istorikų siūlomos istorinės vėliavos nau
dojimas. Tie Lietuvos "istorikai" naikina lietuvių kovotojų 
krauju ir gyvybėmis apgintus tautos simbolius. Tuo būdu jau 
vyksta ir m ūsų skaldymas, gal kažkieno užsakymu.

Tautinės vėliavos klausim ą pirm ą kartą svarstė 1905 m. 
gruodį Didysis Vilniaus seimas. Dr. J . Basanavičius siūlė Lie
tuvos tautine vėliava pripažinti Lietuvos Didžiosios K uni
gaikštystės vėliavą su baltu raiteliu raudoname plote. Pasiū
lymas nebuvo priimtas dėl raudonos spalvos, primenančios 
revoliucionierius ir m ūsų tautos priešą. Tik 1917 m., Lietu
vos konferencijos išvakarėse, nutarta vėliavos spalvas išrinkti 
iš m ūsų tautinių audinių. Dail. A. Žmuidzinavičius pasiūlė 
žalią ir raudoną, o heraldikos žinovas T. Daugirdas pridėjo 
geltoną spalvą, simbolizuojančią tautos prisikėlimo aušrą. Pri
tarė ir dr. J. Basanavičius. Jie sudarė komisiją, kuri 1918 m. 
balandžio 19 d. priėmė dabartinės vėliavos spalvas. Jos pa
tvirtintos ir Steigiamojo Seimo 1922 m. rugpjūčio 1 d. pir
mojoje Lietuvos valstybės konstitucijoje.

Sovietinis okupantas uždraudė Trispalvę, tačiau ji  kasmet 
per Vasario 16-ąją būdavo gerai matomose vietose slapta iš
keliama, K om unistų saugumas areštuodavo įtariamus asm e
nis. Jiems surasti būdavo siunčiami dideli būriai saugumie
čių ir milicijos. M oksleiviai, studentai, mokytojai, karinin-

BUTINAI REIKIA NAUJO LIUSTRACIJOS ĮSTATYMO
Vasario 26 d. Bernardinai 

politikos komentarų skiltyje pa
talpino Jurgio Jurgelio rašinį 
"Dėl Liustracijos įstatymo pato
bulinimo" . Arba buvęs VSD va
dovas apsimeta prisidedąs prie 
liustracijos proceso, arba sąmo
ningai mulkina skaitytojus

Kai gaudomi tik pūgžliai, tai 
ešeriai ir šamai gali jaustis sau
giai. Pūgžliais vadinu KGB 
bendradarbius, ešeriais - etati
nius KGB darbuotojus, šamais 
TSKP-LKP bei kom jaunimo 
vadovus. Visos šios žuvys plėš
rūnės, tačiau ne visos vienodai 
pavojingos.

L R  L iustracijos įsta ty 
mas yra liustracijos imitaci
ja, regim ybė, num estas kau
las laisvės kovotojams ram in
ti: su pū g žlc lia is  kovokite, 
kapstykitės, įtarinėkite, prane
šinėkite, rickitės. Be reikalo J. 
Jurgelis verkšlena, kad kaulą 
M askva apgraužė. Ne v iską 
nuo kaulo M askva nugraužė, 
o ešerių  ir šam ų m ėsa liko 
Lietuvoje, tik j ą  šiukštu lies
ti. N eliečia, net neužsim ena 
apie ją  ir buvęs VSD vadovas.

Kai teismai vertina užsaky
tus nužudymus, didesniu nusi
kaltėliu laikomas ne žudikas, o 
nužudymo užsakovas, nes žudi
kas tėra įrankis nužudymo už
sakovo rankose. Kai kalbame 
apie ČK, NKVD, MVD, KGB, 
tas prievartos struktūras reikia 
laikyti nusikaltimų vykdytojo
mis. Represijų įkvėpėjai ir orga
nizatoriai tarsi pamirštami, nes 
jie, gerai užsimaskavę, betarpiš
kai represijų nevykdė, egzeku
cijose tiesiogiai nedalyvavo. Iš 
tiktųjų represijų prilygstančių 
tautiniam, religiniam bei ideo
loginiam genocidui, įkvėpėja ir 
organizatorė buvo SSRS komu
nistų partija, Lietuvoje - jos pa
dalinys - Lietuvos komunistų 
partija (LKP). LKP buvo repre
sijų užsakovė, jai buvo pavaldi 
KGB. KGB iŠ LKP gaudavo už
duotis, KGB kpmunistų partijai 
už nuveiktus juodus darbus ir at

siskaitydavo. Todėl Lietuvoje 
LKP CK, miestų bei rajonų ko
munistų partijos sekretorius bei 
jų  parankinius reikia laikyti ne
palyginamai didesniais nusikal
tėliais už etatinius kagėbistus bei 
jų  parankinius kolaborantus.

Kai Lietuvoje LKP atsisky
rė nuo SSKP, kartu su šiuo ak
tu buvo įpiršta ir palaikom a 
nuomonė, kad partija ne tik nu
traukė saitus su praeitimi, bet 
tarsi atliko atgailų kalčių išpir
kimą. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, LKP sekretoriai 
nebuvo persekiojami, ėjo į vals
tybės valdym o aukščiausius 
postus. O štai represinių struk
tūrų parankiniai-kolaborantai 
tapo esm iniais kaltin inkais, 
vaizdžiai tariant, tvenkinyje ša
mai tapo saugūs, o pūgžliai gau
domi. Buvęs pirmasis LKP sek
retorius Algirdas Mykolas Bra
zauskas yra prasitaręs, kad rep
resinių struktūrų veiklos archy
vus reikėtų sudeginti. Kol vi
suomenė nenutvėrė, su VRM 
(MVD) archyvais taip ir buvo 
pradėta elgtis.

Paskelbus nepriklausomy
bę, etatiniai KGB darbuotojai iš 
darbo buvo atleisti įvardinus 
juos kariškiais, suteikiant jiems 
socialinę globų jų  veiklos įslap
tinim ų Taip etatiniai KGB dar
buotojai įsitaisė įvairiose verslo 
priedangos organizacijose, pa
lankiausiomis sąlygomis išven
gė atsakomybės. K ą jie veikia 
prisidengę verslu, nesunku nu
manyti, nes, kartą davę priesai
k ų  kagėbistai iki grabo lieka ka
gėbistais. Netenka abejoti, kad 
jų  paslaugomis sėkmingai nau
dojasi Rusijos saugumo struk
tūros, todėl "ešerių" veikla tu
rėtų būti itin stebima, jų  neturi 
aplenkti viešinimas.

Neetatiniai KGB darbuoto
jai - kolaborantai, jų  veiklą at
spindintys dokumentai buvo ati
duoti Liustracijos komisijos ži
nion, kuri tuos pūgžlclius dabar 
ir meškerioja. O kas daroma su 
KGB šeimininkais represijų už

sakovais, kur jų  veiklą atspin
dintys archyvai? Kodėl nesiaiš- 
kinama ir neviešinama jų  veik
la, kodėl jiems neribojama gali
mybė užimti aukštas pareigas 
nepriklausomoje valstybėje?

Kur gi tas KGB šeiminin
kų archyvas yra, kas jam e šei
mininkauja, koks jo  saugumas, 
koks prieinamumas? Pasirodo, 
toks archyvas, kaip ir buvęs 
KGB archyvas pavadintas Ypa
tinguoju, yra tame pačiame Ge
dimino prospekte, prieš Savi
valdybės aikštę name, pažymė
tam e 12-uoju num eriu. Čia, 
kaip ir pirm ajam e, šeim inin
kauja Lietuvos Archyvų depar
tamentas. Jame saugomas Lie
tuvos komunistų partijos doku
mentų kompleksas, kurį suda
ro XIX a. pab. - 1991 m. Lietu
vos komunistų partijos, Lietu
vos komjaunimo, socialistų so
cialdemokratų bei visuomeni
nių organizacijų ir asmenų fon
dai. Jei KGB archyvų saugumu 
pagal išgales rūpinosi buvę po
litkaliniai, visuomenė, tai ko
munistų partijos archyvai buvo 
ir išliko buvusios partinės no
menklatūros rankose, todėl apie 
jų  turinį bei saugumą pastarieji 
ir težino.

Štai kodėl, Liustracijos įsta
tyme ne pataisas reikia daryti, 
o jį keisti iš esmės, ypač liust- 
tuoti "šamus".

Seimo narių A lvydo Anu- 
šausko  ir D alio s K uodytės 
nuostatos neplėsti liustracijos, 
nes laiku nebuvęs priimtas de
sovietizacijos įstatymas, neturi 
jokio pateisinamo pagrindo ir 
negali būti kliūtimi tikrai liust- 
racijai. Desovietizacija keičia
ma ne įstatymais, visuom enė
je  homo sovieticus, kaip rodo 
patirtis, dar gyvuos ilgai, o ge
nocidai, tarp jų  - sovietin is 
(ideologiniu pagrindu), sena
ties neturi, jo  organizatoriai tu
ri būti įvardinti, paviešinti, už
kirsta jiem s galim ybė vado
vauti valstybės reikalams.

Algimantas Zoluhas

kai ir daugelis kitų buvo gaudomi, verčiami prisipažinti, tre
miami, kankinami kalėjimuose. Trispalvė reiškė nepalaužtą 
tautos dvasių  skaldžiusią pavergėjo gretas nuo pat pirmųjų 
okupacijos dienų. Tautinė vėliava buvo Lietuvos partizanų 
šventai gerbiama. Prie jos partizanai prisiekdavo kovoti už 
Lietuvos laisvę. Daugelis lietuvių trispalvę išlaikė per visas 
okupacijas savo namuose. "Lietuvos istorija", kurią parašė 
Adolfas Šapoka, nors kai kurių Lietuvos istorikų nevertina
ma, liks nemeluotos istorijos pavyzdys ateinančioms kartoms.

D abartinės K onstitucijos 15-amc straipsnyje parašyta: 
"Valstybės vėliavos spalvos - geltona, žalia, raudona. Valsty
bės herbas - baltas Vytis raudoname lauke". Tai mums bran
gūs tautos simboliai, už kuriuos sudėta milžiniškos žmonių 
aukos, kančios Sibire ir mirtys kalėjimuose, lageriuose, kad 
Lietuva būtų laisva.

Džiaugsmo ašaros riedėjo, kai 1988 m. spalio 7 dieną Lie
tuvos Trispalvė, trimitams aidint, skambant Lietuvos himnui, 
vėl kilo į Gedimino pilies bokštą. Stebuklas įvyko, prasidėjo 
Lietuvos Sąjūdžio triumfas - lietuvių tauta dėkojo A ukščiau
siajam už laisvės dovaną. Tikime, kad m ūsų laisvės niekas 
daugiau neatims. Kovo 11-oji švies Lietuvos vaikams am ži
nai ir m ūsų Trispalvę niekas neišdrįs niekinti ir keisti j ą  į 
raudoną skarą. A. Tūhėnas

PRAŠOMA
IŠSLAPTINTI BYLĄ
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjunga prašo išslap
tin ti v a ls tie č ių  liau d in in k ų  
vadės, buvusios žemės ūkio 
m inistrės, pretenduojančios į 
prezidento postą, K azim iros 
Prunskienės bylą, kurioje ji  iš
teisinta kaip nebendradarbia
vusi su sovietų saugumu. Po
sėdžiavusi Lietuvos politinių 
kalinių ir trem tinių sąjungos 
Taiyba kovo 2 d. išplatintame 
pareiškime "primygtinai pra
šo" Vilniaus apygardos teism ą 
(VAT) išslaptinti K .Prunskic- 
nės 2003 m etų civilinę bylą.

"M anome, kad negali būti 
slepiam i asmenų, kurie balo- 
tiruojasi L ietuvos R espubli
kos P rezidento  rinkim uose,

(Nukelta j 5 psl.)
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LIETUVA GALI BŪTI RAMI
Jungtinių Valstijų ambasa

dorius Lietuvoje John A. Cloud 
sako, kad pasikeitus JAV admi
nistracijai Lietuva sulauks ne 
mažiau Vašingtono dėmesio nei 
iki šiol. Išskirtiniame interviu 
naujienų agentūrai ELTA diplo
matas pabrėžė, kad iki šiol ka
rinis ir politinis dvišalis bendra
darbiavimas buvo labai aukšto 
lygio, tik tai galbūt ne visada 
būdavo pastebima, o Lietuva 
galibūti rami dėl NATO teikia
mos apsaugos.

- Lietuvos ambasadorius 
JAV Audrius Brūzga laikraš
čiui Vilniaus diena neseniai 
sakė, kad "Lietuvai reikės 
stengtis išlaikyti JAV dėme
sį, kad aukštai pakelta kar
telė nebūtų nuleista". Lietu
va turi v ien ą  privalum ą - 
k rep šin į, kuris yra v iena  
m ėgstam iausių  JAV prezi
dento Barack Obama spor
to šakų. Kokie būtų Jūsų ki
ti patarim ai L ietuvai, kaip  
išlaikyti JAV dėmesį?

- Be jokios abejonės, dau
gelis m ūsų m ėgsta krepšinį ir 
mums patinka stebėti tris L ie
tuvos krepšininkus, dabar žai
džiančius JAV. Bet Lietuva su
laukia Amerikos dėmesio dėl 
labai paprastos priežasties - 
esate tvirta draugė ir sąjungi
ninkė, teikiate saugumą, o ne 
tik esate jo  vartotoja. Esu tik
ras, kad tol, kol Lietuva ir to
liau žengs šiuo keliu, j i  sulauks 
labai daug dėmesio iš JAV. Sa
vo mielam draugui A. Brūzgai 
turiu perduoti, jog  tai jo  ir m a
no darbas užtikrinti, kad Lie
tuva sulauktų JAV dėmesio.

- Vis dėlto B. Obamos ad
ministracijos minimi užsie
nio politikos prioritetai yra 
Afganistanas, Irakas, Iranas, 
Artimieji Rytai. Ekonominės

LAISVĖS PAMINKLAS TURI BŪTI TAUTOS SIMBOLIS 
PASISAKO BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI

Vilnius, kovo 5 d. (LGĮT1C). 
L ietuvos politin ių  kalin ių  ir 
tremtinių sąjunga šiuo klausimu 
priėmė rezoliuciją ir kreipėsi į 
prem jerą Andrių K ubilių bei 
naująjį sostinės merą Vilių Na
vicką su savo siūlymais. "Šio
mis dienomis Vilniaus miesto 
savivaldybės anksčiau sudaryta 
konkursinių projektų vertinimo 
komisija svarsto 7 anksčiau at
rinktus ir autorių "patobulintus" 
projektus. Tačiau, mūsų nuomo
ne, nė vienas iš jų  pilnai neati
tinka patvirtintų konkurso sąly
gų. Autorių siūlomi "Laisvės" 
simboliai tokie "modemiški", 
kad visuomenei ir Laisvės kovų 
dalyviams yra visiškai nesupran
tami ir nepriimtini", - rašoma re
zoliucijoje.

