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PASIRAŠYTA BRANDUOLINIO 
NUSIGINKLAVIMO SUTARTIS

Praha, balandžio 8 d. 
(ELTA). JAV ir Rusijos prezi-
dentai Barack Obama ir Dmitrij 
Medvedev Prahos pilyje pasira-
šė branduolinio nusiginklavimo 
sutartį.

Vašingtonas ir Maskva šia 
sutartimi įsipareigoja per atei-
nančius septynerius metus savo 
branduolinių užtaisų skaičių 
sumažinti nuo 2 tūkst. 200 
iki 1 tūkst. 500. Nešančiųjų 
sistemų – raketų, povandeninių 
laivų ir lėktuvų skaičius bus 
sumažintas perpus – iki 800 
kiekvienoje šalyje.

Naujoji sutartis pakeis 
1991-aisiais pasirašytą ir pra-
ėjusį gruodį nustojusį galioti 
START susitarimą dėl strate-
ginių puolamųjų ginklų maži-
nimo. Kad sutartis įsigaliotų, 
ją dar turės ratifikuoti abiejų 
šalių parlamentai.

B. Obama vakare susitiko ir 
su 11 Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių vadovais ar prem-
jerais.

JAV valstybės sekretorės 
Hillary Clinton teigimu, nau-

joji START sutartis sumažina 
branduolinio ginklo ir terorizmo 
keliamą pavojų. Savo straipsny-
je vokiečių laikraščiui Berliner 
Zeitung ji sutarties pasirašymą 
pavadino vienu iš kelių konkre-
čių žingsnių, „kurių Jungtinės 
Valstijos imasi, kad įgyvendintų 
B. Obamos pažadą padidinti 
JAV ir viso pasaulio saugumą“. 
Šis susitarimas rodo JAV ryžtą 
„vykdyti savo įsipareigojimus 
dėl branduolinio ginklo nepla-
tinimo“, teigiama straipsnyje. 
Kartu H. Clinton pabrėžė, kad 
Vašingtonas dar niekada nebuvo 
taip ryžtingai nusiteikęs ginti 
savo ir savo sąjungininkų inte-
resus. JAV valstybės sekretorė 
taip pat pareiškė, kad sutartis 
„neapribos mūsų priešraketinės 
gynybos planų“.

B. Obamai naujosios START 
sutarties pasirašymas yra pirmo-
ji labai svarbi pergalė užsienio 
politikoje nuo kadencijos pra-
džios 2009-ųjų sausį. Be to, tai 
yra ženklas, kad JAV ir Rusijos 
santykiai pagaliau vėl šiltėja.

JAV prezidentas Barackas 

JAV sprendimą nekviesti 
jokių oficialių ES asmenų į 
aukščiausiojo lygio susitikimą 
saugumo klausimais Prahoje 
kai kurie pareigūnai Briuselyje 
traktuoja kaip dar vieną ES 
pažeminimą, rašo euobserver.
com.

JAV vadovas Baracka 
Obama balandžio 8 d. Čekijos 
sostinėje pasirašė branduoli-
nių ginklų mažinimo sutartį 
su Rusijos prezidentu, vėliau 
šeimininko teisėmis dalyvaus 
oficialiame priėmime su 11 
valstybių ir vyriausybių vado-
vais iš atrinktų Europos šalių.

Į svečių sąrašą įtrauk-
tos Bulgarija, Kroatija, pati 
Čekijos Respublika, Estija, 
Vengrija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Rumunija, Slovakija 
ir Slovėnija. Tačiau į susitiki-
mą nebuvo pakviesti aukščiau-
si ES pareigūnai – nei naujoji 
ES užsienio reikalų ministrė 
Catherine Ashton, nei naujasis 
ES prezidentas Hermanas Van 
Rompuy.

Baltieji rūmai pareiškė, kad 
oficialių pietų metu D. Obama 
mėgins suprasti unikalią bu-

vusių komunistinių ir Sovietų 
Sąjungos šalių perspektyvą, 
susijusią su Europos saugumo 
klausimu.

Pastaruoju metu Rytų 
Europos šalims kelia nerimą 
tai, kad JAV, panašu, svarbiau-
siais laiko santykius su Maskva 
ir atsižada planų steigti naujas 
karines bazes Lenkijoje ir 
Čekijos Respublikoje.

Be to, B. Obama atšaukė 
JAV–ES aukščiausiojo lygio 
susitikimą, kuris gegužės mėn. 
turėjo vykti Madride. JAV ir 
ES pareigūnai vėliau nuspren-
dė aukščiausiojo lygio susiti-
kimus rengti ne reguliariai, o 
tik tuomet, kai atsiras abipusis 
poreikis.

Tai tapo iššūkiu Ispanijos 
prezidentavimui ir privertė 
suabejoti, ar Vašingtonas vis 
dar laiko Europos Sąjungą 
svarbia žaidėja pasaulio poli-
tikos arenoje.

Balandžio 8 d. oficialiame 
pareiškime Europos Sąjunga 
sumenkino Prahos susitikimo 
svarbą.

„JAV palaiko reguliarius 
santykius su valstybėmis narė-
mis ir mes neprivalome į juos 
kištis, taip pat neprivaloma 
mūsų kviesti į visus tuos susi-
tikimus, todėl tai mums tikrai 
nėra neigiama informacija“, – 
pasakė komisijos narys.

JAV prezidentas B. Obama (dešinėje) pasitinka Lietuvos premjerą 
A. Kubilių.                                                              EPA-ELTA nuotr.

Obama balandžio 8 d. patikino 
anksčiau sovietiniam blokui 
priklausiusias Vidurio Europos 
valstybes, kad gerėjant santy-

JAV prezidentas Barack Obama ir Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev balandžio 8 d. Prahoje 
pasirašo branduolinio nusiginklavimo sutartį. Šią sutartį dar turi patvirtinti šalių parlamentai.      AP

kiams su Rusija Vašingtonas 
nepaliks jų nuošalėje, pranešė 
Čekijos vyriausybės vadovas.

Balandžio 9 d. B.Obama 

surengė pasitarimą su Čekijos 
prez. Vaclav Klaus ir premje-
ru J.Fischer, po kurio grįžo į 
Vašingtoną.                     

Į „EUobserver“ klausi-
mą, ar susitikimą Prahoje 
Briuselis traktuos kaip dar 
vieną ES ignoravimo faktą, 
JAV diplomatas pasakė: „Ir 
JAV prezidentas, ir valstybės 
sekretorė kalbėjo apie ES 
svarbą Jungtinėms Valstijoms. 
Užmegzdami vienus santy-
kius, mes nemėginame sumen-
kinti ar nutraukti kitų.“

Tačiau ne visi Briuselio pa-
reigūnai šiuos įvykius vertina 
pozityviai.

„Šiuo laikotarpiu, kai 
Europos Sąjunga siekia su-
formuoti užsienio politikos 
struktūras taip, kad turėtų 
didesnę įtaką pasauliniu lygiu, 
šis susitikimas, į kurį ji nebu-
vo pakviesta, reiškia visišką 
pralaimėjimą ir valstybėms 
narėms, kurios dalyvavo susi-
tikime, ir Europos Sąjungai“, 
– pasakė liberalų grupės ES 
parlamente vadovas ir buvęs 
Belgijos ministras pirmininkas 
Guy Verhofstadt.

„Šie pietūs dar kartą pa-
rodo, jog Europos Sąjungai 
reikia sukurti vieningą užsie-
nio politiką, kad prezidentas 
B. Obama žinotų, kam reikia 
skambinti ar ką kviesti pietų.“

Žinomas ES diplomatas pa-
sakė: „Jis nevyko į Madridą. O 
dabar štai tokio pobūdžio susi-
tikimas Prahoje. Nenuostabu, 
kad kyla klausimų [ar B. 
Obama vis dar laikosi įsipa-
reigojimų Europos Sąjungai].“

AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMĄ 
BRIUSELIS LAIKO ĮŽEIDIMU

Praha, balandžio 8 d. 
Vakare Čekijos sostinėje 
Prahoje Ministras Pirmininkas 
Andrius Kubilius dalyva-
vo Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių ir vyriausybių va-
dovų susitikime su Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidentu 
Barack Obama.

Kaip pažymėjo Lietuvos 
Premjeras, susitikime paaiš-
kėjo, kad JAV Prezidentas 
labai gerai žino mūsų regiono 
ir visos Europos problemas, o 
Amerikos vykdoma „perkrovi-
mo“ politika Rusijos atžvilgiu 
siekiama modernizuoti šią šalį.

Susitikime, kuris buvo 
surengtas po to, kai JAV 
Prezidentas Barack Obama 
su Rusijos prezidentu Dmitrij 

Premjeras A. Kubilius:
JAV PREZIDENTUI ŽINOMOS  

MŪSŲ REGIONO PROBLEMOS
Medvedev pasirašė sutartį dėl 
branduolinės ginkluotės maži-
nimo, buvo aptariami saugumo 
klausimai.

Ministras Pirmininkas A. 
Kubilius susitikime pabrė-
žė šios sutarties simbolinę 
svarbą ir tai, kad Amerikos 
gebėjimai plėtoti raketinę 
ginkluotę praėjusiame am-
žiuje atvedė iki sovietų im-
perijos žlugimo.

„Amerikos gebėjimas plė-
toti raketinę ginkluotę iki 1990 
metų išsaugojo pasaulyje taiką 
ir neleido sovietų imperijai 
plėstis ir netgi atvedė ją iki pa-
baigos. Šiandien matome pa-
kankamai didelius ir globalius 
pasikeitimus tuose dalykuose, 
kurie mums ypatingai svarbūs. 

Amerikos politika ir diplo-
matija duoda tikrai didelius 
rezultatus“, – sakė Lietuvos 
Vyriausybės vadovas.

www.lrv.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Buvęs Lietuvos sostinės meras J. Imbrasas ir jo vadovau-
jama valdžia veikusi su prorusiškais „frontininkais”, sukaupė 
dabar Vilnių smaugiančias šimtamilijonines skolas. Vilniaus 
savivaldybės skolos siekia 770 mln. litų. Daugiau kaip pusė iš 
770 mln. litų Vilniaus skolos – buvusio mero J. Imbraso nuo-
pelnas. Vos per porą valdymo metų jis padidino sostinės skolas 
net 400 mln. litų.

Pirmasis Vilnių į skolas įklampinęs meras buvo „tvarkiečių” 
partijos steigėjas, tuometis konservatorius Rolandas Paksas. Iš 
jo miesto valdymą 2000 metais perėmusi valdžia paveldėjo arti 
60 milijonų litų savivaldybės skolų už šildymą ir kitas žmonėms 
paslaugas ir 100 milijonų litų siekiančių skolą mokytojų sumo-
kėtų, bet Vilniaus valdžios valstybei nepervestų fizinių asmenų 
pajamų mokesčių.

Elementarūs skaičiavimai rodo, kad visą sostinės skolų 
kuprą užaugino dabartiniai „tvarkdarių” vadukai. Galima tik 
svarstyti, kurio mero – R. Pakso ar J. Imbraso – laikais labiau 
buvo švaistomasi sostinės pinigais.

Stadiono statybai išleista jau pora šimtų milijonų litų, bet 
jis vis dar primena plyno lauko vaiduoklį. „Tvarkiečiai” buvo 
išpūtę stadiono statybos kainą iki daugiau nei pusės milijardo 
litų. Tikrintojai Vilniaus valdžios pažeidimus surašė 66-iuose 
puslapiuose. Valstybės kontrolė niekaip negalėjo surasti, kaip 
panaudoti 43 mln. litų – toliau patikėta išaiškinti prokuratūrai.

O daugiau kaip 200 mln. litų vertės neskaidrų statomos 
Balsių mokyklos koncesijos konkursą, kurį buvo laimėjusi R. 
Pakso tėvonija laikoma Telšių bendrovė „Vetrūna”, nutraukė 
jau naujoji sostinės valdžia ir tai leis miestui sutaupyti dešimtis 
milijonų litų.

Kokia dalis Vilniaus pinigų nusėdo į pačių „tvarkdarių” 
kišenę, galima tik spėlioti. Tačiau tauta turėtų dar prisiminti, 
kad Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai po šalies sostinės 
vicemero E. Lementausko lova prieš kelerius metus surado 200 
tūkstančių litų grynaisiais.

Vilniaus meras, konservatorius V. Navickas, paskelbė, kad 
dėl neskaidrių sprendimų ketina prašyti prokuratūros baudžia-
mojon atsakomybėn patraukti ir patį buvusį sostinės merą J. 
Imbrasą. Bet tapęs europarlamentaru, buvęs meras įgijo teisinę 
neliečiamybę ir dabar jis mėgina versti iš pareigų V. Navicką.

Akivaizdu, kad pašalinto prezidento R. Pakso vadovaujami 
„tvarkdariai” mėgina po savo vėliava sutelkti visas kuo nors 
nepatenkintas žmonių grupes – nuo pensininkų iki homofobų, 
bet ne tam, kad pagerintų paprastų žmonių gyvenimą. Lietuvos 
rytas, Nr.61 spausdindamas tik Lietuvos korupcijos dalį žinių, 
klausia, ar vilniečiai nori leisti, kad Lietuvos sostinę jau trečią 
kartą per pastarąjį dešimtmetį apiplėštų ta pati neatsakingų po-
litikierių gauja?

Prokurorai pamėgo operą. LR Generalinė prokuratūra kre-
čia Lietuvos operos ir baleto teatrą ir jo vadovų namus, tačiau įta-
rimų dėl pinigų iššvaistymo dar niekam nepareikšta. Prokurorai 
jau metus aiškinasi, kiek galėjo kainuoti atnaujinti to teatro sceną. 
Prokurorai ieškojo dokumentų, kurie liudytų neteisingą pinigų 
panaudojimą operos teatre ir generalinio direktoriaus Gintauto 
Kėvišo namuose ir pavaduotojo Kęstučio Minderio bei dar de-
vynių asmenų namuose. G. Kėvišas sako: „Darbų apimtis buvo 
tikrai didelė. Gal būt ir padarėme kokių nors klaidų, bet noriu 
pasakyti, kad tikrai nieko nedarėme piktybiškai”.

Lietuvos Seimas balandžio 8 d. atmetė Vyriausybės siūlytus 
vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų pakeitimus. 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės į valstybės kontrolierės 
pareigas pasiūlyta Giedrė Švedienė didžiausią dėmesį žada skirti 
ES finansinės paramos skaidriam ir efektyviam naudojimui, 
sėkmingam apskričių reformos įgyvendinimui, sklandžiam perė-
jimui prie naujos viešojo sektoriaus apskaitos, naujos valstybinio 
audito strategijos rengimui. 

Seimo pirmininkė Irena Degutienė kreipėsi į Etikos ir proce-
dūrų komisiją prašydama ištirti ir įvertinti parlamentaro Rimanto 
Sinkevičiaus, galimai neblaivaus pasirodžiusio Seime, elgesį.  

Lietuva kartu su Graikija ir Švedija siūlo dar šią savaitę 
sušaukti specialų Europos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) Nuolatinės tarybos posėdį ir apsvarstyti 
Kirgizijoje susidariusią situaciją. 

Reaguodamas į pastaruoju metu pasirodžiusius įtarimus 
dėl galbūt neskaidrios ar net nusikalstamos Finansinių nusikalti-
mų tyrimo tarnybos direktoriaus Romualdo Boreikos finansinės 
veiklos, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas Kęstutis Masiulis siūlo kuo 
greičiau svarstyti R. Boreikos nušalinimo nuo tarnybos klausimą. 
„Ar neatsitiks taip, kad net jei bus išaiškinti R. Boreikos vykdyti 
pažeidimai, jis nenubaustas atsistatydins ir dar gaus valstybinę 
pensiją?“, – piktinosi K. Masiulis.                         LRT, ELTA, VR

Washington, DC, ba-
landžio 7 d. Po prieštaringų 
Afganistano prezidento H. 
Karzai pasisakymų JAV gra-
sina atšaukti planuojamą jo 
vizitą į Vašingtoną.

