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

aleliuja! prisikėlimo šventės džiaugsmas 
telydi mūsų tautos dienas!

Iš Vilniaus katedros lobyno vertybių Didžiosios savaitės atminimui. Reljefinėje plaketėje - Jė
zus plauna savo mokiniams kojas. Auksakalys Motiejus Valbaumas, 1623-1625.

Kažkas kelias, kyla, eina, aidi dainos...
Kelias eina iki žvaigždžių nusitiesusiu vaizdu. 
Kelkis, mylima! gal tavo laisvė eina?
Kelkis, kelkis! ne iš miego, iš nelaisvės ir žaizdų!

J o n a s  A is t is

OBAMA SVEIKINA "NARSŲ" SARKOZY

B.OBAMA SVEIKINA LIETUVĄ  
SU NARYSTĖS NATO METINĖMIS
W ashington, D.C., kovo 

30 d. (LRT). Prezidentas Val
das Adamkus gavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidento 
B arack  O bam a sveik in im o  
laišką, kuriame JAV vadovas 
sv e ik in a  L ie tu v o s  žm ones 
penktųjų narystės NATO m e
tinių proga.

„ Ju n g tin ės  V alstijo s d i
džiuojasi petys į petį stovėda
mos su Lietuva, savo sąjungi
ninke ir drauge, kartu siekda
m os NATO tikslo  - stiprinti 
m ūsų tautų saugum ą ir gero

PREZIDENTAI PAGERBĖ LIETUVOS 
LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMĄ

Šiauliai, kovo 27 d. Minint 
Lietuvos narystės Siaurės A t
lanto sutarties organizacijoje 
(NATO) penktąsias m etines 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Valdas Adamkus, Latvi
jo s  R espublikos Prezidentas 
Valdis Zatlers ir Estijos Res
publikos Prezidentas Toomas 
Hendrik Ilves apsilankė Mėnai- 
čių kaime esančioje sodyboje, 
kurioje 1949 m. vasario 16 d. 
buvo pasirašyta Lietuvos lais
vės kovos sąjūdžio tarybos N e
priklausomybės deklaracija.

Valstybių vadovai padėjo 
gėlių prie paminklo Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio N epri
klausomybės deklaracijos sig
natarams atminti.

„Lietuva gali didžiuotis sa-

vę“, - laiške pabrėžė JAV pre
zidentas.

Prezidentas B .O bam a pa
brėžė , kad L ie tu v a  narystę  
NATO pasiekė savo atkaklu
m u ir sėkm ingai vykdytom is 
p o litin ėm is, ekonom inėm is 
bei krašto apsaugos reform o
mis. JAV vadovo įsitikinimu, 
Lietuvos dalyvavim as NATO 
operacijose, puoselėjim as tų  
pačių vertybių, kuriom is pa
grįsta sąjunga, rodo nuolatinę 
NATO transform aciją ir ilga
laikę Siaurės A tlanto organi

vo sūnų ryžtu ir nepalaužiama 
valia tęsti kovą už mūsų vals
tybės nepriklausomybę. Telydi 
mūsų tautų ir valstybių kūrim ą 
tiesos, pasiaukojimo ir kovoto
jų  už laisvę atmintis", - sakė 
Prezidentas V. Adamkus. Jis or
dino „Už nuopelnus Lietuvai" 
Karininko kryžiumi apdovano
jo  partizanų rėmėjų Stanislovo 
ir Antaninos M iknių dukrą, da
bartinę M iknių sodybos šeimi
ninkę Julijoną Petrėtienę už is
torinės atm inties saugojim ą, 
tautinės savimonės ir patrioti
nės dvasios puoselėjimą. 1949 
m. vasario 2-22 dienomis M ik
nių sodyboje vyko visos Lietu
vos partizanų vadų suvažiavi
mas, buvo įkurtas Lietuvos lais
vės kovų sąjūdis.

zacijos plėtros naudą. „Turi
me toliau likti ištikim i m ūsų 
bendram tikslui - kurti vienin
gą, laisvą bei ta ik ią  Europą ir 
laikyti NATO duris atvertas 
tau tom s, kurios nori ir gali 
vykdyti su naryste susijusias 
pareigas. Turime toliau remti 
tuos, kurie siekia įstoti į N A 
TO. Lietuvos sėkmė - tai sek
tin a s  p av y zd y s k ito m s ša 
lim s“, - teig ia JAV preziden
tas. „JAV didžiuojasi petys į 
petį stovėdam os su L ietuva ir 
kartu siekdam os NATO tiks
lo - stiprinti m ūsų tautų sau
gum ą ir gerovę“, - sveikinimo 
laiške teig ia B.Obama.

ALBANIJA IR KROATIJA  
ĮSTOJO Į NATO

Balandžio 1 d., Albanija ir 
Kroatija tapo NATO narėmis, 
praneša AFP. JAV įvykusioje 
šiam įvykiui paminėti skirtoje 
ceremonijoje dalyvavo NATO 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas James Steinberg, Alba
nijos ambasadorius Aleksandr 
Sallabanda ir Kroatijos ambasa
dorė Colinda Grabar-Kitarovič. 
2008 m. balandį vykusio NATO 
viršūnių susitikimo metu šios 
valstybės buvo pakviestos įstoti 
į NATO.

Čia valstybių vadovai susi
tiko su Lietuvos laisvės gynė
jais: partizanais, istorinės at
minties bei aplinkos saugoto
jais ir apžiūrėjo nuotraukų bei 
dokumentų ekspoziciją.

Prezidento spaudos tarnyba

JAV p rez id en tas B arack 
Obama balandžio 3 d. gyrė "nar
sų" savo kolegos Nicol Sarkozy 
vadovavimą Siaurės Atlanto al
janse po judviejų  susitikimo 
prieš sąjungos 60-mečio minė
jimą. B.Obam a sakė, kad se
niausia Jungtinių Valstijų są
jungininkė "vėl ėmėsi ypatin
go vadovavimo vaidmens NA-

“MANO NAUJASIS DRAUGAS 
IR BIČIULIS B.OBAMA”

Londonas, balandžio 3 d. 
(BBC). R usijos prezidentas 
Dmitrij Medvedev balandžio 2 
d. pavadino Barack Obamą sa
vo draugu ir išpranašavo, kad 
dvi šalys išspręs sunkų klausi
m ą dėl priešraketinės gynybos 
skydų Rytų Europoje, rašo The 
Telegraph. Sakydamas stebė
tin a i ta ik ią  k a lb ą  L ondono 
ekonomikos mokykloje, prezi
dentas D. Medvedev pasakė ti
kįs, jog  šalys pasieks susitari
m ą dėl gynybos.

Siuo metu Amerika planuo
ja  dislokuoti 10 gaudomųjų ra
ketų Lenkijoje ir radarų stotį 
Čekijos Respublikoje kaip gy
nybą nuo priešiškų raketų. Va
šingtono teigimu, taip siekiama 
apsisaugoti nuo galimo Irano, 
turinčio branduolinių ginklų, 
puolimo, tačiau Rusija šiuo pa
aiškinimu niekuomet netikėjo.

NATO PLĖTRA Į
N A TO  p lė tra  į R y tu s , 

vykstanti nuo šaltojo karo pa
baigos, sustos kuriam  laikui, 
ir sąjunga dėm esį skirs p a 
stangoms gerinti ryšius su Ru
sija, m ano diplomatai. K ari
nė sąjunga, į kurią įeina 28 
tautos, atm eta net mintį, kad 
M askva daro įtaką tom s ša
lims, kurios tam pa jo  narėmis. 
Tačiau NATO seniai pripaži
no, jog  svarbus veiksnys yra 
R u s ijo s  įs i t ik in im a s ,  k ad  
Siaurės A tlanto sąjungs p lėt
ra esanti nedraugiškas jos erd
vės užgrobim as.

Tačiau kadangi galimos at
eityje sąjungos narės - M ake
donija, Ukraina ir Gruzija yra 
dar nepasirengusios narystei ir

TO (organizacijoje)".
"N uostabaus p rez id en to

(N.) Sarkozy vadovavimo dė
ka, narsaus daugelyje frontų, 
mums sunku su juo suspėti, - 
ka lbė jo  JAV p rez id en tas . - 
Energija, kurią jis  įnešė į už
sienio reikalus, manau, yra tai, 
kas davė naudos m um s v i
siems". BBC

D. M edvedev  pasakė: 
„Amerika nusprendė išklausyti 
mūsų argumentus. Jie nebesi
stengia mūsų nutraukti, sakyda
mi, kad viskas nuspręsta ir ne
bėra apie ką diskutuoti. Todėl 
dabar mes galime pamėginti ras
ti būdus kaip išspręsti šį klausi
mą.“ Jis pridūrė: „Mes negali
me žvanginti kardais ir rodyti sa
vo raumenų. Tai neproduktyvu.“

Tačiau Rusijos prezidentas 
vėl pabrėžė Rusijos poziciją dėl 
tolesnės NATO plėtros. „Prieš 
priimant sprendimus dėl toles
nės plėtros, visų pirm a reikia 
pagalvoti apie pasekmes. Aš jau 
paaiškinau tai vakar mano nau
jajam  draugui ir bičiuliui Ba
rack O bam a.“ D. M edvedev 
pridūrė, kad Rusija nėra Sovie
tų  Sąjunga ir pažadėjo, kad jo  
šalis taps „normalia valstybe su 
rinkos ekonomika“ .

RYTUS SUSTOS
JAV prezidentas Barack Oba
m a laikosi labiau pragmatiško 
požiūrio šiuo klausimu, vadi
nasi, NATO plėtra dabar ati
traukta į antrąją vietą.

Interviu Reuters Vokietijos 
u ž s ien io  re ik a lų  m in is tra s  
Frank-W alter S teinm eier p a 
brėžė ryšių su Rusija svarbą, 
sakydamas, jog  būtina, kad 
ji dalyvautų sprendžiant v i
sos Europos saugum o klau
sim us .

D rauge F.W. S te inm eier 
paragino M askvą padėti iš 
spręsti regioninius konfliktus 
ir sakė, jog  jos pareiškim as, 
kad ji  perginkluoja savo arm i
ją , atsakydam a į NATO p lėt
rą, padarytas ne laiku. LRT
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ŽINIOS IS VILNIAUS
M inint Lietuvos narystės Siaurės Atlanto Sutarties organi

zacijoje (NATO) penktąsias metines, šių m etų kovo 29 dieną, 
12 val., prie Lietuvos Respublikos Prezidento rūm ų Simono 
Daukanto aikštėje vyko iškilm inga Lietuvos valstybės, Euro
pos Sąjungos ir NATO vėliavų pakėlimo ceremonija. Ceremo
nija prasidėjo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos 
vėliavų grupės ir Lietuvos kariuomenės orkestro įžygiavimu į 
aikštę. Prie jų  prisijungė ir Garbės sargybos kuopos parodomo
sios programos būrio kariai. Skambant himnams buvo pakeltos 
Lietuvos valstybės, ES ir NATO vėliavos. Po vėliavų pakėlimo 
sostinės gyventojams ir svečiams buvo pristatyta parodomoji 
Garbės sargybos kuopos būrio program a - stilizuotos salvės bei 
Lietuvos kariuomenės orkestro pasirodymas. Pasibaigus paro- 
domajai programai, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo epo
chos šarvais vilkintys Garbės sargybos kuopos kariai v ieną va
landą budėjo prie pakeltų vėliavų.

Parlamentarų grupė siūlo, kad Seimas pripažintų, jog  LEO 
LT nėra nacionalinis investuotojas, kaip nustatyta Atominės 
elektrinės įstatyme. Tai num atyta Seimo posėdžių sekretoriate 
įregistruotame įstatymo projekte, kuriuo siūloma įgyvendinti 
Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarim ą dėl Lietuvos 
atominės elektrinės įstatymo pataisų.

Projektą teikiantys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio
nių  dem okratų frakcijos nariai G intaras Songaila, Rytas K up
činskas, Evaldas Jurkevičius, Pranas Žeim ys, A urelija S tanci
kienė, A rim antas Dum čius siūlo, kad Seimas, K onstitucinio 
Teismo nutarim o pagrindu, Civilinio kodekso nustatyta tvar
ka  pradėtų restitucijos procesą, rem iantis tuo, kad nacionali
nio investuotojo sukūrim o (LEO LT, AB steigimo) sandoris 
pripažįstam as niekiniu. Siuo projektu taip  pat siekiam a pa
skatinti Vyriausybę im tis v isų būtinų teisinių veiksm ų įgyven
dinti turtinių ir teisinių santykių, buvusių iki nacionalinio in 
vestuotojo (LEO LT, AB) sukūrim o, restituciją, taip pat ištirti 
šio sandorio sudarymo aplinkybes dėl kitų  galim ai neteisėtų 
veiksm ų, sudarant šį sandorį.

Vyriausybės ir privačios "NDX energija" valdomos LEO 
LT veik lą tiria  Valstybės saugumo departam entas (VSD) ir k i
tos šalies specialiosios tarnybos. Apie atliekam ą ty rim ą žur
nalistam s pranešė energetikos m inistras Arvydas Sekmokas. 
M inistras taip pat kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, klaus
dam as, ar LEO LT form avim ui ir veiklai neturėjo įtakos spe
cialiosios užsienio institucijos, be to, jis  apie tai kalbėjosi ir 
su VSD. "Situacija buvo ko gero ne visiškai kontroliuojam a. 
N ežinau ar stebėtojų taryba bent kiek kontroliavo situaciją, ar 
bent kiek kontroliavo valdyba. Vien tik  sutarčių su valdybos 
nariais sudarymas rodo, kad ji  buvo nevaldom a", - teigė A. 
Sekmokas. Jis nei paneigė, nei patvirtino, kad Užsienio reika
lų m inisterija jam  pateikė duom enų apie užsienio žinybų įta
k ą  visai su LEO LT susijusiai veiklai. Be to, pats neatm etė 
galim ybės, kad užsienio specialiosios tarnybos ja i galėjo tu 
rėti įtakos. "Ar jom s tai pavyko, ar ne - tai kitas klausim as", - 
sakė m inistras.

Siekdama taupyti Vyriausybė nutarė 4 tūkst. sumažinti 
valstybės tarnautojų armiją, bet ji tirpsta labai lėtai. Liberalų 
kontroliuojam a Teisingumo m inisterija pasiskelbė vienintelė, 
realiai sumažinusi valdininkų skaičių, tačiau net ministras Re
migijus Simašius pripažino, kad pradėtas darbuotojų atleidinė
jim as - labiau simbolinis. Tačiau, pasak politiko, tolesnis etatų 
mažinimas kone 160 darbuotojų turinčioje ministerijoje - neiš
vengiamas. R. Simašius nuomone, Vyriausybės užmojai valdy
mo aparatą sumažinti 4 tūkst. tarnautojų - įmanomi, bet lengva 
nebus: "Valstybės tarnautojų darbo vietos labai apsaugotos ir 
finansiškai, ir teisiškai. Todėl argumentų, kad per krizę reikia 
susispausti, tikrai neužteks". R. Simašius prognozuoja, kad "nors 
Vyriausybė pasirinko etatų mažinimą, o ne algų karpymą, m a
tyt, reikės grįžti ir prie šio varianto".

Už pasipiktinimą homoseksualų elgesiu žmonės Lietuvoje 
gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn 
atsakomybėn, tuo tarpu patys homoseksualai už tyčiojimąsi iš 
kitų žmonių kažkodėl nebaudžiami ir teisėsaugos institucijų dė
mesio nesulaukia - net ir tada, kai tyčiojasi iš gerbiam ų mūsų 
visuomenės žm onių ar net vaikų. A r susidomėjo visa šia situa
cija teisėsaugos institucijos? Kol kas tik tiek, kad Generalinė 
prokuratūra pasidomėjo, gal kas nors tiria kilusį skandalą. Su
žinojusi, kad tiria vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė 
Salaševičiūtė, nusiramino. Homoseksualai imasi puolimo tak
tikos net prieš visus jų  orientacijai nepritariančius. Viešai pasa
kiusį, kad hom oseksualų šeimoje negali užaugti sveikas vaikas, 
psichoanalitiką Raim undą M ilašiūną mažumos apskundė Tarp
tautinei psichoanalitikų asociacijai. Tiesa, ši nusprendė, kad 
žmogus vis dar turi teisę reikšti savo nuomonę. LGĮTIC

Su JAV prezidentu Barack Obama (kairėje) ir Rusijos prezidentu Dimitrij Medvedev (dešinėje), 
Italijos premjeras Silvio Berlusconi džiaugiasi, kad Londono pasitarimuose daug palankumo buvo 
rodoma Rusijai. Reuters

PREZ. B. OBAMA SUSITARIMĄ VADINA „ISTORINIU“
Londonas, balandžio 3 d. 

(BBC). JAV prezidentas Barac
k Obama Londone pasiektą G20 
šalių susitarimą vadina istoriniu 
lūžio tašku siekiant atgaivinti 
pasaulio ekonomiką.

BBC  praneša, kad vėlų ket
virtadienio vakarą po D idžio
jo  dvidešimtuko susitikimo su
rengtoje spaudos konferenci
jo je B. Obama pareiškė, kad 
G20 šalių vadovai susitarė „dėl 
precedento neturinčių priem o
nių siekiant atkurti ekonom i
kos augim ą ir užkirsti kelią kri
zėms ateityje“ .

Kaip jau  skelbta, G20 ša
lių vadovai ketvirtadienį Lon
done susitarė dėl 1 trln. JAV 
dolerių vertės kovos su pasau
line finansų krize priemonių.