Buvę politkaliniai ir trem
tiniai prašo performuoti ir 
konkurso komisiją, kurią sako 
neturint visuomenės pasitikėji
mo. Sostinės taryba tai padarė

krizės sprendim as taip pat 
reikalauja daug išteklių. At
sižvelgiant į tai, ar pagrįsta 
manyti, kad Lietuva ir Bal
tijos regionas a te ity je su 
lauks mažiau JAV dėmesio?

- Lietuvai tapus NATO na
re, taip pat Europos Sąjungos 
nare, mūsų požiūris į Lietuvą 
pasikeitė. Esame įsipareigoję 
pagal Šiaurės Atlanto sutarties 
V straipsnį, ir į tai žiūrime la
bai rimtai. Su Lietuva dirbame 
dvišaliu pagrindu, per NATO ir 
per ES. M ūsų bendravimo ly
gis yra labai aukštas - neseniai 
baigėsi JAV oro policijos misi
ja , Vašingtone viešėjo krašto 
apsaugos ministrė Rasa Jukne
vičienė, pernai Vašingtone su 
buvusiu prezidentu George W. 
Bush susitiko prezidentas Val
das Adamkus. Taigi iki šiol ben
dravim as buvo labai ryškus. 
Nemanau, kad tai keisis.

Kartu su Lietuva dirbame 
ir Afganistane. Sėkmė Afga
nistane yra visų NATO narių, 
taip pat ir Lietuvos, interesas. 
Kartais, nors nekalbame apie 
Baltijos jūros regioną, vis tiek 
laikome Lietuvą labai svarbia 
partnere m ūsų užsienio politi
koje.

- Ką apie JAV užsienio  
politiką liudija pirmieji nau
josios administracijos žings
niai?

- Prezidentas B. Obama la
bai aiškiai pasiuntė signalus 
m ūsų draugams ir sąjunginin
kams visame pasaulyje. Vienas 
labai paprastas signalas - mes 
vertiname įvykius remdam ie
si globaline perspektyva. Vice
prezidentas Joe Biden į Euro
pą atvyko su labai aukšto ly
gio delegacija, tuo pat metu 
va lstybės sekreto rė H illary  
Clinton lankėsi Azijoje.

kovo 4 d. Patvirtintas naujas ko
misijos vadovas - meras V.Na- 
vickas, kitų narių keitimo klau- 
simąketinama svarstyti per kitą 
tarybos posėdį. Komisijos na
riai šiuo metu yra architektai, 
skulptoriai, m enotyrininkai, 
valdininkai. Komisijoje kol kas 
yra ir Vilniaus savivaldybėje 
nebedirbantis kyšininkavim u 
įtariamas Evaldas Lementaus- 
kas. Meras V. Navickas yra sa
kęs, kad E. Lementauską taip 
pat ketinama pakeisti. Komisi
ja  sprendžia, kas iš 7 jau atrink
tų darbų laimės Lukiškių aikš
tės sutvarkym o bei simbolio 
"Laisvė" pastatymo konkursą.

Projektų pasirinkimu nepa
tenkinti buvę politkaliniai ir 
tremtiniai rekonstrukcijos planą 
siūlo priimti atsižvelgiant į lais
vės kovų dalyvių ir tremtinių, ki
tų "visuomeninių patriotinių or
ganizacijų bei visuom eninių 
svarstymų dalyvių daugumos

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvoje John A. Cloud. ELTA

Prezidento sprendimas dėl 
Gvantanamo, klimato kaitos, 
v iceprezidento  pareiškim ai, 
kad partnerių bus klausomasi, 
bet tuo pat metu iš jų  reikalau
jam a daugiau, rodo, kad m ūsų 
tikslas yra dirbti su partneriais. 
K onkretūs partneriai kartais 
keisis, bus klausimų, kuriuose 
L ietuva dalyvaus daugiau ar 
mažiau, bet partnerystė bus at
vira ir skaidri. Siekiame dirbti 
kolegialiu pagrindu. Gali būti 
atvejų, kai teks priimti spren
dimus vieniems, bet tai nėra 
m ūsų tikslas.

- Yra nuom onių, kad B. 
Obamos administracija gali 
atidėti priešraketinės gyny
bos sistem os d islok av im ą  
Europoje ir yra mažiau en
tuziastinga dėl G ruzijos ir 
Ukrainos narystės NATO nei
G. W. Bush. Kiek pagrįsti to
kie teiginiai?

- Šie planai tikrai nėra pa
laidoti. Viceprezidentas kalbo
je  M iunchene aiškiai pareiškė,

nuomonę dėl "Laisvės" simbo
lio architektūrinės meninės iš
raiškos".

B ūsim ą sim bolį "Laisvė" 
planuojama pastatyti Vilniaus 
Lukiškių aikštės centre, kur so
vietm ečiu stovėjo pam inklas 
Vladimirui Leninui. Iš viso Lu
kiškių aikštės rekonstrukcij ai ke
tinama skirti apie 45 mln. litų.

Pagal konkurso sąlygas Lu
kiškių aikštė turi tapti repre
zentacine miesto vieta ir įam
žinti Lietuvos kovas už laisvę 
per okupacinius režimus.

Dar 1999 metais Seimas nu
tarė, kad Lukiškių aikštė turi būti 
form uojam a kaip pagrindinė 
Lietuvos valstybės aikštė su lais
vės kovų memorialiniais akcen
tais. Taip pat nutarta pasiūlyti 
Vyriausybei ir Vilniaus miesto 
tarybai organizuoti Lukiškių 
aikštės plėtros koncepcijos pa
rengimą, aikštės projektavimą ir 
projekto įgyvendinimą.

kad tęsime priešraketinės gy
nybos sistem os projektą, je i 
bus įrodyta, kad technologijos 
yra veiksm ingos ir pagrįstos 
ekonomiškai. Viceprezidentas 
taip pat sakė, kad nepripažin- 
sime įtakos zonų, o JAV ir to
liau laikysis pozicijos, kad su
verenios valstybės turi teisę 
priimti savo sprendimus ir pa
čios pasirinkti sąjungas.

- Šiemet prasideda disku
sijos dėl naujos NATO stra
teginės koncepcijos. L ietu
vos d ip lom atai sako norį, 
kad NATO būtų labiau ma
toma regione. JAV ir kai ku
rie sąjungininkai Vakaruose, 
regis, itin didelį dėmesį ski
ria k it iem s k la u sim a m s, 
ypač Afganistanui. Kaip jūs 
įsivaizduojate NATO vysty
mąsi? Kur turėtų būti pri
oritetai?

- Ir dabar mes labai m ato
mi Lietuvoje. Neseniai baigė
si oro policijos misija, rudenį 
lankėsi du karo laivai. Deja, tai

(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVOS PARTIZANAI...

sakė prezidentas.
L ietuva ginklu priešin tis 

so v ie tų  o k u p ac ija i p radėjo  
1944 m., ši kova tęsėsi iki 1953 
m., kai buvo sunaikintos orga
nizuotos L ietuvos partizanų 
struktūros.

P irm ieji partizanų  būriai 
pradėjo kurtis 1944 m. vasa
ros pabaigoje, vėliau jie  ėmė 
burtis į d idesnius organizaci
n iu s  v ie n e tu s :  fo rm a v o s i 
rinktinės, apygardos, sritys. 
Siekta suvienyti okupuotoje 
L ietuvoje veikusias karines 
teritorines partizanų  struk tū
ras, įsteigti organizaciją, k u 
ri p o litin ėm is  ir k a rin ėm is  
priem onėmis kovotų už šalies 
išsilavinim ą, sudaryti bendrą 
politinę ir karinę g inkluoto
jo  pasipriešinim o vadovybę.

1949 m. vasario  2-22 d. 
M inaičių kaim e (Radviliškio 
r.) buvo sušauktas visos L ie
tuvos partizanų vadų suvažia
vimas. 1949 m. vasario 16 d.

kartais nesulaukia tiek dėme
sio, k iek  norėtum e, bet mes 
esame čia, esame aktyvūs, dir
bam e kartu su Lietuva. Kari
nis bendradarbiavimas yra pui
kus. Mes ypač sveikiname Lie
tuvos indėlį Afganistane.

- Pernai prasidėjo disku
sijos dėl Baltijos šalių gyny
bos plano. Ar m anote, kad 
šioje srityje reikia patobuli
nimų? Ar Amerika pasiren
gusi prie to prisidėti?

- Diskusija neabejotinai vy
ko. NATO planavimas, praty
bos vyksta labai aktyviai. Lie
tuva turi V straipsnį. Vicepre
zidentas sakė, kad V straipsnis 
išlieka NATO pagrindu. Noriu 
pabrėžti, kad NATO yra labai 
profesionali politinė ir karinė 
institucija. NATO ekspertai ži
no, k ą  reikia daryti, ir esu tik
ras, kad daro tai teisingai.

- Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Eltos korespon

dentas Vaidotas Beniušis.
LR URM

LLKS Tarybos posėdyje p ri
im ta svarbiausia deklaracija, 
k u rią  pasirašė aštuoni posė
džio dalyviai: Vakarų L ietu
vos partizanų srities vadas Jo
nas Žemaitis-Vytautas, Tauro 
apygardos vadas Aleksandras 
G ry b in a s -F a u s ta s , V akarų  
Lietuvos partizanų srities šta
bo viršininkas Vytautas G u
žas-K ardas, LLKS Visuom e
ninės dalies viršininkas Juo
zas Šibaila-M erainis, Prisikė
limo apygardos štabo viršinin
kas B ronius L iesys-N aktis, 
Prisikėlim o apygardos vadas 
Leonardas Grigonis-Užpalis, 
P ietų Lietuvos partizanų sri
ties vadas A. R am anauskas- 
V anagas ir L LK S T arybos 
prezidiumo sekretorius Petras 
Bartkus-Žadgaila.

Deklaracija kartu su ki
tais Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavime priimtais doku
mentais sudarė teisinį ir po
litin į L ietuvos ginkluotojo  
pasipriešinimo pagrindą.

bernardinai.lt
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LR KONSTITUCINIS TEISMAS  
ATSKLEIDĖ KORUPCINIO  

LEDKALNIO VIRŠŪNĘ

Mnli Tautiečiai.

Išiikli stiprūl Ir grątodl llė tin ą  / nepriklausomų ta m  tautos valid helitiurkančtų. lahtybių greita 
.lugebejiimr Indei kad karšiai like/tune daugeli metų pumelčla ivajane. veikeme ryžtingai. buvome 
vieningi ir nuoieklūt

Midų unitų levų tr protėvių žemes vardai praJeia skaičiuoti jau anlrąn iHulantmet) Tūkstantmete 
Salin idori/a ikiv/rla mus tysll Iradtctjm puoselėti bendruomeniškumą. didžiuma lotam praeitimi 
tu viltim ir tikėjimu žvalgu į ateiti, lelioti bendram darbui hetuvsa labui

bendromis paslaugumu pasiekėme, kad Lietuva piu penktus metus irti vLiutetse euruatlanilnių santykių 
dalyve. patikima Ir aktyvi partnere, .Varyile ES tr A'.ITO relikto mum hume/imų firlfvtiiHtmų. /i  suteikė 
galuuybg kalbėti pasauliui mumi rūpimais klausimais ir būti išgirstiems

Vist ite dalykai neatsiejami nuo užsienyje gyvenančių lietuvių Dėkoju užsienio lietuviu hendnmmenems 
Ir organOaslitmi. kurios paitSsentusin.i puoselėjo lietuvybę. kovoja id  Ijeluius Imsies bylą itelge 
lietusiu namus, lietustlkas bažnyčias ir mokyklas, užtikrinu atstovavimo Lietuvai lgslinumą

Didžiuojuosi tuo. kad ne vienas užsienyje gyvenantis lietuvis ladm uujati garsiunpt JAI' Prezidento 
Džono EenetEm iSsakstu principu /neklausk, ką tavo tolis galt duoti tau. klausk, ką tu galt duoti saso 
šaliai “

Tiktu, kad ir naujoji užsienyje gyvenanti lietuvių kana seks šiuo pavyzdtiu, bus ne tik bendruomeniniu 
lradiei/u puttteleloįa, bet tr kurs šiuolaikinę Lietuvą aktyviai dalyvaudama palitmiame valstybei 
gi senime.

Siame globaicacijiu amžiuje Lietuvai nemažiau ssąrbu puoseleii savo la/uinbę. užtikrinti Iraduijų 
tęstinumą t'irm n rungusios vyriausybes lifa/ų -  stiprinu Lietuvos tr užsienyje gyvenančių lietuviu ryiį 
dar geriau ginti tautiečių interesus psisautyįe Savitarpiu supratimai ir bendradarbiavimas len mums 
kurti s napus tikai stiprią tr saugią in/slybę. tęsti pagarbos ir pasididžiavimo šerią krabo istoriją

Kaso lt-aslos proga linkiu mums visions saugoii, branginti Ir puoselėti lai, ką juivetdeionK ii savo 
tėvą ir protėvių - meilę Lietuvai, pagarbą šalies istorijai ir tradicijomis likejimą vienybes galui

Vygandas L'iackas

TAUTIN IŲ  M A ŽU M Ų  IR IŠEIVIJOS 
DEPART AMENT AS PRIE 

LIETUVOS RE5PLW IKOS VYRIAUSYBĖS

Brangiu tautiečiai.

Sveikinu Jus mums visiems brangios šventės 
Lietuvos Neprikloutomybės atkūrimo dienos Kovo I I -  ošini proga.

Prieš devyniolika metų laisvėn gynėjų krauju oplaistym nenugalimo 
nepriklausomybės troškimo vedini išlaisvinome mūsų Tėvynę 

ii ilgus dešimtmečius trukusių priespaudos pančių.

Ir okupacijas priespaudoje, ir nepriklausomybės aušroje «f savo laisvę hei 
tarptautinį pripažinimų kovojančiai Lietuvai po pasaulį pasklidusių 

jos sūnų ir dukterų parama būva neįkainojama

Esame pasaulio lietuvių šeima, 
per šimtmečius atlaikiusi sunkiausius išbandymus.

Kurioje pasaulio vieloje begyventume. mes puoselejame 
savo lietuviškųjų savastį, saugome protėvių kalbų, papročius ir kultūrų.

1990 melų Kova -II- oji - žygdarbis, kurį sukūrėme visi 
ir kuriuo kiekvienas galime ir turime didžiuotis.