Jei H. Karzai ir toliau taip 
kalbės, reikės svarstyti klau-
simą dėl vizito atšaukimo, 
pareiškė Baltųjų rūmų atsto-
vas Robert Gibbs. Kartu jis 
pabrėžė, kad kol kas gegužę 
planuojamas vizitas lieka pro-
gramoje.

H. Karzai neseniai savo 
p a s i s a k y m a i s  s u e r z i n o 
Vašingtoną. Jis, pavyzdžiui, 
pareiškė, kad su balsų klasto-
jimais Afganistano prezidento 

Kirgizijos prezidento ir vy-
riausybės funkcijos perduotos 
laikinajai liaudies vyriausybei, 
ketvirtadienį žurnalistams 
pareiškė laikinosios vyriausy-
bės vadovė Roza Otunbajeva, 
skelbia naujienų agentūra 
„Interfax“.

Kaip teigia politikė, šalies 
prezidentas Kurmanbekas 
Bakijevas nenori trauktis iš 
posto ir šalies pietuose buria 
savo rėmėjus. Paskutiniais 
duomenimis, per šalyje kilu-
sias riaušes žuvo daugiau nei 
70 žmonių ir dar 530 buvo 
sužeisti.

„Pasirašytas dekretas dėl 
prezidento ir vyriausybės įga-
liojimų perdavimo laikinajai 
liaudies vyriausybei. Laikinoji 
vyriausybė veiks pusę metų. 
Per tą laiką turi būti priimta 
naujoji Kirgizijos konstitucija, 
pakeisti rinkimų ir politinių 
partijų įstatymai“, – teigia R. 
Otunbajeva.

Laikinosios Kirgizijos vy-
riausybės vadovė sakė, kad 
turės keturis pavaduotojus: 
Almazbekas Atambajevas bus 
atsakingas už šalies ekonomi-
ką, Temiras Sarijevas už fi-
nansus ir kreditus, Omurbekas 
Tekebajevas už konstituci-
nę reformą, o Azimbekas 
Beknazarovas – už saugumo 
organus ir prokuratūrą.

R. Otunbajeva taip pat 
informavo apie parlamento 
paleidimą.

Kiek anksčiau opozicijos 

suformuota naujoji vyriausybė 
pareiškė, kad ją remia šalies 
ginkluotosios pajėgos, pasie-
nio apsauga ir milicija.

Apie tai per spaudos kon-
ferenciją pranešė už šalies 
gynybos reikalus atsakingas 
Ismailas Isakovas.

Nusiaubė dalį 
parlamento

Per riaušes nusiaubta dalis 
Kirgizijos parlamento pastato 
šalies sostinėje Biškeke, iš 
įvykio vietos informavo „RIA 
Novosti“ žurnalistas.

Kirgizijos sostinėje padeg-
tas ne vienas pastatas, siau-
biamos parduotuvės. Panaši 
situacija visoje šalyje.

R. Otunbajeva teigia, kad 
šalies ministras pirmininkas 
Danijaras Usenovas balan-
džio 7 d. jai perdavė paties 

KIRGIZIJOS VALDŽIA – LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS 
RANKOSE

Balandžio 6 d. Kirgizijoje kilo riaušės. Balandžio 8 d. šalyje buvo 
sudaryta laikinoji vyriausybė, kuriai vadovauja opozicijos vadovė 
Roza Otunbajeva. Į šios vyriausybės pusę perėjo armija ir milicija. AP

pasirašytą atsistatydinimo 
pareiškimą.

Nepaisant šalies sostinėje 
kilusio chaoso Biškeko meras 
Narimanas Tulijevas pareiškė, 
kad mieste bet kokiu atveju 
bus teikiamos svarbiausios pa-
slaugos ir veikia svarbiausios 
tarnybos.

Prezidentas Kurmanbekas 
Bakijevas pareiškė esąs pa-
sirengęs atsistatydinti, jeigu 
jam ir jo giminėms bus su-
teiktos saugumo garantijos. 
Be to, K. Bakijevas pareika-
lavo, kad jam būtų leista likti 
tėvynėje.

Neramumai Kirgizijoje 
prasidėjo dar praėjusį mėnesį, 
kai opozicija apkaltino šalies 
valdžią piktnaudžiaujant įga-
liojimais ir nesugebant užti-
krinti ekonomikos augimo ir 
stabilumo.                       ELTA

rinkimuose susijęs užsienis. Po 
to jis kalbėjo, kad Vašingtono 
planuojamą didelę operaciją 
prieš Talibaną Kandahare bū-
tina suderinti su vietos genčių 
vadais. Be to, H. Karzai išgąs-
dino Vašingtoną pagrasinda-
mas, kad pats prisijungs prie 
talibų, jei užsienis ir toliau jį 
nuolat kritikuos.

Vašingtono ir Kabulo san-
tykiai šiuo metu nėra patys ge-
riausi. JAV kaltina H. Karzai, 
kad jis nesiima pakankamai 
veiksmų prieš korupciją ir pre-
kybą opijumi. Taip pat kriti-
kuojamas prastas Afganistano 
ginkluotųjų pajėgų pasiren-
gimas.

ŠALTI SANTYKIAI

Lenkijos prem. Donald Tusk (kairėje) ir Rusijos prem. Vladimir 
Putin padėjo vainikus Katynėje.                                           Reuters

STALINAS KATYNĖJE 
ATSIKERŠIJO 

LENKAMS
Katynė, balandžio 7 d. 

(LRT). Rusijos ministras pir-
mininkas Vladimir Putin mano, 
kad Stalinas davė įsakymą su-
šaudyti lenkų kariškius Katynėje 
trokšdamas keršto.

„Manau, tai mano asmeninė 
nuomonė, kad Stalinas jautė 
savo asmeninę atsakomybę 
dėl tragedijos (sovietų ir lenkų 
karinio konflikto 1919-1920 
metais) ir įvykdė tą sušaudy-
mą trokšdamas keršto”, - sakė 
V.Putin per bendrą su Lenkijos 
ministru pirmininku Donald 
Tusk spaudos konferenciją.

Anot V.Putin, nėra raci-
onalaus paaiškinimo, kodėl 
vieni lenkų kariškiai buvo su-
šaudyti, kiti išsiųsti į Sibirą. 
„Nesuprantama, kodėl tai buvo 
padaryta”, - sakė jis ir pabrėžė, 
jog apie šio nusikaltimo tikslą 
dokumentuose nerasta nieko.
Jis dar pažymėjo, kad iš moks-
lininkų sužinojęs, jog sovietų 
ir lenkų kare karinei operacijai 
vadovavo pats Stalinas. Tada 
(1920) Raudonoji armija patyrė 
triuškinamą pralaimėjimą, į ne-
laisvę pateko daug karių. Lenkų 
nelaisvėje mirė apie 32 tūkst. 
raudonarmiečių.
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„BIJOKI DANAJŲ, DOVANAS NEŠANČIŲ”

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė tuoj po jos išrin-
kimo pradėjo ieškoti būdų tiesioginiams ryšiams su Rusijos 
vadovais. Atsirado reta proga, kai Helsinkyje vyko Baltijos 
jūros valstybių vadovų pasitarimas. Pats faktinasis Rusijos 
vadovas, premjeras Vladimiras Putinas panorėjo pasikalbėti 
su Lietuvos prezidente.

1991 metų liepą Maskvoje Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė 
sutartį dėl pagrindinių tarpvalstybinių santykių. 

Kitais metais – 1992 metų rugsėjį įvyko oficialus 
Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininko V. Landsbergio 
vizitas Maskvoje, kurio metu Gynybos ministrai pasirašė 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos sutartį – protokolą 
dėl Rusijos karių išvedimo tvarkos ir dėl karinių dalinių 
elgesio taisyklių.

1997 m. spalio mėnesį prezidentas ALgirdas Brazauskas 
ir Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė sutartį dėl 
Lietuvos ir Rusijos valstybinės sienos ir ekonominės zonos 
atribojimo Baltijos jūroje. 

2001 m. kovą Maskvoje įvyko oficialus prezidento Valdo 
Adamkaus vizitas, kurio metu su Rusijos prezidentu V. 
Putinu buvo pasirašytas tik bendras pareiškimas be jokių 
susitarimų.

2003 m. gegužės mėnesį Sankt Peterburge prezidentas 
Rolandas Paksas dalyvavo Europos Sąjungos ir Rusijos vir-
šūnių susitikime ir to miesto 300 metų įsteigimo minėjimo 
iškilmėse, ir valstybių vadovų vakarienėje, kurią suruošė 
Rusijos prez. V. Putinas.

Dabar akademinę valandą trukęs mūsų prezidentės Dalios 
Grybauskaitės ir Rusijos premjero V. Putino pasikalbėjimas 
įvyko beveik po dešimtmečio Kremliaus vykdytų įvairiau-
sių puolimų prieš Lietuvos valstybę. Jo metu V. Putinas, 
pasak prezidentės, siūlė prisidėti prie atominės elektrinės 
Karaliaučiuje statybos, kuri dar nėra net pradėta statyti. 
Rusija mielai padvigubintų Lietuvai teikiamų dujų kiekį 
labai palankiomis sąlygomis, kol ta atominė stotis būtų pasta-
tyta. Jis pareiškė, kad Rusijos kompanijos, kurios Lietuvoje 
jau turi investavusios pusantro milijardo Amerikos dolerių, 
dar galėtų žymiai padidinti tas investicijas, jei būtų išrištos 
tos problemos, kurios iki šiol trukdė normaliems santykiams.

Rusijos ministras pirmininkas „pamiršo”, kad „tos pro-
blemos” atsirado Kremliaus iniciatyva, kai Baltijos valstybės 
tapo NATO ir Europos Sąjungos narėmis. Buvo reikalau-
jama teisiškai atsisakyti kompensacijos už padarytą žalą 
okupacijos metu. Dabar atstatyti gerus ryšius esą galima ir 
be tų reikalavimų. V. Putinas neprisiminė okupacijos žalos 
atlyginimo – problema atidėta.

Iš istorijos pamokų žinome, kaip Trojos žmonės graikų 
paliktą medinį arklį įsitraukė į miestą ir kaip blogai jiems 
tai baigėsi. Tad ir žinomas garsusis pasakymas: „Bijoki da-
najų, dovanas nešančių”. V. Putino siūlymai panašūs į tai: 
Rusija duos mums viską, kad tik nestatytume savo atominės 
elektrinės, neprisijungtume prie Šiaurės ir Europos elektros 

tinklų ir nedingtume iš Rusijos įtakos. V. Putino pasakymas, 
kad rusai derasi ir dėl Mažeikių naftos pirkimo iš lenkų, taip 
pat viliojimas.

Ryškus pavyzdys yra Vengrija, kuri „Gazpromo” Trojos 
arklio rolę prisiėmusi, dabar išgyvena daug didesnę ekonomi-
nę krizę, negu Lietuva. Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė 
teigia, kad tvirtai atmetė Rusijos premjero siūlymą prisijungti 
prie Karaliaučiaus atominės elektrinės statybos. 

S. Tūbėnas

Mums trūksta visko: dar-
bo, pinigų, geros valdžios, 
tiesos ir teisingumo, nesava-
naudiškų draugų, sveikatos, 
jau trūksta gryno vandens 
ir gryno oro. Nutylime, kad 
trūksta darbštumo, taupumo, 
atsakomybės, tiesos ir tei-
singumo savo elgesyje, ben-
dravimo kultūros ir pastangų 
bendrauti. Skundžiamės, kad 
skauda galvą, tačiau nutylime, 
kad joje stokojame sveiko 
proto ir išminties, pirmenybę 
atiduodame vienadieniams 
interesams, pamiršdami ide-
alus, rūpinamės vien buitimi, 
nesusimąstydami apie būtį. 
Verkšlename dėl pasekmių, 
nenagrinėdami ir nešalindami 
priežasčių. Jaunimas veržiasi 
į užsienius, į kitokią, palan-
kesnę save išreikšti aplinką, 
o pastangų keisti aplinką savo 
šalyje vengia.

Ilgai trukusi ,,klasių kova“, 
,,liaudies priešų“ paieška ir 
naikinimas, ,,proletariato dik-
tatūra“, paniekinta krikščio-
niškoji artimo meilė iškreipė, 
sumaitojo žmonių santykius, 
nuvertino vieną didžiausių 
vertybių – bendravimą tarp 
žmonių. Komunistinio ben-
dravimo pagrinde net užuo-
minos apie meilę nebuvo, tas 
bendravimas rėmėsi santykiu 
su materija – turtu, preke. 
Visi sovietiniai žmonės buvo 
,,tovariščiai“. Anot rusų filo-
sofo N. Berdiajevo, – tai nie-
kingiausias žodis, reiškiantis 
žmonių bendravimą pagal tur-
to paiešką, mainus bei dalybą 
(tovar išč – prekės ieškotojas).

Sugriuvus blogio imperijai 
ir jos ideologijai, sovietmečiu 
kurpti ,,tovariščių“ kolektyvai 
iširo, atsiskleidė slėptas susve-
timėjimas, grubus individua-
lizmas, visuomeniškumo, nes 
jis buvo dirbtinis ar prievar-
tinis, neliko. Dabartinė karta 
nebeprisimena kaimų, bažnyt-
kaimių gyvensenos Pirmojoje 
Lietuvos respublikoje, natū-
ralaus bendruomeniškumo 
vykdant sunkesnius darbus 
(talkos), pagalbos nelaimės 
ištiktiems ar neįgaliems ben-
druomenės nariams, o mokytis 

Į PILIETINĘ VISUOMENĘ – PER BENDRUOMENES
bendravimo naujomis sąly-
gomis, pasirodo,– nelengva. 
Svarbiausiu procesu laikome 
pilietinės visuomenės, kuri yra 
valstybės pamatas ir turinys, 
ugdymą ir telkimą bendram 
reikalui. Šio proceso pradžia 
ir pagrindas yra žmonių ben-
dravimas.

Įsigalėjusi biurokratija 
(valdininkų valdymas), par-
tokratija (vienpartinis valdy-
mas), timokratija (turtuolių 
valdymas) skatina visuomenę 
burtis į visuomenines orga-
nizacijas ir atremti tokias 
demokratijos grimasas, ydas. 
Lietuvoje visuomeninių or-
ganizacijų skaičius jau siekia 
kelis tūkstančius, tačiau tokių, 
kurios tenkintų įvairius vietos 
gyventojų poreikius, atstovau-
tų jų interesams santykiuose su 
valstybinėmis institucijomis, 
spręstų vietines problemas 
iki šiol nebuvo. Tačiau be 
paskatų ,,iš viršaus“ (geras pi-
lietiškumo apraiškos ženklas) 
tokios organizacijos staiga 
pradėjo kurtis. Tai – seniūnijų 
ir parapijų bendruomenės – 
tikri, biurokratijai nepaval-
dūs visuomeniniai savivaldos 
židiniai. Šie visuomeniniai 
dariniai, laisvanoriškai susi-
kūrę ir įregistruoti nustatyta 
tvarka, įgyja teises ir galią 
spręsti daugelį bendruomenės 
uždavinių, organizuoti ben-
druomenę sutartiniems veiks-
mams ar darbams, atstovauti 
bendruomenės reikalams sa-
vivaldybėse, kitose valstybės 
institucijose. Bendruomenė, 
sutelkusi savas ar pasitelkusi 
iš šalies teisininkų pajėgas, 
jau įveikia bendruomenės na-
riams statomus biurokratinius 
barjerus, išmintingesni, labiau 
politiškai išprusę bendruo-
menės nariai jau gali patarti 
rinkėjams, demaskuodami 
kandidatų į valdžias nerea-
lius pažadus, informuoti ben-
druomenės narius apie naujus 
įstatymus, naujas galimybes 
pasinaudoti valstybės teikia-
ma parama. Jei mokyklose 
pilietiniam ugdymui šioks 
toks dėmesys yra skiriamas, 
tai suaugusiems pilietiškumo 

mokyklų nėra. Vietos bendruo-
menė yra priimtiniausia, nieko 
nekainuojanti bendravimo 
erdvė, pilietiškumo mokykla.