RUSIJOS DIPLOMATAS  
IŠSIŲSTAS IS LATVIJOS

Ryga, balandžio 3 d. (EL
TA). Rusijos diplomatas, kuris 
anksčiau buvo kaltinamas daly
vavimu sąmoksle nužudyti Gru
zijos prezidentą Michail Saakaš- 
vili, buvo išsiųstas iš Latvijos, 
pranešė šalies televizijos kana
las TV5. Rusijos ambasados 
Latvijos spaudos atašė interviu 
TV5 paneigė, kad ambasado
riaus patarėjas Aleksandr Cha- 
pilov buvo išsiųstas iš šalies. 
S.Abramkin tvirtino, kad diplo
matas išvyko iš šalies, kadangi 
jam  paskirtas kitas postas, nors 
nenurodė kurioje šalyje. Latvi
jos U R ministerija atsisakė ko
mentuoti diplomato išsiuntimą.

Kitas Latvijos televizijos ka
nalas pernai spalį pranešė, kad 
tarnaudamas Tbilisyje A. Cha- 
pilov bandė surengti pasikėsini
m ą nužudyti Gruzijos preziden
tą. TV3 kanalas nurodė neįvar
dintus šaltinius, tvirtinusius, kad 
būdamas ambasadoriaus Gruzi
jo je  pavaduotoju 2000-2004 
metais, ieškojęs asmenų, kurie 
galėtų nužudyti M. Saakašvili. 
Kanalo teigimu, nužudymo są
mokslas nepavyko vien dėl to, 
kad nusam dyti žudikai visai 
prieš pasikėsinimą patyrė auto
mobilio avariją.

Siekiant padėti nuo krizės nu
kentėjusioms šalims Tarptau
tiniam  valiutos fondui (TVF) 
papildomai bus skirta iki 750 
mlrd. JAV dolerių.

G20 vadovai taip pat susita
rė imtis sankcijų prieš „mokes
čių rojus“ bei griežtinti pasau
lio finansų sistemos reguliavi
mą. Be to, tarptautinei prekybai 
skatinti numatoma skirti apie 
250 mlrd. JAV dolerių.

Didžiosios Britanijos minist
ras pirmininkas Gordon Brown 
pranešė, kad G20 viršūnių susi
tikimo metu susitarta: griežčiau 
kontroliuoti bankininkų atlygi
nimus ir priedus, įsteigti Finan
sinio pastovum o tarybą, kuri 
kartu su TVF sieks užtikrinti 
tarptautinį bendradarbiavimą,

NATO SUSISKALDĘS DĖL SANTYKIŲ SU RUSIJA

NATO, generalinio sekre
toriaus Jaap de Hoop Scheffer 
vertinimu, yra labai susiskal
džiusi dėl santykių su Rusija. 
Karinėje sąjungoje šiuo klau
simu, anot jo , yra „labai skir
tingų  nuom onių“ . Kai kurių 
NATO šalių pozicija yra „la
bai atsargi“, tačiau kitos pasi
rengusios „nedelsiant judėti į 
priekį“, praneša agentūra AFP.

J. de Hoop Scheffer laikraš
tyje Nezavisimaja gazeta  rašo, 
kad, kol pozicijos nesuartės, 
bus sunku efektyviai bendra
darbiauti su M askva -  taip pat

griežčiau reguliuoti ribotos rizi
kos fondų ir vertinim ų agentū
rų veiklą, padėti bankams atsi
kratyti blogų aktyvų, skurdžiau- 
sioms pasaulio šalims skirti pa
ramos už 50 mlrd. JAV dolerių.

Prancūzijos prezidentas N i
colas Sarkozy pareiškė esąs pa
tenkintas G20 vadovų susitiki
mo rezultatais. Po susitikimo su
rengtoje spaudos konferencijo
je  Prancūzijos prezidentas pa
reiškė, kad susitikimas „prano
ko lūkesčius“ .

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel G20 viršūnių susitikimo 
rezultatus pavadino „istoriniu 
kompromisu beprecedentės kri
zės akivaizdoje“ . Derybos buvo 
sunkios, tačiau „labai geri rezul
tatai rodo vienybę“, sakė ji.

ir tose srityse, kuriose Rusijos 
ir NATO pozicijos sutampa.

Santykiai su Rusija bus ir 
viena NATO jubiliejinio viršū
nių susitikimo temų.

Kovo pradžioje NATO už
sienio re ikalų  m inistra i n u 
sprendė atnaujinti bendradar
biavim ą NATO ir Rusijos Ta
ryboje, kurį sąjunga buvo įšal- 
džiusi, praėjusį rugpjūtį p ro
te s tu o d a m a  p r ie š  R u s ijo s  
veiksmus Gruzijoje, nepaisant 
kad R usija tebelaiko savo ka
rines pajėgas okupuotose p ro
vincijose.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel patenkinta, jog pavyko įtikin
ti, kad jos kraštą su Rusija sujungsiantis dujotiekis "Nord Stream" 
būtų visos Europos Sąjungos svarbiausias projektas. Jai pritarė 
Prancūzijos prez. N. Sarkozy (kairėje) ir Europos Komisijos va
dovas J. M. Barroso. Reuters
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NATO PAJĖGŲ VADAS PERSPĖJA...
Pastaruoju m etu žin iask laida prim ena NATO 60-ąsias 

m etines. D abar JAV santykiuose su R usija prasidėjo toks 
m etas, kad visiškai nebegalim a patikėti k ą  sako K rem liaus 
vadai.

JAV K ongresui NATO karin ių  pajėgų vyriausias vadas 
generolas John C raddock įteikė raštu pareiškim ą, kuriam e 
rašo, jo g  M askva kursto nesan ta iką E uropoje ir visais b ū 
dais silpnina JAV įtaką. "Santykiuos su R usija valdyti ar
tim iausiais m etais bus sunkiausia nuo pat šaltojo karo p ra 
džios". Pavyzdžiu jis  pateik ia  R usijos užpuo lim ą G ruzijos 
ir okupuojant dvi provincijas 2008 m. rugpjūtį ir ginčus 
dėl dujų tiekim o Europos šalim s šių m etų sausį. Jis JAV 
Senato ginkluotų pajėgų kom itetui pareiškė, kad Rusija la i
kosi "naujos kategoriškos pozicijos santykiuose su kaim y
ninėm is valstybėm is ir Vakarų Europos šalim is, kurios yra 
priklausom os nuo R usijos energetin ių  išteklių". Rusijos 
kaim yninių  valstybių  nenoras k lausyti M askvos pripažinti 
P ietų O setijos ir A bchazjios nepriklausom ybę, atspindi R u
sijos nepalankius veiksm us tom s valstybėm s, pažym i N A 
TO pajėgų vadas. G enerolas JAV įstatym ų leidėjam s n u 
rodė, jog  Rusijos veiksm ai prieš G ruziją  sugriovė po šal
tojo karo buvusį įsitikinim ą, kad buvusiom s Sovietų Są
jungos sienom s pavojus nebegresia. B et jis  pareiškė, kad 
praeitų  m etų rugpjūčio karas prieš G ruziją  iš esm ės pakei
tė tą  prielaidą, kuri vyravo daugel m etų, jog  subyrėjus So
v ietų  Sąjungai bei Varšuvos blokui, kad Vakarų Europai ir 
Eurazijai nebegresia invazija. "D abar įrodyta, kad ši p rie 
laida buvo neteisinga". Jis nepataria, kad Europoje būtų 
sum ažintos JAV pajėgos. (NYT)

Sis griežtas NATO karinių pajėgų vado perspėjim as p a
darytas tada, kai JAV prez. B. O bam a nori gerin ti san ty
kius su Rusija. B alandžio 2 d. jis  p irm ą k artą  tarsis su R u
sijos prez. D. M edvedev Londone, kur bus dvidešim ties 
d idžiųjų  šalių v iršūnių  pasitarim ai.

Stebina Vokietijos kanclerės A. M erkel palankum as R u
sijai, NATO turįs p risitaikyti prie naujų  iššūkių ir pradėti 
partnerystės ryšius su Rusija. B ūtina esą  stiprinti bendra
darb iav im ą su Rusija, kalbėjo j i  Vokietijos žem ųjų rūm ų 
parlam en taram s. R eik ia  a tn au jin ti o fic ia liu s  ry šius su 
M askva. Ji taip  pat pasisakė prieš NATO išplėtim ą. Vokie
tijos kanclerė laim inga, kad R usiją  ir V okietiją sujungs du 
jo tiek is  "Nord Stream" ir "taps Sąjungos svarbiausiu įvy 
kiu". Jai pritarė ir Prancūzijos prez. N. Sarkozy.

Be to, Europoje n erim ą kelia  Čekijos V yriausybės ž lu 
gim as, kai socialdem okratai ir kom unistai balsavim u p a
šalino savo vyriausybę, kurios žlugim as y ra ne ekonom inė 
krizė, bet politinė, kai M askvai palanki opozicija pasisakė 
prieš JAV apsaugos skydą.

G aila, kad Prisikėlim o šventei artėjant, šiem et pasaulį 
m audžia "didžiųjų" kelių  valstyb ių  vadų savanaudiški iš 
skaičiavim ai ir jų  klastingi žodžiai.

S. Tūbėnas

Sąjūdžio visuomeninė ko
misija Vytauto Pociūno mirties 
aplinkybėms tirti, kuriai vado
vauja teisininkas, buvęs A ukš
čiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo vicepirmininkas 
Kazimieras M otieka, jau  su
kaupė nemažai duomenų, nu
šviečiančių ankstesnę bylos ei
g ą  kitaip, negu norėjo j ą  nu- 
traukinėjanti Generalinė pro
kuratūra.

Teisingumui dirbantys ty 
rėjai neturėtų nei meluoti, nei 
sukčiauti, nes je i taip - visas 
teisingum o dalykas pakim ba 
virš liūno. A r taip būta šiuo at
veju, spręsime iš toliau teikia
m ų faktų.

V.Pociūnas, aukštų kvalifi
kacijų žvalgybininkas - Lietuvos 
valstybės saugumo pulkininkas, 
buvo staigiai išsiųstas dirbti di
plomatu į užkampį užsienyje, į 
specialiai jam  įsteigtą etatinę 
v ietą Gardino konsulate. Nei 
prieš tai, nei po jo  mirties ten to
kio darbuotojo neprireikė.

Mirtis V.Pociūną ištiko 2006 
metų rugpjūčio 23-iąją apie 2 
val.- 2 val.30 min. nakties kren
tan t iš "Inturisto" viešbučio 
Breste devintojo aukšto ir atsi
trenkus kojomis į statybininkų 
pastolius ties antruoju aukštu, 
kurie baisiai sužalojo kūną; jis 
po šios amortizacijos dar nukri
to žemėn. Kažkurie pirmieji 
tyrėjai, jau pašalinę kūną, pa
dėjo į kraujo balą alaus butelį 
ir nufotografavo.

Pagal fotografiją tada turėjo 
būti jau  rytas, kai žinia pasiekė 
Vilnių. Gal tas pats laikas ar pa
našiai, kai premjeras Gediminas 
Kirkilas pareiškė, kad Lietuva 
visiškai pasitiki Baltarusijos tei
sėtvarkos organais ir jų  tyrėjais. 
Pasityčiojančiais, kaip matome.

Žmogus rėmėsi rankomis į 
palangę (jokių kojų pėdsakų) 
tarsi atsispirdamas išorinei stu
miančiai jėgai; o krito į mirtį nė 
nesušukdam as, lyg jau  tada 
mirštantis ar be sąmonės. Vieš
bučio budėtojai būtų išgirdę 
priešmirtinį riksmą, o girdėjo 
tik  sunkaus daik to  kritim o  
trenksmą. Pastato apžiūrėti sa
kėsi neapėję. Apie V.Pociūno 
mirtį ligi ryto niekas nežinojo. 
Arba žinojo. Todėl ir su kūnu 
keletą valandų nieko nedarė. 
Arba darė.

V.Pociūno apatinis žandi
kaulis sulaužytas be jokių vei
do išorės sužeidimų. Tai liudy
tų apie stiprų smūgį dar kamba
ryje, gal pirštinėtu kumščiu, ku
riuo galėjo būti apsvaigintas.

Niekas nepaaiškina - jeigu 
"pats iškrito", - kodėl jo  aki
niai buvo patys nukritę ar pa
dėti kambaryje ant grindų, o 
marškiniai tik pusiau apsivilk
ti, viena rankove. Būdingas ne
laimingas atsitikimas; taip jau  
antrąsyk mano Generalinė pro
kuratūra.

Pirmasis tokią išvadą pa-

BYLA NESILEIDŽIA MARINAMA
daręs prokuroras buvo sku
biai apdovanotas. Kas apdova
nojo? Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD). Čia tik faktai. 
Beje, jeigu žmogus nori ką nors 
apačioje pamatyti ir pasilenkia 
pro langą, tai prieš tai užsideda 
akinius, o ne nusiima. Statybos 
taip pat turi atstumų taisykles, 
kad niekas priėjęs prie lango ne
tyčia neiškristų. Čia jau  siūly
mas prokurorams ateityje pagal
voti prieš rašant kieno nors nu
rodytą išvadą.

Viešbučio koridoriaus budė
toja mačiusi, kaip V.Pociūnas 
parėjo į savo kambarį, o gero
kai vėliau, nebuvęs išėjęs, dar 
sykį parėjo apie antrą valandą 
nakties ir trakštelėjo raktu užsi
rakindamas. Sie parodymai lai
komi nepatikimais, nors kaip tik 
netrukus pulkininkas "iškrito". 
Iš ryto kambarys buvo atrakin
tas. Jei ten kas nors būtų likęs, 
galėjo nepastebėtas išeiti, kai 
budėtoja paryčiais buvo pasi
traukusi.

Prastai atrodo ir daug įtari
m ų kelia Lietuvos vykdom o
sios valdžios elgesys dėl ty ri
mo. Įvykis netraktuotas kaip 
valstybiškai svarbus, juoba - 
kaip galim a žmogžudystė. Pa
radoksalu, bet po pusm ečio 
premjero teikimuose dėl aukš
čiausio apdovanojimo po m ir
ties yra sakoma: "didvyriškai 
žuvusiam", "žuvęs eidamas pa
reigas". Ordinas saugumo ka
rininkui, beje. Ir pagrindas - 
nelaimingas atsitikimas? O dar 
žuvusiojo bendražygių iš VSD 
ir talkinančio Lietuvos ryto pa
stangos j į  apšmeižti? Čia bu
vo raiški pastanga klaidinti ir 
blokuoti tyrim ą, turbūt nusi
kalstamą, bet ar j i  pati po Sei
mo išvadų toliau tiriama, liko 
neaišku.

Padėti baltarusiams išsyk 
ėmėsi Lietuvos užsienio reika
lų ministerija (URM); pirmiau
siai gavo priblokštos Liudvikos 
Pociūnienės parašą - sutikimą, 
kad kūno tyrimas vyktų vietoje, 
dalyvaujant Lietuvos eksper
tams. Taip ji atsimena pasirašiu
si. Tikrovėje daugiskaitos nebu
vo, URM vakarop nuvežė vie
ną  ekspertą ir ne patį žymiau
sią, kuris galėjo, atidžiai prižiū
rimas vietinio kitos srities spe
cialisto, šį tą  stebėti per baltaru
sių kolegų petį. Nieko nepagei
davo. Jo pasirašyti juolab nepra
šė. Niekas Vilniuje neapklausė, 
ką  matęs. Ir ministerijon dar tik 
iškviestam važiuoti į Brestą at
sainiai pasakė, kad yra įdomus 
atvejis. Dabarjo parodymai stul
binantys.

Baltarusijos ekspertai iš
ėmę ne tik žuvusiojo vidaus 
organus, bet ir kai kuriuos 
kaulus lūžių vietoje, todėl Vil
niuje pakartotinė skrodimo 
procedūra turėjo jau pakeis
tą, galima sakyti, suklastotą 
objektą ir nė lašo kraujo, kad

būtų patikrintos anų analizės iš
vados. Beje, Breste neva nusta
tytos beveik dvi promilės - vėl
gi kažin ar toks kiekis, kad stam
bus, aukštas vyras ir įvairiems 
kontaktams grūdintas profesio
nalas staiga apsvaigtų ir imtų da
ryti nesąmones šokte šokdamas 
per palangę, nes kūno šliaužimo, 
juolab kojų pėdsakų nerasta.

Į Baltarusiją tada nuvežto 
te ism o  m ed ic inos eksperto  
P.Petreikio parodymai turi būti 
imami domėn ir patikrinti. N u
slėpus, kas padaryta Breste, vi
sa palaikų ekspertizė Vilniuje 
būtų sąmoningai suklastota.

Nukentėjusioji ir jos advo
katas paprašė oficialios V.Po- 
ciūno palaikų ekshum acijos. 
Prisim enu, kaip v ien Kazio 
Pėdnyčios atkaklum o, o ne 
Kauno prokurorų dėka buvo 
rastas neva neatpažinto Ričar
do Mikutavičiaus palaidojimas, 
ekshumavus nustatyta kunigo 
žmogžudystė, nubausti žm og
žudžiai. Tačiau ir paaiškėjus, 
kad V.Pociūno skrodimo liudy
tojas klysta, būtų dar daugelis 
įtartinų dalykų. Pavyzdžiui, Ge
neralinės prokuratūros surašy
ti teiginiai dėl atliktų eksperti
zių, kurios tariamai adekvačios, 
nors dokumentai liudija, kad 
nebuvo tokios. M anipuliavi
mas čekų ekspertu. O dar pa
viršutiniškas, atmestinis, mar- 
ginalizuojantis požiūris nuo pat 
pradžių ir iš esmės. Kažkas kaž
kur žuvo, svarbu gražiai palai
doti. Kodėl Lietuvos valstybė 
nepareikalavo atvežti aukštojo 
karininko kūną į Vilnių ir čia 
tirti? Kas nutarė, kad to nerei
kia? Kad nereikia Breste ir Gar
dine kriminalinių tyrėjų iš Lie
tuvos? Darbo vietą apžiūrėjo 
vien konsulato kom isija, lyg 
būtų eilinė tarnautojo mirtis. 
Kas ir kada tyrė V.Pociūno gy
ventą vietą (ar laužė duris, ar 
turėjo raktą iš mirusiojo kiše
nės), k ą  paėmė, koks turinys 
rastas paimtame jo  kompiute
ryje ir kokio lygmens specialis
tai į jo  atmintį įėjo?