Tai Įpareigo/a mus savo veikla, patirtimi bei žiniomis 
prisidėti kuriant Dabarties ir Ateities Lietuva

Arvydas Daunoruvičius

Generalinis direktoriui 
k Unitu

ŽIKIV tu, kovo II /L

P asak  Teisės p ro jek tų  ir 
tyrim ų centro tarybos p irm i
ninko advokato K ęstučio Či- 
linsko, K onstitucinis Teismas 
vakarykščiu  savo nutarim u 
parodė, kad praėjusiais m e
tais valstybės energetinio tur
to pagrindu sukurta bendro
vė LEO LT visiškai nėra na
cionalinis investuotojas, nors 
fo rm a lia i ta ip  p a v a d in ta s . 
K onstitucinis Teism as, anot 
K .Č ilinsko, nurodė, kad įsta
tyme, įtvirtinusiam e šios ben
drovės sukūrim ą, nėra nuo
statų, įpareigojančių bendro
vę finansuoti naujos atom i
nės e le k tr in ė s  ar e le k tro s  
jungčių  su užsieniu statybą.

Iš K onstitucin io  Teisino 
nutarim o, te ig ia  K .Č ilin s- 
kas, taip pat galim a daryti iš
vadą, kad LEO LT iš esm ės 
nėra ir nacionalinė bendrovė. 
K onstitucinis Teism as nusta
tė, kad įstatym e, įtv irtinusia
me bendrovės sukūrim ą, nė
ra jokių teisinių garantijų, 
užtikrinančių, kad bendro
vėje būtų tinkamai atstovau
jami ir ginami valstybės, o ne 
privačios UAB interesai.

Pasak K .Čilinsko, svarbu, 
kokius pažeidim us K onstitu
cinis Teismas nustatė, o ne tai, 
k o k ių  p až e id im ų  įs ta ty m o  
tekste jis  nerado. K onstituci
nis Teismas, nurodo K.Čilins- 
kas, vadovavosi nuostata, kad 
LEO LT turi būti ne elektros 
energijos tiekimu užsiim anti

(Atkelta iš 3 psl.)
PRAŠOMA IŠSLAPTINTI...

biografijos faktai. Esame pasi
piktinę teismų praktika, kai by
lose, susietose su KGB, Lietu
vos Respublikos įstatymais pa
skelbtos nusikalstama organiza
cija, veikla liudytojais kviečia
mi buvę KGB kadriniai darbuo
tojai ir jų  parodymai laikomi pa
tikimais", - teigiama pareiškime.

Buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai teigia, kad VAT bylą 
įslaptino dėl to, nes teism e
K.Prunskienės naudai liudijo 
buvę KGB kadriniai darbuo
tojai, kuriuos esą reikia apsau
goti. 2002 m. rugsėjį tuometinė 
Seimo narė KTrunskienė krei
pėsi į VAT, prašydama panaikin
ti ankstesnį teismo sprendimą 
dėl bendradarbiavimo su sovie
tų KGB. Vilniaus apygardos 
teismas 2003 metų pavasarį pa
skelbė, jog nėra įrodymų, kad 
KTrunskienė slapta bendradar
biavo su KGB. 1992 m. rugsėjo 
14 d. Aukščiausiojo Teismo ci
vilinių bylų kolegija buvo pri
pažinusi KTrunskienę sąmonin
gai bendradarbiavus su KGB. 
Tuomet pripažinta, kad KGB 
jai buvo suteikęs Šatrijos sla
pyvardį. B uvusiem s p o liti
niams kaliniams ir tremtiniams

bendrovė, o tokia, kuri savo 
apjungtų bendrovių lėšas ati
duoda Atom inės elektrinės ir 
jungčių  statybai. Tuomet, be 
abejo, tokiai bendrovei nega
li būti taikom i reikalavim ai, 
kurie paprastai taikomi verslo 
įmonėms: draudim o koncen
truoti kapitalą, gauti valstybės 
turtą be konkurso ir pan..

Be to, nurodo, K .Č ilins- 
kas, K o n stitu c in is  Teism as 
nenagrinėjo  paties LEO LT 
sandorio. O jo  dokum entais 
ne tik  darom i tie patys du es
m iniai K onstitucijos pažeidi
m ai, ku riu o s K o n stitu c in is  
T eism as u žfik savo  sandorį 
įtv irtinusiam e įstatym e. Šie 
d o k u m en ta i yra  a k iv a iz 
džiai korupcinio pobūdžio. 
Jais iš esm ės pareigūnai, su
darę sandorį, valstybės ener
getinį turtą atiduoda privačiai 
UAB valdyti, nustatan t šiai 
UAB teisę pelnytis iš valsty 
bės gam inam os elektros ener
gijos pardavim o, o valstybei 
lieka pareigos ir išlaidos rū 
pinantis naujos AE ir jungčių  
statyba.

Pasak K.Čilinsko, vieninte
lė teisinė išeitis: pripažinti šį 
sandorį niekiniu ir, taikant Ci
vilinio kodekso taisykles, įpa
reigoti UAB grąžinti valstybei 
visą tą didžiulį kapitalą, kurį ga
vo pagal sandorį. Bandym as 
keisti sutartį atneštų didelę ža
lą valstybei.

bernardinai.lt

VAT byloje užkliuvo ir tai, kad 
raštas, kuris nurodomas, kaip pa
sižadėjimas bendradarbiauti, ne
buvo registruotas archyvuose. 
Todėl esą negali būti traktuoja
mas, kaip patikimas dokumen
tas. "Aukščiausiajam Teismui 
buvo pateikti ir kiti dokumentai 
- asmens ir darbo bylos apie 
KTrunskienės bendradarbiavi
m ą su KGB (...) - bet Vilniaus 
apygardos teismas jų  nelaikė 
įrodymais. Aukščiausiosios Ta- 
rybos-Atkuriamoj o Seimo ko
misijos KGB veiklai tirti pirmi
ninkui Baliui Gajauskui bei jo 
pavaduotojui Kazimierui Motie
kai, kurie teismui pateikė daug 
medžiagos apie bendradarbiavi
mą, Vilniaus apygardos teismas 
neleido dalyvauti bylos svarsty
me ir atėmė iš jų  teisę skųsti teis
mo sprendimą. Turbūt teismui 
patikimesni liudininkai atrodė 
KGB kadriniai darbuotojai", - 
svarstoma išplatintame pareiški
me. KTrunskienė ne kartą yra 
teigusi, kad neva jos pasirašy
tas pasižadėjimas bendradar
biauti su KGB yra falsifikatas, 
o ją  sukompromituoti siekė "ži
nomi KGB darbuotojai, kuriems 
tiesiogiai vadovavo du iš Mask
vos KGB viršūnių specialiai tam 
į Vilnių atsiųsti pareigūnai".

bernardinai.lt
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LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga ir LR generalinė 
garbės konsule Ingrida Bublienė prie konsulato būstinės, kuri yra 
Cleveland, OH.

C L E V E L A N D ,  OH

AMBASADORIAUS
AUDRIAUS BRŪZGOS  

VIEŠNAGĖ

Cleveland, Ohio š.m. vasa
rio 20 d., The Union Club pa
talpose, LR generalinės garbės 
konsulės Ingridos Bublienės 
dėka, įvyko LR ambasadoriaus 
JAV Audriaus Brūzgos priėmi
mas, kurio pagrindinis tikslas 
buvo supažindinti am basado
rių su Cleveland, Ohio versli
ninkais, Am erikos politikais, 
kitų tautybių konsulais ar at
stovais. Jis buvo tik  dalinai 
sėkmingas.

Priėm imas prasidėjo 5:30 
v. v. klubo Wedgewood kamba
ryj e LR  generalinei garbės 
konsulei Ingridai Bublienei su
pažindinant kiekvieną svečią 
su amb. Audrium  Brūzga ir at
naujinant susirinkusiųjų sve
čių pažintis. Bendraudami sve
čiai turėjo progą pasivaišinti 
padavėjų siūloma kavute, ar
batėle ir gėrimais, šiltais už
kandėliais bei saldum ynais. 
Bendravimo metu ekrane bu
vo rodomi Lietuvos vaizdai.

6:28 v.v. Ingrida Bublienė, 
pasveikino susirinkusius, pa
dėkoj o j iems už atsilankymą ir 
pakvietė amb. A. Brūzgą tarti

Per įvykusį priėmimą LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius 
Brūzga sveikinasi su Cleveland, OH miesto tarybos nariu Mike 
Polensek.

žodį. Savo trum poje kalboje 
ambasadorius paminėjo, kad jo  
pirm oji kelionė į Cleveland, 
Ohio, sutapo su 91 m. Lietu
vos Nepriklausomybės švente 
(ji įvyko vasario 22 d. Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
salėje), pabrėžė, kad Lietuva 
priklauso NATO, Europos Są
jungai ir priminė, kad šiais m e
tais Lietuva švenčia tūkstant
m etį nuo jos vardo pam inėji
mo, kartu  pridurdam as, kad 
m ūsų sostinė Vilnius yra pa
skelbta 2009 m. Europos kul
tūros centru.

Po to, Cleveland, OH, m e
ro Frank Jackson atstovas pa
aiškinęs, kad meras yra Was
hington D.C., kur vyksta susi
tikimas su JAV prezidentu ir 
viceprezidentu, išreiškė mero 
nuomonę, kad Lietuva turi pa
lankių  galim ybių  verslu i su 
Cleveland m iestu ir įteikė am 
basadoriui simbolinę dovaną- 
gintarą primenančią Cleveland 
Rock and Roll Hall o f Fame. 
LR generalinės garbės konsule 
Ingrida Bublienė priminė, kad 
91 m. Lietuvos N epriklauso
m ybės sukakties proga, yra 
gau tas sen a to riau s  G eorge 
V.Voinovich sveikinimas, ku
riame jis pabrėžia savo pastan
gas Lietuvos Nepriklausom y

bės atgavimui. Senatoriaus at
stovas am basadoriui Brūzgai 
įteikė butelį raudono vyno iš 
vienos Ohio vyninės.

Paskutinis šio vakaro kal
bėtojas buvo Cleveland, OH, 
miesto tarybos narys Mike Po
lensek. Jis taip pat atstovauja 
rinkim inei apylinkei, kurioje 
buvo atšvęstas 91 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 
Savo kalbą j is pradėjo lietuviš
ku ’’lab as” ir am basadoriu i 
B rūzgai perdavė C leveland  
miesto tarybos sveikinimą.

6:42 v. v. garbės konsule In
grida Bublienė užbaigė oficia
lią šio priėmimo dalį. Po jos 
dar tęsėsi svečių bendravimas 
ir pokalbiai su ambasadorium
A. Brūzga. Visi atsilankiusieji 
turėjo progą su juo nusifotog
rafuoti. Pobūvyje dalyvavo per 
trisdešim t asmenų, jų  dešimt 
lietuvių.

Bendra nuotrauka svarbiausių žmonių, kurie pravedė š.m. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą 
Dievo Motinos Nuolalatinės Pagalbos salėje, Cleveland, OH. Iš kairės: LB Cleveland apylinkės 
kultūriniams reikalams - Nomeda Vucianienė, Clevelando apylinkės LB pirmininkas Algis Gudė- 
nas, meninės dalies atlikėjas sol. Juozas Janušaitis, kun. Gediminas Kijauskas, S.J., minėjimo prele
gentas LR ambasadorius JAV ir Meksikai Audrius Brūzga, Clevelando LB apylinkės finansinių reikalų 
dr. Zita Maščinskienė, minėjimo pravedėjas dr. Viktoras Stankus, meninės dalies atlikėjas Vytautas 
Janušaitis, LR generalinė garbės konsule Ingrida Bublienė, Clevelando LB sekretorė Rasa Taraškie- 
nė, Clevelando LB iždininkas Vincas Taraška.

D E T R O IT ,  M l

Wayne State universiteto
Lietuvių kambario komitetas vi
są lietuvišką visuomenę malo
niai kviečia dalyvauti Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėjime, 
kuris ruošiamas šių metų kovo 
15 dieną, sekmadienį, 1 valp.p. 
Wayne State universitete, Ma- 
noogian Hali, Lietuvių kamba
ryje adresu: 351 E Warren Avė, 
Detroit, MI 48201.

R enginio m etu  svečiam s 
bus pristatytas W SU Lietuvių 
kambario atnaujinimo projek
tas. W SU Lietuvių kambarys 
yra vienas iš keturių lietuvybės 
paminklų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, esančių viešoje vi
suomenės lankomoje vietoje. 
Minėjimo metu žodį tars pro
jekto autoriai, svečiai, vyks me
ninė program a ir lietuviškos 
vaišės.

NEPASIEKTAS
TIKSLAS

Š. m. vasario 2 1 d ., C leve
land, Ohio įvyko Lietuvos N e
priklausom ybės 91-ųjų m eti
nių  minėj imas, skirtas oriai at
švęsti svarbią ir brangią 1918 
m. vasario 16-osios Akto pa
sirašymo dieną.

Per pastaruosius dešimtme
čius, žiūrovų skaičiui kasmet 
mažėjant, šios šventės rengė
jai, nežiūrint kur tokie m inėji
mai buvo rengiam i, kad pri
traukus daugiau žiūrovų ir pro
g ram ą ’’p a įv a irin ti”, laikėsi 
’’naujos tvarkos” įterpdami vi
sokių pristatym ų ir pasirody
mų, nieko bendro neturinčių su 
šia švente. Žinoma, dėl daly
vių  sumažėjimo buvo kalta ir 
mirtis, tačiau, iš kitos pusės, 
turime sutikti, kad lietuvių ar 
lietuvių kilmės žm onių gretos 
yra papildomos natūraliai - ve

Visus šiuos 2009 metus bus 
renkamos aukos W SU Lietuvių 
kambario projekto įgyvendini
mui.

Asm enys, pageidaujantys 
paremti W SU Lietuvių kamba
rio atnaujinimo projektą ar tu
rintys klausimų, gali kreiptis į

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

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

dybomis, gimimais ar gausiais 
dabartiniais atvykėliais. Todėl 
bendras vardiklis yra aiškus: 
savanoriškas nutolimas, nusi
šalinimas nuo lietuvybės ir at
sisakymas to kas aš esu.

Šis ’’m inėjim as”, nesuge
bančių asm enų rankose, buvo 
pilnas organizacinių trūkumų: 
nerūpestingų svečių pristaty
mų, ištęstų ir pasikartojančių 
kalbų, piniginių apdovanojimų 
lituanistinės mokyklos atstovų 
ir t.t. Pagrindinio prelegento 
kalbos esmė ir tikslas buvo iš
kelti klausimą: ar po tūkstan
čio m etų Lietuva bus dar žino
ma? Vienintelė graži išimtis, 
primenanti, kad šį vakarą bu
vo švenčiama Tautos šventė, 
buvo solistės sugiedoti A m e
rikos ir Lietuvos himnai, tačiau 
po jų  viskas pradėjo nesulai
komai riedėti žemyn.