Toki padėtis administruoja-
mos savivaldos, t. y. valdymo 
„iš viršaus“, šalininkus tenki-
na, nes, nesant opozicijos „iš 
apačios“, lengva visuomenės 
nuomone manipuliuoti, patogu 
ją administravimo būdu valdy-
ti, trumpai tariant, biurokra-
tiniu būdu savivaldą paversti 
diktatūra. Dėl pastarosios prie-
žasties itin priešinamasi tie-
sioginiams seniūnų ir merų 
rinkimams, nors naujausia 
apklausa rodo, kad didžioji 
visuomenės dalis to pagei-
dauja. Negalima, žinoma, 
tikėtis, kad visuomenė tikrai 
išsirinks tik labai gerus seniū-
nus bei merus; tai priklausys 
nuo visuomenės pilietiškumo, 
jos gebėjimo vertinti ir rinkti 
kandidatus ne rinkimų metu 
keliamų emocijų pagrindu, o 
atsižvelgus į jų dorovę, inte-
lektą, visuomenei naudingą 
veiklą, lojalumą tautai ir jos 
valstybei.

Pradžioje minėta bendra-
vimo reikšmė yra itin svarbi. 
Žinotina, kad ir tautos for-
mavosi istorinio likimo ben-
drystėje; teisūs tie, kas tautos 
esminiu bruožu laiko istorinio 
likimo bendrystę. Kiekviena, 
istorinio likimo bendrystėje 
gimusi tauta, siekia valsty-
bingumo, nes tik savoje, ne-
priklausomoje valstybėje ji 
pasiekia optimalią būseną, 
gali plėtoti savo etnokultūrą. 
Tautos, pasirinkę demokratinį 
valdymą, savo valstybes kuria 
ir tvirtina pilietinės visuome-
nės pagrindu.

Tikriausias ir tiesiausias 
kelias į dorą, pareigą ir atsa-
komybę prisiimančią pilietinę 
visuomenę turi eiti per ben-
druomenių kūrimą bei telkim, 
jų saviugdą. Bendravimas ska-
tina bendrystę, iš bendrystės 
gimsta bendruomeniškumas, iš 
bendruomeniškumo – pilietiš-
kumas, o iš pastarojo – pilieti-
nė visuomenė,– demokratinės 
valstybės pagrindas ir turinys.

Algimantas Zolubas

LĖKTUVNEŠIS „MISTRAL“ REIKALINGAS KALININGRADO GYNYBAI
Maskva, balandžio 7 d. 

(ELTA). Rusijos gynybos mi-
nistro pavaduotojas Vladimir 
Popovkin paaiškino, kam 
Rusijai prisireikė lėktuvnešio 
„Mistral“. Pasak pareigūno, 

toks sprendimas buvo priim-
tas remiantis karinių grėsmių 
Tolimuosiuose Rytuose ir 
Vakaruose analize, praneša 
naujienų agentūra „Interfaks“.

„Jūs turbūt pamiršote, kad 

Tolimuosiuose Rytuose mes 
turime neišspręstą salų klausi-
mą, Japonijos manymu. Mūsų 
manymu, viskas išspręsta. Jūs 
turbūt pamiršote, kad mes 
turime ypatingą Kaliningrado 
rajoną, su kuriuo nėra tiesio-
ginio ryšio. Kaip ten viskas 
bus gabenama? “, - klausė V. 
Popovkin. „Mistral” laivas 
leis sutaupyti daug lėšų ir 
žmogiškųjų resursų, nes be 
jo tektų „kurti, pavyzdžiui, 
Sachaline ir šiaurinėse salose 
grupuotes, taikyti ten tūks-
tančius karių ir karininkų su 
ginkluote”.
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Beveik po dešimties metų Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Rusijos ministras pirmininkas Viktoras Putinas pasikalbėjimo 
metu. Pakvietęs pokalbiui, Rusijos ministras pirmininkas nevengė jai viliojančių pasiūlymų. (Plačiau 3 puslapyje)

Pastarosiomis savaitėmis 
žiniasklaidoje plūstelėjo srau-
tas straipsnių apie seksualinių 
išnaudojimų problemą dva-
sininkijos tarpe ar katalikiš-
kose institucijose. Dalyje tų 
straipsnių yra aprašyta skaudi 
tiesa ir jau ne vienoje šalyje 
vyskupų konferencijos pa-
skelbė komunikatus, kuriuose 
tą tiesą pripažįsta, dėl kurios 
apgailestauja ir atsiprašo, ir 
įsipareigoja atstatyti teisin-
gumą. Panašaus turinio yra 
popiežiaus Benedikto XVI 
laiškas Airijos katalikams.

Tačiau kituose straipsniuo-
se vietoj tiesos atskleidimo ir 
teisingumo atstatymo greičiau 
siekiama apjuodinti popiežiaus 
Benedikto XVI asmenį, jo 
artimiausius bendradarbius, 
užklijuoti kiekvienam kunigui 
seksualinio išnaudotojo ar vi-
sai Bažnyčiai bloku „monstro“ 
etiketę.

Vienas iš pastarųjų pasau-
lio žiniasklaidoje nuaidėjusių 
atvejų buvo JAV dienraščio 
New York Times straipsnis apie 
kunigą Lawrence Murphy, 
kurį vėliau citavo beveik visa 
anglakalbė spauda, taip pat 
ir Lietuvos dienraščiai. New 
York Times straipsnio antraštė 
skelbia, jog „Perspėtas apie 
išnaudojimus, Vatikanas kuni-
go nesuspendavo“, o pirmoje 
straipsnio eilutėje rašoma, 
jog „aukščiausi Vatikano pa-
reigūnai, tarp jų ir būsimas 
popiežius Benediktas XVI, 
nesuspendavo kunigo“, kuris 
išnaudojo berniukus, nepaisant 
kelių amerikiečių vyskupų 
perspėjimų.

Dėl kun. Murphy kaltės 
ir dėl jo padarytų nusikal-
timų tragiškumo nėra abe-
jonių. 1950 – 1974 metais 
šis kunigas dirbo kurčneby-

NEPAGRĮSTI „NEW YORK TIMES“ 
KALTINIMAI POPIEŽIUI

lių berniukų mokykloje ir 
seksualiai prie jų daugybę 
kartų priekabiavo. Tačiau 
„New York Times“ straips-
nio taikinys nėra šis kunigas, 
bet „Vatikanas“ ir popiežius 
Benediktas XVI.

Kaip vėliau pažymėta ne 
viename apžvalgininkų, baž-
nytinės teisės žinovo, JAV 
vyskupų ir Šventojo Sosto 
spaudos salės komunikate, 
JAV dienraščio straipsnyje 
daug netikslumų, bažnytinės 
teisės ir santvarkos neišma-
nymo, klaidingų sugretinimų.

Kardinolas Ratzingeris 
vadovavo Tikėjimo mo-
kymo kongregacijai nuo 
1981 metų iki 2005, kada 
buvo išrinktas popiežiumi 
ir pasirinko Benedikto XVI 
vardą. Nepaisant šių datų, kai 
kurios žiniasklaidos priemo-
nės, paskubomis cituodamos 
„New York Times“ straipsnį, 
reikalavo popiežiaus atsako-
mybės už tai, kad jis kunigo 
Murphy neatstatydinęs dar 
praėjusio amžiaus aštuntaja-
me dešimtmetyje, nors kar-
dinolas Ratzingeris tuo metu 
buvo Vokietijoje, o prieš tai 
dėstė universitete. Kiti buvo 
tikslesni, rašydami, kad 1996 
metais kun. Murphy byla 
atkeliavo į Tikėjimo reikalų 
kongregaciją ir kad čia jam 
buvo iškelta byla. Tačiau daž-
niausiai užmiršdami pridurti, 
kad seksualinio išnaudojimo 
bylos tuo metu buvo nagrinė-
jamos vyskupijų teismuose.

Į Tikėjimo mokymo kon-
gregaciją Murphy byla buvo 
pasiųsta tik todėl, kad kunigas 
nusikalto priekabiaudamas 
išpažinties metu. Išpažinties 
sakramento pažeidimai jau ir 
tada buvo Tikėjimo mokymo 
kongregacijos, o ne vyskupijos 

teismo kompetencija. Tikėjimo 
mokymo kongregacija pradėjo 
bylą, tačiau jos nagrinėjimą 
1998 metais sustabdė (bet 
nenutraukė), prieš tai jau da-
vusi nurodymą sustabdyti kun. 
Murphy kunigišką veiklą. JAV 
dienraštyje tai pavadinta kuni-
go dengimu. Tačiau bylos na-
grinėjime Vatikane dalyvavęs 
monsinjoras Girotti neseniai 
patikslino, kad priežastis buvo 
visai kita ir paprasta: sužinota, 
kad kun. Murphy jau guli mir-
tinos ligos patale ir suprasta, 
kad jis neištvers tiek laiko, 
kiek reikia bylos nagrinėji-
mui, juo labiau, kad prieš 20 
metų vykusių įvykių tyrimas 
yra lėtesnis, nei įprastai. Ir iš 
tiesų, netrukus kunigas mirė. 
Nepaisant visų šių teisinių 
aplinkybių, Benediktui XVI 
priskiriama atsakomybė, ku-
rios jis neturėjo.

Daugelyje straipsnių ne-
pamirštama paminėti, kad 
nuo 2001 metų popiežiaus 
Jono Pauliaus II potvarkiu 
Tikėjimo reikalų kongregacijai 
priskirta kompetencija ir sek-
sualinių išnaudojimų bylose 
(tiesa, užmirštant paaiškin-
ti, kodėl tų pačių dienraščių 
straipsniuose ta kompetencija 
priskiriama kalbant apie prieš 
2001 metus užvestas bylas). 
Kraštutiniausiais vertinimais 
tai pristatoma kone kaip pa-
saulinio mąsto Vatikano są-
mokslas, siekiant „centre“ 
paslėpti kunigų nusikaltimus. 
Iš tikro, 2001 metų potvarkis 
turėjo visiškai priešingą in-
tenciją – padėti vyskupijoms 
tirti seksualinio išnaudojimo 
nusikaltimus. Kai kurios vys-
kupijos yra mažos ir neturi 
kvalifikuotų teisininkų. Kitais 
atvejais vyskupams ar vysku-
pijos bažnytiniams teisėjams 
žmogiškai nelengva pradėti ir 
tęsti bylą prieš kunigą, kurį jie 
gerai pažįsta.

Ypatingai akcentuojama 
2001 metų dokumento frazė, 
jog Tikėjimo doktrinos kon-
gregacijos bylos yra saugomos 
„popiežiškos paslapties“. Šios 
frazės autoriumi paskelbtas 
kardinolas Ratzingeris ir dar 
kartą tvirtinama, kad popiežiš-

kos paslapties tikslas yra nuo 
teisingumo paslėpti nusikaltu-
sius kunigus.

Šiuo atveju reikia kelių 
patikslinimų. Viena vertus, 
„popiežiškosios paslapties“ 
statusas, priešingai nei teigia-
ma, jokiu būdu nedraudžia au-
kai ar kitiems kreiptis į poli-
ciją ir pareikalauti teisingumo 
nusikaltusio kunigo atžvilgiu. 
„Paslapties“ laikymasis ga-
lioja tik vidinėms bažnytinio 
tyrimo procedūroms. Ir tai yra 
visiškai normali bei visuotinė 
teisinė praktika, kuri Lietuvos 
ar kitų valstybių teismuose 
paprastai vadinama bylos 
„svarstymu už uždarų durų“. 
Antra vertus, ne kardinolas 
Ratzingeris yra „popiežiš-
kosios paslapties“ autorius. 
Popiežiškosios paslapties 
turinys ir normos yra apibrėžti 
1974 metų Vatikano valsty-
bės sekretoriaus dokumente 
„Secreta continere“, kuris 
savo ruožtu yra 1968 metų 
dokumento nauja redakcija.

„Secreta continere“ doku-
mente rašoma, jog popiežiš-
kosios paslapties, jei reikia, 
yra saugomas popiežiškųjų do-
kumentų ruošimas, apaštalinių 
nuncijų ir Vatikano valstybės 
sekretoriato ataskaitos, kandi-
datų į vyskupus ar kardinolus 
atranka. Panašiai Lietuvos ar 
kitų šalių institucijose doku-
mentai gali būti „riboto nau-
dojimo“, „konfidencialūs“ ar 
„slapti“.

„Popiežiškoji paslaptis“ 
saugo ir Tikėjimo mokymo 
kongregacijos atliekamus 
tyrimus. Seksualiniai nu-
sikaltimai yra tik viena iš 
kelių kategorijų, neseniai 
priskirta, kuriomis domisi 
kongregacija. Ji taip pat tiria 
teologinių veikalų ortodok-
siją, kaip minėta, išpažinties 
sakramento pažeidimus, nusi-
kaltimus prieš Eucharistiją ir 
t.t. Akivaizdu, kad „popiežiš-
kosios paslapties“ tikslas nėra 
užtušuoti šiuos ar kitus nusi-
kaltimus, tačiau palengvinti 
tyrimo eigą, sudaryti sąlygas 
santūriems ir išmintingiems 
sprendimams.

bernardinai.lt

PAGERBĖ 
LIETUVOS 

PARTIZANŲ VADO 
J.ŽEMAIČIO 
ATMINIMĄ

Rus i jo j e  v i e šėdamas 
Lietuvos premjeras Andrius 
Kubilius, kovo 27 d. Maskvoje 
pagerbė Lietuvos partizanų 
vado generolo Jono Žemaičio-
Vytauto atminimą. Priešpiet 
A.Kubilius padėjo gėlių ant 
numanomos J.Žemaičio pa-
laidojimo vietos Donskoje 
kapinėse šalia Maskvos kre-
matoriumo.

Šiose kapinėse, kur yra 
daugybė bendrų kapų, iki 1950 
metų buvo laidojamos politi-
nių represijų aukos.

Skirtingais duomenimis, 
kapinėse yra palaidota 7-10 
tūkst. žmonių palaikų, 59 tau-
tybių žmonių. Kapinėse taip 
pat palaidotas buvęs Vengrijos 
premjeras Istvas Bethlenas, 
kuris Maskvos kalėjime mirė 
1946 metais.

Lietuvos Seimas pernai 
nutarimu paskelbė pripažįs-
tantis, kad 1949-1954 me-
tais Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas J.Žemaitis buvo 
kovojančios su okupacija 
Lietuvos valstybės vadovas, 
faktiškai vykdęs Respublikos 
Prezidento pareigas.

Vėliau A.Kubilius dar pa-
dėjo gėlių ant pasaulinio garso 
violončelininko ir dirigento 
Mstislavo Rostropovičiaus ir 
pirmojo Rusijos prezidento 
Boriso Jelcino kapų.

Lietuvos ministras pirmi-
ninkas dalyvavo Tarptautinio 
Rostropovičiaus vardo festivalio 
atidarymo ceremonijoje.     LRT

SAUSIO 13-OSIOS BYLA 
NEBUS NUTRAUKTA
Vilnius, balandžio 5 d. 

(ELTA). Generalinei prokura-
tūrai vadovaujantis Raimondas 
Petrauskas pirmadienį pranešė, 
kad šioje byloje keičiami įta-
rimai daugiau nei 20 asmenų. 
Tai daroma tam, kad netektų 
bylos nutraukti kitąmet suėjus 
senaties terminui. Įtarimai 
keičiami ir Baltarusijoje be-
sislapstančiam generolui 
Vladimirui Uschopčikui, įsa-
kiusiam Vilniuje žudyti begin-
klius žmones.

Įtarimai perkvalifikuojami 
pagal 100-ąjį Baudžiamojo ko-
dekso straipsnį. Jame sakoma: 
„Tas, kas tyčia, vykdydamas ar 
remdamas valstybės ar organi-
zacijos politiką, dideliu mastu 
arba sistemingai užpuldinėjo 
civilius ir juos žudė arba sunkiai 
sutrikdė jų sveikatą, baudžia-
mas laisvės atėmimu nuo 5 iki 
20 metų arba laisvės atėmimu 
iki gyvos galvos. Žiniasklaida 
praneša, jog įtarimus nuspręsta 
pakeisti po to, kai prieš mėnesį 
V. Uschopčiką netikėtai ap-
klausė Baltarusijos prokurorai. 
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Brangieji broliai ir se-
serys!