Viena aišku bem až neabe
jo tin a i, kad  V yriausybė ir 
VSD turėjo išankstinį nusi
statymą - jokio žm ogžudys
tės varianto! - ir pagal tai krei
pė tyrim ų eigą, m anipuliavo 
visuomenės nuomone. N erei
kia tirti, pakenksite valstybei. 
Neieškokime priešų. Nesiknai- 
siokime. Ir būta didelio sutri
kimo aukštosiose, taip pat še
šėlinėse, valdžios grandyse. 
Todėl viena ranka dem onstra
vo aukštą pagarbą, o kita pylė 
purvus. Trečioji ranka, lyg pri
klausytų tūlai Indijos dievybei, 
rodė ženklus, kaip nutraukti, 
užbaigti bylą.

Tokia Lietuvos valstybė at
rodo nykiai, nedaug ko verta, bet 
gal dar gali pagerėti.

Vytautas Landsbergis, „Lie
tuvos žinios“

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai
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tel:(+ l) 416-233-7819 ♦ laks: (+1) 416-233-5765 
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Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

"Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, 
ateikite, pagarbinkime jį!"

(Didžiojo penktadienio liturgija, Romos Mišiolas, pusl. 191)

"Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė," rašo Šv. Paulius, "o mums, 
einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė" (1 Kor 1:18). Evangelijų pagrindinis pamoky
mas apie išganymą nėra vienkartinis, kuris įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metų per Jėzaus 
nukryžiavimą ir prisikėlimą. Dievo mums pasiūlytas išganymas rėmėsi "ne žmonių išminti
mi, bet Dievo galybe" (1 Kor 2:5) visiems tikintiems per visus amžius.

2009 metai yra ypatingi lietuviams visame pasaulyje švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmetį. Kartu minime lotyniškosios krikščionybės pirmuosius 
žingsnius Lietuvoje. Vokiečių rašytiniame šaltinyje - Kvedlinburgo analuose paminėta šven
tojo Brunono Bonifaco Kverfurtiečio evangelizacija Lietuvoje 1009 m. Ši evangelizacija 
Lietuvoje nebuvo vienkartinė, o įrodo gausius Dievo palaiminimus mūsų tautai perduotus 
per kartų kartas.

Švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetinį jubiliejų savo parapijose, misijose, lituanistinėse 
mokyklose, vasaros jaunimo stovyklose ir lietuvių bendruomenėse, mums suteikiama pro
ga liudyti bei įvertinti mūsų tautos krikščionišką paveldą, mūsų lietuviškos tapatybės dalį. 
Šio antro tūkstantmečio pradžioje, prisiminkime Šventojo Tėvo Benedikto XVI pamokymą 
išreikštą 80-jame Pasaulio misijų sekmadienį: "tebūna jums naudinga proga vis geriau 
suvokti, kad liudyti meilę, misijos sielą, privalu visiems. Tarnavimas Evangelijai neturi būti 
pavienio asmens nuotykis, tai laikytina bendra kiekvienos bendruomenės pareiga."

"Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė 
save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų 
Dievo ir Tėvo valią. Jam šlovė per amžių amžius! Amen." (Gal 1:3-4, 4b-5)

Jėzaus kryžius išreiškia Dievo begalinę meilę žmogui. Tai meilė, kuri nelieka ant kryžiaus, 
bet yra įgyvendinta per Kristaus prisikėlimą.

Šv. Velykų džiaugsmas ir viltis telaimina jūsų šeimas ir visas lietuvių parapijų bei misijų 
bendruomenes.

Sveikinu visus Šv. Velykų aleliuja! oeSL
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Lengva pasakyti, tačiau pa
daryti, je i trūksta valios, jei 
naujo rūbo pasisiūdinti nesise
ka, tenka dėvėti seną rūbą, tar
kim, - sermėgą. L ietuvoje - 
raudoną...

Formaliai atgavusioj nepri
klausomybę Lietuvoje, ne tik 
tarybinės dešrelės ir bandelės 
tebegaminamos, bet ją  tebeval- 
do vakarykščiai prievartauto
ja i - kom unistai. Sovietinių 
represijų įkvėpėjai ir užsako
vai be kliūčių eina į aukščiau
sius valstybės postus, leidžia
m a jiem s dalyvauti rinkim uo
se į prezidentus, Seimo narius, 
būti ministrais, vadovauti teis
mams, būti teisėjais. Žiniask- 
laidą tie prievartautojai valdo 
pinigais, liaudį - skurdu (paže
ria pažadus ar trupinius nuo sa
vo stalo). Visuomenės, kuri su
daro demokratinėje valstybė
je  jos pam atą ir turinį, pilieti
nis bei patriotinis ugdym as, 
telkimas pilietinei veiklai ig
noruojam as arba sąmoningai 
stabdom as. Trum pai tariant, 
turime tik demokratijos (savi
valdos) regimybę, nes demo
kratiją valdo, ja  naudojasi bu
vusi sovietinė partinė nom en
klatūra. Nuo sovietinio režimo 
pabėgti buvo neįmanoma, sau-

NUMESK, TEVYNE, RŪBĄ SENĄ!
gojo geležinė uždanga. Gele
žinei uždangai žlugus, penkta
dalis tautos "laisvą" ir "nepri
klausomą" Lietuvą apleido, iš 
komunistų valdomos Lietuvos 
pabėgo.

"Bloga, bloga, labai bloga 
v a ld ž ia "  sako  h u m o ris ta s . 
Taip ir y ra iš tikrųjų. Jam  čia 
pat atkertam a, kad valdžia to 
kia, kokią išsirenka liaudis. 
Tačiau, dešim tm ečius soveti- 
zuota, tauta turi būti apsaugo
ta nuo pasirinkim o iš blogų 
kandidatų į valdžias. Tautos 
desovietizacijos procesas il
gas, nes homo sovieticus sin
dromas gyvastingas, jis  nelei
džia visuom enei vertybiškai 
mąstyti, apsispręsti, tačiau de- 
sovietizuoti patį demokratijos 
mechanizmą, kuris nebūtų su
sietas su k om unistinės n o 
m enklatūros įtaka, buvo ir te 
bėra įmanoma.

Nuo pat nepriklausomybės 
atgavimo kapstomasi po "bil
dukų", kolaborantų bei etatinių 
kagėbistų esamas ir num ano
mas bylas. Į narplionei prilygs
tančią, be apčiuopiamų pasek
mių liustraciją, jie  nebekreipia 
dėmesio. O jų  šeimininkai, pa
keitę raudonas "sermėgas" su 
penkiakampėmis į smokingus

su raudonais gvazdikais atla
pe, kaip niekur nieko, m audo
si turtuose, piniguose ir m alo
numuose teisėtvarkos ir teisė
saugos šešėlyje; jų  liustracija 
nepalietė.

Seimams buvo dvi progos 
desove tizuo ti dem okra tijos 
m echanizm ą (1990 - 1992 ir 
1996 - 2000 metais), tačiau jos 
nebuvo išnaudotos. Su pasta
raisiais Seimo rinkimais rado
si trečia.

Patrio tinės visuom eninės 
o rg a n iz ac ijo s , la ik y d am o s 
liustracijos įstatymą ydingu iš 
esmės, š. m. vasario 27 d. krei
pėsi į Seimą, Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos ko
mitetą, Liustracijos kom isiją ir 
Lietuvos genocido ir rezisten
cijos tyrimo centrą, reikalau
damos j į  keisti, numatyti pa
sekmes ne tik nusikaltimų vyk
dytojams, bet ir - griežtesnes 
nusikaltim ų užsakovams.

A r pasinaudos naujas Sei
m as trečiąja  proga padėti T ė
vynei nusim esti rūbą seną, ar 
nesukliudys jam  hom o sove- 
ticus sindrom as, netrukus tu 
rėtum e pamatyti. L ieka viltis, 
kad treč ias kartas bus sėk 
m ingas.

Algimantas Zolubas

Lietuvos Respublikos istorinė ambasada Washingtone, DC, kuri 
buvo atnaujinta ir pastatytas priestatas. Lietuva šį pastatą įsigijo 
1924 m. už 90 tūkst. dolerių 16-oje gatvėje, kurios gale matyti 
Baltieji rūmai. JAV per visus Lietuvos okupacijos metus nepripa
žino įjungimo į Sovietų Sąjungą ir nesutiko ambasados pastato 
atiduoti Maskvai. Šiuo metu ambasada pavyzdingai sutvarkyta ir 
yra puiki Lietuvos reprezentacija. LR ambasados Washingtone nuotr.

LIETUVOS DALYVAVIMAS NATO OPERACIJOJE 
AFGANISTANE

V iln iu s , kovo  30 d. 
(LGĮTIC). Dalyvavimas NATO 
operacijoje Afganistane ir Go- 
ro provincijos atkūrimo proce
se yra L ietuvos Vyriausybės 
tikslas, Lietuva norėtų skirti 
daugiau lėšų Goro provincijos 
vystymui, tačiau dėl sudėtingos 
ekonominės situacijos Lietuvo
je ne visi planai gali būti įgyven
dinti taip, kaip buvo numatyta 
anksčiau, teigė krašto apsaugos 
ministrė Rasa Juknevičienė su
sitikime su Goro provincijos pa
reigūnais.

"Mėginame pritraukti į pro
vinciją kuo daugiau užsienio 
partnerių, kurie prisijungs prie 
mūsų ankstesnių iniciatyvų. Jau 
žinoma, kad Japonijos Vyriau
sybės deleguojami civiliai spe
cialistai netrukus pradės darbą 
Goro provincijoje", - sakė mi
nistrė.

Kartu su R. Juknevičiene Af
ganistano Goro provincijoje, kur 
įsikūrusi Lietuvos vadovaujama 
provincijos atkūrim o grupė 
(PAG), lankėsi ir Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas lei
tenantas Valdas Tutkus, Seimo 
bei Vyriausybės atstovai.

Goro sostinėje Cagčarane 
Lietuvos delegacija susitiko su 
provincijos gubernatoriumi Sa- 
yed Mohammad Iqbal Munib, 
provincijos tarybos pirmininko 
pavaduotoju Abdul Haq Raso- 
oli, kitais provincijos atstovais.

R. Juknevičienė informavo 
Afganistano atstovus apie tai, 
kad, atsižvelgdam a į poreikį

stiprinti saugumą Afganistane 
per Prezidento rinkimus, Lietu
va didins karių kontingentą Af
ganistane: siųs papildomą būrį į 
PAG ir padidins Specialiųjų 
operacijų pajėgų padalinį, daly- 
vauj antį NATO tarptautinių sau
gumo paramos pajėgų operaci
joje Afganistano pietuose.

Vėliau Lietuvos delegacija, 
lydima Goro gubernatoriaus, ap
žiūrėjo Lietuvos remiamus pro
jektus: Cagčarano miesto viešąjį 
parką, rekonstruojamą provinci
jos ligoninę, valstybės tarnauto
jų  mokymo centrą ir kitus.

Delegacijos nariai provin
cijos atkūrimo grupės stovyk
loje susitiko su misiją atliekan
čiais Lietuvos kariais ir su A f
ganistane tarnaujančiais Lietu
vos diplomatais, domėjosi ka
rių užduotimis, tarnybos sąly
gomis, aptarė kariams aktua
lius klausimus.

Sekmadienį Lietuvos dele
gac ija  nuvyko į K andaharo  
provinciją, kur tarnauja Spe
cialiųjų operacijų pajėgų pada
linio kariai.

D abar NATO tarptautinių 
saugum o p aram o s p a jėg ų  
(ISAF) operacijoje Afganista
ne dalyvauja apie 120 Lietuvos 
karių, tarnaujančių Goro pro
vincijos atkūrimo grupėje. Dar 
20 karių  tarnauja įvairiuose 
ISAF štabuose. A fganistano 
Kandaharo provincijoje ISAF 
operacijoje kartu su sąjunginin
kais dalyvauja Specialiųjų ope
racijų eskadronas.

http://www.sielovada.ortt
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VYTAUTAS LANDSBERGIS
LIETUVA BUS EGZAMINUOJAMA  

VAMZDŽIU
N et priartė jusi prie b an 

kroto krašto, R usija vis tiek 
n o ri p ra d ė ti  „ G a z p ro m o “ 
v am zd ž io  t ie s im ą  B a ltijo s  
dugnu į Vokietij ą  kompanij os 
„Nord Stream “ vardu. „Gaz- 
prom as“ turi ten 51 proc. ak 
cijų, o j į  patį valdo Kremlius, 
pernai savo vaikui suteikęs 
įstatym inę teisę turėti ir ža is
lą  -  „p rivačius“ g inkluotus 
dalinius. Tiek žinių, kad būtų 
aiškiau, kam  nepatinka.

Švedijai nepatinka, jos Vy
riausybė kol kas atsisakė leisti 
naudoti tam  projektui jos teri
torinius vandenis. Estija atsi
sakė leisti net tyrim us. Suo
m ius ir latvius gali nupirkti. 
Lietuvos Vyriausybė, manau, 
kai reikės, pasakys N E be iš
lygų. Ekologinė katastrofa, ne
kalbant jau  apie karinę politi
nę jūros plotų aneksiją (prisi
minkime užsimojimus į Šiau
rės ašigalį), gali paversti Bal
tiją  nauja N egyvąja jūra, o pa
krančių tautas stumti atsitrauk
ti tolėliau.

„Nord Stream“ ignoravo 
Europos Parlamento reika
lavim us dėl neprik lausom ų 
ekspertizių (pati pasamdė ir su
mokėjo tyrėjams 100 m ilijonų 
eurų) bei kom pensacinių ga
rantijų dėl galimos žalos. (Pri
siminkime, kaip Rusija atsisa
kė suteikti nuolaidžiai A. Bra
zausko V yriausybei raštiškų 
garantijų dėl Nidos gręžinio D- 
6 pavojaus Kuršių nerijai.) U ž
tat vamzdžio statytojai paskel
bė taip pat mums, kad turime 
teisę kaip visuomenė ir Vyriau
sybė pareikšti pastabų apie in
ternete įdėtus aplinkosaugos 
ty rim ų tom us... iki gegužės 
pradžios. Tiek žinių. Pareiga 
„supažindinti“ atlikta.

Prim enu, kad praėjusiais 
m etais Europos Parlam ento 
Peticijų komitetas, o paskui ir 
visas Parlamentas priėmė do
kum entą dėl šio projekto ke
liam os ekologinės grėsm ės. 
L ietuvoje peticijai buvo su
rinkta apie 30 000 parašų, o 
darbui vadovavo ir peticiją ko
mitete pristatė Radvilė Morkū- 
naitė, dabar kandidatuojanti į 
E u ro p o s  P a rlam e n tą . K itą  
svarbų dokumentą, Stokholmo 
tarptautinio taikos tyrim ų ins
tituto (SIPRI) ekspertizę, pra
ėjusią savaitę svarstė Europos 
Parlam ento U žsienio reikalų 
komiteto saugumo ir gynybos 
pakomitetis. Priminsiu, apie ką  
kalba tie dokumentai.

Europos Parlamento rezo
liucija „Dėl dujotiekio, planuo
jam o tiesti iš Rusijos į Vokieti
j ą  per Baltijos jūrą, poveikio 
aplinkai“ sako, kad „šis projek
tas, kaip ir kitų papildomų du
jotiekių, pavyzdžiui, „Jamal II“ 
ir „Amber“ projektai, turėtų bū
ti rengiamas vadovaujantis Eu

ropos bendros užsienio politi
kos nuostatomis dėl energeti
kos ir visapusiškai atsižvelgiant 
į jų  poveikį aplinkai bei ES 
valstybių narių saugumui“ (ma
no pabr. -  V. L.). Aišku, pir
miausia čia manoma apie astuo
nių pakrantės valstybių -  ES 
narių -  saugumą. „Nord Stre- 
am “ pakanka to , kad verslo 
partnerė Vokietija nemato sau
gumo problemų.

Kitos nuostatos EP rezoliu
cijoje skelbia, kad „projektas 
turi būti įgyvendinamas ben
dradarbiaujant su kiekviena iš 
Baltijos jūros valstybių“ ir jog 
šiuo  p o ž iū riu  P a rlam en ta s  
„prieštarauja dėl tokio didelio 
m asto investicijų pirm iausia 
negavus poveikio aplinkai te i
giamo įvertinimo“ . Nurodoma 
ir tai, kad „pasitikėjimas šiuo 
ypatingu projektu išaugs, je i 
šalys prie Baltijos jūros galės 
tikrinti (monitor) darbus.“

Apgailestaujama, jog  ES ir 
ypač Kom isija teturi projekte 
m enką vaidm enį ir kad padarė 
k la id ą  nepa tv irtinusi P arla 
mento 2006-11-16 rezoliucijos 
pasiūlymo parengti objektyvų 
poveikio aplinkai įvertinimą; 
todėl Parlamentas „pakartoja 
savo raginimą, kad tokį įverti
n im ą parengtų nepriklausom a 
organizacija paskirta visoms 
pakrančių  valstybėm s p rita 
rus.“

Žinom a, tai nerūpi „Gaz- 
prom ui“, bet nesusirūpino nė 
Europos Komisija, lengvai pri
pažinusi „Nord Stream“ suma
nym ą europinės svarbos pro
jektu.