Algirdas V. Matulionis

WSU Lietuvių kambario komi
teto pirmininkąAlgįKaunelįtel. 
248-474-6594 arba apsilankyti 
WSU Lietuvių kambario tinkla- 
lapyje adresu www.lithroomw- 
su.org.

WSU Lietuvių kambario 
komitetas

mailto:amberwings@mac.com
http://www.lithroomw-su.org
http://www.lithroomw-su.org
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LIETUVIŲ TELKINIUOSE FLORIDOJE 

PALM BEACH

SUGRĮŽO LIETUVIŲ FONDO PARAMA KULTŪRINIAMS RENGINIAMS

Vasario 17 d. prie Juno B e
ach miesto rūm ų buvo kelia
ma Lietuvos trispalvė. Į beveik 
100-to susirinkusiųjų būrį, kur 
šioje lietuvių šventėje dalyva
vo ir nemažai kitataučių, pir
miausia kreipėsi miesto meras 
Jim Lyons. Pasveikinęs visus 
šios šventės proga, meras pa
linkėjo visiems sėkmės ir pa
sakė, kad ta lietuvių šventė, 
švenčiam a kasm et nuo 1992 
metų, vasario vidury, niekuo
met nebūtų pamiršta. Jis taip 
pat pristatė ir čia dalyvaujan
čius Juno Beach miesto tary
bos narius ir kandidatus į nau
ją ją  tarybą, kuri bus renkam a 
kovo mėnesio pradžioje.

Po mero kalbos, šios šven
tės vadovavim ą perėm ė LB 
Palm Beach apylinkės pirm i
ninkas Kęstutis M iklas. K al
bėdamas anglų kalba, jis glaus
tai pristatė šios šventės reikš
mę, tai, kad šiemet kaip tik yra 
Lietuvos tūkstantmečio sukak
tis, paminėjo XIV ir XV am 
žiaus Lietuvos didybę, Rusijos 
okupacijas ir sm urtą Lietuvo
je , kovas dėl nepriklausom y
bės paskelbimo ir jos atstaty
mo. K. M iklas pakvietė m erą 
ir L ietuvos laisvės kovoto ją 
Joną M ildažį, kuris 1944 m e
tais buvo suimtas ir kalintas 
Vokietijoje iki pat karo pabai
gos, iškelti Lietuvos vėliavą. 
Vėliava buvo iškelta visiems 
giedant Amerikos ir Lietuvos 
tautinius himnus, kad ji  tą die
ną plevėsuotų kartu su JAV ir 
Juno Beach miesto vėliavomis. 
Ceremonijoje dalyvavo tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
lietuvės.

K. M iklas visų vardu įtei
kė miesto merai Lietuvos tūks
tantmečio emblemą, įam žintą 
gintare, o k itąm ažesnę emble- 
m ėlę įsegė į jo  eilutės atlapą. 
M eras, dėkodam as už gautą 
dovaną, pareiškė, kad tai - do
vana miestui ir j i  bus išstatyta 
miesto rūm ų centre.

Iškilmės baigėsi susirinku
siųjų pabendravimu prie m ies
to parūpintos kavutės, pasigar
džiuojant lietuvių ponių suneš
tais skanėstais. M iesto posė
džių salėje buvo galima susi
pažinti su vaizdine Lietuvos 
tūkstantmečio istorijos ir kul
tūros paroda, kurią suorgani
zavo dailininkė Rimgailė Zo- 
tovienė ir už k ą  Palm Beach 
apylinkės valdyba yra nuošir
džiausiai dėkinga.

ORLANDO
Orlando Lietuvių Bendruo

menė ruošiasi švęsti savo vie- 
nerių m etų sukaktį. P irm ieji 
gyvavimo metai šiai apylinkei 
buvo prasm ing i ir aktyvūs. 
Naujai išrinktos valdybos na
riai jau spėjo susidraugauti, su
žinojome kas ir ką  gali nuveik
ti ir padėjom gerą pagrindą to
limesniam darbui.

P raeitais m etais O rlande 
m es suorganizavom e keturis 
renginius:

1. Atidarymo šventė - stei
giamasis susirinkimas, susirin
ko per šim tą lietuvių.

2. Kompozitoriaus ir atlikė
jo  Gintauto Abariaus koncer
tas.

3. Susitikimas su kino re
žisieriumi Gyčiu Lukšu ir m e
ninio film o "Virto Ą žuolai" 
peržiūra.

4. V isą savaitgalį vykusi 
šventė "Lietuvių dienos Orlan
de - 2008". Pirmąjį vakarą įvy
ko Andriaus M amontovo soli
nis koncertas.

Vyko K repšinio turnyras, 
kuriame dalyvavo lietuvių ko
mandos iš Miami, West Palm 
Beach, St. Petersburg ir Orlan
do. Šventės uždarymo koncer
te dalyvavo visas būrys atlikė
jų: Algimantas Butnorius, Si
gitas M eilus, Virgis Gražulis, 
Sigitas Orimas. Svečius links
mino garsus jum oristas R ai
m undas Šilanskas, rytietiškų 
motyvų šokius atliko Vita But
norienė.

M ūsų delegacijos dalyvavo 
Joninių šventėje Ft. Myers, se
zono atidaryme West Palm Be
ach, m adų pristatyme St. Pe
tersburg, Tautinių šokių šven
tėje Los Angeles.

Orlando lietuvių krepšinio 
komanda dalyvavo turnyruose 
Washington DC, Ft. M yers ir 
St. Petersburg.

Iš lietuvių biliardistų suda
ry to s  dv i k o m an d o s ža id ė  
American Pool Association ly
goje.

Orlando menininkai suren
gė parodas tiek Orlande, tiek 
išvykose.

ST. PETERSBURG
Vasario 8 d., Lietuvių klubo 

p ie tų  m etu buvo pagerb tas 
"Lietuvių Žinių" administrato
rius dr. Pranas Budininkas, 
jau  dešim tį m etų išdirbęs šio
se pareigose. Klubo pirm inin
kė Vida M eiluvienė įteikėjam  
gražų tortą ir pasveikino su su
kaktuvėmis j į  ir jo  padėjėjas - 
M oniką Andrejauskienę ir Pri
m ą Vaškelienę, kurios jam  pa
gelbsti išsiuntinėti biu letenį 
prenumeratoriams.

RENGINIAI

V asario  22 d., L ie tu v ių  
klubo pirmininkė Vida M eilu
vienė paprašė pakalbėti lietu
viškų renginių reikalu klubo 
K ultūros būrelio pirm ininkę 
Angelę Karnienę. Ji pirm iau
siai padėkojo visiems, kurie ją  
lankė ligoninėje arba prisiun
tė korteles, linkėdami greitai 
sveikti, nes ja i buvo operuotas 
kojos kelis. Toliau j i  kalbėjo 
apie m ūsų veiklą, sum inėda
ma, kad vakar buvo surengta 
ja u n ų jų  m ū sų  k lu b o  n a r ių  
sporto - krepšinio šventė ir po
puliarios muzikos dainininko 
Romo Dambrausko koncertas

Lietuvių fondas jau daugiau 
kaip 46 metus remia lietuvybę 
puoselėjančią veiklą, priorite
tą  teikdamas projektams, kurie 
apjungia įvairias kartas ir suda
ro sąlygas bendrai veiklai. Vie
nas iš tokių renginių buvo 8-toji 
Dainų šventė, kuri 2006 metais 
įvyko Čikagoje. Suprasdamas 
šio renginio svarbą, Lietuvių 
fondas šiai šventei skyrė virš 
S55,000.

Per iškilmingą Lietuvos Ne
priklausomybės dienos minėji
mą, įvykusį Lemonte, IL (2009 
m. vasario 22d.), JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkas Vytau
tas Maciūnas klausytojus malo
niai nustebino savo pranešimu. 
JAV LB Socialinių Reikalų Ta
rybos pinnininkas Juozas Poli
kaitis, Vytauto Maciūno vardu, 
L ie tu v ių  fondu i perdavė 
S10,000 čekį ir perskaitė laišką.

Savo laiške Maciūnas rašė: 
"Savanoriškoje veikloje svarbu 
ne valdyti, bet veikti kūrybiš
kai su reikiama parama. T ą pa
ram ą JAV Lietuvių Bendruo
menė visada jautė iš Lietuvių 
fondo švietimo srityje. Bet yra 
malonu ir teisinga patvirtinti, 
kad LF pelno skirstymas per 
paskutiniuosius metus buvo la
bai reikšmingas užtikrinant sek

su gražiu įvadu, skirtas Lietu
vos tūkstantm ečio pam inėji
mui. Taigi mes, Amerikos už- 
kam pėlyje gyvendami, neatsi- 
liekame ir dalyvaujame, kartu 
su didmiesčiais, lietuvių kul
tūrin iuose, istorijos svarbių  
momentų m ūsų tautai paminė
jim o renginiuose. Žinau ir su
prantu, kad dėl mūsų nepapras
tai trumpo veiklos sezono - ga
lima sakyti 3 - 4  mėnesių bė
gyje tiek klubas, tiek kitos or
ganizacijos stengiasi surengti 
savo metinius renginius. Štai, 
Tautinių šokių grupės "Audra" 
ruošiam as U žgavėnių balius, 
Lietuvos dukterų balius - kon
certas tik trys dienos prieš Kul
tūros būrelio ruošiam ą solistų 
koncertą. Na, bet aš turiu atsa
kym ą į tai. Su kovo mėnesio 
renginiais užsibaigia m ūsų se
zonas. Sniego paukščiai vyks
ta namo pildyti mokesčių blan
kas, švęsti V elykas, o m es, 
nuolatiniai Floridos sm ėlį m i
nantys žmonės, pradedame il
gų, 8 - 9 m ėnesių atostogas ir 
bendravim ą savo tarpe. T ik 
džiaugiam ės v ieni k ita is, ir 
tiek. Dvasia pailsi, kišenė at
sigauna, ir vėl laukiam e at
skrendant sniego paukščių ir 
renginių antplūdžio. Taigi, ei
kim e į paskutinius šio sezono 
renginius, jie  visi geri, ir per 
vasarą jų  pasigesime.

Kovo 21 ir 22 dienom is 
Šv. Kazim iero M isija rengia 
rekolekcijas, kuriom s vado
vaus M ažesniųjų Brolių Ordi
no L ietuvos Šv. K azim iero  
provincijos provincijolas br. 
kun. Astijus Kungys OFM.

JAV LB Socialinių Reikalų Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis 
įteikia JAV LB-nės 10,000 dol. LF Valdybos pirmininkui Ramū
nui Astrauskui.

m ingą LB-ei svarbių renginių 
įgyvendinimą."

Maciūnas toliau teigė: "Su 
stambia Lietuvių fondo para
ma, 8-oji Dainų šventė, ne tik 
kūrybiškai ir dvasiškai pasise
kė, bet sąskaitas suvedus pali
ko ir pelno. Didžioji dalis pel
no buvo paskirta 9-tos Dainų 
šventės mošai, kuri 2010 m e
tais įvyks Toronte. Dalis pelno 
palikta JAV LB Krašto valdy
bos ižde bendriems reikalams. 
O likusi 8-tos Dainų šventės 
pelno dalis, organizacinio ko
miteto pirmininko dr. Audriaus 
Polikaičio siūlymu, JAV LB Ta
rybai įgaliojant ir įpareigojant, 
yra gražinama Lietuvių fondui 
kaip JAV LB įnašas, tvirtinan
tis tolimesnį bendradarbiavimą 
ir pasitikėjimą."

LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 
V. UŠACKO VIZITAS JAV

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras V.Ušackas kovo 6-11 
dienomis lankosi Čikagoje ir 
Vašingtone,

Vašingtone planuojami mi
nistro V.Ušacko susitikimai su 
JAV Atstovų rūmų Užsienio rei
kalų komiteto pinnininku Ho
ward Berman, senatoriais Ri
chard Durbin ir John MacCain, 
Amerikos žydų komiteto tarp
tautinių ryšių direktoriumi rabi
nu Andrew Baker, aukštais JAV 
administracijos pareigūnais.

Susitikimuose bus aptaria
mi svarbiausi transatlantinės 
darbotvarkės ir dvišalių Lietu
vos ir JAVsantykiųklausim ai: 
NATO v e ik la  A fg an is tan e , 
NATO ateitis, NATO plėtra, 
santykiai su Rusija, atsakas į 
g lo b a lią  ek o n o m in ę  k rizę , 
energetinis saugumas, NATO 
ir Europos Sąjungos politika 
Rytų Europos valstybių atžvil-

B O S T O N , MA

III SIELOVADOS 
KONFERENCIJA

Š.m. kovo 28 d., šeštadie
nį, Šv. Petro lietuviškoje pa
rapijoje Bostone vyks III JAV 
Lietuvių katalikų Sielovados 
k on feren cija , k u rią  ru o šia  
Lietuvos vyskupų konferenci
jos Užsienio lietuvių katalikų 
sielovados delegatūra.

Kviečiami dalyvauti lietu-

Čekį priėmė Lietuvių fondo 
valdybos pinnininkas Ramūnas 
Astrauskas. Astraukas pabrėžė: 
"Tai gražus dviejų didžiausių 
JAV lietuviškų organizacijų  
bendradarbiavim o pavyzdys. 
L ietuv ių  fondas ir L ietuvių  
Bendruomenė siekia tų pačių 
tikslų. Tik dirbdami visi kartu 
mes galime įveikti šiandienos 
svarbius iššūkius."

Lietuvių fondas, ilgametis 
kultūrinių projektų rėmėjas, ir 
sunkiomis ekonominėmis sąly
gomis su tęsia paramą, užtikri
nant mums visiem s svarbios 
lietuviškos veiklos gyvavimą. 
Lietuvių fondas dėkoja visiems 
nariams už jų  geranorišką pa
ramą.

Laima Petroliūnienė,
cidm in@J ithfund. org

giu, restitucijos klausimai.
Čikagoje ministras V.Ušac

kas susitinka su lietuvių ben
druom enės nariais ir aptaria 
užsienio lietuviams aktualius 
klausimus, ieškos būdų, kaip 
Lietuvos Vyriausybė kartu su 
pasaulio lietuvių bendruom e
nėmis gal etų kartu kurti ir įgy
vendinti G lobalios L ietuvos 
strategiją. Vašingtone ministras 
V. Ušackas dalyvauja oficialia
me naujai rekonstruoto Lietuvos 
ambasados JAV pastato atidary
me ir Kovo 11-osios minėjime.