Skelbiu jums Velykų žinią 
šiais Liturgijos žodžiais, ku-
riuose ataidi senasis šlovinimo 
himnas, žydų giedotas perėjus 
Raudonąją jūrą. Išėjimo knyga 
pasakoja (plg 15,19-21), kad 
žydams sausu dugnu perėjus 
Raudonąją jūrą ir paskui pa-
mačius nuskendusius egiptie-
čius, Mozės ir Aarono sesuo 
Mirjama ir kitos moterys ėmė 
šokdamos iš džiaugsmo gie-
doti: „Giedokite Viešpačiui, 
nes jis šlovingai nugalėjo – 
nugramzdino į jūrą žirgą ir 
vežėją”. Krikščionys visame 
pasaulyje šią giesmę kartoją 
Velyknakčio budėjimo metu, o 
jos prasmę paaiškina specialiai 
tam sukurta malda. Malda, 
kurią išaušus Prisikėlimo rytui, 
džiugiai kartojame: „Dieve, 
senovėje tavo padaryti stebu-
klai ir šiandien kartojasi! Kaip 

VELYKINIS POPIEŽIAUS 
KREIPIMASIS „URBI ET ORBI”

„Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est”. 
„Giedokime Viešpačiui: jis šlovingai nugalėjo” (Velykų litur-
gijos antifona).

kadaise vieną išrinktąją tautą 
išgelbėjai nuo persekiojančių 
priešų, taip dabar visas tautas 
Krikšto vandeniu vaduoji iš 
piktosios dvasios žabangų. 
Duok tad viso pasaulio žmo-
nėms tikėjimu tapti Abraomo 
palikuonimis ir paveldėti 
Izraelio tautos garbingumą”.

Evangelija mums apreiškė 
senųjų pranašysčių išsipildy-
mą: savo mirtimi ir prisikėlimu 
Jėzus Kristus mus išvadavo 
iš radikalaus vergavimo, iš 
vergavimo nuodėmei, ir nu-
tiesė kelią į Pažadėtąją Žemę, 
į Dievo Karalystę, visuotinę 
teisingumo, meilės ir taikos ka-
ralystę. Šitas „išėjimas” įvyksta 
visų pirma paties žmogaus 
viduje. Tai gimimas Šventojoje 
Dvasioje – tai rezultatas krikš-
to, kurį Kristus mums dova-
noja savo velykiniu slėpiniu. 
Senasis žmogus pasitraukia 
ir į jo vietą ateina naujasis 

žmogus; ankstesnis gyvenimas 
lieka praeity; galime žengti į 
naują gyvenimą (plg Rom 6,4). 
Dvasiniu „išėjimu” prasideda 
integralus žmogaus atsinau-
jinimas, sugebantis perkeisti 
visą asmeninę ir visuomeninę 
žmogiškumo dimensiją.

Taip, broliai, Velykos yra 
tikrasis žmonijos išvadavimas! 
Jei Kristus – Dievo Avinėlis – 
nebūtų už mus praliejęs savo 
kraujo, mes neturėtume jokios 

vilties, neišvengiamas mūsų ir 
pasaulio likimas būtų mirtis. 
Tačiau Velykos pakeitė aną 
tvarką: Kristaus Prisikėlimas 
yra naujas sukūrimas, kaip 
skiepas, kuris gali atgaivinti 
medį. Tai įvykis, kuris pakeitė 
istorijos kryptį, pasukdamas ją 
visiems laikams link gėrio, gy-
vybės ir atleidimo. Esame lais-
vi, esami išgelbėti! Štai kodėl iš 
mūsų širdies veržiasi džiaugs-
mas: „Giedokime Viešpačiui: 
jis šlovingai nugalėjo!”.

Iš Krikšto vandens išbridu-
si krikščionių tauta kviečiama 
visame pasaulyje liudyti šitą 
išvadavimą, visiems nešti 
Velykų vaisius – naują, iš 
nuodėmės išvaduotą ir savo 
pirmapradį grožį, gerumą 
ir tiesą atgavusį gyvenimą. 
Ištisus du tūkstančius metų 
krikščionys – ypač šventieji – 
gyva Velykų patirtimi padarė 
vaisingą žmonijos istoriją. 
Bažnyčia yra išėjimo tauta, nes 
ji nuolat gyvena Velykų slėpi-
niu ir visur bei visuomet sklei-
džia jo atnaujinančią jėgą. Taip 
pat ir mūsų dienomis žmonijai 
reikia „išėjimo”. Reikia ne 
paviršutiniškų permainų, bet 
dvasinio ir moralinio atsinau-
jinimo. Reikia Evangelijoje 
glūdinčio išvadavimo, kad ji 
galėtų išbristi iš krizės, kuri 
yra gili ir dėl to reikalingos ir 
gilios permainos, pradedant 
sąžinės atsinaujinimu.

Viešpatį Jėzų prašau, kad 
Artimuosiuose Rytuose, visų 
pirma mirties ir prisikėlimo 
pašventintoje Žemėje gyve-
nančios tautos ryžtingai ir ga-
lutinai „išeitų” iš karų ir smur-
to į taiką ir santarvę. Bandymų 
ir kančių slegiamoms krikš-
čionių bendruomenėms, ypač 
Irake, Priskėlusysis dar kartą 
tetaria paguodos ir padrąsini-
mo žodžius, kuriais jis kreipėsi 
į Paskutinės Vakarienės me-
nėje susirinkusius apaštalus: 
„Ramybė jums!” (Jn 20,21).

Toms Lotynų Amerikos ir 
Karibų šalims, kuriose pavo-
jingai padaugėjo su narkotikų 
platinimu susijusių nusikal-
timų, Kristaus Prisikėlimas 
tebūnie taikaus sambūvio ir 
pagarbos bendram gėriui per-

galės pradžia. Mylimi Haičio 
gyventojai, prislėgti žemės dre-
bėjimo milžiniškos tragedijos, 
„teišeina” iš gedulo ir nevilties 
į naują viltį, remiamą tarptau-
tinio solidarumo. Mylimiems 
Čilės gyventojams, parblokš-
tiems kitos didžios katastrofos, 
tačiau palaikomiems tikėjimo, 
linkiu ištvermės atsistatymo 
darbuose.

Kristaus priskėlimo galia 
Afrikoje tepaliauja griovimą 
ir kančias nešantys konflik-
tai, tebūnie pasiekta taika 
ir susitaikinimas, be kurių 
neįmanoma jokia pažanga. 
Ypatingos Viešpaties globos 
prašau Kongo Demokratinei 
Respublikai,  Gvinėjai ir 
Nigerijai.

Prisikėlusysis tepalai-
ko krikščionis, kurie, kaip 
Pakistane, dėl savo tikėjimo 
kenčia persekiojimus ir net 
mirtį. Visoms šalims, kurias 
slegia terorizmas, socialiniai 
ir religiniai persekiojimai, Jis 
tesuteikia jėgų žengti dialogo 
ir ramaus sambūvio keliu. Visų 
valstybių vadovams Kristaus 
Prisikėlimas tesuteikia šviesos 
ir jėgų ekonominius ir finan-
sinius reikalus tvarkyti pagal 
tiesos, teisingumo ir broliškos 
savitarpio pagalbos kriterijus. 
Kristaus Priskėlimo išganinga 
jėga tepaliečia visą žmoniją, 
kad ji įveiktų daugybę plintan-
čių tragiškų mirties kultūros 
apraiškų ir kurtų meilės ir 
tiesos kupiną ateitį, kurioje 
būtų gerbiama ir priimama 
kiekviena žmogaus gyvybė.

Brangieji broliai ir seserys! 
Velykose nėra nieko magiš-
ka. Kaip perėję Raudonąją 
jūrą žydai pateko į dykumą, 
taip ir Bažnyčia po Kristaus 
Prisikėlimo gyvena istorijoje, 
kupinoje džiaugsmo ir vilties, 
skausmo ir baimės. Bet vis dėl-
to ši istorija yra pasikeitusi, ją 
yra paženklinusi naujoji ir am-
žinoji sandora. Ši istorija tikrai 
yra atsivėrusi ateičiai. Dėl to, 
išgelbėti viltimi, tęsiame savo 
piligrimystę, širdyje nešdamie-
si seną ir nuolat naują giesmę: 
„Giedokime Viešpačiui: jis 
šlovingai nugalėjo!”

benardinai.lt



6 . DIRVA . 2010 m. balandžio 13 d. . 

Pozityvios laisvės apibrėži-
mas prasideda nuo klausimo: 
„Kas yra kontrolės ir kišimosi 
šaltinis, galintis spręsti, ką kaž-
kam geriau daryti ar kokiam 
geriau būti?“ Pasak Berlino, 
pozityvi laisvė susijusi su 
individo noru, kad gyvenimas 
ir sprendimai priklausytų nuo 
jo paties, o ne nuo kokių nors 
išorinių jėgų: „Labiausiai aš 
noriu susivokti kaip mąstanti, 
valinga, veikli būtybė, atsa-
kinga už savo pasirinkimus ir 
sugebanti juos paaiškinti per 
savo paties idėjas bei tikslus.“

Kai 1989-aisiais minios 
sveikino demokratiją ir kapi-
talizmą, buvo daroma prielai-
da, kad Vidurio Europos vals-
tybės nori būti atsakingos už 
savo pasirinkimus, pagrįstus 
savo pačių idėjomis ir tikslais. 
Idealistiniais 1989-aisiais tai 
reiškė, kad pagaliau pradeda-
ma „gyventi tiesoje“ po ilgų 
dešimtmečių gyvenimo mele... 
Václavui Havelui „gyvenimas 
mele“ reiškė laisvo žodžio 
draudimą, kuris buvo veidmai-
niškai vadinamas aukščiausia 
laisvės forma. Taip čekų disi-

NEGATYVI IR POZITYVI  
VIDURIO EUROPOS LAISVĖ  

PRIEŠ 1989-UOSIUS IR PO JŲ
Tomas Kavaliauskas

(Iš „Kultūros barai”, tęsinys, pradžia „Dirvos” Nr.7 )

dentas rašė esė „Bejėgių galia“ 
(1978).

Draudimas laisvai kalbėti 
buvo vadinamas aukščiausia 
laisvės forma todėl, kad so-
vietinis proletariatas, Sovietų 
Sąjungos piliečiai ir Varšuvos 
pakto šalių gyventojai esą net 
nenorėjo pasakyti ko nors al-
ternatyvaus jau įsigaliojusiai ir 
patvirtintai „tiesai“ apie įdieg-
tą socializmą. Visi piliečiai, 
tapę „draugais“, oficialiai iš 
tikrųjų buvo laikomi laisvais. 
Neverta nė sakyti, kad šiame 
propagandiniame diskurse 
tokiems kaip Havelas nebuvo 
vietos. Disidentinė mintis 
buvo nepriimtina, nes neturėjo 
nieko bendra su laisve pagal 
sovietinę doktriną.

Tas pats ir su informacijos 
draudimu – esą jos pateikiama 
pakankamai. Koks informaci-
jos kiekis yra pakankamas, su-
prantama, irgi sprendė valdžia. 
Tačiau, pasak Havelo, nebuvo 
būtina tikėti šiais propagan-
diniais teiginiais. Pakako su-
sitaikyti su melu, suklastotą 
gyvenimą priimti kaip tikrą, 
autentišką. Kitaip tariant, „rei-

kėjo apsimesti, kad neapsime-
ti,“ – rašė jis minėtoje esė.

Praėjus dvidešimčiai metų, 
tapo akivaizdu, kad posakis 
„gyvenimas tiesoje“, arba 
„gyvenimas demokratinėje 
tiesoje“, nėra tiesiog naivus, 
jis netgi klaidinantis. Pereinant 
iš socializmo į kapitalizmą, 
nuo vienintelės „teisingos“ 
komunistinės ideologijos į 
ideologinį pliuralizmą, deja, 
taip ir nebuvo sukurtos sąly-
gos gyventi tiesoje. Havelas 
tikėjo(si), kad pergalė prieš 
režimą atneš nekorumpuotą 
laisvę.

Vidurio ir Rytų Europos 
žmonės 1989-aisiais net ne-
įsivaizdavo, kad ir toliau 
jų šalis valdys sovietiniai 
konformistai. Toks valdymas, 
beje, itin įsigalėjęs Rumunijoje 
ir Bulgarijoje, kur komunis-
tai pereinamuoju laikotarpiu 
veikė ypač aktyviai. Baltijos 
šalyse komunistai gudriai pa-
keitė kaukę, kad prisitaikytų 
prie demokratijos.

Būta ir kitokio pobūdžio 
nusivylimų, antai Lenkija 
buvo sukrėsta, kai paaiškė-
jo, kad žinomi aukšto rango 
kunigai kolaboravo su KGB 
– beje, tai specifinis poso-
vietinio regiono prieskonis. 
Pažvelgę posovietinių Rytų 
pusėn, matome Ukrainą, ne-
gailestingai padalytą į dvi 
dalis: provakarietiškąją ir 

prorusiškąją, nes ir pasaulė-
žiūra, ir vertybės vienoje ir 
kitoje pusėje yra skirtingos 
prigimties.

Čia demokratija – tik 
įrankis kovoti tarpusavyje 
Ukrainos Rytams ir Vakarams, 
„teisiesiems“ su „klystančiai-
siais“, tarytum vieni jau norėtų 
gyventi tiesoje, o kiti – vis 
dar – mele. Tačiau kas poso-
vietinėje erdvėje yra tiesa, o 
kas – melas?..

Sumaištinga posovieti-
nių šalių dabartis rodo, kad 
pereinamuoju laikotarpiu 
1989-ųjų idealai buvo nuvai-
nikuoti. Vis dėlto jie nėra pra-
rasti. Tai patvirtina ir faktas, 
kad demokratiniai rinkimai 
Vidurio Europos šalyse iš 
esmės skiriasi nuo rinkimų 
Lukašenkos Baltarusijoje ar 
Putino ir Medvedevo Rusijoje, 
Janukovyčiaus ir Tymošenko 
Ukrainoje.

Vidurio Europos šalims, 
priklausančioms ES, neky-
la grėsmė kaip Ukrainai ir 
Moldavijai nuolatos svyruoti 
tarp demokratijos ir autorita-
rizmo. Taigi 2004-ųjų gegužės 
1-ąją referendumu patvirtintas 
noras įstoti į ES buvo lemia-
mas įvykis, užtikrinęs pozi-
tyvią Vidurio Europos laisvę, 
tačiau tik kuriam laikui, o ne 
amžiams.... Vadinasi, ir šis 
pasakojimas neturi laimingos 
pabaigos garantijos...

***
Slovakų intelektualas, re-

daktorius Martinas Simecka 
mano, kad ir po dvidešimties 
metų vis dar nesame laisvi, 
neįstengiame pažvelgti į savo 
praeitį objektyviai. Mūsų atmin-
tis, siekianti sovietinius laikus, 
yra gyva, tačiau mes iki šiol 
nesupratome, kas yra laisvė.

Pasak Martino Simeckos, 
„esame panašūs į pacientus, 
kurie patys nusistato diagno-
zę ir pasiskiria gydymą. [...] 
Tikiu, kad praeitį galima tin-
kamai interpretuoti tik vienui 
vienu būdu – žvelgiant į ją iš 
nesukompromituotų laisvės 
idealų požiūrio taško. Ir vie-
ninteliai, kurie gali tą padaryti 
teisėtai, nes nėra saistomi ryšių 
su praeitimi, yra jaunesnės 
kartos žmonės.“8 Tik nauja 
karta, neturinti totalitariz-
mo patirties, galės teisingai 
pažvelgti į Vidurio ir Rytų 
Europos istoriją...

Kas gi yra tas „natūralus 
laisvasis pasaulis“, kurio 
kalbos sovietmečio kartoms 
mokytis jau per vėlu (?), bet 
kuriuo tiki Simecka? Ar tai 
Vakarų Europa, kuri nebu-
vo okupuota? Ar istorinis 
faktas, kad kuri nors šalis 
išvengė okupacijos, savaime 
garantuoja laisvą mąstymą? 
Jei taip, iš kur tada atsirado 
disidentai? 