Ypatingos svarbos būtų re
zoliucijos straipsnis apie gali
mos žalos kompensaciją, ku
rios problem a „turi būti iki ga
lo išspręsta dar prieš leidžiant 
pradėti darbus“ . Kadangi dide
li dujotiekio gedimai gali su
kelti komplikacijų valstybėms 
prie Baltijos jūros „ir nusiaubti 
jūros gamtinę aplinką“, tai Par
lam entas „mano (considers), 
jog  „Nord Stream“ kom panija 
turi prisiimti v isą  kom pensa
cijų mokėjimo atsakom ybę.“

Taigi K om isija raginam a 
„atlikti patikim ą nepriklauso
m ą poveikio aplinkai tyrim ą“ 
ir įvertinti „papildom ą projek
to „Nord Stream“ poveikį Bal
tijos jū rai.“

Nieko panašaus nepadary
ta, o vamzdžio tiesėjai jau  ren
giasi kuo greičiau lįsti į van
denį ir dugno dumblą. Tai yra 
į nuosėdas, vietom is gausiai 
pasikaupusias nuodingų sun
kiųjų m etalų (ištisai Suomių 
įlankoje), vietomis -  kurios net 
než inom os -  p rig lau d u sias  
Antrojo pasaulinio karo nepa
naudoto cheminio ginklo atsar
gas. Ties Gotlando sala, pavyz
džiu i, to k ių  b a is ių  bom bų,

sviedinių ir m inų paskandinta 
2000 tonų, o visoje Baltijoje -  
80 000 tonų. Žvejai jų  ištrau
kia tinklais ir skubiai (pažeis
dami įstatymą) m eta atgal. Po 
60 metų m etaliniai kevalai su
rūdiję kiaurai, o apie detona
to rių  būklę n iekas negalė tų  
nieko tik ra  pasakyti. Jokios 
technologijos naikinti vietoje 
nėra. Jeigu iprito, dioksino ir 
kitų  gėrybių turinys pasileis 
vandeny dideliais kiekiais, tai 
ne tik išplis dabar esami įspū
dingi mirusio dugno -  m iru
sios m ūsų jūros -  plotai, bet ir 
pakrančių gentim s gali tekti 
ieško tis  n au jų  gyvenam ųjų  
vietų. G albūt M adagaskare, 
galbūt Sibire -  štai ten lietu
vių kapinių jau  dabar daug.

Apie paskandinto vokiško 
cheminio ginklo būvį ir grės
mę informavo švedų m oksli
ninkų -  Stokholmo tarptauti
nio taikos tyrim ų instituto - at
liktas darbas. Mūsų arealą dau
giau liečia ne tik bendrieji da
lykai, bet ir istorinė geografi
nė specifika. Tarp Gotlando sa
los ir Latvijos bei Lietuvos vo
kiečių cheminį ginklą po karo 
skandino sovietų laivynas. Va
karų sąjungininkai savo pasi
skirtą dalį skandino prie D a
nijos ištisais pakrautais laivais, 
o sovietai tiesiog išbarstė (lai
vus gal pragėrė -  čia draugiš
ka prielaida). Jei ateity teks vo
kiškų nuodų ragauti kokiems 
pribaltams, tai negi čia bėda.

ŠVEDAI DĖSTO

„Žinių apie galimus Sovie
tų  Sąjungos vykdytus [chemi
nio ginklo] skandinimus Bal
tijos jūroje yra mažiau, negu 
apie kitų valstybių skandini
mus. Progresuojąs amunicijos 
rūdijimas sukėlė rūpestį, kad 
nestabili am unicija kelia au
gančią ir žym ią grėsmę, kuri 
gali pasireikšti aiškiomis, iš
m atuojam om is pasekm ėm is 
artimoje ateityje. Tai rūpestis, 
pavyzdžiui, kad aršeniko lyg
muo maisto grandinėje didės 
prasisunkiant cheminio ginklo 
medžiagoms, kuriose yra m e
talo, pavyzdžiui, liuizitui. Pa
skandinta am unicija susilaukė 
dėmesio dėl nutiestų (jau arba 
planuojamų) kabelių ir dujo
tiekių, taip pat dėl neišvengia
m ų amunicijos iškėlimų žvejų 
tinklais.“

„Tūkstančiai amunicijos ti
pų (artilerijos sviediniai, lėk
tuvų bombos, minos) buvo pa
skandinta Baltijos jūroje arba 
individualiai (t.y. palaidai), ar
ba kasetėse ar pakrauti į laivus, 
kurie po to  paskandinti pra- 
kiurdant.“

„D aug la iv ų  ir  p ala idos 
amunicijos yra palaipsniui įsi
u rb iam a į dugno nuosėdas, 
kartais iki kelių m etrų gylio.“

„Aršeniko ateitis (ir orga
niniu, ir neorganiniu pavidalu) 
kelia ilgalaikį rūpestį siejam ą 
su paskandintais chem iniais

Šioje vietoje rusai korė Lietuvos laisvės kovotojus. Dabar -  
paminklas 1863 m. sukilėliams Šiauliuose.

ginklais. Rusų tyrėjai praneša 
apie „didelį išplitim ą ir rūsčias 
anom alijas“, kai aršeniko lyg
muo siekia 200 mg/kg Moses- 
koro paskandinimo vietoje Ry
tų  Skagerake.“

„Nord Stream“ kompanija, 
Vokietijos verslo konsorciu
mas, šiuo m etu planuoja nau
doti, pradėdam a 2010-aisiais, 
1200 kilometrų ilgio dujotie
kį num atom os 5 m ilijardų  
eurų vertės, kuris sujungs Vy
borgą Rusijoje su Greifsvaldu 
Vokietijoje ir eis iš pradžių nu
matytu keliu Baltijos jūros v i
dury ir aplenkdamas G otlandą 
iš pietryčių. Esama susirūpini
mo, kad ir vienos sprogmens 
detonacijos gali pakakti dujo
tiekiui suplėšyti. Pagal vieną 
apskaičiavimą apie 100 000 to
nų  nesprogusios Antrojo pa
saulinio karo amunicijos guli 
projektuojamo dujotiekio ke
lyje. Rūpinamasi, kad bet ku
rios vietovės išjudinim as gal 
sužaloti gretimus laivus. Kon
sorciumas dabar tikrina (scre
en) vietas, ties kuriomis turi ei
ti dujotiekis, kad užtikrintų, 
jog  jis  nesujudins amunicijos 
p ask an d in im o  ir  is to rišk a i 
svarbių vietų. Apie 90 tyrėjų 
apžvelgė dugną, kad surinktų 
nuosėdų pavyzdžius ir ištirtų 
susijusius objektus išilgai 2 km 
pločio koridoriaus. Detalesnis 
tyrimas, iki 10 cm gylio, atlik
tas 15 m pločio [būsimos] ins
taliacijos koridoriuj.“

G a lim e  n e a b e jo ti,  kad  
„Gazpromo“ apmokėti tyrimai 
nesudarys kliūčių šiam politi
niam verslo projektui vykdy
ti. O paskui nors ir „Kurskas“ . 
Garantijų jokių; į Europos Par

lamento 2007-07-08 rezoliuci
ją , kurioje jų  pareikalauta, ne
kreipiam a dėmesio. Vokietijai 
tai priimtina. Todėl tenepyks- 
ta, kai kas nors prisim ena  
M olotovo-Ribbentropo pak
tą.

Beje, Europos Kom isijos 
2008-11-20 pranešime Euro
pos Parlamentui ir Tarybai dėl 
Arktikos tarp trijų svarbiausių 
p o litik o s  tik s lų  nurodom a: 
„Saugoti ir puoselėti A rktiką 
unisonu su jos gyventojais.“ 
G erai tiem s esk im am s, sa- 
miams. Su pribaltais unisono 
nereikia.

D ar prim insiu šį tą  iš šve
dų SIPRI išvadų dėl cheminio 
ginklo keliam ų pavojų.

„N ėra galim ybės identifi
kuoti ir saugiai iškelti ar kitaip 
„nukenksminti“ visos am uni
cijos, kuri palaidota Baltijos 
jū ro je...“

„Analizė turi būti grindžia
m a platesniais šaltiniais, taip 
pat Danijos, Suomijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Latvijos ir 
Norvegijos archyvine medžia
ga, kuri prisidėtų prie geresnio 
supratimo, kur am unicija pa
skandinta Baltijos jūroje...“

Palaukit, o kodėl ne Rusijos 
archyvinė medžiaga, juk  tai jie 
prie Bornholmo ir Gotlando iš
m ėtė bom bas ir paskandino! 
Čia dar ir svarbus „principas, 
kad šalis, kuri num eta [palie
ka?] cheminius ginklus kitos 
valstybės teritorijoje be šios su
tikimo, finansiškai apmoka jų  
sunaikinimą“ . Ne gamintoja, o 
toji, kuri neatsakingai pasielgė. 
Švedai kukliai pažymėjo, kad 
„kai kurios valstybės gali vengti 

(Nukelta į 6 psl.)
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Velykiniai margučiai. V. Svabiene

C H IC A G O , IL

Balandžio 26 d. Pasaulio 
lietuvių centro Didžiojoje sa
lėje org. „Vaiko vartai į m oks
lą" koordinatorė Lietuvoje soc. 
darbuotoja Žydrūnė Liobikai- 
tė iš Vilniaus kalbės apie dar
b ą  su socialiai remtinomis šei
momis Lietuvoje, ypač su vai
kais ir jų  motinomis. Pradžia 
12:15 val. p.p. Čikagos ir apy
linkių lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiam a susidomėti 
šia svaria tema. Informacija: 
vvm@ childgate.org.

Tautinių šokių ansamblis 
„Grandis" visus kviečia j 50- 
m ečio jubiliejaus sukaktuvinį 
koncertą  „E ina saulelė apie 
dangų" šeštadienį, gegužės 2 
d., 4 val. p.p. M other M cAu- 
ley gim nazijos teatre (3737 
W. 99 St., Chicago). Progra
m oje dalyvaus žym i Lietuvos 
dainininkė Veronika Povilio
nienė, penkių m uzikantų k a
p e la  iš In d ian ap o lio  „B iru

(Atkelta iš 5 psl.)
LIETUVA BUS...

išsamiai pasidalyti savo infor
m acija apie skandinimus jū ro 
j e “ . Kaip regis, didžiausiais 
šuo čia ir paskandintas. Arba 
šunybė.

Dalyvavau, kai Europos 
Parlamentas baigė rengti ir 
priim inėjo savo rezoliuciją
„Dujotiekio, planuojamo ties
ti per Baltijos jūrą, poveikis 
aplinkai“ . Paskutinę dieną at
sirado krūva pataisų (turėjom 
neoficialios informacijos, kad 
iš „Gazpromo“). Taisyklės lei
do dėl jų  diskutuoti, „derinti“, 
jeigu tik bus didelis nustatytas 
skaičius europarlamentarų pa
rašų. Atsirado tuoj, kiek reikia, 
ir tik vienas ar pusantro buvo 
ne vokiečių.

ESTŲ IR LIETUVIŲ  
GRĖSMĖ...

Disciplina. Ir išsiplovė do
kumente nem aža reiklumo, ir 
atsirado Baltijos perlų. Pavyz
džiui: „kadangi būtina ištirti te
roristų keliam ą grėsmę ir su
gebėjimą veiksmingai reaguoti 
kilus šiai grėsm ei...“

E stų  ir  lie tuv ių  te ro ristų  
grėsm ė būsim am  vam zdžiui 
neabejotina. Todėl geriausia 
bus veiksm ingai reaguoti iš

bar", vadovaujam a m uzikės 
A drijos B eleckienės, ir 115 
„grandiečių" - vaikučių, vai
kų, j aunučių, j aunių, j aunimo/ 
studentų ir pagyvenusiųjų ra
te lių  šokėjai. K oncerte bus 
švenčiam as L ietuvos vardo 
p am in ė jim o  tū k s tan tm e tis , 
vyks Rasos, Kupolės šventė - 
Joninės. B ilietus į renginį da
bar galim a įsigyti lietuviško
se parduotuvėse „Lietuvėlė" 
ir „Two R ivers", sekm adie
niais prieš koncertą balandžio 
mėn. Pal. Jurgio M atulaičio 
m isijo s p rieangy je  ar k re i
piantis į Beatričę Čepelę: tel. 
6 3 0 -2 4 3 -6 3 1 3 , b c e p e -  
le@ com cast. net. K oncerto  
d ieną bilietai bus parduodam i 
prie durų, bet siūlom a užtik
rinti vietas ir bilietus įsigyti 
iš anksto. Po koncerto puota 
Pasaulio lietuvių  centre Le- 
m onte prasidės 7 v.v. R ezer
vacijas į puotą galim a užsaky
ti pas Žibutę Pranckevičienę 
tel. 630 -257-0153  arb a  zi-

anksto ir vam zdžio atidarymo 
d ieną -  nelem tąją, je ig u  taip  
atsitik tų  -  dislokuoti virš jo  
R u s ijo s  F e d e ra c i jo s  a rb a  
„G azprom o“ privatų  ned ide
lį karo laivyną. Kai dugne gu 
lės R u sijo s nuosav y b ė  (D. 
M edvedevas: ginsim  visom is 
priem onėm is), kas dar g inčy
sis, jog  neutralių  tarp tau tin ių  
vandenų aneksuoti negalim a?

V okietija  tik ra i n ea tsių s 
kreiserio, kad pamojuotų vė
liavėlėmis: „rebiata, ką čia vei
kiat?“

Todėl, je ig u  krizė n ep ri
smaugs visų oligarchų oligar
cho K rem liaus, artim iausias 
la ikas gali būti lem tingas  
mūsų laisvės ir pačių B alti
jo s tau tų  a te ič ia i . D id ie ji 
trum palaikės naudos in tere
sai Europoje patys nestabdys 
R u s ijo s  ek sp a n s ij os. G a li 
tekti daryti tai L ietuvai -  už 
E u ro p ą , n es  n e tu r im  k u r  
trauktis.

Ir tegul niekas neklaidina, 
neva Lietuvos nesutikimas su 
avantiūristiška vamzdžio staty
ba ignoruojančia Europos Par
lamento valią neturės nei ga
lios, nei įtakos. Turės. Mes ne 
Baltijos jūros eksperimentinės 
kiaulytės ir norim  gyventi.

Bernardinai.lt

bi@ voras.com . Pasiteiraukite 
apie nuolaidas vaikam s ir iš 
anksto perkant bilietus į abu 
renginius.

„SUN TIMES" LAIKRAŠČIO  
KAINA KILS

Nuo kovo 30 dienos Čika
gos dienraščio „Chicago Sun 
Times" kaina kils nuo 50 iki 
75 centų. Sekmadieninis „Sun 
Times" kainuos tiek pat - 1,50 
dolerio. N et ir pabrangęs laik
raštis išliks pigiausiu Čikagos 
dienraščiu. Kitų „Sun Times 
M edia Group" priklausančių 
laikraščių kainos nekils.

SUIMTAS JORDANIETIS

FTB Jungtinės kovos su 
terorizm u pajėgos suėm ė Č i
kagos šiaurinėje pusėje gyve
nantį dvidešim t penkerių m e
tų  v y rišk į, tu r in tį  d v ig u b ą  
JAV ir Jordanijos pilietybę. 
Suim tasis M oham m ed A lka- 
ram la  k a ltin am as p rae ita is  
m etais p asiun tęs g rasin an tį 
la išką  žydų ortodoksų v idu
rinei m okyklai. Tai buvo v ie
nas iš serijos an tisem itin ių  
inciden tų , įvykdy tų  p raeitų  
m etų gruodį, kai keletas žy
dų institucijų  šiaurinėje Č i
kagos pusėje bei L incolnw o
od priem iesty je  gavo pana
šius grasinim us po to , kai Iz
raelis įsiveržė į G azą. M o
ham m ed A lk a ram la  te ig ia , 
jog  jis  y ra įtariam as tik  dėl 
to, kad yra m usulm onas ir yra 
atvykęs iš Jordanijos. Č ika
goje jo rd an ie tis  y ra  baigęs 
Ilinojaus Technologijos In s
titu tą  ir gyvena vienam e b u 
te su savo dviem  seserim is 
6000-ajam e N orth  A rtesian  
gatvės bloke. Suim tojo advo
katas Phil B ernstein  te ig ia , 
kad A lkaram la anksčiau n ie 
kada nebuvo pažeidęs įstaty
mo. Be to, nepaisant dvigubos 
pilie tybės, jo  ryšiai su ben 
druomene Jungtinėse Valstijo
se yra labai tamprūs.

ČIKAGOS MERAS 
NEPATEIKĖ VISO DOVANŲ  

SĄRAŠO

Č ikagos m eras R ich ard  
Daley kasm et gauna gausybę 
dovanų. Tai - kelionės į įvai
rias pasaulio vietas, įskaitant 
Singapūrą, Ispaniją ir Šveica
riją. Tai -įvairios knygos, m e
m orialinės lentelės, suveny
rai, kuriuos dovanoja garbin
gus postus užim antys užsie
niečiai. Tai - gausybė W hite 
Sox kom andos suvenyrų. Tai 
net darže prie nam ų užaugin
tų  pom idorų m aišiukas, kurį 
padovanojo pensininkė iš C i
cero m iestelio. Kai kurių do
vanų vertės nustatyti neįm a
noma. K asm et m eras turi pa
teikti Čikagos Etikos Tarybai 
sąrašą dovanų, kurių vertė, jo  
manym u, yra didesnė nei 500 
dolerių. „Sun Times" dienraš
tis nustatė, kad m eras į sąrašą 
neįtraukė visų dovanų. Pavyz
džiui, sąraše nėra pam inėtos 
kelionės, kurias m erui dova

nojo  įvairios organizacijos. 
Taip pat nėra nieko parašyta 
apie tai, kur kada kiek m eras 
buvo valgydinam as už dyką. 
Taip pat nėra nurodyta, kokias 
dovanas jam  nuo 2005 m etų 
dovanojo bendradarbiai g im 
tadienio ir K alėdų progom is. 
Tačiau m eras nem ano , kad 
veltui gaunam os kelionės yra 
dovanos, je i kelionių m etu jis  
dirba mero darbą - garsina Či
kagos m iesto vardą užsieny
je . Bendradarbius jis  laiko be
veik  savo šeim os nariais, o 
šeimos narių dovanų oficialiai 
nurodyti nereikia.