M inistras V.Ušackas taip 
pat skaito paskaitą apie Vaka
rų, Rusijos ir Rytų Europos 
santykius John Hopkins uni
versitete, dalyvauja diskusijo
se apie NATO ateitį ir energe
tin į saugum ą svarbiausiuose 
JAV ana litiniuose užsienio po
litikos tyrim ų centruose.

www.urm.lt

vių sielovadoje dirbantys ku
nigai, parapijų tarybų nariai, 
parapijos veikloje dalyvaujan
čios ir jąrem iančios organiza
cijos, vienuolijos, parapijiečiai 
ir sielovados bendradarbiai.

Adresas: 50 Orton Marotta 
Way, South Boston, MA, USA. 
Tel. 617-268-0353. M alonėki
te užsiregistruoti pas admin. 
R ūtą R usinienę el.paštu: ad- 
min@sielovada.org arba skam
binkite 1-416-233-7819.

http://www.urm.lt
mailto:ad-min@sielovada.org
mailto:ad-min@sielovada.org
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NATO SUSITARIMO
DĖL RUSIJOS 

BLOKUOTI 
NENORĖJO

L ie tu v a  n e tu rė jo  tik slo  
blokuoti NATO susitarimo dėl 
form alių santykių su R usija 
atnaujinim o, teigia užsienio 
re ika lų  m in istras V ygaudas 
Ušackas.

NATO m inistrų susitikime 
kovo 5 d. nuspręsta atnaujinti 
po Gruzijos karo sustabdytą 
NATO ir Rusijos tarybos veik
lą. „Mano tikslas nebuvo blo
kuoti susitarimo, o iškelti klau
simus, kokia turi būti NATO 
strategija ir kaip mes konstruo
jam e santykius su labai svar
bia kaim yne R usija. K ėliau 
klausim ą, ar jau  atėjo laikas 
grįžti prie formalaus bendravi
m o“, -  teigė V. Ušackas.

Rusijos ir NATO tarybos 
veikla buvo įšaldyta po kari
nio konflikto Gruzijoje, kurį 
Vakarai įvertino kaip Rusijos 
agresiją . Sąjungos užsienio  
reikalų ministrai kovo 5 d. su
tarė, kad Tarybos veikla bus at
naujinta po NATO viršūnių su
sitik im o. A not užsien io  ži- 
niasklaidos pranešim ų, prieš 
p ra s id ed an t su s itik im u i V. 
Ušackas sakė m anantis, kad 
formaliam santykių atnaujini
mui dar ne laikas.

V. Ušackas, kom entuoda
mas NATO sprendimą, tvirti
no, kad tai nereiškia, jog  grįž
tama prie įprastinių „business 
as usual“ santykių. „Sutarėme, 
kad Tarybą naudosime dialo
gui su Rusija visais klausimais, 
kuriais sutariame, ir dar svar
biau -  tais klausimais, kuriais 
nesutariame. Naudosime visus 
kanalus ir forumus tam, kad 
darytume įtaką Rusijai“, -  sa
kė V. Ušackas. M inistras at
kreipė dėmesį, kad NATO taip 
pat nusprendė pasiųsti žinią, 
jog  NATO santykiai su G ru
zija ir U kraina y ra  tiek  pat 
svarbūs, kaip ir su Rusija.

Rytų geopolitikos studijų 
centro vadovas, po lito logas 
Laurynas Kasčiūnas, kom en
tuodamas susitikimo rezulta
tus, teigia, kad NATO skubė
jim as atnaujinti formalius san
tykius su Rusija, kurie buvo 
įšaldyti po Gruzijos karo, dar 
kartą parodo, kad Vakarai ne
turi įtakos svertų M askvos at
žvilgiu. L. Kasčiūnas sakė, kad 
sugrįžimas prie įprastinių Va
karų ir Rusijos santykių iš es
mės reiškia, kad Rusijai tiesiog 
pavyko patraukti skiriamąją li
niją į savo pusę, nes M askva 
esm inių Vakarų reikalavim ų 
neįvykdė. „Tai dar kartą paro
do, kad Vakarai neturi įtakos 
svertų Rusijos atžvilgiu arba 
nem oka jų  panaudoti“, -  sakė 
L. Kasčiūnas.

Tarptautinės politikos eks
perto teigimu, NATO ir Rusi
jos taryba, kurios veikla buvo 
sustabdyta po Gruzijos karo,

Vilniuje kovo 2 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygau
das Ušackas priėmė Švedijos ambasadorę Lietuvoje Ulriką Cro- 
nenberg-Mossberg. Susitikimo metu aptarti Lietuvos Ministro Pir
mininko Andriaus Kubiliaus darbo vizito, vykusio vasario 17-18 
dienomis rezultatai. Užsienio reikalų ministras V.Ušackas pažy
mėjo Baltijos ir Švedijos elektros jungties projekto išskirtinumą ir 
būtinybę jį kuo greičiau įgyvendinti. LR URM

DERYBOS SU RUSIJA NEREIŠKIA MAŽESNES 
PARAMOS GRUZIJAI IR BALTIJOS ŠALIMS
A tnaujin ti JAV ryšiai su 

M askva jokiu būdu nereiškia, 
kad silpnės Vašingtono parama 
Gruzijai, taip pat - Baltijos ir 
Balkanų šalims, kovo 6 d. pa
brėžė JAV valstybės sekretorė 
Hillary Clinton, kuri tai sakė li
kus kelioms valandoms iki de
rybų su Rusijos užsienio reika
lų ministru Sergej Lavrov.

"Mūsų įsitraukimas (į ben
dradarbiavimą) su Rusija jokiu 
būdu nepakerta m ūsų paramos 
tokių šalių kaip Gruzija, Bal
tijo s v a ls ty b ės  ar B alk an ų  
(valstybės) siekiui būti nepri
klausomomis, laisvomis, sava
rankiškai priim ti sprendimus 
ar nustatinėti savo kursą be ne
deram o R usijos kišim osi", - 
pabrėžė JAV valstybės sekre-

nėra  efek tyvus ta rp tau tin ių  
santykių formatas -  iš pradžių 
ši taryba esą buvo kurta kaip 
tam tikras „kompensacinis m e
chanizmas“ Rusijai dėl NATO 
plėtros, o Vakarai tikėjosi, kad 
j i  taps institucine priem one 
kontroliuoti ir savotiškai „pri
rišti“ Rusiją, bet tai nepasitei
sino. K ita vertus, anot L. Kas
čiūno, Taryba nepateisino ir 
Rusijos lūkesčių faktiškai įsi
traukti į sprendim ų priėmimo 
procedūrą.

„Lietuvai Taryboje dažniau 
tekdavo „atsimušinėti“ nuo ne
naudingų Rusijos iniciatyvų, 
tokių kaip Baltijos oro erdvės 
bendras stebėjimas“, -  sakė L. 
Kasčiūnas. elta

tore. JAV diplomatijos vado
vė kalbėjo keliem s šim tam s 
Europos Parlam ento narių ir 
pareigūnų.

H .C linton pažym ėjo, jog  
tarp Rusij os ir J AV yra rimtų ne
sutarimų keliais klausimais, bet 
vylėsi, kad Maskvai ir Vašing- 
tonui pavyks surasti sąlyčio taš
kų ir kad bus galima sėkmingai 
bendradarbiauti. "Rusija ir JAV 
gali būti partnerės", - pareiškė 
H.Clinton. "Žinoma, yra sričių, 
kuriose mūsų nuomonės nesu
tampa. Pavyzdžiui, mes smer
kiame Rusijos veiksmus Gruzi
joje ir nuogąstaujame dėl to, kad 
energetika naudojama kaip bau
ginimo įrankis", - sakė ji.

H .C linton taip pat pako
mentavo NATO sprendim ą at
naujinti politinį dialogą su R u
sija. "Mes nesutinkame su tuo, 
kad Rusija turi turėti veto tei
sę dėl vienos ar kitos šalies sto
jim o į NATO ir Europos Są
jungą", - pažymėjo ji. Vėliau 
kovo 6 d. H.Clinton Ženevoje 
su S.Lavrov aptarė ginklų kon
trolės ir kitus klausimus.

Ji sakė norinti, kad Europo
je  nebūtų klaidingai supranta
mi JAV ketinimai. H.Clinton 
pridūrė, kad Ženevoje sieks 
ieškoti bendrų interesų su R u
sija, tačiau taip pat mėgins pa
kloti pam atą abiejų šalių nesu
tarim ų sprendimui. Pasak jos, 
Rusija gali padėti tarptautinei 
bendruomenei įtikinti Iraną at
sisakyti am bicijų kurti bran
duolinius ginklus, bernardinai.lt

LIETUVA IR PASAULIS
Net kariuomenei įsitraukus į lemiamą mūšį su meksikiečių 

narkomafijos baronais, Lietuvos prezidentas mėgaujasi Ramiojo 
vandenyno malonumais. Nuo vasario 17-osios iki šios savaitės pa
baigos Meksikos kurorte Ikstapoje poilsiaujantis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus apie šalies šiaurę draskančius kruvinus 
policijos ir kariškių susirėmimus su vietos narkotikų platintojais 
sužino tik iš televizoriaus. L.Bielinio teigimu, telefonu su savo pa
tarėjais VAdamkus nekalba apie kruviną karą Meksikos šiaurėje, 
nes tai "nesusiję su Lietuva". Patarėjas mano, kad prezidentas tur
būt viską pamato per televizorių.

Smagiai ilsėtis V.Adamkui neleidžia tik du žmonės - prezi
dento patarėjai Lauras Bielinis ir Ramūnas Vilpišauskas. Kasdien, 
išskyrus savaitgalius, jie skambina į Ikstapą ir pasakoja šalies va
dovui, kas vyksta Lietuvoje. "V.Adamkų per atostogas domina tik 
tie procesai, kurie vyksta Lietuvos viduje - susiję su kandidatais į 
prezidentus, Seimo politikų veikla, LEO LT ir t.t. - Respublikai 
sakė L.Bielinis. - Prezidentas kasdien gauna visą informaciją apie 
visus Lietuvos politinius, ekonom inius, socialinius įvykius. 
VAdamkus mus atidžiai išklauso, kai ko klausia. Jam įdomu, kas 
kandidatuoja į prezidentus, kokius argumentus kelia".

Į Ikstapos rojų greituoju paštu kasdien siunčiamos įvykių ap
žvalgos bei įstatymai ir kiti dokumentai, kuriuos VAdamkus pri
valo pasirašyti savo ranka. "Nori nenori viską siunčiame, juk  pro
cesai vyksta, prezidentas negali visai nekreipti dėmesio, - paaiški
no L.Bielinis. - Greitojo pašto kurjeriai mūsų korespondenciją vals
tybės vadovui pristato per dvi tris dienas ir per tiek laiko grąžina 
pasirašytus popierius - mes laikomės visų terminų. Visus VAdam- 
kui nusiųstus įstatymus jau gavome pasirašytus, nė vieno jų  prezi
dentas nevetavo".

Pirmą kartą Šiauliuose viešėjęs Amerikos ambasadoriaus Lie
tuvoje pavaduotojas Damian Leader džiaugiasi aktyviais Šiaulių 
ir JAV kultūriniais, švietimo ir kariniais ryšiais. Šiauliai svečiui 
paliko dinamiško miesto įspūdį. "Nuo pat Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo dėjome dideles pastangas, kad būtų užmegzti glau
dūs ryšiai švietimo srityje. Mainų programų rezultatas nėra mato
mas jau po metų. Tai - indėlis į ateitį, perspektyva kitoms kartoms: 
žmonės bendraudami pasidalija ir kultūrinėmis vertybėmis",- sakė 
JAV ambasadoriaus pavaduotojas.

Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ali
šauskas kovo 3 dieną M altos ordino M agistro rūmuose įteikė 
skiriamuosius raštus Didžiajam Magistrui Matthew Festing. Am
basadorius V.Ališauskas savo kalboje pažymėjo, kad M altos or
dino vykdom a humanitarinė veikla ne tik palengvina daugelio 
žm onių gyvenimą, bet ir teikia kilnaus nesavanaudiško tarnavi
mo pavyzdį šiuolaikinei visuomenei. Didysis M agistras M.Fes- 
ting pasidžiaugė gerai besiklostančiais dvišaliais santykiais, taip 
pat sakė, kad Ordinas siekia plėsti hum anitarinę veiklą ir akty
viai dalyvauti tautų, kultūrų ir civilizacijų dialoge. Am basado
rius V.Ališauskas -  trečiasis Lietuvos ambasadorius M altos or
dinui. Lietuva diplomatinius santykius su M altos ordinu užm ez
gė 1992 m etų birželio 9 dieną.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas kovo 
4-5 dienomis dalyvavo neformaliame NATO šalių užsienio reika
lų ministrų susitikime Briuselyje.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje kovo 2 dieną vyko 
Lietuvos ir Rusijos užsienio reikalų ministerijų konsultacijos, ku
rioms vadovavo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekretorius 
Evaldas Ignatavičius ir Rusijos užsienio reikalų viceministras Vla
dimiras Titovas. Konsultacijų metų aptarti aktualūs dvišaliai Lie
tuvos ir Rusijos klausimai, rengiamų sutarčių projektai, planuoja
mi vizitai ir bendri renginiai. Teigiamai įvertinta Lietuvos ir Rusi
jos ekonominių santykių plėtra ir aptartos tolesnės tarpusavio eko
nominių ryšių plėtros perspektyvos. Sutarta kuo greičiau surengti 
Lietuvos ir Rusijos verslo forumą.

Bulgarijos nacionalinės dienos proga Lietuvos ambasadorius 
Bulgarijoje Arūnas Vinčiūnas kovo 2 dieną padėjo vainiką prie 
memorialo kariams, žuvusiems 1877-1878 metais Pleveno mieste 
Rusijos ir Turkijos karo metu. Prie šio miesto vyko vieni stam
biausių mūšių, o juose carinės Rusijos armijos sudėtyje kovėsi du 
lietuvių pulkai -  lietuviškasis ir žemaitiškasis.

Lietuvos ambasadoje prie Šventojo Sosto vasario 28 dieną 
pristatyta Lietuvoje ką  tik išleista knyga „Diplomatas Par Excel
lence Kazys Lozoraitis 1929 -  2007“. Pristatyme kalbėję Lietuvos 
ambasadorius Vytautas Ališauskas, knygos sudarytoja Giedrė Jan
kevičiūtė ir leidyklos ,A rtum a“ vyriausiasis redaktorius Darius 
Chmieliauskas pasidalijo atsiminimais apie ilgametį Lietuvos am
basadorių prie Šventojo Sosto Kazį Lozoraitį, papasakojo knygos 
atsiradimo istoriją. Tarp susirinkusių Romos lietuvių bendruome
nės atstovų buvo ir Kazio Lozoraičio našlė Giovanna Lozoraitis ir 
duktė Daina Lozoraitis.

bernardinai.lt
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LIETUVBIŠKOJE OPEROJE -  VINCAS KUDIRKA  
“PASAULIO DANGORAIŽIS”

Alvydo Opulskio montažas -  Lietuviška opera “Pasaulio dangoraižis” . Priekyje režisierius Jonas 
Vaitkus ir libreto autorius Andrius Vaišnys.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją, 
Lietuvos rusų dramos teatre ren
giama kompozitoriaus Algirdo 
Martinaičio operos „Pasaulio 
dangoraižis“ premjera.