(Bus daugiau)

JAV ambasadorė Lietuvos Respublikai Anne Elizabeth Derse su vyru Edwinu ir dukra Jane, sako, 
jog Lietuvoje jaučiasi lyg namuose, nes Lietuva jai primenanti Amerikos vidurio vakarus – „tą dalį 
iš kurios esu kilusi”.

Gerb. Redaktoriau,                                                                                                                              2010.III.25
Sveikiname „Dirvą”, besiartinančią į 100 metų jubiliejų. Tegu Jūsų lietuviško tautinio 

žodžio veikla padeda visiems tautiečiams išlikti savimi „vardan tos Lietuvos”. 
Sėkmės!                                                                                                    Česlovas Senkevičius, redaktorius

Kovo 30 d. su delegacija 
lankydamasi Klaipėdoje, uosto 
įmonėse ir Kairių poligone, 
JAV ambasadorė Lietuvoje 
Anne Elizabeth Derse buvo už-
sukusi ir į Ievos Simonaitytės 
biblioteką, kuriai įteikė ver-
tingą dovaną – 200 vaikiškų 
knygų rinkinį.

Į vaikų, jų tėvelių ir mo-
kytojų pilną bibliotekos salę 
ambasadorė kreipėsi lietuviš-
kai: „Šia dovana džiaugia-
mės galėdami prisijungti prie 
Lietuvos vardo paminėjimo 
1000-mečio. Girdėjome, kad 
jūsų miestas 2012-aisiais sie-
kia tapti UNESCO globoja-
ma Pasaulio knygų sostine. 
Akivaizdu, kad čia gerbiamas 
ir puoselėjamas rašytinis žo-
dis. Mūsų dovanojamos kny-
gos skirtos vaikams – Lietuvos 
ateičiai. Priimkite jas kaip 
viltį, kad kitas 1000-metis dar 
labiau suartins mūsų vaikus ir 
mūsų šalis“.

Dovanotas rinkinys papil-
dys bibliotekos Vaikų literatū-
ros skyriaus fondą. „Knyga – 
prasmingiausia dovana iš visų, 
kokias sugalvojo žmonija. Šios 
knygos tikrai nedulkės mūsų 
lentynose, jos bus skaitomos“, 
– užtikrino ambasadorę bibli-
otekos direktorius rašytojas 
Juozas Šikšnelis. „Jos mums 
labai pravers. Ypač šiais ba-
dmečio metais, kai septynis 

JAV AMBASADORĖ ATVEŽĖ KNYGŲ
kartus sumažintas valstybės 
finansavimas bibliotekų įsigy-
jamoms knygoms“, – neslėpė 
Klaipėdos vicemerė Judita 
Simonavičiūtė. Uostamiesčio 
vaikai už dovaną viešniai at-
silygino nuotaikingu koncertu.

Projektą „1000 knygų – 
Lietuvos tūkstantmečiui” JAV 
ambasada Lietuvoje pradėjo 
įgyvendinti dar pernai metų 
pradžioje, užsakydama kny-
gas įvairiose JAV leidyklose. 
Ambasados darbuotojai ir jų 
šeimų nariai aktyviai dalyvavo 
parenkant populiariausius ir 
labiausiai amerikiečių vaikų 
mėgstamus leidinius.

1000 vaikiškų knygų 
Lietuvos bibliotekoms – JAV 
ambasados sveikinimo dovana 
Lietuvai jos vardo paminėjimo 
1000-mečio proga. Visą 1000 
knygų rinkinį, kainuojantį per 
8000 JAV dolerių, sudaro naujos 
Jungtinėse Valstijose išleistos ir 
specialiai šiam projektui įsigy-
tos knygos, skirtos ikimokykli-
nio ir jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikams. Rinkiniai 
po 200 leidinių turėtų pasiekti 
penkias Lietuvos bibliotekas 
įvairiuose šalies regionuose.

Tokias JAV ambasados 
dovanas jau gavo Vilniaus ir 
Utenos bibliotekos. Be klaipė-
diečių, jų dar sulauks mažieji 
knygų skaitytojai Šiauliuose 
ir Panevėžyje.             LR URM
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C L E V E L A N D ,  O H

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
PALIKIMAS

Po daugiau kaip šimto 
metų, 2009 m. spalio mėn. 
18 d. nustojo gyvavusi, 1895 
metais įkurta, kaip misija ap-
tarnauti greit augančią lietu-
vių bendruomenę, Cleveland, 
Ohio lietuvių Šv. Jurgio para-
pija. Ji buvo uždaryta vysku-
po Richard G. Lennon, kuris 
atnašavo ir paskutines šv. 
Mišias šioje Clevelando lie-
tuviams brangioje šventovėje 
spalio mėn. 18 d. Prieš užda-
rymą, specialus vyskupijos 
skyrius atliko šioje švento-
vėje esančių religinių objektų 
(taurių, statulų, paveikslų, 
kryžiaus kelių, sietynų, al-
torių, ir t.t.) inventorizaciją, 
įskaitant šių objektų nuotrau-
kas ir piniginę vertę. Pagal iš 

Sveikinu visus su praėjusia 
pavasarine didinga švente – pa-
kilusios jaunos Tėvynės švente 
– pakilusios jaunos Tėvynės 
švente Atkurtos Lietuvos 
Nepriklausomybės 20-čiu, 
kalbėjo Nomeda Vucianienė 
kovo 14 d. 

Šiandieną esu dėkinga 
Dievui ir likimui už mūsų 
kartai suteikta galimybe būti 
šio milžiniško Lietuvos istori-
jos virsmo dalyviais. Prieš 20 
metų, po amžiaus okupacijos, 
istorinei politinei situacijai 
iššūkį metė 1990 Kovo 11-sios 
aktas, šiuo aktu Lietuva dekla-
ruodama Nepriklausomybės 
atkūrimą, pakilo į visai naują 
istorinę erdvę, kurioje prasi-
dėjo grandininė reakcija, su-
griovusi komunistinę imperiją 
Tarybų Sąjungą.

Šiandieną po 20 metų, 
matome, laisvą ir nuolat besi-
keičiančią Lietuvą, jau sunku 
įsivaizduoti ir labiau išgyventi 
trokštančios laisvės jaus-
mus, tačiau besiruošdama 
šiai šventei pajutau ir vėl pri-
siminiau tuo metu išgyventą 
laukimą, nerimą ir begalinį 
džiaugsmą, kurį iš tiesų sunku 
išreikšti paprastais žodžiais. 

Mums lietuviams niekuo-
met nebuvo lengvas kelias, 
vedantis į laisvę. Prisimenant 
šio kelio pradžią, reikėtų pami-
nėti, tuo metu Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos sekreto-
riaus M. Gorbačiovo vizitą į 
Lietuvą. Jau buvome girdėję 
apie jo vykdomą politinę vei-
klą. Šis vizitas mums leido 
išgirsti ir suprasti, tuo metu 
dar negirdėtą ir mažai naudo-
jamą žodį demokratija. Gerai, 
kad tuo metu “perestroikos” 
(Pertvarkymo) vėjai pasiekė 
ir Lietuvą. Tuo metu lietuviai 

anksto sudarytą planą, spalio 
19 d. rytą, vyskupijos paskirti 
žmonės, prižiūrint dviems 
Cuyahoga apskrities “deputy 
sheriffs”, pradėjo ardyti kai 
kuriuos didesnius objektus 
ir juos krauti į sunkvežimius, 
gabenimui į vyskupijos nuo-
mojamus sandėlius kuriuose 

saugomi visų virš 50 užda-
rytų ar uždaromų bažnyčių 
religiniai objektai. Jie bus 
paskelbti vyskupijos tinkla-
lapyje (web site). Svarbu 
pabrėžti, kad šie objektai 
bus prieinami tik religinėms 
organizacijoms: bažnyčioms, 
parapijoms, koplyčioms, vie-

nuolynams, mokykloms ir t.t. 
Kadangi visi objektai buvo 
inventorizuoti ir jų vertė iš 
anksto nustatyta, juos įsigyti 
bus galima pagal siūlomąją 
kainą.

Šio straipsnio autorių nu-
stebino gautas e-mail laiškas, 
kuriame rašoma, kad vienas 
iš Šv. Jurgio bažnyčios šo-
ninių altorių (šv. Juozapo) 
yra anglikonų bažnyčioje 
(St. Bartholomew’s Anglican 
Church) Woodville, WA, 
2,163 mylių nuo Clevelando, 
arti Seattle miesto. Prie vė-
liausio e-mail laiško pridėta 
ir šiame straipsnyje telpanti 
nuotrauka, kurioje matyti mi-
nėtos bažnyčios kunigas, Rev. 
Fr. Robert T. Davis pasipuo-
šęs lietuviškais raštais austa 
stula, nežinoma ponia dėvinti 
lietuvių tautinius rūbus ir kiti 
Seattle lietuvių bendruomenės 

nariai kurie kunigo Davis 
buvo pakviesti į Verbų sekma-
dienio apeigas. Turimomis 
žiniomis, po apeigų buvo 
kavutė suteikusi progą ar-
timesniam pabendravimui. 
Minėto altoriaus užpakalinė 
dalis, dėl žemesnių bažnyčios 
lubų, yra nuleista žemyn, 
bet nesugadinta. Šis altorius 
dabar yra St. Bartholomew’s 
bažnyčios dėmesio centru. 
Kun. Davis nuomone, naujai 
įsigytas altorius yra “aiškus ir 
regimas ženklas tikro vidinio 
ir nematomo saito kuris dabar 
mus jungia”. Straipsnio auto-
riaus supratimu, šis, šv. Jurgio 
bažnyčią ilgus metus puošęs 
altorius, yra visų Šv. Jurgio 
parapijiečių palikimas. Ta 
mintis ir džiugina ir graudina. 
Tai gražus, nors ir kuklus, 
altoriaus atgimimas.

Algirdas V. Matulionis

KOVO 11-JI
Drąsiai aukštai pakils balsai
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai, prašvis laikai,
Pakils jauna Tėvynė!

Maironis

greitai pasinaudojo naujai at-
sivėrusiai istorinei nišai. Apie 
Nepriklausomybės atkūrimą 
dar tuo metu niekas garsiai 
nekalbėjo, tačiau Lietuvoje 
atsirado galimybė organizuoti 
neformalius sambūrius disku-
sijų, klubus. Tuo metu aš bu-
vau jau paskutiniame studijų 
kurse Kauno Technologijos 
Universitete. Priklausiau stu-
dentų komitete. Šis mūsų ko-
mitetas ir dar prisijungusių stu-
dentų organizavomės į Kaune 
esantį ”Menininkų namuose” 
diskusijų klubą. Čia mes pra-
dėjome daugiau sužinoti, kad 
Akademinis jaunimas Vilniuje 
įkūrė, tuo metu svarbius klu-
bus “Talka” ir “Žemynas”. 
Pradėjo daugiau reikštis, dar 
tuomet mažai girdėtas žalių-
jų judėjimas. Teoriškai, tai 
nebuvo jokia politinė organi-
zacija. “Žalieji” po žingsnelį 
vis aktyviau pradėjo reikštis ir 
reikalauti gamtos išsaugojimo. 
Tarp “eilučių” tai buvo galima 
suprasti, kad tai gamtos, tau-
tos, valstybės išsaugojimas, 
o tai buvo galima pasiekti tik 
Laisvoj Lietuvoj.

Su draugais studentais pra-
dėjau lankytis Kauno “Žinijos” 
draugijoje. Tada išgirdome, 
kad Vilniuje Vilniaus uni-
versiteto prof. Kudaba įkūrė 
klubą “Istorija ir kultūra”. 
Kaune doc. V.Kazlauskas vedė 
paskaitas apie psichologinį 
ir dvasinį išsilaisvinimą. Tai 
buvo mūsų pirmieji žingsneliai 
į Nepriklausomybės kelią.

Atvykusi į Vilnių patekau 
į dramos teatrą. Nepamenu 
spektaklio pavadinimo, tačiau 
tai buvo spektaklis, apie senų 
laikų Lietuvos kaimą, tačiau, 
atrodė, kad viskas vyksta 
tomis dienomis, viskas buvo 

taip artima ir suprantama, 
tomis mums svarbiomis die-
nomis. Po spektaklio pamenu 
buvo mirtina tyla, auditorija 
patylėjusi atsistojo ir plodama 
kartojo Lietuva. Daugelio 
akyse spindėjo džiaugsmo ir 
vilties ašaros.

Tuo metu dideles mums 
patriotizmo, laisvės siekio 
pamokas mums davė spor-
tininkų Kauno “Žalgirio” 
krepšininkų pergalės. Į Kauno 
sporto halę patekti būdavo 
sunku, laukdavome, kad tik 
įleistų ir gautume stovimus 
bilietus. Toks buvo sportinis 
ir patriotinis azartas. O labiau-
siai laukdavome, kad lietuviai 
laimėtų, prieš bet kokią kitą 
komandą, žaidėjams mes žiū-
rovai, suteikdavome jėgų, per 
pertraukas dainuodami “Ant 
kalno mūrai”.

Visi šie dar okupacijos 
sąlygomis pasiekti laimėjimai 
ir pergalės teikė jausmą, kad 
mes ir Lietuva gyva ir pirmai 
progai pasitaikius Lietuva 
prisikels Nepriklausomam 
gyvenimui.

Diena iš dienos sparčiai 
pradėjo keistis istoriniai 
įvykiai. Pirmasis Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės posėdis, 
stiprus Sąjūdžio pasirodymas 
Gedimino aikštėje. Vis dau-
giau žmonių įsidrąsino išeiti 
į mitingus, kuriuose drąsėjan-
tys politiniai reikalavimai vir-
to drąsiai ir garsiai skelbiamų 
siekių – laisvė Lietuvai.

Lietuvos gyvenimas, is-
torine raida atvedė į tą dieną 
kovo 11-ją. Su didžiausiu 
nerimu laikėme ir sekėme, 
kaip vyksta balsavimai į 
Lietuvos Aukščiausiąją tary-
bą. Sėdėjome prie televizi-
jos, ir kaip ant žarijų laukė-
me balsavimo dėl Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės 
atstatymo.

Kovo 11-ja 22:44 min. 
buvo paskelbta: “Gerbiamieji 

deputatai, Lietuva jau lais-
va”. Jausmas buvo neapsako-
mas, su ašaromis sekėme, kas 
vyksta, kaip posėdžių salėje 
kabojęs LTSR herbas buvo 
nuimtas ir į jo vietą nuleidžia-
ma Lietuvos tautinė trispalvė.

Dažnai lankausi Lietuvoje, 
seku ir džiaugiuosi bet ko-
kia pažanga, kurią pasie-
kė modernėjanti Lietuva. 
Džiaugiuosi, visais Lietuvos 
laimėjimais, nežiūrint, kad šią 
dieną žmonių gyvenimą neti-
kėtai apsunkino ir apkartino 
gili finansų bei ekonomikos 
krizė, kuri labai gaila atblokš 
mūsų šalies socialinį žengimą, 
keletą metų atgal.

Šiandieną klausiu, ką 
mums davė Kovo 11-ji? Tai 
laisvę reikšti mintis, laisvė 
– prisiliesti prie istorijoje 
paženklintų įvykių, vaikams 
pasakoti apie išgyventus jaus-
mus.

Negaliu šiandieną neprisi-
minti mūsų žuvusiųjų sausio 

13-ją. Noriu pasinaudoti A. 
Patacko žodžiais:

Kas mes be Tėvynės, be 
tėviškės, be namų slenksčio?

Kas mes būtume be jų, 
žuvusiųjų, kurie žvelgia į mus 
iš anapus?

Kas mes būtume be kaltės 
jausmo prieš juos, kad dabar 
bėga mūsų laisvės dienos, už 
kurias sumokėjo jie.

Kas mes būtume be jų glo-
bos iš aukščiau, be atlaidžios 
ir supratingos meilės mums.

Kas mes būtume be jų vė-
lių nešamos vėliavos – gelto-
nos, žalios gyvybės ir raudono 
kraujo spalvų?

Šiai dienai Kovo 11-sios 
20 metis mus įpareigoja ne tik 
džiaugtis gražiu Jubiliejumi, 
bet ir suvokti visų mūsų nuo-
latine bendra atsakomybe už 
praeities sėkmes ir nesėkmes, 
dabartyje ir ateityje.