KARDINOLAS UŽ 
IM IGRACIJOS REFORMĄ

Č ik a g o s  a rk iv y s k u p a s  
kardinolas Francis George ra
gino užbaigti deportacijas ir 
pareiškė rem iąs im igracijos 
re fo rm ą. K ard in o las  te ig ė ,

Pasaulio lietuvių centre rašyti susirinkę ketvirtojo Nacionalinio 
diktanto organizatoriai ir dalyviai. A. Avlašenkos nuotr.

JAU ŽINOMI DIKTANTO  
KONKURSO LAIMĖTOJAI 

ČIKAGOJE!

N et 27 Čikagos mieste ir jo  
apylinkėse gyvenantys lietuviai 
šių metų sausio 24 d. 3 val. nak
ties atvyko į Pasaulio lietuvių 
centrą rašyti ketvirtojo Nacio
nalinio diktanto. Džiaugiamės 
galėdami pranešti, jog šiandien 
gavom e žinių apie Čikagoje 
diktantą rašiusiųjų rezultatus.

Raštingiausia 2009 m. Č i
kagos lietuve tapo Kamilė Ne- 
m eikaitė, padariusi tik 3 klai
das. N ugalėtojai bus įteiktas 
įmonės "Goodwill Insurance, 
M o rtg ag e  ir  R eal E s ta te"  
įsteigtas apdovanojimas - pra
bangus plunksnakotis. O L ie
tuvių studentų asociacijos Ili
nojaus universitete Čikagoje 
suvenyrin iais m aršk inėlia is  
pasipuoš geriausiai studentų- 
m oksleiv ių  grupėje d ik tan tą  
parašiusios: Giedrė Elekšytė

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės 

X IX -tą TARYBĄ

Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9-17d. 
Balsuokite savo apylinkėje, paštu ar internetu. 

Balsavimo inform aciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkim ų kom isiją ar valdybą.

Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija -  
Ji mums reikalinga. Visų lietuvių pareiga yra balsuoti. 

Parodykim savo vienybę!

JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisija 
29 Fox H ill Lane, Milton, M a 02184 

617-698-2162 arba 617-212-2460 
Email tarybosrinkimai2009@gmail.com

kad pagal B ažnyčios m oky
m ą šeim a y ra šventas daly 
kas, gyvybės lopšys ir pagrin
dinė visuom enės institucija. 
Tie, kurie išskiria šeim as, a t
sk ir ia  v a ik u s  nuo  m o tin ų , 
žm onas nuo vyrų , nepaiso , 
kad šeim os y ra sujungiam os 
D ievo  ak iv a izd o je  ir  to k iu  
būdu m enkina Dievą. K ard i
nolas m eldėsi už im igrantus 
su dviem  tūkstančiais susirin
kusiųjų  O ur Lady o f  M ercy 
bažnyčioje Č ikagos A lbany 
Park rajone. M aldų m etu kar
d in o la s  ra g in o  p re z id e n tą  
O bam ą p ata isy ti ne tikusius 
im igracijos įstatym us. Im ig
racijos reform om s skirtų ag i
tacin ių  renginių  organizato
riai teigia, kad per pernai m e
tus dėl deportacijų  buvo iš
sk irta  daug iau  nei 360,000 
šeimų.

(9 kl.), Urtė Šiaulytė (12 kl.) 

bei Karina Barčiūtė (13 kl.). 
Sveikiname nugalėtojas! A p
dovanojimai bus teikiam i šių 
m etų balandžio 24 d., penkta
dienį. Tikslų susibūrimo laiką 
ir vietą paskelbsime artim iau
siu metu.

P rim enam e ir m alon ia i 
kviečiame LR  piliečius regist
ruo tis ba lsav im u i L ie tuvos 
Respublikos Prezidento rinki
muose, kurie vyks 2009 m. ge
gužės 17 d., bei rinkimuose į 
E uropos P arlam en tą , kurie  
vyks 2009 m. b irže lio  7 d. 
Daugiau informacijos apie or
gan izuo jam us rink im us bei 
rinkėjo anketą galite rasti ge
neralinio konsulato Čikagoje 
svetainėje adresu www.konsu- 
latas.org , paspaudę nuorodą 
LR  Prezidento ir Europos Par
lamento rinkimai.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

mailto:vvm@childgate.org
Bernardinai.lt
mailto:bi@voras.com
http://www.javlb.org
mailto:tarybosrinkimai2009@gmail.com
http://www.konsu-latas.org
http://www.konsu-latas.org
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VELYKŲ PIETŪS KLUBE

L ie tu v ių  k lu b o  v a ld y b a  
praneša, kad sekmadienį, ba
landžio mėn. 12 d., klubo sa
lėje y ra rengiam i tradiciniai 
Velykų pietūs su stipriausių 
m argučių-velykaičių rungty
nėmis.

Velykų p ie tų  užsakym us 
prašome skambinti Laimutei 
A lvarado tel. 727-360-1064. 
Pietų auka - 15.00 dol. asm e
niui.

PAMINĖTAS LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATSTATYMAS

Sekm adienį, kovo mėn. 8 
d., L ietuvių  klubo salėje p ie 
tų  m etu buvo pam inėta 19- 
kos m etų sukaktis kai buvo 
atstaty ta  L ietuvos neprik lau
somybė.

Pasibaigus pietums Lietu
v ių  k lubo  p irm in inkė  V ida 
M eiluvienė pradėjo m inėjim ą 
ir pakvietė LR  Generalinį kon
su lą  Joną Paslauską iš N ew  
Yorko pagrindinei kalbai.

Savo nuoširdžioje kalboje 
konsulas priminė, kad dėl pa
saulinės ekonom inės krizės, 
kurioje atsidūrė ne tik m ūsų 
kraštas, bet ir didžium a m ūsų 
partnerių ir m ūsų sąjunginin
kų, valstybės negali vaidinti to 
vaidmens, kaip iki šiol. Visa 
tai, suprantama, veikia ir L ie
tuvą, m ūsų ekonominę, finan
sinę ir žmonių socialinę padė
tį. Tačiau jis  yra optimistas - 
Lietuva pergyveno baisesnius 
laikus, sugebėjo pakilti ir, ne
abejoja , kad kartu  su m ūsų 
draugais Amerikoje, Europoje 
ir kitur pasaulyje mes ir vėl ga
lėsime didžiuotis ir džiaugtis 
savo pasirinktu keliu ir pasie
kim ais. Taip jau  sutapo, jog  
šiuo laiku minime ne vieną, o 
kelias įsimintinas datas - Va
sario 16-ji, Kovo 11-ji, sausio 
13-ji. Drįstu teigti, jog  visos 
šios datos yra susijusios, visos 
viena kitą papildo, visos mums 
suteikia stiprybės ir pasididžia
vimo savo tauta, jos žm onė
mis, Lietuvos valstybe. Kaip 
taikliai prieš kelias dienas pa
stebėjo Nepriklausomybės ak
to signataras Romualdas O zo
las jog  Vasario 16-ji yra pats 
sv arb iau sias  tūk stan tm eč io

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

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (7 1 8 ) 776-1687 . 
Fax: (7 1 8 ) 479 -8 9 2 3 . E-mail: am berw ings@ m ac.com

METAMS • $55. 

PUSEI METŲ MO. 

PIRMA KLASE-$78. 

ORO PAŠTU į UŽSIENĮ 

METAMS-S13 0.00

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

įvykis, kai buvo sukurta vals
tybė, kuriai neprilygsta nei ka
ralystė, nei kunigaikščio res
publika, nei unijinė bajorų res
publika. 1918 m etų  Vasario 
16-tąją buvo sukurta kiekvie
no žmogaus, tautos valstybė. 
Neatskiriami nuo Vasario 16- 
sios įsipareigojimų bei dvasios 
ir tolim esni įvykiai Lietuvoje. 
Visų pirma - tai savanoriai, sto
ję  ginti jaunos, besikuriančios 
L ie tu v o s , p a tr io tizm as  bei 
valstybės pasiekim ai per du 
laisvės dešimtmečius tarpuka
ryje, tai ir tūkstančiai Lietuvos 
vyrų ir moterų, kritusių nely
gioje kovoje partizaniniam e 
kare nuo 1944 m. iki 1953 m.

Jono Paslausko kalba buvo 
palydėta ilgais plojimais.

A tsistojimu ir minutės tyla 
buvo pagerbti sausio 13-tąją 
žuvusieji lietuviai Vilniuje.

SĖKMINGOS GOLFO  
ŽAIDYNĖS

Kovo mėn. 5-9 dienom is 
St. Petersburge vyko jau  de
vintosios golfo žaidynės, orga
nizuojam os L ietuvos garbės 
konsulo vakarinei Floridai A l
gimanto Karnavičiaus.

Žaidynių pelnas skiriamas 
Lietuvos kaimo vaikų fondui, 
kuris organizuoja kaimo vaikų 
vasaros stovyklas.

PAMINĖTAS LIETUVOS  
TŪKSTANTMETIS

Sekmadienį, kovo mėn. 15 
d., 4 val. p.p. Lietuvių klubo 
Kultūros būrelis surengė pui
kų koncertą pam inėti L ietu
vos vardo tūkstantm etį. K on
certą  pradėjo Kultūros būre
lio pirmininkė Angelė Karnie- 
nė, kurį atliko solistai K risti
na Zm ailaitė - sopranas ir E d
m undas Seilius - tenoras. P ir
m oje koncerto dalyje jie  pa
dainavo lietuvių kompozitorių 
(A .K ačanausko, J. Gruodžio 
ir V. M ikalausko) kūrinius, o 
vėliau arijas ir duetą iš G. Do- 
nizeti operos "L 'Elisir d'amo- 
re". Po pertraukos girdėjom e 
atliekant arijas ir duetą iš V. 
Klovos operos "Pilėnai" ir ari
ja s  ir du e tą  iš B. D variono 
operos "Dalia". Program ą už
baigė dainuodam i duetą iš F. 
L ehar opere tės "L inksm oji 
N ašlė". Solistams akom pana
vo Teresa Rose.

LIETUVOS DUKTERŲ  
DRAUGIJOS RENGINYS

Kovo m ėn. 12 d. L ietuvos 
D ukterų draugijos St. Peters- 
burgo skyrius surengė savo 
m etinę popietę su m uzikine 
program a, vakariene ir lo te
rija. Popietę pradėjo skyriaus 
pirm ininkė G ražina Viktorie- 
nė ir pakvietė A lv itą  K erbe- 
lienę  p ad a ry ti įvadą. Savo 
kalbo je  A lv ita  pasakė, kad 
jau  suėjo 25 m etai, kai L ie
tuvos D ukterų draugijos sky
rius St. Petersburge ištiesia  
p a g a lb o s  ra n k ą  v a rg s ta n 
tiem s, ligos p a lau ž tiem s ir 
v ien išiem s tau tiečiam s tiek  
čia, m ūsų apylinkėje, tiek  tė 
vynėje Lietuvoje. D raugijos 
narės te lk ia  lėšas savo jė g o 
mis rengdam os koncertus, lo
terijas, vakarienes, garažo iš
pardavim us, ir gauna dalį lė 
šų iš aukotojų.

Popietės program ą atliko 
dainininkė ir pianistė M ichel
le Rego, sopranas, ir barito 
nas R im as K arnavičius. So
lis tam s akom panavo  B ren t 
D ouglas.

L ietuvos D ukterų d raugi
jo s  St. Petersburgo skyriaus 
m etinis v isuotin is narių  susi
rinkim as įvyks 2009 m. b a
landžio m ėn. 22 d. 2 val. p.p. 
L ie tu v ių  k lu b o  p a ta lp o se . 
Bus renkam a nauja valdyba.

PIRM O JI KO M UNIJA

Sekmadienį, kovo mėn. 22 
d., G ulfport Sv. Vardo bažny
čioje 1:15 val. šv. M išiose da
lyvavo "Saulutės" mokyklos 
m okiniai, m okytojai ir tėvai, 
k ad an g i tre je ta s  m okyk los 
m okinių - K ristina Vilkialis, 
Em m a K adzevičius ir Korina 
Končiutė priėm ė pirm ąją K o
m uniją . B ažnyčio je , be šv. 
K azim iero  M isijo s vadovo 
kan. Bernardo Talaišio ir kun. 
dr. Mato Cyvo, dalyvavo ir sa
vaitgalyje vedė rekolekcijas 
kun. A stijus K ungys, OFM. 
Sekm adienį jis  vadovavo Sv. 
M išioms, sakė pam okslą ir su
te ikė  K om uniją  tom s trim s 
mergaitėms.

LB A PYLINK ĖS  

SUSIR INKIM AS

A m erikos L ietuv ių  B en
druomenės St. Petersburgo apy
linkės susirinkimas įvyks 2009 
m. balandžio mėn. 30 d. 2 val. 
p.p. Lietuvių klubo salėje.

ATVYKSTA TEATRO
GRUPĖ "PRO VINCIJA"

S e k m a d ie n į, b a la n d ž io  
mėn. 19 d., 4 val. p.p. (tuo
jau  po reguliarių  sekm adie
nio pietų) Fort M yers lie tu 
viško teatro  grupė "Provinci
ja"  St. Petersburgo L ietuvių 
klubo salėje suvaidins Kazio 
Binkio pjesę "Kai atsarga da
ro g ėd ą " . V a id in a  G ied rė  
Avellino, Irena Januškevičie
nė, Inga Balčiūnienė ir D anu
tė Balčiūnienė. V aidinim ą re
žisuoja D anutė Balčiūnienė.

Jaunavedžiai - Laura ir Mykolas Juškos, po jungtuvių Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šventovėje Cleveland, OH. Kairėje Algis ir Ni
jolė Rukšėnai, dešinėje Elena Rukšėnienė ir Bronė Mainelienė.

P A L M  B E A C H , FL

RINKIMAI Į JAV LB XIX-ĄJĄ  
TARYBĄ

Siem et y ra renkam a JAV 
LB XIX-oji Taryba, aukščiau
sias L ietuvių Bendruom enės 
organas Amerikoje.

LB Floridos apygarda, ku
rią sudaro aštuonios apylinkės, 
turi pravesti rinkimus gegužės 
9-17 dienomis.

Tačiau m ūsų Palm Beach 
apylinkėje nėra savų patalpų, 
todėl rinkimai prasidės gegu
žės 3 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviams skirtų pamaldų, iš
einant iš bažnyčios, ir sekma
dienį, gegužės 17 d. Jupiterio 
parke prie US 1 ir M arcinski 
Road kampo nuo 12 val.

Y ra  galim ybė balsuoti ir 
kompiuteriu, tuom et reikėtų iš 
an k s to  u ž s ire g is tru o ti :  
w w w .javlb.org/register2009- 
lt.php arba užpildyti specialų 
pareiškimą, kurį galim a gauti 
rinkiminėje komisijoje.

Tie, kurie nedalyvaus gegu
žės 3 d. pam aldose, gali pa
skambinti telefonu: 561-863
8030 arba 561-779-4312 ir su
sitarti dėl balsavimo lapelio at
siuntimo paštu.

ĮSPŪDINGAS LIETUVOS  
SUKAKČIŲ MINĖJIMAS

Kovo 7 d., šeštadienį, 2 val. 
popiet "St. Paul o f  the Cross" 
puikiai papuoštoje salėje įvy
ko Lietuvos sukakčių m inėji
mas, kuriam  vadovavo Palm 
Beach apylinkės pirmininkas 
K ęstu tis  M iklas. M inėjim o 
pradžioje jis  gana plačiai nu
švietė Lietuvos vardo tūkstant
mečio kilmę ir priežastis, taip 
pat Lietuvos valstybės įsistei- 
g im ą prieš 756 metus, L ietu
vos nepriklausomybės paskel
bim ą prieš 91 metus ir jos at
statym ą prieš 19 metų.

Buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai ir tylos m inu
te pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Siam m inėjim ui 
vyskupas Paulius Baltakis at
siuntė iš Vilniaus gautą specia
lią  maldą, kurią perskaitė apy
linkės vicepirmininkas Vladas 
Barius.

V Juškos nuotr.

Pagrindinę k a lb ą  pasakė 
Lietuvos Generalinis konsulas 
Jonas Paslauskas iš New York. 
Po kalbos Palm Beach apylin
kės pirmininkas K. M iklas ra
gino visus dalyvauti JAV LB 
tarybos rinkimuose.

M eninę p ro g ram ą atliko  
Palm Beach šeštadieninės m o
kyklėlės m okiniai ir m oterų 
ansamblis "Dainelė". Progra
m ą vedė Sarūnas Račkauskas, 
o v isą muzikinę dalį - muzikė 
Renata Armalaitė.

Palm  B each apylinkėje  
veik ia  suaugusiųjų lituanisti
nės m okyklos klasė. Jos ste i
g ė ja  ir  m okyto j a y ra  R ū ta  
G ustaity tė-B ronušienė, kuri 
y ra gim usi A m erikoje ir b a i
g u s i A u k š tą ją  li tu a n is tin ę  
m okyklą Č ikagoje. Suaugu
sių jų  k lasė je  d ar y ra  v ie tų  
n au jiem s  s tu d en tam s. Tad 
laukiam i visi, norintys geriau 
p a ž in ti ir  išm o k ti l ie tu v ių  
kalbą.

Balandžio 5 d., sekm adie
nį, 2 val. popiet vyko Sv. M i
šios St. P atrick  bažnyčioje, 
13591 Prosperity Farms Road 
(prie Hope Lane), Palm Beach 
Gardens vietovėje.