Pirmoji šio vieno iš garsiau
sių šiuolaikinių lietuvių autorių 
opera yra sukurta daktaro Vin
co Kudirkos 150-osioms gimi
mo metinėms ir jo  redaguoto 
žurnalo „Varpas“ 120-osioms 
metinėms.

Opera sukurta pagal V. Ku
dirkos kūrybos tyrinėtojo An
driaus Vaišnio libretą.

D aktaro V inco K udirkos 
vaidmenį atliks tenoras Audrius 
Rubežius, jo  globėjos Valerijos 
ir Motinos vaidmenį kuria sop
ranas Asta Krikščiūnaitė, Juo
dąjį DaktarąM arkuzoną įkūnys 
tenoras Algirdas Janutas, kitus 
vaidmenis atliks Ignas M isiū
ra, Andrius Apinis, Rafailas 
Karpis, Giedrius Žalys. Opero
je  taip pat dalyvaus Lietuvos 
kamerinis orkestras ir kameri
nis choras „Brevis“, diriguos 
Robertas Šervenikas.

Kompozitorius A. Marti
naitis, kurdamas operą, sakė rė
męsis V. Kudirkos „Raštais“, jo 
literatūrine kūryba, ypač satyro
mis, kurios labiausiai tikusios 
sceniniam  vyksm ui. „M inint 
Kudirkos jubiliejų, gal atrodo 
paradoksalu kurti operą, o ne pa
šaudyti, patriukšmauti. Operos 
muzikinė medžiaga lengva, nors 
yra ir sunkių išdavystės moty
vų. Muzika -  tai paskata klau
sytojui naujai apmąstyti V. Ku
dirkos idėjas ir darbus, kurie at
sispindi nūdienos veidrodžiuo
se, gal ir kreivuose.

Kaip atrodo Tautos herojus 
šiais laikais, kai muzika padeda 
sukurti naujus prasminius kodus 
iš istorinės medžiagos? Ieškojo
me veiksm ų harmonijos tarp 
žmogaus ir minios. Kitaip ta
riant, tai yra ir viena V. Kudir
kos kūrybos interpretacijų -  įsi
klausykite“, -  sako kompozito
rius A. Martinaitis.

Pasak libreto autoriaus A. 
Vaišnio, opera yra galimybė vi
siškai kitaip pristatyti V. Kudir
kos asmenybę ir jo  biografijos

ir kūrybos momentus, suteikti 
jiem s šiuolaik inės prasm ės. 
Operos pavadinimas susijęs su 
dangoraižio įvaizdžiu, kuris ap
tinkamas V. Kudirkos publicis
tikoje. „Man atrodė labai svar
bu, kad yra galimybė pristatyti 
Vincą Kudirką ir jo  kūrybą bei 
biografijos faktus kitokia forma. 
Paminklų ir monumentų epocha 
jau yra praėjusi. Atradęs esmi
nius, raktin ius žodžius apie 
V.Kudirkos gyvenimą ir kūrybą, 
norėjau suteikti jiems šiuolaiki
nes prasmes, pradedant nuo pa
vadinimo, -  aiškino operos lib
reto autorius. -  Operoje svarbus 
satyrinis elementas. To žmogaus 
gyvenimas buvo ir drama, ir tra
gedija, ir satyra.“

„Šiame dangoraižyje susitin
ka įvairių religinių konfesijų, 
tautybių žmonių, vyrauja labai 
įvairi aplinka, V. Kudirkai ken
kia jo kolegos -  konkurentai gy
dytojai. Tuo metu buvę sociali
niai konfliktai aktualūs ir šian
dien, tačiau skaitomi kitaip ne
gu juos skaitė V. Kudirka. Ma
nau, kad tai puiki jo  paties nau
jojo amžiaus pasaulio įžvalga, 
kurią galima pritaikyti operos 
žanrui“, -  sako libreto autorius.

Pagrindiniai operos veikė
jai -  Vincas ir Valerija. Dau
giataučio Vilniaus reikalus tvar
ko skirtingų religijų šventikai 
(kunigas, rabinas, popas), daly
vauja nemažai realių ir misti
nių personažų: Ligonių choras, 
V ė lių  ch o ras , M ark u zo n as 
(Juodojo daktaro vėlė), Virši
ninkas (1 Miestelėnas) ir kiti.

Prie nacionalinio operos vei
kalo gimimo prisidėjo ir kiti gar
sūs Lietuvos menininkai: reži
sierius Jonas Vaitkus, dirigentas 
R. Šervenikas, dailininkas-staty- 
tojas Jonas Arčikauskas.

Reaguodamas į skeptiškus J. 
Vaitkaus pastebėjimus neišbaig
to operos pastatymo atžvilgiu, R. 
Šervenikas sakė, jog, nors ope
ros atlikimas bus daugiau kon
certinis, tačiau jis gali būti ge
resnis negu visavertis pastaty
mas, juolab svarbiausias esąs 
kompozitoriaus darbas, nuo jo 
meistriškumo priklauso operos 
sėkmė, o atlikėjai nepabūgę per

labai trumpą laiką parengti sa
vo vaidmenų.

Pasak operą pristatančios 
viešosios įstaigos „Gantus Pir
mus“ atstovų, operos pastatymui 
Vyriausybė skyrė 200 tūkst. Lt, 
tačiau to nepakakę visaverčiam 
spektakliui sukurti ir j į  parodyti 
daugiau negu vienąkartą. Tačiau 
operos gimimo iniciatoriai ne
atmeta galimybės šią operą at
likti vasarą Lietuvoje vyksian
čiuose muzikos festivaliuose.

Pasak libreto autoriaus An
driaus Vaišnio, jam  labai svar
bu buvo pabandyti V. Kudirką, 
jo  kūrybą, kai kuriuos biografi
jos momentus pateikti kita, ne 
monumentalia forma, ne kaip 
nudailintą paveikslą.

„Aš manau, kad paminklų, 
monumentų epocha yra praėju
si. Atradus esminius raktinius 
žodžius V. Kudirkos gyvenime, 
kūryboje, yra galimybė suteikti 
jiems šiuolaikines prasmes, pra
dedant nuo dangoraižio, virši
ninko, kyšio, šviesos, tiesos“, - 
prieš premjerą į spaudos konfe
renciją pakviestiems žurnalis
tams kalbėjo A. Vaišnys.

Labai svarbu, anot jo, buvo į 
kai kurias XIX amžiuje aktua
lias socialines problemas pa
žvelgti ir atsakyti, kuojos svar
bios, įdomios ir lygiai taip pat 
aktualios XXI amžiuje. Pavyz
džiui, anot A. Vaišnio, mes gali
me perskaityti kai kuriuos to me
to dalykus ir rasti sąsajų su šian
diena. „Kai V. Kudirka sako: aš 
pakylu su lekiamą] a mašina į 
dvidešimt septintą aukštą, kuria
me - „Varpo“ redakcija, ten nė
ra žmonių, bet tik mašinos, ku
rios rašo. Tokiajo įžvalga į atei
tį“, - pastebėjo pašnekovas.

Paliečiam i ir aktualūs šių 
dienų socialiniai konfliktai, kaip 
kad aplinką, kurioje atsidūrė V. 
Kudirka ir negalėjo verstis savo 
profesija, nes buvo tos profesi
nės aplinkos slopinamas. „Tai 
yra labai svarbūs esminiai socia
liniai konfliktai ir jie, pasirodo, 
yra aktualūs. Tai, galbūt, kitaip 
turėtų būti skaitomi šiandien ne
gu tada, kai juos rašė ir skaitė V. 
Kudirka“, - pridūrė A. Vaišnys.

Pagrindine tema, anot kūrė

jų , išlieka kelias į doresnę vi
suomenę, įveikiant socialines 
piktžaizdes, skleidžiant tiesą ir 
grožį.

Dviejų veiksmų ir astuonių 
paveikslų operos kompozito
rius Algirdas Martinaitis kūrė 
trumpus epizodus, o tarp veikė
jų  ir chorų vyksta trumpi susi
jungimai. Didelis dėmesys ski
riamas satyrai.

„Kai buvo kuriamas libretas, 
aš skaičiau V. Kudirkos įvairius 
raštus, kitą medžiagą ir man fik- 
savosi jo  satyros. Paradoksas, 
kad garbingas V. Kudirkos mi
nėjimas ir turi būti pagerbtas, 
kaip mes suprantame, tokia gar
be, kaip kokiais keliais iššovi- 
mais, tokiais pakėlimais, kaip 
būna, o šiuo atveju tai yra tokia 
lengva, muzikinė, neapsunki
nanti medžiaga“, - kalbėjo kom
pozitorius.

Pasak dirigento Roberto Šer- 
veniko, „Pasaulio dangoraižio“ 
muzika „labai Martinaitiška“: 
„Kas šį kompozitorių pažįsta, 
mėgsta ir myli, nebus nuviltas“.

Operos dailininkas-statyto- 
jas Jonas Arčikauskas pasako
jo, kad jam  nesinorėjo surasti 
tam tikrą tvarką, ritmiką, erdvės 
pojūtį, kokį pavidalą gali įgauti 
choras, orkestras.

Paklaustas, kaip atrodys sce
nografija, kostiumai, ar jie -  mi
nimalūs, ar turintys tos epochos 
žymių, kūrėjas atsakė: „Yra po
jūtis, nėra ten nei scenografijos, 
nei tų kostiumų. Toks minima
lus prisilietimas. Man įdomi ta 
galia, kuri V. Kudirkoje vieno
kia ar kitokia forma skamba. Čia 
negali būti jokių ginčų tarp ter
m in ų - politiko, kultūrininko ar 
dar ko nors. Nėra tokių. Mes jį 
bandome įvardinti, tarsi reziu
muoti“. Detalių neatskleidęs kū
rėjas tik užsiminė, kad bus nau
dojam os video instaliacijos. 
J e ig u  suvesčiau visą veiksmą į 
vieną frazę, ji  būtų: „Basas V.

NEMALONUMAI DĖL LIETUVIŲ KALBOS
Vilnius, kovo 5 d. (ELTA). 

Lietuvos rusų dramos teatro di
rektoriaus pavaduotojui Borisui 
Smirnovui gresia atleidimas iš 
darbo dėl lietuvių kalbos nemo
kėjimo.

Valstybinė lietuvių kalbos 
inspekcijaužsimojo priversti te
atro direktoriaus pavaduotoją ar
timiausiu metu išlaikyti valsty
binį lietuvių kalbos egzaminą ir 
gauti paties aukščiausio laipsnio 
sertifikatą, reikalingą norint už
imti Lietuvoje bet kurias vado
vaujančias pareigas, praneša 
lenta.ru.

Valstybinės lietuvių kalbos 
inspekcijoje pabrėžė, kad B. 
Smirnovas beveik nekalba lie
tuviškai ir neturi net pirmojo 
laipsnio lietuvių kalbos įgūdžius 
liudijančio sertifikato. Išimties 
tvarka jam  leido atidėti egzami
ną iki rudens, tačiau, jeigu B. 
Smirnovas pažymėjimo negaus, 
jam  gresia atleidimas iš darbo.

B. Smirnovas neneigia, kad

Kudirka eina per ražieną“. Gal į 
mokyklą, gal iš bažnyčios“, - 
pridūrė J. Arčikauskas. 

TRŪKSTA PINIGŲ IR LAIKO

Prieš pusantros savaitės pir
m ą kartą išgirdęs muziką ir per
skaitęs libretą, operos režisierius 
Jonas Vaitkus labiau akcentavo 
sunkumus, su kuriais tenka su
sidurti, statant operą ir pabrėžė, 
kad tai bus labiau koncertinis at
likimas nei sceninis pastatymas. 
Prieš metus pradėjus kalbėti apie 
operos kūrimą, Lietuvos Vyriau
sybė žadėjo dvigubai didesnį fi
nansavimą, tačiau dabartinė val
džią skyrė puse sumos mažiau - 
200 tūkst. litų.

Problemų kūrėjams sukėlė 
ir tai, kad pinigai į VšĮ „Gantus 
firmus“ buvo pervesti tik pra
ėjusių m etų pabaigoje, todėl 
kūrėjams liko per mažai laiko 
pastatymui.

Rež. J. Vaitkus apgailesta
vo, kad dėl laiko stokos akto
riams teks tekstus atlikti žvel
giant į lapus. „Čia daugiau toks 
dailininko ir kom pozitoriaus 
matymas, nes negali pajudėti, 
negali padaryti, kad istorija skai
tytus!, o kodėl? Nes nėra laiko, 
nėra finansų“, - piktinosi jis. „Aš 
nežinau, kas taip padarė, kad 
lietuviškai operai ir tokiam as
meniui neliktų pinigų. Mes kal
bame apie patriotizmą ir kaip čia 
išlikti. Ar įsivaizduojate, ką reiš
kia pastatyti lietuvišką operą, kai 
orkestre -  30 žmonių, chore - 30 
žmonių, solistų 11 ir dar gal 
reikėtų naujų, pavyzdžiui, cho
reografo. Čia -  absurdas. Jonas 
daro kostiumus po 3 litus“, - pri
dūrė J. Vaitkus. „Mes sakome -  
nešaukite į vargšą pianistą. Jis 
groja, kaip gali. Mes irgi daro
me viską, kad tai būtų kuo ge
riausiai“, - nusišypsojo dirigen
tas, paprašęs nepiešti šios ope
ros liūdnomis spalvomis.

ltr.lt, delfi.lt, I5.min.lt

blogai kalba lietuviškai, pareiš
kęs, kad Rusų dramos teatras jį 
pakvietė "ne dėstyti lietuvių kal
bos, o užmegzti ryšius su Rusi
jos teatrais ir kultūros veikėjais". 
Jis taip pat sakė, kad daugelis 
Rusų dramos teatro darbuotojų 
yra lietuvių tautybės ir prastai 
kalba rusiškai. "Rusų teatras tu
ri būti rusų kultūros šventovė", 
- pažymėjo B. Smirnovas.