C l e v e l a n d o  L i e t u v i ų 
Bendruomenės valdybos narė 
Nomeda Vucianienė

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos surengtoje Kovo 11-osios 
šventėje Čikagoje kovo 21 d. pirmininkas Petras Buchas, šven-
tės komiteto pirmininkė Jūratė Variakojienė, stebint Lietuvių 
Rašytojų draugijos pirmininkei Stasei Petersonienei, dešinėje, 
įteikia Vytautui Radžiui už literatūrinio konkurso „Tūkstantis metų 
Lietuvai” suorganizavimą dovaną.                       G. Beržinsko nuotr.
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Vilnius, balandžio 8 d. 
(ELTA). Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė priėmė su 
darbo vizitu į Lietuvą atvy-
kusį Lenkijos vadovą Lechą 
Kaczynskį.

Manoma, kad D.Grybaus-
kaitės atsisakymo vykti į Prahą 
susitikti su JAV prezidentu 
Vilniuje buvo skubiai ieškoma 
būdų, kaip šį žingsnį pateisinti. 
Lietuvos prezidentės užduotį 
palengvino tai, kad B.Obama 
nekvietė į Prahą kadenciją 
baigiančio Lenkijos preziden-
to, nes prezidento rinkimus 
turėtų laimėti D.Tusko partijos 
kandidatas.

Lietuvos ir Lenkijos vals-
tybių vadovai susitarė kartu 
kreiptis į Europos Komisiją ir 
Europos Sąjungos Tarybą dėl 
paramos bendro dujotiekio 
statybai. D.Grybauskaitė ir 
L.Kaczynskis svarsto Lietuvos 
ir Lenkijos dujotiekio statybos 
perspektyvas. Šis dujotiekis 
sujungs iki šiol energetiškai 
izoliuotas Baltijos valstybes 
su Lenkijos dujų tiekimo ir 
perdavimo sistema.

D.Grybauskaitės teigimu, 
naujas dujotiekis tarp Lietuvos 
ir Lenkijos užtikrins alternaty-
vaus dujų tiekimo Lietuvai bei 
visam regionui galimybę ir su-
kurs prielaidas mažesnėms nei 
dabar gamtinių dujų kainoms. 
Šis dujotiekis sujungtų iki 
šiol energetiškai izoliuotas 
Baltijos valstybes su Lenkijos 
dujų sistema ir sukurtų regi-
oninę gamtinių dujų rinką. 
Lietuvos valstybės vadovė 
išsakė viltį, kad dujotiekio pro-
jektas bus įvardintas svarbiau-
siu Europos Sąjungoje. Kaip 
Eltai teigė Energetikos minis-
terijos Strateginio planavimo 
ir Europos Sąjungos reikalų 
skyriaus vedėjas Žygimantas 
Vaičiūnas, mūsų šalies ener-
getiniam saugumui itin svar-
bios dujotiekio jungties tarp 
Lietuvos ir Lenkijos klausimas 
yra keliamas jau seniai, tačiau, 
priešingai nei planuojamos 
elektros jungtys, jo iki šiol 
net projektu vadinti nebuvo 
galima.

VILNIUJE DVIEJŲ PREZIDENTŲ 
PASITARIMAS

„Dabar dėl tam tikrų naujų 
aplinkybių - kaip didėjančių dujų 
iš skalūnų Lenkijoje išgavimo 
perspektyvų, galimo Latvijos 
gamtinių dujų saugyklos pa-
naudojimo, Lietuvos intereso 
pasinaudoti Lenkijoje statomu 
Svinoujscės (Swinoujscie - 
lenk.) suskystintų gamtinių dujų 
terminalu šis projektas iš esmės 
įgauna ir didesnį ekonominį 
pagrindą”, - sakė Ž.Vaičiūnas. 
Pasak Energetikos ministerijos 
eksperto, dabar tam, kad šis 
projektas pasistūmėtų iš es-
mės, pirmiausia reikia Europos 
Sąjungos politinio ir finansinio 
palaikymo. Būtent ES parama 
kartu su naujai besiformuojan-
čiomis aplinkybėmis, kurios 
didina šio projekto ekonominį 
patrauklumą, būtų esminės 
papildomos varomosios jėgos 
projektui įgyvendinti.

„Panaši situacija buvo su 
elektros jungties projektu 
„LitPol Link”. Kol tai buvo 
dvišalis Lietuvos ir Lenkijos 
projektas, jis praktiškai neju-
dėjo. Įgavęs europinio projek-
to statusą, numačius elektros 
jungtį su Vokietija ir paskyrus 
europinį koordinatorių, paju-
dėjo ir pats projektas”, - analo-
giją pateikė Ž.Vaičiūnas.

„Svarstomame dujų tie-
kimo saugumo reglamente 
kalbama apie tai, kad sutri-
kus dujų tiekimui pagrindine 
infrastruktūra, ES valstybė 
narė turi turėti galimybę užsi-
tikrinti gamtinių dujų tiekimą 
ne mažiau kaip 60 dienų, skai-
čiuojant patį šalčiausią metų 
periodą, alternatyvia infras-
truktūra. Lietuvos ir Lenkijos 
dujotiekis neabejotinai su-
stiprintų Lietuvos galimybes 
apsirūpinti alternatyviais dujų 
tiekimo šaltiniais, taigi tuo 
pat metu padidintų ir Lietuvos 
galimybes įgyvendinti dujų 
tiekimo saugumo reglamento 
nuostatas”, - sakė Ž.Vaičiūnas.

Kitas susitikimo klausi-
mas - naujos atominės elek-
trinės Lietuvoje projekto 
įgyvendinimas. Tačiau šis 
klausimas yra labiau ministrų 
pirmininkų, o ne prezidentų 

kompetencijos. Lenkijos pre-
zidentas apsilankė Vilniuje po 
to, kai Seimas atmetė siūlymą 
leisti pavardes dokumentuose 
rašyti nelietuviškais rašme-
nimis. Lenkijos prezidentas, 
sako esąs nustebęs dėl Seimo 
atmesto įstatymo projekto, 
pagal kurį asmens dokumen-
tuose pavardės siūlytos rašyti 
originalo kalba. Jis teigia, kad 
besitęsianti pavardžių rašymo 
problema yra trikdis artimam 
Lietuvos ir Lenkijos bendra-
darbiavimui.

„Esu nustebintas Seimo 
sprendimu atmesti projektą 
įstatymo, kuris leistų rašyti 
lenkų pavardes pagal lenkų 
kalbos taisykles”, - ketvirta-
dienį pareiškė Lenkijos vado-
vas. Jis pabrėžė, kad Lenkijoje 
taip pat gyvena lietuvių, kitų 
tautybių atstovų, ir lenkams 
net nekiltų mintis neleisti as-
menvardžių rašyti taip, kaip 
jie pageidauja. L.Kaczynskis 
išreiškė viltį , kad prie šio 
klausimo ateityje dar bus su-
grįžta. „Norėčiau pabrėžti, 
kad tai trukdo labai artimam 
mūsų šalių bendradarbiavimui, 
ir manau, kad tai yra mūsų 
bendras interesas, taip pat 
kitų Baltijos šalių - Latvijos, 
Estijos - interesas. Interesas 
ir viso regiono šalių, taip pat 
tų, kurios išsidėsčiusios nuo 
Lenkijos į pietus, interesas”, - 
teigė svečias.

Kita vertus, jis sakė, ne-
išspręsta pavardžių rašymo 
problema leidžia glaudžių 
Lietuvos ir Lenkijos santy-
kių priešininkams turėti savų 
argumentų. Tai ketvirtasis 
prezidentės D.Grybauskaitės 
susitikimas su Lenkijos va-
dovu. Pastarąjį kartą Lenkijos 
prezidentas Lietuvoje viešėjo 
kovo mėnesį, kai dalyvavo 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dvidešimtmečio minėjimo 
iškilmėse.

Šių metų gegužę Lietuvos 
vadovė dalyvaus Lenkijoje 
organizuojamame Vidurio 
Europos prezidentų susitiki-
me, o liepos mėnesį kartu su 
Lenkijos prezidentu vado-
vaus Žalgirio mūšio 600-ųjų 
metinių minėjimui, pranešė 
prezidentės spaudos tarnyba.

Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski su Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaite Vilniue sutarė kartu 
kreiptis į Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą dėl paramos bendro dujotiekio statybai. 
                                                                                                                                   www.president.lt

Politinio konflikto Kirgizijoje šalys turi atsižvelgti į 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
pasiūlymus sureguliuoti krizę, pareiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Audronius Ažubalis per pokalbį telefonu su ESBO 
pirmininku Kazachstano užsienio reikalų ministru Kanatu 
Saudabajevu balandžio 8 dieną.

Lietuvos Respublikai kelia didelį susirūpinimą įtempta 
situacija Kirgizijoje. Ypač neramina pranešimai apie smurto 
protrūkius ir žmonių aukas. Lietuvai yra svarbi taika šiame 
regione, todėl kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) Trejeto narė ir būsima organizacijos 
pirmininkė 2011 metais, Lietuva palaiko nuolatinį ryšį su 
šiuo metu ESBO pirmininkaujančiu Kazachstanu, ESBO ge-
neralinio sekretoriaus biuru ir ESBO atstovybe Biškeke bei 
aktyviai siekia efektyvios tarptautinių organizacijų pagalbos 
sprendžiant konfliktą.

LR užsienio reikalų viceministrai Šarūnas Adomavičius 
ir Evaldas Ignatavičius balandžio 9 dieną dalyvavo Vilniuje 
vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių ambasadorių prie Europos 
Tarybos metiniame pasitarime. Susitikime buvo diskutuojama 
apie šiuo metu vykdomas Europos Tarybos ir Europos žmogaus 
teisių teismo reformas, padėtį Baltarusijoje, kitus su Europos 
Tarybos veikla susijusius klausimus. 

Eitvydas Bajarūnas, Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos politikos direktorius, balandžio 7 dieną Ankaroje 
dalyvavo Lietuvos ir Turkijos politinėse konsultacijose, ku-
riose užsienio reikalų ministerijų pareigūnai aptarė Turkijos 
narystės ES siekius bei Lietuvos pirmininkavimo ESBO 2011 
metais planus. 

Lietuvos ūkio konkurencingumo stiprinimo pagrindas 
yra efektyvus veikimas ES ir sugebėjimas pasinaudoti jos siū-
lomais instrumentais, teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis Vilniuje balandžio 7 dieną surengtoje 
konferencijoje „Lietuvos įtakos ir konkurencingumo didinimo 
Europos Sąjungoje kryptys: institucinis ir politinis pajėgumas“.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis balandžio 6 d. su JAV Valstybės sekretorės 
pavaduotoju Europos ir Azijos klausimams Philip H. Gordon 
telefonu aptarė JAV prezidento Barack Obamos susitikimą su 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių vyriausybių vadovais Prahoje 
bei NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą Taline. 

Vilniuje kovo 31 dieną pristatytos strategijos ,,Globali 
Lietuva“, skirtos įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos valstybės 
gyvenimą, gairės, kuriomis vadovaujantis rengiamas strategijos 
projektas. Susitikime Lietuvos užsienio reikalų viceministras 
Šarūnas Adomavičius pabrėžė, kad gyvybingų ir efektyvių vals-
tybės ryšių su užsienio lietuviais užtikrinimas yra egzistencinės 
svarbos klausimas.

,,Kartu su lietuvių bendruomenėmis, diplomatinėmis 
atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis, vyriausybinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, išnaudodami Lietuvos 
akademinės bendruomenės potencialą, turime nedelsdami imtis 
konkrečių žingsnių, kurie stiprintų lietuvių tarpusavio ryšius, 
padėtų puoselėti lietuvišką tapatybę, sudarytų sąlygas įsitraukti 
į valstybės gyvenimą ir skatintų grįžti į Tėvynę“, – sakė vicemi-
nistras. Jis taip pat pabrėžė tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
svarbą santykių su užsienio lietuviais srityje. „Labai svarbu, kad 
institucijos, rengdamos ir įgyvendindamos strategiją ,,Globali 
Lietuva“, koordinuotų savo veiksmus“, – teigė Š.Adomavičius.

,,Globalios Lietuvos“ strategijos projektui parengti užsienio 
reikalų ministro įsakymu buvo įsteigta tarpžinybinė darbo grupė. 
Ją sudaro valstybės institucijų, Pasaulio lietuvių bendruomenės 
ir akademinės bendruomenės atstovai. ,,Globalios Lietuvos“ 
strategija siekiama skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos 
politinį, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, padėti 
puoselėti lietuvišką tapatybę, prisidėti prie Lietuvos gerovės, 
pažangos ir nacionalinių interesų užtikrinimo.

Balandžio 1-15 d. Lietuvoje skelbiami Europos direktoriaus 
rinkimai. Akcijos tikslas – rasti žmogų, kuris galėtų reprezen-
tuoti tautos poreikius ir siūlymus Europai, savo pavyzdžiu 
parodydamas, kad Europa yra arčiau nei manome ir dalyvauti 
jos gyvenime galime pačiais įvairiausiais būdais. 

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos politikos direktorius 
Eitvydas Bajarūnas kovo 26 dieną Minske dalyvavo apskritojo 
stalo diskusijoje „Baltarusijos saugumas globalių ir regioninių 
iššūkių kontekste“. 

Šarūnas Adomavičius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
viceministras, Vilniuje kovo 30 dieną su Palestinos Savivaldos 
generalinės delegacijos Helsinkyje vadovu Nabil Darwish Alwazir 
aptarė Artimųjų Rytų taikos proceso eigą.                            LR URM
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„Bruknelės“ premjera 
Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre (LNOBT) – 
kovo mėnesį. Lietuviška opera 
vaikams šio teatro scenoje ne-
buvo statyta ketvirtį amžiaus.

J.Tamulionio operos nuo 
rudens nekantriai laukia 
Lietuvos jaunimas. LNOBT 
paskelbus piešinių konkursą 
„Pasitikime „Bruknelę“!“, 
teatro Raudonoji fojė buvo 
tiesiog užklota spalvingomis 

Operos kompozitorius Jonas Tamulionis

OPERA „BRUKNELĖ” – VAIKAMS

Martyno Vainilaičio poemos 
apie mergelę Bruknelę ir nykš-
tuką Dzingutį vizijomis.

Šis mitologinis kūrinys 
įkvėpė J.Tamulionį parašyti 
operą, o šalies miestų ir mies-
telių jaunimą nuo 3 iki 18 
metų – sukurti beveik pusantro 
tūkstančio piešinių.

„Bruknelė“ – populiari ir 
reikalinga“, – džiaugėsi artė-
jančios premjeros režisierius 
Gytis Padegimas, debiutuo-

siantis šiuo spektakliu operos 
scenoje.

Kartu su juo muzikinę pasa-
ką įkūnys dirigentas Robertas 
Šervenikas, dailininkai Birutė 
Ukrinaitė ir Simonas Glinskis, 
choreografė Agnija Šeiko, 
Česlovo Radžiūno vadovauja-
mas LNOBT choras, būrys so-
listų, šokėjų ir mimanso artistų.

Kad parodytų didžiojoje 
scenoje savo naująjį kūrinį, 61 
metų J.Tamulionis konkurse 
įveikė net dvylika konkurentų.

- Ar jums nesunku įsi-
jausti į vaikų pasaulį? – pa-
klausiau J.Tamulionio.

- Vaikų pasaulis man nie-
kada nebuvo svetimas. Juk 
nėra blogai, jei iki pat senatvės 
širdyje esi šiek tiek vaikiškas?

Esu parašęs vaikams apie 
šimtą kūrinių – ne tik įvairių 
dainelių ansambliams, cho-
rams, bet ir didelių ciklų. Du 
solidūs mano choriniai ciklai 
vaikams buvo premijuoti tarp-
tautiniame konkurse Kanarų 

salose.
Seniai pamąstydavau ir 

apie operą, nes muzikinių 
spektaklių vaikams labai 
trūksta. O rašyti jiems nėra 
lengva. Patenki lyg į spąstus: 
negali nusipiginti atkišdamas 
vaikams bet ką ir negali jiems 
rašyti kaip suaugusiesiems.