Balandžio 19 d., sekm a
dienį, nuo 12 val. Jupiter Par
ke prie US 1 ir M arcinski Rd. 
kampo vyks Atvelykio geguži
nė. Visus kviečia Palm Beach 
švietimo ir kultūros centras.

ORLANDO

Prieš metus įsisteigusi L ie
tuvių Bendruomenės apylinkė 
daros vis veiklesnė.

Jos vadovų  pastangom is 
šiem et p irm ą k artą  O rlando 
miestas, paskelbė kovo 11-ąją 
Am erikos Lietuvių Bendruo
m enės diena mieste ir išleido 
proklamaciją.

Lietuvių fondo narių m e
tinis suvažiavim as įvyks ba
landžio 25 d. Pasaulio lietu
vių centre, Lem onto m ieste
lyje, IL. Narių registracijos 
pradžia 8:30 val. ryto, o su
važiavim o - 9:30 val. ryto. 
LF telefonas inform acijai: 
630-257-1616.

mailto:amberwings@mac.com
http://www.javlb.org/register2009-lt.php
http://www.javlb.org/register2009-lt.php
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LIETUVA IR PASAULIS
Hagoje kovo 31 dieną tarptautinėje Jungtinių Tautų konfe

rencijoje Afganistano tem a „Visaapimanti strategija regioninia
me kontekste“ dalyvavo Lietuvos delegacija, vadovaujama Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijos sekretoriaus Žygimanto Pa
vilionio.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Evaldas 
Ignatavičius kovo 29-31 dienomis dalyvavo Taline vykstančio
je  tarptautinėje konferencijoje, skirtoje buvusio Estijos Prezi
dento Lennarto Meri gimimo 80-ajam jubiliejui. E.Ignatavičius, 
kalbėjęs sesijoje „Santykis su Baltarusija: principai versus prak
tika“, savo kalboje pažymėjo, kad Lietuva sieks maksimaliai 
išnaudoti Europos Sąjungos Rytų partnerystės iniciatyvą, inici
juodam a bendrus projektus su Baltarusija energetikos, trans
porto, aplinkosaugos ir kitose srityse.

Vygaudas Ušackas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, ko
vo 30 dieną priėmė oficialaus vizito į Vilnių atvykusį Suomijos 
užsienio reikalų m inistrąAlexander Stubb. Susitikimo metu m i
nistrai aptarė bendradarbiavimo Baltijos jūros regione svarbą, 
aktualius Europos Sąjungos ir energetikos klausimus, bendra
darbiavimą, įgyvendinant Rytų kaimynystės politiką. Lietuvos 
ir Suomijos diplomatijos vadovai taip pat aptarė ekonominio 
bendradarbiavimo perspektyvas, akcentuodami ryšių svarbą ino
vacijų ir informacinių technologijų srityse.

A ustrijoje, Štirijos federacinės žemės sostinėje Grace, ko
vo 26 dieną buvo atidarytas naujojo Lietuvos garbės konsulo, 
pramonės koncerno „Christof Group“ vadovo Johann Christof, 
vadovaujamas konsulatas. Sveikindamas naująjį garbės konsu
lą  ir įteikdamas jam  konsulinį patentą, Lietuvos ambasadorius 
Giedrius Puodžiūnas pasidžiaugė dvišaliais Lietuvos ir A ustri
jos santykiais ir kovo m ėnesį įvykusio Austrijos Prezidento 
Heinz Fischer valstybinio vizito rezultatais. Kartu su Austrijos 
Prezidentą lydėjusių verslininkų delegacija Lietuvoje lankėsi 
ir garbės konsulas J.Christof.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, ko
vo 27-28 dienomis dalyvaudamas neformaliame Europos Sąjun
gos užsienio reikalų ministrų susitikime (Gymnich) Čekijoje, su 
ES diplomatijos vadovais diskutavo apie Rytų partnerystės ini
ciatyvą, būsim ą ES ir JAV viršūnių susitikimą, aptarė Artimųjų 
Rytų taikos procesą, ES plėtrą, kitus tarptautinės politikos klau
simus. ES užsienio reikalų ministrai pasikeitė nuomonėmis apie 
Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės iniciatyvoje, į kurią ši 
pakviesta kartu su kitomis penkiomis ES Rytų kaimynėmis -  A r
mėnija, Azerbaidžanu, Gruzija, M oldova ir Ukraina. Rytų part
nerystės iniciatyva, pasak ministro V.Ušacko, turėtų tapti efekty
viu praktiniu instrumentu, kuris paskatins Baltarusijos suartėji
m ą su ES ir prisidės prie atviresnės visuomenės kūrimo, žm o
gaus teisių ir demokratinių principų laikymosi.

Lietuvos ambasadorė Sigutė Jakštonytė kovo 26 dieną 
įteikė skiriamuosius raštus Singapūro Prezidentui Sellapan Ra- 
manathan. Pokalbio su Prezidentu m etu ambasadorė, pabrėž
dam a Lietuvos siekius gilinti politinį ir ekonom inį bendradar
biavim ą su Pietryčių Azijos valstybėmis, išreiškė viltį, kad Lie
tuvos ir Singapūro dvišaliai santykiai ir bendradarbiavimas dau
giašaliuose formatuose ateityje stiprės.

Singapūro Prezidentas akcentavo dvišalio ekonominio ben
dradarbiavimo svarbą, domėjosi verslo ryšių su Lietuva stipri
nimo galimybėmis. Lietuvos ambasadorė pažymėjo, kad eko
nominė diplomatija yra vienas iš Lietuvos užsienio politikos 
tikslų ir patikino, kad verslo ryšių plėtrai skirs ypač didelį dė
mesį. Ambasadorė pristatė ir kitus Lietuvos užsienio politikos 
tikslus, veiklą Europos Sąjungoje bei Europos-Azijos partne
rystės projektuose, perdavė kvietim ą Singapūro transporto m i
nistrui dalyvauti šių m etų spalio 19-20 dienomis Vilniuje vyk
siančiame pirmajame ASEM  (Azijos-Europos susitikimo) trans
porto m inistrų susitikime. Lietuva diplomatinius santykius su 
Singapūru užmezgė 1993 m etų spalio 10 dieną.

Lietuvos ir Barbadoso nuolatiniai atstovai Jungtinėse Tau
tose ambasadoriai Dalius Čekuolis ir Christopher Fitzherbert 
H ackett savo Vyriausybių vardu kovo 16 dieną Niujorke pasi
rašė bendrą komunikatą, kuriuo užmezgami Lietuvos ir Barba
doso diplomatiniai santykiai. Barbadosas -  tai valstybė-sala, 
esanti M ažųjų Antilų salyne, tarp Karibų jūros ir Atlanto van
denyno. Barbadoso teritorijos plotas -  430 km 2, gyventojų skai
čius -  282 tūkst. Valstybės sostinė -  Bridžtaunas. Barbadosas 
nepriklausom a valstybe tapo 1966 metais, tačiau iki šiol išlaikė 
istorinius ryšius su Jungtine Karalyste. Barbadosas -  konstitu
cinė monarchija, jos valdovė -  karalienė Elžbieta II, kuriai vie
toje atstovauja generalinis gubernatorius. Barbadosas yra 153 
pasaulio valstybė, su kuria Lietuva užmezgė diplomatinius san
tykius. LR URM

Šiauliai, kovo 27 d. Trijų 
valstybių vadovai aptarė artė
jantį NATO viršūnių susitiki
mą, energetinio saugumo klau
simus, santykius su Europos 
Sąjungos Rytų kaimynėmis, ES 
valstybių bendras pastangas ko
voje su ekonomine krize ir k i
tus klausimus.

Prezidentai teigiamai verti
no ES Viršūnių susitikime pa
rodytą solidarumą ir sprendimą 
skirti param ą ES šalim s n a
rėm s, patirianč iom s laik inų  
ekonominių sunkumų. Lietu
vos vadovo nuomone, ši para
m a suteikia galimybę stiprinti 
pasitikėjim ą Baltijos šalių fi
nansų rinkomis ir skatinti trijų 
valstybių ekonomikas.

Prezidentas VAdamkus Bal
tijos valstybių kolegas supažin
dino su darbais, kuriuos Lietu
va atlieka, rengdamasi naujos 
atominės elektrinės statybai. Jis 
pabrėžė, jog artimiausiu metu 
Lietuva ketina parengti naujos 
Atominės elektrinės verslo m o
delį, leisiantį kitų metų pradžio
je  imtis konkrečių darbų. Vals
tybės vadovas atkreipė dėmesį į 
tai, kad, ruošdama šį verslo m o
delį, Lietuva konsultuosis su 
projekte ketinančiais dalyvauti 
partneriais. "Mūsų šalies stra
teginis tikslas - statyti naują 
atominę jėgainę - išlieka nepa
kitęs", - dar kartą pabrėžė Lie
tuvos Prezidentas.

Susitikime Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prezidentai suta
rė, kad visam Baltijos regiono 
saugumui ir ekonominiam kon
kurencingumui yra svarbu su
kurti funkcionuojančią Baltijos 
šalių elektros rinką bei įgyven
dinti Baltijos-Svedijos elektros 
jung ties projektą. „N eseniai 
įvykusios ES vadovų Tarybos 
susitikime buvo nuspręsta skirti 
pinigų Baltijos ir Švedijos elek
tros jungčiai. Turime imtis grei
tų  ir koordinuotų veiksmų ir pa
naudoti šiuos pinigus efekty

Latvijos Respublikos Prezidentas Valdis Zatlers (kairėje), Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Estijos Respublikos Prezidentas Toomas Hendrik Ilves Šiauliuose dalyvavo tradicinia
me Baltijos valstybių vadovų pasitarime. www.president.lt

BALTIJOS VALSTYBIŲ VADOVAI APTARĖ 
TARPTAUTINIUS KLAUSIMUS

viai. Tai mūsų visų - Lietuvos, 
Latvijos ir Švedijos - bendras 
reikalas", - sakė Prezidentas V. 
Adamkus.

Valstybės vadovas atkreipė 
dėmesį, kad sprendžiant regio
no ir visos Europos energetinio 
saugumo klausim ą ypač svar
bus Europos Sąjungos ir JAV 
glaudus strateginis bendradar
biavim as. Teigiamai įvertinę 
sėkm ingai vykdom ą Baltijos 
oro erdvės stebėjimo misiją, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos va
dovai sutiko, kad ši misija tu 
rėtų būti tęsiama, nes tai atspin
di ne tik Baltijos šalių, bet ir vi
sos sąjungos interesus.

Lietuvos vadovas pažymė
jo, kad sėkmingai plėtojama ES 
Rytų partnerystė ir jai skiriamas 
finansavimas yra ženklas, jog 
Europos Sąjunga yra tvirtai pa
siryžusi g ilinti integracinius 
santykius su šiom is šalimis. 
Prezidentas V.Adamkus išreiš
kė įsitikinimą, kad ambicingas 
Rytų Partnerystės bendradar
biavim as paskatins Ukrainą, 
Gruziją, M oldovą ir kitas šalis 
dėti dar daugiau pastangų refor
m ų ir demokratijos įgyvendini
mo kelyje.

Po prezidentų  susitikim o 
įvyko bendra Baltijos šalių va
dovų spaudos konferencija.

Kovo 27 d., minint Lietuvos

narystės Šiaurės Atlanto sutar
ties organ izacijo je  (NATO) 
penktąsias metines, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
lankėsi Minaičių kaime, sody
boje, kurioje 1949 m. vasario 
16 d. buvo pasirašyta Lietu
vos laisvės kovos sąjūdžio ta
rybos Nepriklausomybės de
klaracija . Valstybių vadovai 
padės gėlių prie paminklo Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio 
Nepriklausomybės deklaracijos 
signatarams atminti. Čia vals
tybių vadovai susitiks su Lie
tuvos laisvės gynėjais: partiza
nais, istorinės atminties bei ap
linkos saugotojais ir apžiūrės 
nuotraukų bei dokumentų eks
poziciją.

Vėliau Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vadovai vyko į Karinių 
oro pajėgų Aviacijos bazę Šiau
liuose, kur dalyvavo NATO oro 
policijos misijos Baltijos vals
tybių oro erdvėje pristatyme. 
Po šio pristatymo įvyko trijų 
p rez iden tų  pasisakym as ži- 
niasklaidos atstovams.

NATO greitojo reagavimo 
padalinio zonoje Baltijos vals
ty b ių  v ad o v a i s teb ė jo  d e 
monstruojamas NATO oro po- 
licij os misijos ir naikintuvų ga
limybes.

Lietuvos Prezidento spau
dos tarnyba

LIETUVA SIEKIA PRATĘSTI 
ORO POLICIJOS MISIJĄ

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas ti
kina susitikimuose su NATO 
šalių atstovais nuolat kalbantis 
apie galimybę pratęsti oro po
licijos m isiją Baltijos šalyse.

Pagal dabartinius įsiparei
gojimus NATO partneriai Bal
tijos šalių oro erdvę iš Šiaulių 
Aviacijos bazės turėtų saugoti 
iki 2011-ųjų.

Pasak V. U šacko, NATO 
partneriai supranta šios misijos 
svarbą ir gali būti, jog  oro poli-

cijos m isija bus pra tęsta  iki 
2014-ųjų. „Šį klausim ą aš kė
liau susitikimuose NATO būs
tinėje bei visada keliu savo su
sitikimuose su užsienio reikalų 
ministrais. Apie tai kalbėjau su 
H. Clinton ir išreiškiau Balti
jos šalių poziciją“, - sako V. 
Ušackas.

Oro policijos m isiją Balti
jos šalyse NATO šalys vykdo 
nuo 2004-ųjų. Lietuva, Latvija 
ir Estija norėtų, kad m isija bū
tų pratęsta iki 2 0 18-ųjų. LRT

http://www.president.lt
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LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO  
DAINŲ ŠVENTĖ

Dainų šventė vyks liepos 1
6 dienomis Vilniuje ir Kaune. 
Numatoma, kad abiejų miestų 
centruose bei parkuose bus su
rengta daugiau nei 15 masinių 
renginių, kuriuose pasirodys 
liaudies dainų ir šokių ansam 
bliai, senųjų am atų m eistrai, 
m ėgėjų teatrai, chorai, pučia
m ųjų instrum entų  orkestrai, 
folkloro kolektyvai. Šventės 
tikslas - suteikti visiems L ie
tuvos gyventojams progą pa
justi, kad gyvename tūkstant
mečio metais.

D ainav im as k artu  l ie tu 
viams įprastas nuo gilios seno
vės. Jis padeda lengviau ištver
ti sunkum us, apvalyti sielą. 
D ainų diena yra visos tautos 
šventė bei nedažnai pasitaikanti 
proga pabūti kartu ir pajusti vie
nybę, dėl to renginyje laukia
m a itin didelio žiūrovų būrio.

„Gausus žmonių dalyvavi
mas dainų šventės renginiuo
se yra labai svarbus. Mūsų pro
tėviai buvo įpratę susikaupu
sią neigiam ą energiją pašalin
ti dainuodam i. Š iandien tai 
ypač aktualu, nes visuom enė
je  jaučiam a vis didesnė dvasi
nė ir psichologinė įtampa: Dai
na į mus supantį pasaulį pade
da pažvelgti pozityviau, pajus
ti vienybės galią. Tiksliausiai 
susiklosčiusią padėtį atsipindi 
poeto  K. B radūno žodžiai: 
'Dainuodami nugalime naktį'", 
- pasakoja Lietuvos tūkstant
m ečio dainų šventės režisie
rius Gytis Padegimas.

Šios dainų šventės tem a - 
amžių sutartinė - pasirinkta 
neatsitiktinai. Ji atspindi vi
są Lietuvos valstybės tūks
tantm etį, parodo, kad tiek  
praeitis, tiek ateitis yra ne
atskiriamos mūsų būties da
lys. Taip pat, kad kiekvienas 
lietuvis yra nepaprastai svar
bus kurian t valstybės ateitį. 
Kaip teigia Padegimas, per is
toriją žmogus keliauja ne vie
nas. Jį nuolat supa kiti, jis  yra 
didesnės visumos, šiuo atveju, 
tautos dalis. „Amžių sutartinė" 
-girdėti šalia savęs k itą ir pa
tirti, kaip susilieja visų m ūsų 
širdys į vieną Lietuvą, lyg iš
kerojusios į visas šalis ąžuolo 
šakos į vieną lają, į v ieną gau
džiančią  per tūkstantm ečius 
dainą", - pasakoja Padegimas.

RENGINIAI

K adangi šių  m etų  dainų 
šventė skirta Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmečiui, jos 
metu planuojama surengti dau
giau nei įprasta nemokamų kon
certų, profesionalių ir mėgėjiš
kų meno grupių pasirodymų.

Iškilmingas Lietuvos tūks
tantm ečio dainų šventės atida
rymas vyks liepos 1-ąją Kated
ros aikštėje ir Sereikiškių par
ke. Renginio metu bus parody
tas istorinis Lietuvos valstybės

kelias, nuo pagonybės iki m ū
sų dienų. Liepos 2-ąją vilnie
čiai bei miesto svečiai kviečia
mi į nemokamos liaudies m e
no parodos atidarym ą taiko
mosios dailės muziejuje. K itą 
dieną Vingio parke vyks m oks
leivių dainų šventė. Liepos 4- 
ąją Vilniuje rengiam a folklo
ro diena, kurios metu Kated
ros aikštėje bus galim a išvysti 
senuosius liaudies amatus, pa
ragauti nacionalinių patiekalų 
ir pam atyti išeivijos lietuvių 
folkloro kolektyvus. Liepos 5- 
ąją Rotušės aikštėje bus m ėgė
jų  teatrų diena, o vakare Lie
tuvos rusų dramos teatre rodo
mas kultinis spektaklis „Ame
rika pirtyje".