Lietuvos rusų dramos teat
ras V ilniuje buvo atidarytas 
1864 metais ir yra vienintelis 
šalyje profesionalus rusų teat
ras. Nuo 2008 m etų vasario 
Lietuvos rusų dramos teatrui 
vadovauja režisierius Jonas 
Vaitkus, aukštąjį išsilavinim ą 
įgijęs Valstybinėje Sankt Peter
burgo teatro akademijoje (tuo
met - Leningrado valstybinis te
atro, muzikos ir kinematogra
fijos institutas), vėliau studija
vęs dvim ečiuose Valstybinio 
kinematografijos komiteto kur
suose Maskvoje.

lenta.ru
delfi.lt
I5.min.lt
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C H IC A G O , IL
Jaunim o centre, Č ikago

je , vasario  28 d. v akarą  buvo 
suruoštas labdaros vakaras, 
pavad in tas "M an re ik ia  Jū 
sų". Vakaras skirtas Viešvilės 
vaikų  globos nam am s padėti 
išsila ikyti. D idžioji salė bu 
vo p ilna žm onių, neabejingų 
L ietuvos našla ič ių  pagalbai. 
D augum a žm onių  buvo nese
niai atvykę į šį k raštą  lietu
viai. Dalyvavo užaugęs be tė
vų Viešvilės nam uose R am ū
nas K onstantinavičius ir tarė 
kelis žodžius susirinkusiem s. 
L abdaros vakaro  p ro g ram ą 
atliko tau tin ių  šokių  vienetas 
"Suktinis", kank lių  ir skudu
čių  ansam blis "G abija", tau 
tin ių  šokių  grupė "Lietuvos 
Vyčiai", liaudiškos m uzikos 
kapela "Sodžius", sol. G. Bi- 
genytė. V akarą vedė D. Šva- 
b ien ė . J au k ų  d ėžu tę  buvo 
m e ta m o s  au k o s  J u rb a rk o  
v a ls č ia u s  V ie šv ilė s  v a ik ų  
globos nam am s padėti.

Č ikagos A rch id iecezija  
pareiškė. Jog dėl lėšų  stokos 
uždarom os dar dvi mokyklos: 
šv. P riscilos Č ikagos m iesto 
šiaurinėje dalyje ir šv. B eat-

KULTŪROS KRONIKA

Violeta Urmana, vienin
telė lietuvaitė šiuo m etu dai
n u o jan ti p a sa u lio  d id ž ių jų  
operų teatrų  salėse, pagaliau 
atvyks į Č ikagą ir čia Lyric 
O peroje dainuos 2010 m etų  
sausio mėnesį. Solistė atliks 
p ag rin d in ę  - Toscos p a rtiją  
Puccini operoje "Tosca". Ly
ric Operos teatras, pristatyda
m as solistę, rašo: "V ioletos 
Urm anos Tosca Europoje bu
vo trium fas. Jos įspūdingas 
dainavim as nuostabiai ju n g ė
si su sunkios rolės vaidybiniu 
atlikim u. Šią m eno pasaulio 
žvaigždę, kurią girdi Berlyno, 
Vienos, M ilano "La Scalos", 
Anglijos, Ispanijos ir M etro
po litan  O peros N ew  Yorke 
tūkstančiai klausytojų, girdės 
debiutuojant ir Č ikagos tūks
tančiai, kai ji dainuos "Toscą" 
šešiuose spektakliuose, prade
dant k itų  m etų sausio 10 d.

Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras, kurio m e
no vadovas yra dirigentas Gin
taras Rinkevičius vasario m ė
nesio pabaigoje Vilniaus Kon- 
gresš rūmuose atliko Stephen

ričės Schiller Park apylinkė
je . M okyklos uždarom os b ir
želio mėnesį, mokslo metam s 
pasibaigus. Iš viso Č ikagos 
A rc b id ie c e z i ja i  p r ik la u s o  
218 pradžios m okyklų  ir 40 
gim nazijų.

Balandžio 4 d. 6 pm  Jau
nim o centre, esant blogam  ar 
geram  orui, su šypsena veide 
jus nori matyti, kartu paben
drauti ir pasilinksm inti "Žalt
vykslės" teatro sambūris, ku
ris šiais m etais ir būtent tuo 
nustatytu laiku sum anė pada
ryti šventę ne tik sau, bet ir 
visiem s, kurie atvyks atšvęsti 
10 m etų  "Žaltvykslės" teatro 
sam būrio  ju b ilie jų . P uiku! 
K om edija "K uprotas oželis" 
(Lietuva) pralinksm ins, "Ku
nigaikščių  užeigos" virtuvės 
patiekalai pasotins, o "Žalt
vykslės" sam būris su ašarom 
ir juoku prabėgs per buvusius 
spektaklius - tep... tep... tep. 
Jei turite draugų ir pažįstamų, 
kurie nori pabūti su m um is tą 
vakarą, b ilie ta i parduodam i 
kavinėje "Rūta", L ithuanian 
bakery p laza (Hickory Hills), 
parduotuvėje "Lietuvėlė" (ša
lia "K unigaikščių  užeigos")

Sondlideim muzikinį veikalą 
"Dvynis Todas - Demonas kir
pėjas".

Režisavo D alia Ibelbaup- 
taitė, kostium ų dailininkas bu
vo Juozas Statkevičius. Daina
vo ir Lietuvos valstybinės ope
ros ir baleto teatro choras, ku
riam vadovauja Česlovas Ra
džiūnas. Dainavo solistai: Dai
nius Stumbras, Asmik Grigo
rian (solistės Irenos M ilkevi
čiūtės dukra), Laimonas Pau- 
tienius, Joana G edm intaitė, 
Egidijus D uskurdis, A rūnas 
M alikėnas, Jovita Vaškevičiū- 
tė, R afailas K arpis, A udrius 
Rubežius, Kęstutis Alčiauskis, 
Edmundas Seilius. Veikalo tu
rinys - siaubingas, reikalaujan
tis daug artistiškumo ir m uzi
kalumo.

The New York Times kino 
kritikė M anolila Dargis pripa
žino, kad Jono M eko film as 
"Lietuva ir SSRS žlugim as" 
užburia. "Kūrinys, tai beveik 
penkios valandos šokinėjančio 
perfilmuoto žinių laidų vaizdo, 
galų gale vis labiau įtraukia sa
vo pasakojimu apie sukilimą, 
drąsą irjėgą, irpriverčia iš 286 
m inučių filmo kai kurias vie
tas iš naujo žiūrėti", - rašė kri
tikė. Lietuviai filme gali pama
tyti, kaip vykusios Lietuvos 
kovos dėl Nepriklausomybės 
pripažinim o daugiau nei m e
tus, kai rodė Amerikos televi-

a rb a te l: 708 369 8952 ir 773 
751 9220. Ačiū visiem s, kas 
ateis.

M ielieji, Velykos mums 
kalba apie naująpradžią . G a
vėnia suteikia laiko pasireng
ti šiai G erajai N aujienai. B e
verly Shores parapijoje gavė
nios pam aldų tvarka: kovo 15 
d. 1:00 vai. šv. M išios. Prieš 
šv. M išias bus k lausom a iš
pažinčių. Po šv. M išių  B ever
ly Shores A m erikos lietuv ių  
k lu b o  re n g ia m as  L ie tu v o s  
N ep rik lau so m y b ės  m in ė ji
m as. K albės L ietuvos R es
publikos generalinė konsule 
Č ikagoje Skaistė A niulienė. 
M eninę program ą atliks gar
sėjanti kapela iš Indianapo- 
lio B IRU  BAR.

Balandžio 2 d. 5:30-7:00 
v.v. bažnyčioje bus klausom a 
išpažin ties. B alandžio  5 d., 
Verbų sekm adienį, 1:00 vai. 
šv. M išių  m etu susitaikym o 
pam aldos (išpažinčiųklausys 
ir šv. M išias laikys kun. A n
tanas G ražulis SJ).

Prašom e visus gausiai da
lyvauti, kviesti gimines, drau
gus bei apylinkėse išsibars
čiusius lietuvius!

zijoje ir kaip šį istorijos laiko
tarpį matė avangardo kūrėjas.
J. M ekas daugybę vakarų fil
m avo JAV telev izijų  laidas, 
vaizdo kam erą nukreipęs į ne
didelį antikvariškai atrodantį 
televizorių - nuo atgimimo pra
džios iki Trispalvės iškėlimo 
prie Jungtin ių  Tautų pastato 
New Yorke 1991 m. rudenį. 
Film as prasideda, kai M. Gor
bačiovas 1989 m. atvyksta į 
L ietuvą bandyti įkalbėti lietu
vius atsisakyti N eprik lauso
m ybės idėjos. Po to įvykiai 
JAV televizijoje rutuliojam i 
taip, kad J. M eko dokum enti
ka virsta kone įtempto siužeto 
trileriu. Tiems, kurie nežino is
torijos detalių, siužetas kaista 
kaip vaidybiniame filme. Kau
nasi pagrindiniai veikėjai V. 
Landsbergis, M. Gorbačiovas 
ir G. Bush, kuris pripažins Lie
tuvą, ar ne? G. Bush vilkino 
laiką nepripažindam as Lietu
vos nepriklausomybės, nes ne
norėjo nepatikti M. Gorbačio
vui. J. Mekas sakydavo, kad G. 
Bush tinka barai, bet ne prezi
dento kėdei. Filmas bus rodo
mas Londone, Paryžiuje, B u
enos Aires, Tokijo, Edunbur- 
ge ir kitur.

A ktorė R im antė V aliu
kaitė prisipažino, kad jau č ia 
si verta diržo už tai, jog  neka- 
ži k ą  daro dėl Lietuvos. K ita 
vertus, svarstė, k ą  gali pada
ryti ak torius šalyje, kurioje 
kalbos nebepadeda? Nes tie, 
kurie jų  turėtų klausytis, se
niai užsikim šę ausis. "G yve
nam e tokioje valstybėje, kur 
atrodo, kad kiekvienas į val
d ž ią  a te ina  ne galvodam as, 
kaip taisyti situaciją L ietuvo
je , o kaip ja  pasinaudoti ir pa-

Ryčio ir Vaivos Mieldažių dukrelė Gabija Milda Marija buvo pa
krikštyta Dievo Motinos parapijos Šventovėje Clevelande. Kartu 
krikšto tėvai - Jonas Totoraitis ir Lina Beržinskaitė ir krikštytojas 
kun. Gediminas Kijauskas, S J. Donato Nasvyčio nnotr.

ARVYDAS ANUŠAUSKAS:

RIAUŠININKAI NEBUVO 
PROFSĄJUNGŲ ATSTOVAI

Sausio 16-ąją Vilniuje įvy
kusios riaušės įrodė, kad atsako
mybės deficitas graužia ne tik 
valdžią. Sutinku, kad trūko val
džios ir visuomenės dialogo. Bet 
vos tik pradėtas dialogas buvo 
nutrauktas riaušių.

Niekas net nepastebėjo, kad 
riaušių buvo nutrauktas turėjęs 
vykti dalies profsąjungų ir Sei
mo narių susitikimas tariantis 
dėl kompensacinių mechaniz
mų. Viskam reikia laiko. Laiko, 
kurio nauja vyriausybė neturė
jo. Norint būti išgirstam, reikia 
ir mokėti klausytis. Ir ši taisyklė 
galioja visoms pusėms. Bet ne
galiu nepaliesti dar vienos, la
bai nepopuliarios problemos -  
žurnalistų atsakomybės. Ir pir
miausia kreipiuosi į “Lietuvos 
ryto” žurnalistus, kurie jau se
nokai kariauja antraščių karą su 
naująją valdžia. Žurnalistai yra 
valdžios ir visuomenės dialogo 
laidininkai.

vogti k ą  nors", - liūdnai kon
statavo R.Valiukaitė. Ją  šiur
pina dalykai, kurie dedasi Lie
tuvos operos ir baleto teatre. 
P risim indam a praeitį aktorė 
stebisi, kur dingo Teatro są
jungos valdytas didžiulis tur
tas, jai kyla klausimų, kur pra
puolė įvairios kūrybinės gil
dijos, kurios taip aktyviai kū
rėsi Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, siekdam os įsisavin
ti jos fondų pinigus...

K ovo 3 d. atlikėją daini
ninkę D žordaną B utkutę bu
vo galim a su tik ti Ju n g tin ių  
A m erikos Valstijų am basado
je . Čia žiniasklaidos dėmesio 
vengusi dainininkė tvarkėsi 
dokum entus darbo vizai gau
ti. Iš p radžių  sakiusi, kad am 
basadoje buvo pokalbio, vė
liau dainininkė Lietuvos rytui 
patvirtino, kad v izą gavo.

FREE PUPPIES 
2 tea puppies free to good homes 

they are vetted checked and very friendly 
if  interested contact revtom@yahoo.com

Sutinku, kad kiekvieną val
džios veiksmą reikia paruošti ir 
išaiškinti. Ne viskas buvo pada
ryta, bet tai nereiškia, kad nieko 
nebuvo daroma. Ar buvo tam 
duota laiko? Ne. Ir aš turiu ka
tegoriškai paprieštarauti “Lietu
vos ryto” teiginiui, kad “kruvi
nos riaušės -  įspėjimas valdžiai, 
kuri negirdi tautos”. Atkreipiu 
dėmesį ne taikūs protestai, bet 
būtent riaušės. Vadinasi kuo 
daugiau tokių riaušių bus, atseit 
valdžia greičiau kažką išgirs?

Ir aš ir kiti Seimo nariai bu
vome aikštėje, kalbėjomės su 
protestuotojais. Vieniems tai 
daryti sekėsi geriau, kitiem s 
blogiau. Bet galiu asmeniškai 
paliudyti riaušininkai nebu
vo protestuotojų (t.y. tautos) 
atstovai, nieko nežinojo apie 
profsąjungų reikalavimus ir 
apie pačias profsąjungas. Į jo 
kias kalbas nesileido, nes jų  
tik sla s  buvo k itas  -  d es ta 
bilizuoti situaciją. Iš pradžių tik 
prie Seimo. Ir aš galiu tik ap
gailestauti jeigu tokio svarbaus, 
didelio dienraščio apžvalginin
kai užima riaušininkų advoka
tų pozicijas. Tai nieko bendro 
neturi ir su žurnalistų pareiga 
inform uoti. Joks “raudonas 
brūkšnys” valdžios ir tautos de
batuose dar neužbrėžtas.

Užjausdamas nekaltai nu
k en tė jusius dėl riau šin in k ų  
veiksmų, norėčiau padėkoti po
licijos pareigūnams, kurie pada
rė viską, kad būtų atkurta riau
šininkų sutrikdyta viešoji tvar
ka. Riaušių nutrauktas susitiki
mas su pareigūnų profsąjungo
mis bus pratęstas, manau mes ra
sime visoms pusėms priimtiną 
sprendimą. Tas pats liečia ir ki
tas socialines bei profesines gru
pes. Reikia tik kantrybės, supra
timo ir mokėjimo išgirsti vieni 
kitus. bernardinai.lt

mailto:revtom@yahoo.com
bernardinai.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO  19 d., sekmadienį, 11:30 v.r. - Atvelykio 
vaišės Šv. Jurgio parapijos salėje.