„Bruknelėje“ yra ir solidžių 
muzikinių scenų, orkestrinių 
epizodų. Libreto autorė Milda 
Brėdikytė mane patikino, kad 
nedaryčiau nuolaidų, kad vai-
kai nėra kvaileliai, kaip mums 
kartais atrodo. M.Brėdikytė 
tai žino iš savo patirties, nes 
daug metų dirba pedagoge 
Suomijoje.

- „Bruknelė“ – pirma 
jūsų opera?

- Antra: pirma ir kartu pa-
skutinė. Juokauju. Taip sako-
ma apie šiuolaikinius lietuvių 
kūrinius, kurie dažniausiai 
nuskamba pirmą ir paskutinį 
kartą.

Aš nuo studijų buvau įsi-
tikinęs, kad rašyti operą yra 
savižudybė. Kompozitoriui tai 

didžiausias ir sudėtingiausias 
žanras.

Be to, operos autorius tėra 
vienas iš būrio, nuo kurio pri-
klauso kūrybos rezultatas.

Mes su „Bruknelės“ reži-
sieriumi, dailininke ir kitais 
kūrėjais glaudžiai bendravo-
me ne vieną mėnesį. Nedaug 
trūko, kad įsikurčiau teatre su 
miegmaišiu: repetuodavome 
kasdien po kelis kartus.

Ši opera techniškai yra 
labai sudėtinga, todėl kartais 
vien dėl scenos triukų man 
reikėdavo skubiai prikurti kai 
kuriems epizodams muzikos.

-  Kodėl  pas ir inkote 
M.Vainilaičio mitologinę 
pasaką?

- Turėjau šį kūrinį savo 
namų bibliotekoje. Man labai 
patinka gaivi jo kalba. Čia tiek 
gražių žodelių ir posakių!

Autentiškas poemos teks-
tas skambės ir spektaklyje, 
tik kiek patrumpintas. Mano 
principas – kuo mažiau nutolti 
nuo literatūros kūrinio.

Asta Andrikonytė, lrytas.lt

MAESTRO JULIUS GENIUŠAS  
VĖL ČIKAGOJE

Lietuvių Opera balan-
džio 25 d., 3 val. po pie-
tų, Olimpic teatro salėje, 
6134 W. Cermak Rd., Cicero 
Mieste, Illinois, kviečia mus 
į Franz Leharo trijų veiksmų 
operetę „Linksmoji našlė”. 
Spektaklį diriguos maestro 
Julius Geniušas.

JAV lietuviams jis gerai 
žinomas, nes 1996 m. di-
rigavo Kazimiero Viktoro 
Banaičio operos „Jūratė ir 
Kastytis” spektaklius, o 1997 
m. Frierich Flotow „Martos” 
operą. Tuo metu į mūsų ope-
ros spektaklius atvykdavo 
lietuviai ir iš kitų JAV ir 
Kanados miestų.

Maestro yra vyriausias 
Kauno valstybinio muziki-
nio teatro dirigentas. Gimė 
ir augo menininkų šeimoje: 
tėvas buvo Lietuvos operos 
vyriausiasis dirigentas, o 
mama – dailininkė. Jo brolis 
Petras – garsus pianistas ir 
jo sūnus Lukas tęsia Geniušų 
muzikos menininkų įspūdin-
gą pianisto kelią.

Julius Geniušas dažnai 
kviečiamas diriguoti operų 

spektaklius ir Lietuvos vals-
tybinėje operoje Vilniuje. 
Muzikos studijas ir diriga-
vimą baigė maestro Jono 
Aleksos klasėje.

Jis rengia ir  simfoni-
nės  muzikos  koncer tus ; 
kviečiamas dažnai  di r i-
guoti Latvijoje, Estijoje, 
Vokietijoje, Pažaislio vasa-
ros muzikos festivaliuose, 
Ukrainos sostinėje Kijeve ir 
Šveicarijoje. Julius Geniušas 
a p d o v a n o t a s  i r  E s t i j o s 
Respubl ikos  „Bal tos ios 
žvaigždės” ordinu už diriga-
vimus tarptautinuose operos 
festivalyje.

„Linksmosios našlės” 
operetės spektaklyje dainuos 
svečiai iš Lietuvos: Kęstutis 
A l č i a u s k i s ,  G e d i m i n a s 
Maciulevičius, Benjaminas 
Želvys, Viktorija Streiča, 
Mindaugas Gylys. Iš Čikagos 
–  N ida  Gr iga l av i č iū t ė , 
Genovaitė Bigenytė ir kai 
kurie choro dainininkai at-
liks epizodines solo partijas. 
Operetę režisuoja Kęstutis 
Jakštas iš Kauno muzikinio 
teatro.

K e l i o n ė  į  M a s k v ą 
Kauno arkivyskupui Sigitui 
Tamkevičiui - nauja viltis ir 
sugrįžimas į prisiminimus. 
Lietuvos ambasadoriaus 
Antano Vinkaus kvietimas į 
Maskvą Velykų šventėms ap-
lankyti lietuvių bendruomenę 
S.Tamkevičiui tapo turininga 
dvasine kelione. Kauno arki-
vyskupas per tris viešnagės 
Maskvoje dienas susitiko su 
Rusijoje gyvenančiais lietu-
viais, dalyvavo iškilminguose 
pietuose su Rusijos patriar-
chais ir grįžo į prisiminimus, 
kurie prieš tris dešimtmečius 
buvo gyvos ir tautai svarbios 
istorijos kūrimas.

„Tokio šilto susitikimo 
tikrai nesitikėjau“, - vaikš-
čiodamas gerai pažįstamomis 
Maskvos gatvėmis kalbėjo 
S.Tamkevičius.

Savotiškas grįžimas į pra-
eitį buvo išskirtinis – į Maskvą 
Kauno arkivyskupas traukiniu 
vyko pirmą kartą po 30 metų 
pertraukos. Pirmą kartą nuo 
tų laikų, kai su nerimu, viltimi 
ir baime veždavo „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką“, 
kurią reikėdavo persiųsti į 
Vakarus. „Labai daug prisi-
minimų, nuotykių užplūdo“, 
- neslėpė S.Tamkevičius.

Tautvydo Mikalajūno (lry-
tas.lt) pokalbis su Kauno 
arkivyskupu S.Tamkevičiumi 
– apie susitikimą su Rusijoje 
gyvenančiais lietuviais, pietus 
su Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchu Kirilu, kelionę 
traukiniu ir jautrius prisimi-
nimus.

- Kokia buvo Jūsų viešna-
gė Rusijos sostinėje?

- Pagrindinis mano tikslas 
buvo susitikti su lietuvių ben-
druomene, o kai patriarchas 

ŠILTAI MASKVOJE SUTIKTAS KAUNO ARKIVYSKUPAS S.TAMKEVIČIUS
Kirilas pakvietė, man buvo 
gera proga susitikti ir pagerinti 
tarpusavio santykius.

Antradienį aukojau mišias 
Maskvoje gyvenantiems lietu-
viams. Paminėjome Lietuvos 
Nepriklausomybės dvide-
šimtmetį, šventėme Velykas, 
padėkojome Dievui. Vyko 
susitikimas su lietuvių ben-
druomene.

Šiandien pietavau su patri-
archu Kirilu. Pietų metu buvo 
švenčiamas Velykos, Marijos 
Apreiškimo šventė ir stačiati-
kių labai gerbiamo patriarcho 
Tichono mirties metinių mi-
nėjimas.

Pietuose dalyvavo apie 
80 metropolitų, arkivyskupų, 
pasauliečių ir valdžios atstovų, 
premjero ir prezidento patarė-
jų. Tai buvo tikrai aukšto lygio 
susitikimas.

Mane labai šiltai prista-
tė, todėl, manau, dvišaliams 
valstybių santykiams tai buvo 
naudingas susitikimas.

Per pietus patriarchą pa-
sveikinau su švente, palinkė-
jau gerų darbų žmonėms ir 
Rusijai. Savo ruožtu, patriar-
chas mane labai gražiai pri-
statė, prisiminė 1987-uosius, 
kai dvi moterys iš Lietuvos 
Smolenske labai prašė susi-
tikimo su arkivyskupu. Kai 
arkivyskupas jas priėmė, mo-
terys paprašė „pasimelsti už 
jų kleboną Tamkevičių“. Visi 
šventės svečiai susidomėję 
išklausė mano pristatymą.

- Bendravote su lietu-
vių bendruomenės atsto-
vais. Kokiomis nuotaikomis 
šiandien lietuviai gyvena 
Rusijoje?

- Tiksliai negalėčiau pasa-
kyti, kokios apskritai vyrauja 
nuotaikos. Tačiau susitikimo 

metu, bent jau antradienį, buvo 
tikrai gera nuotaika.

Po Mišių žmonių veidai 
spindėjo ir matėsi, kad jie net 
nenori skirstytis. Stebėjausi, 
nes ne visada Lietuvoje tokią 
gerą ir šiltą nuotaiką galima 
matyti. Man tai paliko labai 
malonų įspūdį.

- Ar toks Kauno arki-
vyskupo ir visos Rusijos 
patriarcho susitikimas vyko 
pirmą kartą?

- Ko gero, tai bus pirmasis 
tokio lygio susitikimas. Prieš 
ketverius metus aš, būdamas 
Vatikano delegacijoje, dalyva-
vau Maskvoje vykusiame reli-
ginių vadovų susitikime. Ten 
dalyvavo patriarchas Aleksijus 
II. Po konferencijos susitikau 
su Aleksijumi II, kartu su juo 
susitikime dalyvavo ir dabar-
tinis patriarchas Kirilas - tuo 
metu jis buvo antrasis žmogus 
po Aleksijaus II Rusijos stačia-
tikių užsienio reikalams.

Tada tai buvo pirmasis 
lietuvių vyskupo susitikimas 
su patriarchu. O artimai, kaip 
šį sykį, turbūt bendravome 
pirmą kartą.

- Kokios temos vyravo 
pokalbyje su patriarchu 
Kirilu?

- Kadangi tai buvo triguba 
šventė prie pietų stalo, vyravo 
oficialios kalbos. Pats Kirilas 
pasidžiaugė, kad praėjo tie 
sunkūs laikai, kai Rusijos 
stačiatikių bažnyčia buvo nai-
kinama. Bet atkreipė dėmesį į 
tai, kad nors prievartos ir ne-
bėra, tačiau sunkumai vis dar 
egzistuoja; kartais jie būna net 
didesni nei anksčiau.

Matėsi, kad patriarchas 
orientuojasi dabartinėje situ-
acijoje, tuo labiau, kad jis turi 
daug patirties žurnalistikoje.
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JAV prezidentas Obama su 
demokratų dauguma trium-
favo, kad pavyko patvirtinti 
įstatymą, kuriuo papildomai 
30 ar net daugiau milijonų 
amerikiečių galės turėti svei-
katos draudimą. Tam valstybė 
skyrė nemažai lėšų, nors pati 
šalis įsiskolinusi pasauliui 
iki ausų. Tuomet viduje pa-
sidžiaugiau, kaip gerai, kad 
nemaža dalis amerikiečių 
(dirbančių ar neturinčių darbo, 
kurie dažnai iš savo pajamų 
negali ar nesugeba susimokė-
ti), pagaliau turės nors bazinį 
sveikatos draudimą.

Tačiau, pasirodo, kad 
Lietuva šioje srityje (kaip kaž-
kada Sovietų Sąjunga buvo 
iškėlusi šūkį „pavyti ir pra-
lenkti”) jau daugiau nei metus 
lenkia Ameriką. Praeitą savaitę 
spaudoje pasirodė Valstybinės 
mokesčių inspekcijos prane-
šimas, kad gyventojai jau gali 
pildyti savo pajamų deklaraci-
jas, papildomai sumokėti ne-
priemokas ar atgauti permokas. 
Praleidžiant daugelį pranešimo 
punktų, akis užkliuvo už vieno 
paragrafo – privalomo svei-
katos draudimo (arba PSD). 
Pasirodo, kad jau Kubiliaus 
vyriausybės vienu iš naktį 
prieš Kalėdas priimtu įstatymu, 
nuo 2009 m. pradžios dalis 
gyventojų liko skolingi už tą 
vadinamą privalomą sveikatos 
draudimą – 72 litus (beveik 30 
USD) per mėnesį. Nuo praeitų 
metų asmenys, kurie neturėjo 
darbinių santykių ir nemokėjo 
privalomo sveikatos draudimo, 
tai turi padaryti atbuline data. 
Tad asmuo, kuris nemokėjo 
už praeitus metus mokesčio 
(nes nedirbo, buvo išleistas 
priverstinių atostogų ar dirbo 
nelegaliai ir t.t.), turės susi-

LIETUVA APLENKĖ AMERIKĄ SVEIKATOS DRAUDIMU
Kęstutis Šalavėjus

mokėti už kiekvieną nedirbtą 
mėnesį. Paskaičiavus už visus 
metus – nei daug nei mažai – 
kai kam net daugiau nei viso 
mėnesio atlyginimas. Tai yra 
vien už tai, kad krizės laikais 
neturėjai darbo.

Lietuva pasirinko labai 
originalų būdą iš oro (t.y. iš 
bedarbio) sukurti papildomą 
mokestį. Tiesa, ne visi ne-
darbiai yra apmokestinami, 
o tie, kurie tuo metu nebuvo 
įsiregistravę į darbo biržą. 
Visai neseniai buvo paskelbta, 
kad Lietuvoje oficialiai jau 
yra 300,000 registruotų darbo 
biržoje bedarbių. Paskelbus 
apie prievartinį PSD, tokių 
bedarbių dar labiau padaugės.

Pernai dėl padidėjusio be-
darbių antplūdžio trukdavo 
savaitėmis, kol žmogus galėjo 
užsiregistruoti bedarbiu (pa-
prastai didelės eilės prie darbo 
biržų, siuntinėjama iš vienos 
įstaigos į kitą, prašymai įvai-
riausių popierėlių iš ankstesnių 
darboviečių, lygtai neturėtų ga-
limybės prisijungti prie bendros 
duomenų bazės ir pažiūrėti ar 
žmogus tikrai dirbo, ar mokėjo 
mokesčius, koks buvo atlygini-
mas ir t.t. Tuo tarpu kai reikia 
iš žmogaus atimti mokesčius, 
kažkodėl valdžios įstaigos stai-
ga viską apie tą žmogų žino be 
jokių papildomų dokumentų). 
Jei asmuo Lietuvoje nedirbo 
bent pusantrų metų per pas-
taruosius tris metus, tokiam 
bedarbiui pašalpa nepriklau-
sė. Geriausiu atveju, jis galėjo 
tikėtis užsiregistravus gauti 
nemokamai tą jau aukščiau 
minėtą privalomą sveikatos 
draudimą (PSD). Bedarbio 
statuso jie negalėjo išlaikyti 
visus metus, reikėdavo kaskart 
lankytis darbo biržoje („atsižy-

mėti”), kad biržos darbuotojai 
galėtų paskėsčioti rankomis ir 
pasiguosti krize, kad darbų šiuo 
metu nėra, užsukit po mėnesio. 