D ainų šventės uždarym o 
koncertas „Dainų dieną", vyk
siantis liepos 6-ąją Vilniaus 
Vingio parke, taps tūkstant
mečio minėjimo aukščiausiu 
tašku. Jo m etu 17,000 narių 
choras atliks 3 valandų truk
m ės program ą, o pabaigoje 
kartu su žiūrovais sudainuos ir 
gražiausias lietuvių  liaudies 
dainas, kurias išrinks visi Lie
tuvos gyventojai. Nacionalinio 
radijo ir televizijos interneti- 
nėje svetainėje (w w w .lrt.lt) 
bus paskelbtos populiariausios 
liaudies dainos, iš kurių balsa
vimo būdu bus išrinktos gra
žiausios.

Tūkstantmečio dainų šven
tės m etu vyks ir mokami ren
giniai: Vilniuje, Kalnų parke, 
liepos 2-ąją modernizuoto fol
kloro program a „Ugnies gies
mės", o liepos 4-ąją pučiam ų
jų  orkestrų koncertas „Vario 
audra". Taip pat tą  pačią die
ną, bet kitoje vietoje, D ainų 
slėnyje Kaune, rengiamas an
samblių vakaras „Metai". Lie
pos 5-ąją Žalgirio stadione Vil
niuje bus šokių diena „Lauko 
brydėm".

ISTORINĖ VERTYBĖ

2003-aisiais UNESCO Lie
tuvos dainų šventę paskelbė 
žmonijos žodinio ir nemateria
laus paveldo šedevru. Šis ren
ginys yra reikšm ingas tautos 
vienybės įrodymas. Kartu tai 
ir galimybė pamatyti unikalius 
lietuvių tautos papročius, kul
tūrinį paveldą, kadangi vienas 
pagrindinių dainų šventės tiks
lų yra istorinės raidos parody
mas: nuo pat Didžiosios Lie
tu vos K u n ig a ik šty stės iki 
mūsų dienų.

Pirmoji dainų šventė buvo 
surengta 1924-aisiais Kaune. 
Tik prieš šešerius metus savo 
nepriklausomybę paskelbusiai 
Lietuvai tai buvo didžiulis įvy
kis, parodęs pasauliui, kad m ū
sų tauta turi turtingą istorinį 
bei kultūrinį paveldą. M aža to, 
dainų šventės turėjo didelę įta
k ą  kovoje dėl Lietuvos valsty
b in g u m o  a tk ū rim o . 1988-

KULTŪROS KRONIKA
Kompozitorius Gintautas 

Abarius, sergąs gerklės vėžiu, 
kuris devynerius metus gyveno 
Šiaurės K arolinos valstijoje, 
sugrįžo į gimtinę. Grįžęs iš ke
lionės po Tolimuosius Rytus 
ant kaklo pajuto nedidelį gum 
bą. Ėmė čiaudėti, kosėti, tačiau 
pavojaus neįvertino. Tik kai 
auglys vis didėjo, nuėjo pas gy
dytoją, kuris nustatė vėžį ir ku
rį išgydyti esą jau  vėlu. Netru
kus muzikas nebegalėjo kalbė
ti, judinti liežuvio, sunkiai rijo 
maistą. JAV gydytojai paskyrė

Sol. Asta Krikščiūnaitė, kuri Vin
co Kudirkos atminimui skirtoje 
operoje atliko Valerijos vaidme
nį, sako, kad lietuviai pradėjo do
mėtis patriotinėmis operomis.

1992-ųjų laikotarpis kartais 
skambiai vadinamas „dainuo
jančia revoliucija" dėl dažnai 
vykusių m asinių susibūrimų, 
kuriuose buvo ne tik agituoja
m a už laisvę, bet ir dainuoja
mos lietuviškos dainos.

P ap rasta i d a in ų  šven tės 
vyksta kas ketverius metus, bet 
ši Lietuvos tūkstantmečio dai
nų šventė skirta Lietuvos var
do pam inėjim o tū k stan tm e
čiui.

Išsamesnė informacija apie 
Tūkstantmečio Dainų šventės 
renginius internetinėje svetai
nėje www.dainusvente.lt arba 
tel: 8-5 261 47 63. Parengė 
UAB „A cta Publica".

GROŽINES LITERATŪROS 
KONKURSAS

Am erikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirm ą kartą K vedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantm ečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:

I- oji - 5,000 dol,

II- oji - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -  TŪKSTANTIS METŲ!
M es didžiuojam ės tūkstančio metų  
istorija ir šim tmečiais kurta tautine 
kultūra.
Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paš
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau. 
ALTS, KONKURSAS 
2711 West 71st 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.

Laikas:

Kūrinius siųsti:

chemoterapijos procedūrą. Po kelių savaičių jis  išspjovė auglį. Ir 
2007 m. pabaigoje JAV medikai išrašė pažymėjimą, kad jis yra 
sveikas. Tačiau 2009-ųjų sausį jo  gerklėje prasidėjo kraujoplūdis. 
Medikai vėl auglį ir dalį nukirpo. Liga vis sugrįžta. Muzikas sa
ko: "Mirties nebijau. Jau žvelgiau jai į akis ir žinau, koks yra jos 
kvapas". Jo žmona Violeta labai prižiūri savo vyrą. "Viskas Die
vo rankose. Aš tikiu tuo Dievu, kuris, kaip skelbia Biblija, iš
vedęs žydus iš Egipto pirmiausia apsireiškė kaip gydytojas. Jo 
pagalbos laukė daugybė vergų, apsikrėtusių įvairiausiomis ligo
mis. Pasak Egipto mokslininkų, tos pačios ligos vargino ir seno
vėje. Tada man pasakė, kad teturiu šešias savaites, bet išlipau iš 
duobės.” Muzikas dabar su pianistu Povilu Stravinsku koncertuos 
Lietuvos miestuose. Jis sakosi norėtų ir toliau kurti, muzikuoti. 
"Per muziką su žmonėmis dalintis patirtimi, viltimi, meile."

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras visuomenei pa
teiks Stephen Sondheim m uzikinį veikalą "Svynis Todas: D e
monas kirpėjas". Balandžio 21, 22, 25 ir 26 Vilniaus Kongresų 
rūmuose veikalą diriguos Gintaras Rinkevičius. Režisierė - D a
lia Ibelhauptaitė. Scenografas - Dick Bird. Kostiumų dailinin

kas - Juozas Statkevičius. Švie
sų dailininkas - Peter M um 
ford. Choro vadovas - Česlo
vas Radžiūnas. Solistai: D ai
nius Stmbras, Laimonas Pau- 
tien ius, Joana G edm intaitė, 
Egidijus Dauskurdis, Arūnas 
M alikėnas, R afailas K arpis, 
K ęstu tis  A lč iau sk is , Jo v ita  
Vaškevičiūtė, Edmundas Sei
lius, Audrius Rubežius ir L ie
tuvos operos choras.

Klaipėdos valstybinis mu
zikinis teatras po 2 metų per
traukos pradėjo gastroles Vil
niuje. Klaipėdiečiai į sostinę at
vežė įvairių žanrų spektaklius, 
tarp jų  - ir lietuvišką Vidmanto 
Bartulio operą "Aušrinė". De
šimties scenų kūrinyje pasako
jam a apie neatmenamus laikus, 
kai dievai ir žmonės gyveno 
greta. Mirus tėvui, broliai dali
josi turtą. Trečiasis brolis nesi- 
vėlė į turto dalybas. Jis, žiūrė
damas į dangų, tematė savo gy
venimo svajonę ir didžiąją mei
lę - Aušrinę ir iškeliavo jos ieš
koti. Klausytojams bus ir kitas 
spektaklis - m uzikinė dram a 
"Aistrų šėlsmas", pagal Geor
ge Gershwin m uziką ir dar ki
tas Johann Strausso "Vienos 
kraujas" spektaklis. Vaikams 
duota V. Konstantinovo opera 
"Ką senelis padarys, viskas bus 
gerai". "Vilnius nuo Klaipėdos 
kur kas 'arčiau' nei Klaipėda 
nuo Vilniaus. Tad jaučiame pa
reigą supažindinti vilniečius su 
naujausiais Klaipėdos muziki
nio teatro pastatymais. Norime 
būti žinomi, matomi ir pelnyti 
žiūrovų simpatijas", - teigia te 
atro vadovė Audronė Žigaity- 
tė-Nekrošienė.

http://www.lrt.lt
http://www.dainusvente.lt
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KETVIRTOJO LIETUVOS 
PREZIDENTO INAUGURACIJA

MININT BRIG. GENEROLO 
JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO 

100-ĄSIAS GIMIMO METINES

Prof. Ona Voverienė

Pasilikot jauni, dainose amžini,
Partizanai, sūneliai Tėvynės...

Kovo 13 dieną Lietuvos ka
ro akademijos kiemelyje ir ra
movėje iškilmingai pažymėtos 
Jono Žem aičio, vadovavusio 
Žemaitijos partizanų būriams, 
o nuo 1949 m. vasario 16 die
nos ir visam Lietuvos partiza
niniam judėjimui bei Lietuvos 
valstybei pogrindyje, 100-osios 
gimimo metinės.

Visus įeinančius į Karo aka
demijos teritoriją maloniai pa
sitiko šventinėmis uniformomis 
pasipuošę budėtojai, kiekvieno 
lietuvio širdį pripildydami pa
sididžiavimu mūsų kariuomene 
ir būsimais karininkais. Karo

Ketvirtojo Lietuvos prezidento pripažinimo iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos prez. Valdas Adamkus, Atkuriamojo Seimo pirm. prof. Vy
tautas Landsbergis (de facto  to meto prezidentas), Lietuvos mi
nistras pirm. Andrius Kubilius, Lietuvos kariuomenės vadas gen. 
Valdas Tautkus, Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, pa
skelbtojo prezidento dukterėčios Aušra Vilkienė, Rūta Juškaitė ir 
Lietuvos kariūnai. www.president.lt

akademijos kiemelyje buvo su
rengta iškilminga rikiuotė. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus, At
kurtosios L ietuvos pirm asis 
P rez id en tas  p ro f. V ytau tas 
Landsbergis, ministras pirm i
ninkas Andrius Kubilius, kraš
to apsaugos ministrė Rasa Juk
nevičienė, Lietuvos kariuome
nės vadas brig. gen. Valdas Tut
kus, kiti aukšti vyriausybės ir 
kariuom enės vadai, Lietuvos 
Laisvės kovotojų sąjungos Ta
rybos pirmininkas mjr. Jonas 
Čeponis, Laisvės kovų daly
viai, J. Žemaičio-Vytauto ben
dražygiai.

Sugiedojus Lietuvos him ną 
buvo  p e rsk a ity ta  L ie tu v o s 
Laisvės kovų sąjūdžio Lietu
vos Nepriklausomybės dekla
racija, kurią eidami mirti 1949 
m. vasario 16 dieną patvirtino 
ir paliko savo Tautai visų L ie
tuvos partizanų apygardų va
dai. Stiprų įspūdį paliko pakar
toti J. Žemaičio A ukščiausia
me Teisme pasakyti paskuti
nieji žodžiai, kuriuose jis oriai 
patvirtino savo meilę Tėvynei, 
sm erkdam as okupantus ir jų  
režimą, reikšdamas viltį, kad jo  
ir jo  bendražygių devynerius 
metus trukusi kova anksčiau ar

(Iš Lietuvos partizanų dainos)

vėliau duos savo rezultatus -  
L ietuva taps laisva ir nepri
klausoma.

Lietuvos partizanų, trem ti
nių, šaulių ir kitų laisvės ko
votojų kapelionas mons. A l
fonsas Svarinskas, pašventi
nęs Lietuvos ketvirtojo prezi
dento b are lje fą  (skulptorius 
Liutauras Serapinas) ant Karo 
akadem ijos ram ovės sienos, 
kalbėjo: „Turime atsiprašyti 
visų žuvusiųjų Lietuvos parti
zanų ir ypač partizanų apygar
dų vadų, kad iki šiol neįvyk- 
dėme vieno pagrindinių jų  pa
sirašytos Deklaracijos straips

nių -  ne tik nenubaudėme ko
munistinio režimo kolaboran
tų, bet ir atidavėme jiem s val
džią atkurtoje Nepriklausomo
je  Lietuvoje“ . Kunigas kvietė 
siekti teisingum o, grįžti prie 
Dievo, nes tik Dievas yra m ū
sų jėga  ir stiprybė, prieglauda 
nuo visų nelaimių.

Iškilm ingą m inėjim ą p ra
dėjęs Karo akademijos rekto
rius gen. Edvardas M ažeikis 
džiaugėsi Karo akadem iją pa
siekusia žinia, kad iki šiol va
dintas „partizanų prezidentu“, 
„okupuotos Lietuvos preziden
tu“ ir netgi „žuvusiųjų prezi
dentu“ brig. gen. Jonas Žem ai
tis buvo pripažintas visos L ie
tuvos Prezidentu -  Lietuvos 
kariuomenei tai didelė garbė. 
Lietuvos karininkų mokytojas 
suabejojo, ar daug m ūsų kar
tos karininkų galėtų tiek metų 
ir taip stoiškai ištverti pogrin
džio, kovos, nuolat gresiančių 
pavojų ir gyvenimo bunkeriuo
se sąlygas, kokiomis teko gy
venti ir kovoti Lietuvos parti
zanam s. „Tie, kurie dėvim e 
uniformą, turėtum e paklausti 
savęs, ar aš taip galėčiau? Jei
gu atsakymas būtų „galėčiau“ 
-  jis  pateisintų partizanų ka
riuom enės vado ir L ietuvos

Prezidento Jono Žemaičio-Vy
tauto viltis“ .

Lietuvos prezidentas Val
das Adam kus, priminęs skau
džias okupacijos pamokas, ak
centavo, kad iškiliausi to m e
to Lietuvos sūnūs ir dukros pa
tyrę skaudžiausią dalią ir tapę 
Tautos didvyriais, nesiekė šlo
vės, o tik vykdė pareigą Tėvy
nei ir priesaikai. Tarnystė pa
reigai buvo grindžiam a am ži
nosiomis Tautos vertybėmis -  
sąžine ir orumu, meile Tėvy
nei, tiesos ir teisingumo siekiu. 
Už tas vertybes Laisvės kovos 
dalyviai sutiko žūti, bet jų  ne
išduoti. Istorija liudija, kad tik
ri idealai -  yra vieninteliai, ku
riais g rindžiam as Tautos ir 
Valstybės išlikim as. Laisvės 
kovotojai sugebėjo idealizm ą 
paversti patriotizmu, aukščiau
siu kiekvieno kario siekiu, ku
rį realizavus einama į Am žiny
bę. Jonas Žem aitis-V ytautas 
savo gyvenimu ir kova am ži
nai išliks lietuvių Tautos at
mintyje: knygose, kino filmuo
se, dramos kūriniuose, mene, 
visų m ūsų širdyse.

Atkuriamojo Seimo pirmi
n in k as , eu ro p a rlam en ta ra s  
prof. Vytautas Landsbergis 
akcentavo gen. Jono Žemaičio 
strateginį protą, pareigos ir at
sakomybės už savo Tėvynės li
kim ą jausmą. Jis žinojo, už ką 
kovoja, nors ir žinojo, kad žus. 
Tokią sam pratą šiandien jau  
pradedame suvokti. Ir tas gra
žus proto ir širdies derinys tu 
rėtų išaugti į gražų ir galingą 
medį, kuris padės išsaugoti Lie
tuvos nepriklausomybės tęsti
numą. To medžio sėkla buvo 
pasėta 1949 metų partizanų De
klaracijoje, kuri tapo ne tik is
toriniu faktu, bet ir 1999 m e
tais Lietuvos valstybės teisiniu 
aktu. Jo tekstas turi būti suvo
kiamas ne tik kaip visuma, bet 
ir privalu vykdyti kiekvienąjos 
straipsnį.

Prof. Vytautas Landsbergis 
akcentavo, kad pasipriešinimo 
kovoje dalyvavo ne tik vyrai su 
ginklu rankose, bet ir moterys, 
kurdamos eiles, dainas, jas dai
nuodamos Lietuvos kaimuose 
ir miesteliuose, jų  mokydamos 
vaikus, jiem s skiepydamos su
pratimą, kad vienintelė ir teisėta 
Lietuvos valdžia yra ne ta, kuri 
valdo, o ta, kuri yra pogrindyje 
ir kuri kovoja. Žinodamas visa 
tai net NKVD monstras Berija 
pagarbiai elgėsi su Jonu Žemai
čiu, vadino j į  „Lietuvos pasi
priešinimo vadu“, pripažino po
grindyje veikusios valstybės 
egzistavimą, kvietė bendradar
biauti. T ą turi suprasti kiekvie
nas. Si iškilminga diena, -  kal
bėjo Lietuvos Prezidentas de 
facto, -  tai valstybės ir kariuo
menės stiprios jungties liudiji
mas ir neturime leisti tai jung
čiai susilpnėti“ .

Krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė teigė, kad 
m elas negali nugalėti tiesos.

Bareljefas ketvirtajam Lietuvos prezidentui generolui Jonui Že
maičiui-Vytautui. L.Siugždienės nuotr.

Tiesa nugali melą. Tiesa buvo 
fiksuota Deklaracijoje. Tiesa -  
tai Lietuvos atkurta nepriklau
somybė. Teisingumas -  tai Jo
no Žemaičio-Vytauto skulptū
ra Kauno Karo muziejaus so
delyje. Tiesa -  tai ir Jono Že
maičio bareljefas, kurį šiandien 
pašventinome ant Karo akade
m ijos ram ovės sienos. Tiesa 
bus atkurta ir tada, kai bus pa
skelbti valstybiniu mastu Lie
tuvos nepriklausomybės signa
tarais visi žuvusieji už Lietuvos 
laisvę partizanų apygardų va
dai, pasirašę 1949 metų Dekla
raciją. Tiesa bus ir tada, kai at
statysime Jono Žemaičio-Vy
tauto, Lietuvos prezidento „rū
m us“ -  jo  bunkerį Šimkaičių 
miške ir j į  galės lankyti Lietu
vos m oksleiviai ir studentai, 
gaivinti atmintį ir siekti teisin
gumo visose gyvenimo srityse.