A.f A.
BARBORA ARMONIENĖ

mirė 2008 m. gruodžio 25 d.

Prisiminimo Mišios bus atnašaujamos 
kovo 14 d., 5:30 v.v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos šventovėje

Po Mišių pabendravimas su artimaisiais 
Lietuvių namuose, Gintaro restorane 

Kviečia
Dalia ir Jonas Armonai

NUTRAUKIAMAS TYRIMAS DĖL VSD 
KARININKO V. POCIŪNO ŽŪTIES APLINKYBIŲ

G en e ra lin ė  p ro k u ra tū ra  
nusprendė nutraukti ikiteism i
n į tyrim ą dėl Valstybės saugu
m o departam ento karin inko 
Vytauto Pociūno žūties aplin
kybių.

Tokį nutarimą vasario 24 d. 
priėmė Generalinės prokuratū
ros ikiteisminio tyrimo kontro
lės skyriaus prokuroras Mindau
gas Gylys.

Prokuroras teigia, kad jau pa
daryta viskas, kas įmanoma. 
’’Buvo tiriami visi įmanomi duo
menys - tiek gauti, tiek paskleisti 
viešoje erdvėje, tiek gauti bau
džiamojo proceso priemonėmis, 
tiek operatyviniu būdu. Atlikus 
visus papildomus ikiteisminio 
tyrimo veiksmus, nustatyta, kad 
V. Pociūnas žuvo nelaimingo at
sitikimo metu ir nebuvo pada
ryta nusikalstama veika, turinti 
nusikaltimo ar baudžiamojo nu
sižengimo požymių”, - teigė M. 
Gylys.

Prokuroro teigimu, papildo
mai buvo atlikti keturi tyrimai: 
mikropluošto dalelių, daktilos
kopinis, biomechaninis ir teis
mo medicinos ekspertizė.

’’Mikropluošto tyrimo metu 
buvo nustatyta, kad vienas mik- 
ropluoštelis yra paties Pociūno 
kaklaraiščio, o kam priklauso ki
ti, nebuvo nustatyta, bet mikro- 
pluoštas gali susiformuoti bet 
kokio buitinio kontakto metu, 
liečiantis su bet kuriuo kitu as
meniu. Lygiai tą  patį galima pa
sakyti ir apie biologinius pėdsa
kus žmogaus panagėse. Jie gali 
atsirasti bet kokio kontakto su 
kitu žmogumi metu - sveikinan
tis, paduodant ranką. O kaip ži
note, V. Pociūnas tą  dieną daly

vavo priėmime, bendravo su la
bai daug žmonių”, - kalbėjo M. 
Gylys

Pasak prokuroro, biomecha- 
nikos tyrimą atliko vienas žy
miausių šios srities ekspertų - 
Čekijos policijos akademijos 
Biomechanikos katedros vedė
jas prof. hab. Dr. p. Strausas.

’’Ekspertas nustatė, kad V. 
Pociūnas iškrito pats. Būtent šio 
eksperto išvados pageidavo ir V. 
Pociūno žmona Liudvika Pociū
nienė. Ji jam  klausimų užduoti 
negalėjo. Nes buvo skiriama ne 
ekspertizė, o specialisto išvada, 
o tokiu atveju klausimus užduo
da tyrėjas”, - sakė M. Gylys.

Pasak prokuroro, papildomai 
buvo apklausta apie 10 žmonių, 
ir nė vieno liudytojo parodymai 
nenurodė, kad galėjo būti pada
ryta kokia nors nusikalstam a 
veika.

Nutarimas per 14 dienų nuo 
nutarimo nuorašo gavimo die
nos gali būti skundžiamas aukš
tesniajam prokurorui. Nuorašas 
nukentėjusiąją byloje pripažin
tai Liudvikai Pociūnienei išsiun
čiamas vasario 24 d.

Nepatvirtintomis žiniomis, 
žūties aplinkybes tyrusio čekų 
eksperto manymu, V. Pociūnas 
žuvo per nelaimingą atsitikimą.

Užpernai lapkritį Generalinė 
prokuratūra buvo nustačiusi, 
kad Lietuvos konsulate Gardi
ne dirbęs V. Pociūnas 2006 me
tų rugpjūčio 23-iąją tarnybinės 
komandiruotės Breste metu žu
vo per nelaimingą atsitikimą iš
kritęs per langą, ir ikiteisminį ty
rim ą buvo nutraukusi. Tačiau 
vėliau teismas panaikino tokį 
nutarimą, ir Generalinė proku-

ŽUVO JAV SPECIALIOSE PAJĖGOSE 
TARNAVĘS LIETUVIS

W ashington, D.C., kovo 3 
d. (A P). JAV kariu o m en ės 
spec ia liosiose pajėgose p a 
slaptingai žuvo 31 m etų M an
tas Sutkus. L ietuvio m irties 
aplinkybės neatskleidžiam os 
net jo  artimiesiems. M. Sutkus 
buvo ne paprastas kareivis, o 
žalioji beretė - taip vadinam i 
kariai, tarnaujantys JAV ka
riuom enės specialiųjų opera
cijų grupėje.

A pie sūnaus žūtį Kęstutis 
ir G ražina Sutkai, prieš aštuo
niolika m etų em igravę į JAV, 
sužinojo praėjusį vasario 26 d. 
Tačiau jiem s iki šiol nepraneš
ta, nei kaip, nei kur įvyko tra
gedija.

’’Ž alių jų  berečių  užduotys 
yra slaptos, todėl m es net n e 
žinom e, kur jis  buvo nusiųs
tas, - savo nam uose N ew  Jer
sey valstijo je sakė K .Sutkus. 
- Tai speciali grupė, kuri kar
tais atsiduria ten, kur A m eri
kos pajėgų  neturėtų  būti, p a 
vyzdžiui, Irane ar Pakistane. 
Mes net nežinom e, kur jis  bu
vo, k ą  darė. O ficialios infor
m acijos dar neturim e. M um s 
vis sako, kad vyksta tyrim as”.

Lietuvis tarnavo JAV kari
n ių  pajėgų bazėje, esančioje 
tarp Hopkinsville ir Clarksville 
miestų. Joje yra apie 28 tūkst.

ratūra iš naujo ėmė tirti tragedi
jos aplinkybes.

Antrųjų žūties m etinių iš
vakarėse Prezidentas Valdas 
A dam kus viešai sukritikavo 
Generalinę prokuratūrą, kad ši 
iki šiol nesugebėjo pateikti aiš
kių išvadų dėl V. Pociūno žū
ties aplinkybių.

Atsižvelgdamas į šią kritiką, 
generalinis prokuroras Algiman
tas Valantinas pripažino, jog at
naujintas ikiteisminis tyrimas 
bunka ilgą laiką, tačiau patiki
no, kad bylos tyrimas vyksta 
’’ypač kruopščiai ir preciziškai”.

Pasak A. Valantino, papildo
mo ikiteisminio tyrimo procesas 
užtruko, kadangi ne visi ikiteis
minio tyrimo veiksmai galėjo 
būti atlikti vienu metu iš karto, 
o yra galimi pagal tam tikrą pro
cesinių veiksmų seką, t.y. vienas 
po kito. LGITIC

L ie tu v o je  p a n iek ą  d e 
m onstruoja Trispalvei svie
to perėjūnai, o M askvoje ji  
plėšom a ir deginama. Nelabai 
m aloni ir m ūsų kairiesiem s, 
susijusiems savo gyvenim ą su 
raudonos komunistinės vėlia
vos idealais ir priesaika. Stiprų 
neigiamą kairiųjų požiūrį į Tri
spalvę yra pareiškęs AMB, kai 
atvykęs į vieną pirmųjų Sąjū
džio mitingų, minios akivaizdo
je  tarė: ’’Kol kabės šis skudu
ras aš nekalbėsiu...” Ši AMB 
pasakyta frazė ir šiandien daž
nai prisimenama lietuviško in
terneto komentaruose.

karių.
Tapti JAV specialių jų  ta r

n y b ų  k a r iu  n ė ra  p ap ra s ta . 
Tam reik ia ilgų  ir sekinam ų 
m o k y m ų , k u r iu o s  su g e b a  
baigti tik  nedaugelis.

M .S utkus ža lią ja  b ere te  
tapo m ažiau nei prieš m etus 
- p raėjusią  vasarą. Dėl ža lių 
jų  berečių  slaptum o apie sa
vo darbą M .Sutkus negalėjo 
n iekam  pasakoti. ’’Jis tikrai 
buvo laim ingas, - sakė žuvu
sio kario tėvas. - Nuo m ažens 
M antas buvo nusiteikęs, kad 
taps kariu. Jis v isą  la iką  to 
n o rė jo . K ai a tv až iav o m e į 
A m eriką, p irm iausia jis  b a i
gė universitetą, o tada įstojo 
į kariuom enę. K ai tik  gavo 
JAV pilietybę, užsirašė į ža 
liąsias beretes. Ten būtina bū 
ti A m erikos p ilieč iu ”.

Lietuvis bus palaidotas su 
p a g a rb a , s k ir ta  ž u v u s ia m  
JAV k a r iu i. A rtim ia u s ia m  
žm ogui bus įteik ta A m erikos 
vėliava, kario  garbei nuaidės 
šūviai į orą, pučiam ieji gros 
’’Taps” - m elodiją, įprastą ka
rinėse laidotuvėse.

Labai. lątikĮąin

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

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

Sunkiau ir sunkiau su naujų pajėgių bendiadaibių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonmo darbo mokančių 
suradimu.

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dr'n-ra leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

N auji skaitytoj ai. kurie patys užsisakys ar 
aitrini ej i jiem s užsakys. ir sum okės
prenum eratą už p ilnius m etus II-os klasės paštu  
JA V  siunčiam ą D irvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu  JA V  ii' K anadoje moka 57 do L.

Mieli, ilgamečiai D ra w  skaitytoj ai. rėmėjai ir 
lietui! škos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dzrvq savo aidimiesiems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip. bendromis jėgomis, per ilgesni laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Zftrras skaitytojų ir tuo 
žymiai pa len gvms line Dn -vos tolime sni leid imą. 
Padėkite mums tą stiprinimą atlikti be
dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpų 
kulią lengva išknpti. užpildui ir mums atsiųsti.

U rn o s  leidėjai

Paval dė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris

DIRVAI
AUKOJO

N.Kersnauskaitė, Euclid, OH ... 100

E.Čeičys, St. Petersburg, FL  45

J.Maziliauskas, Toronto, CAN ...45

V.Plečkaitis,

Richmond, Hts., O H ....................45

G.Valiukėnas, Chicago, IL ..........45

R.Veitas, Milton, M A ................. 45

G.Janušonis, Rochester, N Y ..... 25

C.Marcinkevičius,

Chagrin Falls, O H .......................25

Kun. A.Babonas,

Southfield, M I............................. 22

B.Gimiuvienė, Allen Pk., M I..... 20

J.Mačiulaitis, Sunny Hills, F F .... 20

A.Bielskus, Cleveland, O H .........15

E.Jakulis, Willoughby, OH..........15

RLukas, Interlaken, N J ..............10

K.Šiupinys-Hill, Concord, O H .... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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ŠALFASS
VYRŲ SENJORŲ 

PIRMENYBĖS
2009 m etųŠALFAS s-gos 

vyrų senjorų krepšinio pir
m enybės įvyks 2009 m. ba
landžio 4 ir 5 dienom is, C le
veland, OH. Vykdo - Cleve- 
lando LSK  "Žaibas". Senjorų 
klasei priklauso 3 5 metų ir vy
re sn i v y ra i p ag a l 2009 m. 
gruodžio 31 d., t.y. gim usieji 
1974 m etais ir vyresni.

Prelim inari registracija  
b a ig ė s i v asa rio  14 d ., pas 
"Ž aib o "  p irm in in k ą , V idą  
T atarū n ą , te l. (440) 2 0 9 
0440 (namų). E -paštas: tata- 
runas@ ob.rr.com  arba darbo 
V id a s _ T a ta r u n a s @ K e y -  
bank .com . T inklalapio adre
sas: w w w .zaibas.org.

K lubai dar neatlikę p re li
minarinės registracijos, prašo
mi neatidėliojant atlikti.

Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija su m okes
čiais, privalo būti atlikta iki 
kovo 14 d. im tinai, pas "Žai
bo" iždininką, adresu: Vytas 
Apanavičius, 866 East 185tb 
St., C leveland, OH 44119.

Starto mokestis: S 160.00 
US (US doleriais) už kom an
dą. Č ekį rašyti: Žaibas.

Dalyvauti kviečiam i ŠAL
FASS k lubai ir k iti lietuvių  
sporto vienetai, atlikę 2009 m. 
registracija ŠALFAS s-je.

Viešbučių ir kitas buitines in
formacijas gausite iš rengėjų.

D raugystės linksm avaka- 
ris vyks šeštad ien io  vakare 
Lietuvių klube.

Tvarkaraštis, adresai ir tur
nyro eiga bus paskelbta po ga
lutinės registracijos.

2008 m. ŠALFAS s-gos 
vyrų senjorų krepšinio pirm e
nybių laim ėtojas New Jersey 
LSK  "Liepsna".

C levelando LSK  "Žai-

Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direkto
riui A.Raslanui (kairėje) nekyla abejonių, kad V.Garasto vadovauja
ma Lietuvos Krepšinio federacija turi gauti didžiausią paramą, lrytas.lt

P.S. TIRE Ine.
C om plete Front End Service

216 481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts 

Mufflers, Lube oil and Filter 
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. -  Fri.: 8am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4  pm  C leveland, O H  44119

GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

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

Skiriamos trys premijos:

I- oji - 5,000 dol,

II- o j i - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -TŪKSTANTIS METŲ!
Mes didžiuojam ės tūkstančio m etą  
istorija ir šim tmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paš
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 7 Is1 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.

ENGLISH BULL DOGS
2 English bull dogs looking for free homeing.

T hey are very  friendly. I f  interested p lease contact 

me: verasmith2236@yahoo.com

bas", ŠALFASS in f

LITHUANIAN CREDIT UNION

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 s.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:lHl p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadieni I I  IMI v.r. - 12:00 p.p

KIF.K\ IENA TAI FOMOJI SĄSKAITA Ik i $l<Nl.00<l \  RA AI’llRAl STA 1 \C l M

N._______________________________________________________________________ Z

1AKCIBS AND SON
Laidojirpo Įstaiga
W illiam J. JakubsSr.
VVmiam 1 Jakubs Jr.
Kenneth Schmidt
Barbara Takute Schmidt

ikenrtyuotl dtrrtrtorUi Ir

Ot>ie 4409
>6000 Ohio 44095

(2ibi 531-7770

mailto:tata-runas@ob.rr.com
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