K ariuom enės vadas brig. 
gen. ltn. Valdas Tutkus pa
sveikino partizanus ir Laisvės 
kovotojus ir pažymėjo, kad de
vyniolik tais L ietuvos nep ri
klausomybės metais švenčia
me jų  kovos pergalę. Sausio 
13-osios įvykiai parodė, kad 
dabartinė lietuvių karta galėtų 
pakartoti partizanų žygdarbį: 
esame pralaimėję daug kovų, 
tačiau lietuvis niekada nepra
laimėjo karo. Mes įstojome į 
Europos Sąjungą ir NATO ne 
dėl to, kad bijome rusų, o dėl 
to, kad gerbiam e civilizuoto 
pasaulio vertybes, mums bran
gi tikra europietiška dem okra
tija  ir jos iškovojimai. Simbo
liška, kad šios aukštosios m o
kyk los studen ta i, pasirinkę 
garbingiausią profesiją -  ginti

m ūsų kraštą, aplaistytą parti
zanų  krauju , patys p irm ieji 
švenčia Lietuvos Prezidento J. 
Žemaičio-Vytauto inauguraci
ją. Jo dvasia išliks kiekvieno 
Lietuvos kario širdyje.

LLKS Tarybos p irm inin
kas, buvęs partizanas Jonas 
Čeponis pažymėjo, kad parti
zanų atsakomybės, pareigos ir 
ištikimybės jausmus ugdė stip
ri lietuviška šeima, mokykla, 
visa tuometinė lietuviška ap
linka. T ik s tip rio s  dv asio s 
žmonės dėl tautos ir Lietuvos 
Nepriklausom ybės galėjo iš
tverti kančias, tremtį, artim ų
jų  žūtis. Partizanas priekaišta
vo Nepriklausom os Lietuvos 
buvusiem s vadovam s, leidu- 
siems paniekinti partizanų au
kas, išleidžiant paskvilį, nieki
nantį švenčiausius tautos jaus
mus -  knygiūkštę „Žali“ .

Su generolo  J. Žem aičio 
biografija ir jo  kova su okupan
tais supažindino jo  dukterėčios 
Aušra Vilkienė ir Rūta Juš
kaitė. Auditorija jas sutiko aud
ringais plojimais. Istorikas Ro
mas Batūra supažindino susi
rinkusiuosius su J. Žemaičio 
vadovauto partizanų būrio, vė
liau rinktinės, dar vėliau Jung
tinės Kęstučio partizanų apy
gardos kovų vietomis.

Ramovės fojė veikė gen. Jo
no Žemaičio-Vytauto fotonuot
raukų ir išlikusių dokumentų pa
roda. Iškilmingo ir įspūdingo 
renginio pabaigoje Karo akade
mijos šeimininkai, karo pedago
gikos profesoriai ir karininkai 
konferencijos svečius pakvietė 
į kartų susitikimą pabendrauti 
prie arbatos puodelio. XXI amžius

http://www.president.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 19 d., sekmadienį, 11:30 v.r. - Atvelykio vaišės 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

BIR ŽELIO  14 d., sekm adienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo  
birželio (1941 m.) pam inėjim as ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukankintus lietuvius, latvius ir estus, Dievo Motinos 
bažnyčioje. Po pam aldų subuvimas parapijos salėje. Rengia  
Cleveland)) Baltieeių Komitetas.

ATIDENGTA ATMINIMO LENTA 
PRIEŠ 90 METŲ ŽUVUSIAM 

PIRMAJAM SAVANORIUI P. EIMUČIUI
K a u n a s , kovo  26 d. 

(LGĮTIC). Prie Kauno jaunimo 
mokyklos, kuri 1999 metais pa
vadinta už Lietuvos nepriklau
somybę 1919-ųjų kovą žuvusio 
kario Prano Eimučio vardu, ket
v irtad ien į atidengta prie ak
mens pritvirtinta atminimo len
ta. Mokyklos muziejuje įreng
ta N epriklausom os Lietuvos 
kariuomenės istorijos ekspozi
cija pasakoja ir apie P. Eimu
čio žūtį.

Pranas Eim utis gimė 1897 
m eta is  R ase in ių  ap sk ritie s  
A riogalos valsč iaus R ajun- 
cišk ių  kaim e. N uo m ažum ės 
dirbo žem ę, o 1915-aisiais, 
artėjant frontui, pasitraukė į 
R usijos gilum ą. Buvo m obi
lizuo tas į R usijo s caro k a 
riuom enę, dalyvavo Pirm ojo 
pasaulinio karo m ūšiuose su 
vokiečiais. 1917 m. baigė au
to m o b il in in k ų  m o k y k lą  
M askvoje. Į L ie tuvą sugrįžo
1918 m etų  pabaigoje. 1919 
m. sausio 11 d ieną savanoriu 
įstojo į L ietuvos kariuom enę. 
Paskirtas į Kauno kom endan
tūros dalinį.

N etrukus lemtis jam  sutei
kė p rogą  pasižym ėti pasiau
kojančiu  didvyriškum u. Tai 
įvyko tų  p ač ių  m etų  kovą. 
Tuom et, kai p rasidė jus k o 
vom s už L ietuvos neprik lau
som ybę, p irm ąją  delegaciją  
iš u ž s ie n io  į m ū sų  k ra š tą
1919 m etų  pavasarį atsiuntė 
Jungtinės Valstijos. K ovo 15 
d. kom isija apsigyveno K au
ne, "M etropolio" v iešbutyje.

B eje, tuo  m etu  d id ž io ji 
krašto dalis dar buvo okupuo
ta vokiečių. Bet kokie atgim s
tančios Lietuvos valstybės sa
varankiški žingsniai kėlė oku
pantų nepasitenkinim ą. Suži
noję, kad Kauno "M etropoly
je" apsistojo "Am erican R e
lie f Com m ission" delegatai, 
vokiečių kareiviai pirmiausiai 
nuplėšė nuo fasado sveikini
mo plakatus ir sudegino A m e
rikos v ė liav ą . B rendo  g in 

kluota konfrontacija.
K ovo 18 dienos popietę  

v o k ieč ių  k a re iv ia i p rad ėjo  
būriuotis prie viešbučio du
rų, k u r s tovėjo  K auno  k o 
m en d an tū ro s  m o k o m o sio s  
kom andos kariai. A m erik ie
čių  tuo m etu viešbutyje ne
buvo. A pie 15 valandą sargy- 
bon stojo eiliniai Pranas E i
m utis ir Juozas S trim aitis . 
Kaip tik tada prie "M etropo
lio" priartėjo  40-50 vokiečių  
kareiv ių  būrys ir privažiavo 
autom obilis, iš kurio iššokęs 
vokiečių  savanorių bataliono 
t r e č io s io s  k u o p  os v i r š i la  
H ansas Sasas įnirtingai ver
žėsi prie durų. Kai sargybi
niai kliudydam i jam  patekti į 
v iešbutį sukryžiavo šautuvus, 
jis  išsitraukė revolverį ir du 
kartus iššovė į P. Eim utį. Sar
gybinis m irė vietoje.

A ntrasis sargybinis šūvių 
išvengė, o jam  į pagalbą  at
bėgęs sargybos v iršin in k as 
peršovė vokiečių viršilai ran
ką. B et lietuvius karius tuoj 
pat apsupo ir nuginklavo 7-8 
vokiečiai. Sargybos v iršin in
k ą  jie  m ėgino nusivesti, ta 
čiau pakeliui sutiko lietuvių  
karininką, kuris atėm ė įkaitą  
ir kartu su juo  grįžo prie v ieš
bučio.

Kitos dienos ry tą  prie Įgu
los bažnyčios pradėjo rinktis 
daugybė žm onių pagerbti žu
vusį P. E im utį. Į pasku tin iąją  
kelionę jis  palydėtas kovo 21 
dieną. Tokių iškilm ingų lai
dotuvių, kurios kartu  tapo ir 
protesto dem onstracija, K au
nas nebuvo m atęs.

1923 m etų  liepą P. E im u
tis po m irties apdovanotas I 
laipsnio Vyčio K ryžium i.

A tkūrus L ietuvos n ep ri
klausom ybę, prie "M etropo
lio" sienos pritv irtin ta lenta: 
"Čia 1919.III.18 garbingai 
žuvo kom endantūros karei
vis Pranas E im utis, ginda
m as J u n g tin ių  A m erik o s  
Valstijų m isiją" .

A.f A.
ČESLOVAS MICKŪNAS
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davimas, kad gyventų kartu. Pareigos įskaitytų lietuviško mais
to gaminimą, maisto ir kitų reikmenų pirkimą, namų ir lauko 
tvarkymą, vaistų priežiūrą, vairavimą, bendrą priežiūrą ir ben- Visiems aukotojams
dravimą. Prašom kreiptis nuoširdžiai dėkojame

Daną 1 (248) 557-3641.

VILNIAUS UNIVERSITETO  
430-M EČIO PROGA

V iln iu s , b a lan d ž io  1 d. 
(LG ĮTIC ) V ienas sen iausių  
Europoje Vilniaus universite
tas mini 430 m etų sukaktį. Ta 
proga universiteto bibliotekos 
P. Smuglevičiaus salėje eks
ponuojam as M artyno M až
vydo "Katekizmo" origina
las . Tai vienintelis šalyje pir
m osios knygos lietuvių kalba 
originalas.

Lietuvos didysis kunigaikš
tis ir Lenkijos karalius Stepo
nas Batoras 1579-ųjų balan
džio 1-ąją išdavė Vilniaus aka
demijos atidarymo privileginį 
raštą, o popiežius G rigalius 
XIII dar po pusmečio išleido 
bulę, patvirtinančią, kad jėzu i
tų  kolegija pripažįstama uni
versitetu.

Biblioteka yra svarbi Vil
niaus universiteto dalis, turin
ti senas tradicijas ir tu rtingą 
paveldą. Čia ir saugomas M. 
Mažvydo "Catechismusa pras- 
ty szadei...", išleistos 1547 m. 
Karaliaučiuje, vienas iš origi
nalų. Antrasis iki šių dienų iš
likęs nepaprastai svarbios m ū
sų raštijai knygos egzem plio
rius saugomas Lenkijos Toru- 
nės universiteto bibliotekoje.

Žinoma, kad 1547 m. buvo 
išspausdinta apie 200 šios kny
gos egzem plio rių . V iln iaus 
un iversiteto  b ib lio tekos eg
zempliorius 1957 m. mainais 
buvo gautas iš Odesos (Ukrai
na) M. Gorkio mokslinės bib
liotekos.

Vilniaus universiteto bib
liotekos fonduose sukaupta 5,4 
mln. leidinių, iš jų  beveik 430 
tūkst.- senų ir retų knygų, že
mėlapių, atlasų bei rankraščių.

Labai. lątikĮąin

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ir kito 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 
artimieji jiems užsakys, Dzrvą ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus II-os klasės paštu 
JAV siunčiamą D irvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ii' Kanadoje moka 57 do L.

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

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

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpą 
kulią lengva iškirpti, užpildui u  mums atsiųsti.

Dirvoj leidėjai

Paval dė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris
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Vašingtone kovo 21 dieną vykusio kasmetinio, septintojo Lietuvos Respublikos ambasados JAV 
organizuojamo krepšinio turnyro "Ambasados taurė 2009" nugalėtojai New York LAK “Ereliai” su 
ambasadoriumi Audriumi Brūzga. LR ambasados Vašingtone nuotr.

P.S. TIRE Inc.
Com 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  Cleveland, O H  44119

VAŠINGTONE VYKO TRADICINIS KREPŠINIO TURNYRAS 
AMBASADOS TAUREI LAIMĖTI

Bell Senior H igh/Lincoln 
Middle School mokyklos spor
to rūmuose Vašingtone kovo 
21 dieną vyko kasmetinis, jau  
septintasis Lietuvos Respubli
kos am basados JAV organi
zuojam as krepšinio turnyras 
"Ambasados taurė 2009".

Šiais metais ambasados tur
nyrą laimėjo ir Lietuvos krep
šinio federacijos įsteigtą taurę 
po atkaklios kovos finalinėse 
varžybose iškovojo New York 
LAK "Ereliai", kurie rezulta
tu 56:43 nugalėjo New Jersey 
"Liepsna 1". Rezultatyviausiai 
nugalėtojų gretose žaidė Armi
nas Urbutis, kuris pelnė 24 taš
kus. Jis tapo ir naudingiausiu 
turnyro žaidėju bei buvo apdo
vanotas Vašingtono "Wizzards" 
kom andos ža id ė jo  D ariaus 
Songailos įsteigtu prizu - var
diniais marškinėliais su parašu. 
Geriausiu snaiperiu pripažintas 
taip pat New York atstovavęs 
Žygimantas Šeštokas, kuris fi
nale pelnė 11 taškų. Taikliosios 
rankos savininkui įteiktas Vil
niaus "Lietuvos ryto" krepšinio

klubo žaidėjo M indaugo Lu- 
kauskio įsteigtas prizas - vardi
niai marškinėliai su parašu. Ge
riausiu turnyro vidurio puolėju 
tapo turnyro finalininkės New 
Jersey "Liepsna 1" aukštaūgis 
Alvydas Tenys, kuriam įteikti 
"Lietuvos Ryto" žaidėjo M ari
jono Petravičiaus marškinėliai 
su parašu. Prizas "Už garbingą 
krepšinį" (Fair Play) - LKL 
čempionų Kauno "Žalgirio" ke
puraitė su žaidėjų parašais - 
įteiktas Vašingtono "Vėjas" žai
dėjui Vytautui Janaščiui.

Trečioji vieta turnyre atite
ko Connecticut "Ąžuolams", 
kurie rezultatu 27:24 nugalėjo 
New York LAK "Vilkus".

Po varžybų atsinaujinusio
je  Lietuvos Respublikos amba
sadoje Vašingtone vykusioje 
vakaronėje turnyro dalyvius ir 
žiūrovus pasveikino LR amba
sadorius JAV Audrius Brūzga. 
"Smagu matyti, kad Lietuvos 
krepšinis išeivijoje nepraran
da patrauklumo ir profesiona
lumo, kad krepšinis vis dar yra 
Lietuvos išskirtinis bruožas" -

sakė A. Brūzga.
Krepšinio turnyre dalyva

vo 10 komandų: iš N ew  York, 
Vašingtono, Baltim orės, New 
Jersey, Connecticut bei Long 
Island.

Krepšinio turnyrą rėmė ir 
prizus įsteigė "A.Sabonio Žal
girio krepšinio centras", krep
šinio klubas "Lietuvos rytas" 
ir JAV nacionalinėje krepšinio 
lygoje (NBA) rungtyniaujanti 
Vašingtono "Wizards" ekipa, 
Lietuvos rinktinės krepšinin
kai Darius Songaila, M arijo
nas Petravičius bei Mindaugas 
Lukauskis, Šiaurės Amerikos 
lie tu v ių  fiz in io  lav in im o ir 
sporto sąjunga (ŠALFASS), 
bendrovė "Omnitel", verslinin
kai Steve Sarnoff ir dr. Daiva 
Bajorūnas, LR  Garbės konsu
las San Francisco Dennis Gar
rison, bei Garbės konsulas Ro
chester (NY) Rimas Cesonis. 
Taurę ir specialius turnyro lai
m ėto jų  m edalius pagam ino  
Lietuvos krepšinio federacija.

LR Ambasada Vašingtone 
informacija

------------------------------------------- ;--------------------------------------

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš p riim da m i galutinį sprendimą apsilankykite

šiose internet o svetainėse, arba paskambinkit 

LINU M ILIO LIlI • 216-387-3204
I i n a s @  f i x  le tT e a l ly .c o m

C leve I u r idl limvin cM afkrl cut
vtidhurnOb u»Hnnc» -corn

wrww 1ivlcrR com
H  v k r  Kraity Group. Inc.

I innv Mulloli* • Mob. Tcl. - 216-3*7-3204

“PADARIAU DAUGIAU NEGU SVAJOJAU”
P ažadą pasiek ti pasaulio  

rekordą Lenkijoje ištesėjusi 
S im o n a  K ru p e c k a itė  ja u  
mąsto apie naujus iššūkius. Su 
trim is pasaulio dviračių treko 
čem pionato m edaliais nam o 
sugrįžusi planetos rekordinin
kė 26 m etų S. K rupeckaitė tu 
rės beveik septynių m ėnesių 
atostogas.

Pasaulio čempionate iš vi
so Lietuvos rinktinė iškovojo 
apdovanojimus keturiose rung
tyse -  v ieną aukso ir tris bron
zos. Daugiau medalių pelnė tik

ratvecv 1 mporty
IVe Šell koldūnui
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
I Vines, B e e r  &  Waters
Candies, Gifts and More!
794 East 185th S t.’ 216-531-6720

britės (7) ir australės (5).
S. Krupeckaitė įspūdingą 

pasirodymą pasaulio pirmeny
bėse pradėjo iškovodama auk
są ir pasiekdama pasaulio re
k ord ą  5 00  m asm en in ėse  
lenktynėse (33,296 sek.). Po to 
ji pelnė bronzos apdovanojimą 
komandų sprinte kartu su Gin
tare G aivenyte ir tokios pat 
spalvos medalį 200 m sprinte.

Grupinio sprinto S.Krupec- 
kaitė nebaigė -  gripas privertė 
j ą  trauktis iš kovos ir lietuvei 
įskaityta 12-oji vieta. LRT

letTeally.com