Tačiau buvo dešimtys ar 
net šimtai tūkstančių tokių 
Lietuvos piliečių, kurie netekę 
darbo į darbo biržą nesikreipė, 
nes žinojo, kad jiems bedarbio 
pašalpa nepriklauso (dėl darbo 
stažo ar kitų neatitikimų), o 
darbo ieškojosi patys. Tokie 
neturėjo ir privalomo sveikatos 
draudimo, o už sveikatos pas-
laugas mokėdavosi iš savo ki-
šenės (arba gydydavosi patys), 
nes jiems būdavo atsisakoma 
už valstybės lėšas suteikti gy-
dymo paslaugą (nes žmogus 
nėra apsidraudęs privalomu 
sveikatos draudimu). Jei norė-
jai toliau aiškintis, nukreipdavo 
į valstybines ligonių kasas, kur 
pakartodavo panašų atsakymą 
ir mandagiai pasiūlydavo, jei 
žmogus nori, pats gali susimo-
kėti per daugiau nei šimtą litų 
(per 40 USD) į mėnesį, tuomet 
po trijų įmokos mėnesių jau 
gali eiti tikrintis pas gydytojus 
ar gulti į ligoninę už valstybės 
lėšas (aišku, dar primokant už 
vienokias ar kitokias procedū-
ras). Tačiau nei iš vieno asmens 
nesu girdėjęs, kad kas būtų 
pasiūlęs tokiems draudimo ne-
turintiems asmenims apsidraus-
ti, nes, pasirodo, kad tai yra 
privaloma, kitaip po metų reiks 
vis tiek sumokėti. Paprastai be-
reikšmėms, žmonėms nereika-
lingos programoms viešinti yra 
išleidžiami milijonai litų. Tuo 
tarpu informacijos, kur būtų 
aiškiai pasakyta, kad „žmogau, 
jei neturi darbo – užsiregistruok 
į darbo biržą bedarbiu, kitaip 
teks mokėti mokestį”, paprasti 
mirtingieji nematė. Mokesčių 
inspekcija per TV suko tą pa-
čią reklaminę plokštelę kovai 
prieš šešėlinę ekonomiką apie 
nesąžiningus verslininkus, 
nesąžiningus darbuotojus ir t.t. 
Kažkaip nesąžiningi ar nekom-
petentingi daugumoje esantys 
įstatymų leidėjai ar valdininkai 
toje reklamoje nebuvo matomi.

Taigi, gavosi visiškas ab-
surdas. Žmogus, kuris netu-
ri darbo (ir nesiregistravęs 
darbo biržoje) ir greičiausiai 
neturi pajamų, gyvenantis iš 
savo santaupų (jei turi) ar iš 
sutuoktinio uždirbamų pa-
jamų, turi mokėti privalomą 
sveikatos draudimo mokestį, 
nors valstybės paslaugomis 
sveikatos srityje nesinaudojo 
ar naudojosi už savo pini-
gus. Todėl nemažai asmenų 
piktinasi, kaip taip galima 
įvesti draudimą atbuline data, 
kuomet paslaugos vis tiek ne-
buvo suteikiamos iš valstybės 
lėšų, o tik už privataus asmens 
pinigus. 

Įstatymo nežinojimas ne-
atleidžia nuo atsakomybės – 

taip ar panašiai rūsčiai skamba 
posakis mokesčių inspektoriaus 
lūpose. Mokesčių inspekcija 
žada pasitelkti antstolius sko-
loms išieškoti (nors pats įstaty-
mas dar buvo taisytas 2009 m. 
spalį ir dėl tokio įstatymo gali-
ma būtų kreiptis į Konstitucinį 
teismą išaiškinimui). Dalis 
bedarbių galbūt ir būtų galėję 
per kančias užsiregistruoti 
darbo biržoje. Tačiau yra daug 
kitų asmenų, kurie tą PSD turi 
mokėti – pvz., darbuotojai, 
kurie tam tikram laikui išeina 
(išvejami) priverstinių atosto-
gų. Registruotis bedarbiu kaip 
ir neišeina – žmogus, sakykim, 
mėnesį ar tris priverstas laukti, 
kol gamykla po remonto ar 
prastovų vėl sugrįš į normalų 
ritmą. Pasirodo, kad tuo metu 
ne tik jam neskaičiuojamas 
darbo stažas, bet ir jis pats turi 
susimokėti tą priverstinį PSD. 
Dar įdomiau su mūsų lietuviais 
migrantais, kurie ieškodami 
darbo, išvyko gyventi į užsienį 
ir nedeklaravo apie savo išvyki-
mą. Pasirodo, kad ir jie turi mo-
kėti, nebent gali įrodyti, kad ten 
gyveno didesnė metų dalį ir kad 
ten mokėjo mokesčius (jei tu-
rėjo legalų darbą). Sovietmečiu 
jei neturėjai darbo, prievarta 
įdarbindavo, o Lietuvoje ne tik 
darbo vietų nesukuria, bet dar ir 
bedarbius apmokestina.

Prisimenu per „Dviračio 

Mirus brangiai dukrai:
A.† A.
RITAI, 

reiškiame gilią užuojautą mūsų bran-
giai sesei JADZEI DAUTIENEI, jos 
vaikams bei giminėms. 

Vyr. Skaučių Židinys Clevelande

Mirus brangiam vyrui:

A.† A.
JONUI DUNDURUI 

reiškiame gilią užuojautą mūsų brangiai sesei 
židinietei, DANUTEI DUNDURIENEI, jos sūnui 
ANDRIUI ir visiems giminėms.

Vyr. Skaučių “Židinys” Clevelande

PASTABOS IR NUOMONĖS

Daina aš gyvenu,
Daina gyvenimą kuriu.
Dainoj klajojanti širdis,
Svajonės, ilgesys.

(žodžiai Nijolės-Puranaitės-Benotienės)

Kviečiame visus dainos mylėtojus ruoštis  
kelionei į Dainų šventę

Toronte, Kanadoje. Liepos 2, 3 ir 4 dienomis į To-
rontą suvažiuoja 1,100 choristų iš visos Šiaurės 
Amerikos bei Lietuvos, Anglijos ir Lenkijos. Jie 
sudarys šventės koncerto jungtinį chorą. Atvyks-
ta iš Lietuvos žinomas dainininkas Marijonas Mi-
kutavičius, kurio koncertu penktadienį prasidės 
neužmirštamas Dainų šventės savaitgalis. Bus 
smagi šeštadienio “Miestelio vakaronė” ir kilmin-
gas baigminis “Miško balsai” pokylis sekmadienį.

Platesnė informacija apie šventės programą ir 
renginius rasite spaudoje ir tinklalapyje www.
dainusvente.org Ten pat galima užsakyti bilie-
tus.

Iki pasimatymo Toronte!

IX Dainų šventės rengimo komitetas

šou” komedijų laidą rodytą 
siužetą apie Lietuvos valsty-
bės skolą: premjeras Kubilius 
praneša, kad pavyko pasisko-
linti dar keletą eilinių milijar-
dų litų, o statistiškai valstybės 
skola kiekvienam gyventojui 
yra daugiau nei penki tūkstan-
čiai. Atėjusi mokytoja-pensi-
ninkė senatvėje atneša savo 
dešimtmečiais taupytus pini-
gus laidotuvėms ir atiduoda 
„savo skolos” dalį premjerui, 
sakydama, kad ji negali nu-
mirti skolinga valstybei, jau 
geriau pigesnį karstą nupirks, 
vietoj puošnios suknutės į 
celofano maišą įvynios... Tuo 
pačiu ji primygtinai paprašo, 
kad ją išbrauktų iš valstybės 
skolininkų sąrašų, o ateityje 
valstybei skolinantis iš užsie-
nio, kad jos daliai paskolos 
neimtų.

Graudu, bet ne tik bedar-
biai, bet ir pensijas gaunantys 
pensininkai, ilgus metus sąži-
ningai dirbę ir mokėję mokes-
čius negali vaistų įpirkti, nes 
sveikatos apsaugos sistema 
Lietuvoje yra supuvusi. Apie 
iššvaistytus sveikatos apsau-
gai skirtus dešimtis milijo-
nų, užuot juos paskyrus tam 
pačiam sveikatos draudimui, 
jau ne kartą rašyta. Matyt, 
kad valdžia pritrūko eilinių 
milijonų, kad reikia atimti iš 
bedarbių.
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„DIRVAI”
AUKOJO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

J.Raibys, Ventura, CA ........200
I.Alantienė, Redford, MI ...100
A.Pintsch, W. Milford, NJ ...75
E.Čapas. Pompano Bch., FL 45
A.Baliūnas, Cleveland, OH .25
V.Memėnas, 
Bloomfield H., MI ................25
A.Abromaitis, Toronto, CAN 20
G.Bartkus, Mansfield, OH ...20
D.Saladžius, Rochester, NY 20
J.Velička, Lakewood, OH ....15
A.Sakalaitis, Lemont, IL ......10
V.Tamulis, Cleveland, OH ...10

BIRŽELIO 13 d., sekmadienį 2:00 val. p.p. Baisiojo 
Birželio minėjimas - ekumeninės pamaldos už nuo So-
vietų režimo žuvusius ir nukentėjusius lietuvius, latvius 
ir estus - latvių bažnyčioje, Andrews ir Detroit Ave. 
(West 152-a gatvė). Lakewood, OH. Rengia Clevelando 
Baltiečių komitetas.
BALANDŽIO 30 – GEGUŽĖS 1 ir 2 dienomis –60-sios 
ŠALFAS s-gos sporto žaidynės Clevelande, OH. Rengia – 
Clevelando LSK „Žaibas”. Informuoja Vidas Tatarūnas tel. 
440-209-0440, e-paštas: tatarunas@att.net

RENGINIŲ KALENDORIUS

Ateina žmonės pirmadienį 
į pirmo būtinumo parduotu-
ves, o darbininkai - į savo 
įmonių valgyklas ir pamato, 
kad kainos keturiskart aukš-
tesnės. Jokių kompensacijų, 
tik Vyriausybės leidimas įmo-
nių vadovų sprendimu kelti 
atlyginimus... iš tų pačių fon-
dų! (Kai kurie vadovai iškart 
sau ir pasikelia). Strateginis 
planas – darbininkai į Vilniaus 
gatves, ir sinchroniškai – tą 
pačią 1991 m. sausio 8 dieną 
– Pskovo parašiutininkai per 
Kazlų Rūdą, Gaižiūnus jau 
Šiaurės miestelyje.

Kariuomenės perdislo-
kavimui reikėjo kelių die-
nų, ir operacija Maskvoje 
buvo pradėta iš karto, kai tik 
Lietuvos Vyriausybė sausio 
4 d. vakare, penktadienį (!), 
priėmė sprendimą pakelti kai-
nas. Gyventojai, tie vietiniai, 
sužinojo naujienas vėliau, tik 
pirmadienį. Tad Vilniaus ir 
Maskvos laikrodžiai vyriau-
sybėse tuomet ėjo vienodu 
laiku, atsitiktinai minutė į mi-
nutę, tik Sausio 13-osios naktį 
viena valanda susipainiojo, ir 
V. Ivanovo smogikai pavėla-
vo sukurti sovietų agresijai 
dar ir „civilių susirėmimų“ 
pretekstą.

Kodėl dabar apie tai ver-
ta prisiminti?

VYTAUTAS LANDSBERGIS:
SAUSIO ŽENKLAI KOVĄ

Todėl, kad kiekvienoje po-
litikoje, norint ją sugriauti, ga-
limos diversijos ir subversijos. 
Mokesčių politikoje – taip pat. 
Tikriausia, ir taupymo politi-
koje, kai daugiau išleidžiama 
taupyklės perskaičiavimams, 
negu sutaupoma. Bet štai da-
bar trinktelėjo slapti mokesčiai 
neregistruotiems bedarbiams 
priskaičiuoti atgaline data, 
ir finansinės valdžios klaidų 
taisymas individualių piliečių 
sąskaita. Tad pradėkim nuo žo-
džio „dabar“. Kodėl trinktelėta 
dabar? Kodėl tada sausį? – A, 
taip, tada jau buvo paskelbta 
dvi svarbios aplinkybės – 
Lietuva išeina iš sovietinio 
biudžeto ir žemės nacionaliza-
cijos, o Persų įlankoje sausio 
15 d. prasidės karas. 13-oji, 
sekmadienis, buvo optimalus 
laikas.

Lietuva šiemet įžengė 
į seniai lauktą teisinio ir 
teisėtvarkinio apsivalymo 
kliūčių ruožą. Jis susijęs 
su korupcijom, kontraban-
dom, kurių gal pavyktų pa-
mažinti. Tai reikštų geresnius 
laikus valstybės biudžetui 
ir paprastiems žmonėms, o 
blogesnius – nepaprastiems 
arba korumpams, valstybės 
kraują geriančioms korumpų 
sistemoms. Keičiasi svarbūs 
vadovaujantys teisė(ne)tvar-

kos pareigūnai, gali sutrikti 
sisteminis kontrabandinis 
valstybės kraujo nusiurbimas, 
nekonstitucinis užkulisinis 
jos valdymas ir užvaldymas 
totaliniu sekimu bei kom-
promatais kažkam reikiama 
politine kryptimi. Ten taip 
gražiai sutardavo kai kas iš 
VSD ir kai kurie specproku-
rorai. Dieve, o jei atsiskleis 
lėbaujančių pedofilų tinklas?

Tokiam „perversmui“ ga-
lima užbėgti už akių tiktai 
tikru kontrperversmu. Šalin 
Vyriausybę, ir visi korumpai 
lieka savo vietose arba grįžta, 
trumpam netoli pasitraukę.

Ore jau senokai kabėjo 
konkretus laikas – pami-
nėsim nepriklausomybės 
dvidešimtmetį, ir pirmyn. 
Skaičiuosim kėdutes, dar nu-
sipirksim porą deputatų, kaip 
anuomet. Politinis sprendi-
mas! O paprasčiau – revanšas 
ir galų gale sėkmingai apginti 
buvusiųjų teisėti lūkesčiai. 
Kaip anuomet.

Daugelis mato nūnai pa-
skelbtus mokesčius už nieką 
ir mistinę skolą užgyventą 
nesiskolinus – o tai liečia apie 
300 000 jaunimo, ūkininkų, 
paūgėjusius vaikus auginan-
čių motinų, asmenų buvu-
sių nemokamose atostogose, 
veiklą sustabdžiusių smulkių 
verslininkų ir patentininkų! – 
kaip atitiksėjusią laikrodinę 
bombą po anaiptol netvirta 
psichologine visuomenės 
būsena. Gegužės mėnesį dar 
įvyks svarbūs, gal negrįžtami 
pokyčiai Generalinėje proku-
ratūroje ir FNTT, tad bombai 
laikas atėjo. Vėl optimalus. 
Arba – arba. Per balandį. 
Mokėkit, arba išieškosim 
prievarta! – Ką, už ką? Ir plius 
dar pajamų mokesčio neprie-
mokas, kadangi per 200 000 
dirbusių piliečių turėję pernai 
mokėti daugiau. Bet ypač 
ryškus privalomasis sveika-
tos draudimas jo nepageida-
vusiems ir nepasinaudoju-

siems, nors mokėjimo pareiga 
buvo uždėta ir neprimenama. 
Žmonėms dabar pareikšta, 
kad nesigydę jie vis tiek likę 
skolingi valstybei (berods, 
po 700 litų), kuri nė neprane-
šė, kad ši pernykštė „skola“ 
kaupiasi. Šaltas biurokratinis 
žodynas – „kiekvienas turėjo 
pats žinoti!“ – būtų ne tik 
nutolimas nuo tikrovės, bet ir 
pasityčiojimas. Reikia kalbėti 
kitaip.

Paguoda, kad štai kitiems 
bus grąžinta permokėtieji pa-
jamų mokesčiai, nepaveiks tų, 
iš kurių išieškoma papildomai. 
Paguoda, kad nedirbusiems ir 
numojusiems ranka į darbo 
biržą ir visai visai neišgalin-
tiems susimokėti pernykščio 
sveikatos draudimo, jų „skola“ 
galės būti „išdėstyta“ arba 
net nurašyta paprašius pasi-
gailėjimo – menka paguoda, 
nes ir vėl absurdo mišinys su 
pažeminimu. Vyriausybėje 
turėtų dirbti politikai, kurie su-
pranta ir politinį savo veiklos, 
įžvalgumo arba neįžvalgumo 
rezultatą. Galų gale, mokantys 
iš anksto aiškinti.

O jeigu bombą užtaisė 
būtent įžvalgūs politikai, tik 
iš kadrų pakampės pakišan-
tys koją „ne savo“ Seimui ir 
Vyriausybei? Ir neatidėjo po 
Velykų, bet kyštelėjo prieš 
Velykas. Vėl prisiminkim aną 
Sausį.

Tuomet, 1991-ųjų sau-
sio 8 dieną, Aukščiausioji 
Taryba susirinko ir trum-
pai drūtai ištaisė niūrų 
Vyriausybės akibrokštą – 
bombą po nepriklausomybe 
sovietų invazijos fone.

Dabar pati Vyriausybė 
turėtų rinktis nepaprastojo 
posėdžio netgi prieš Velykas, 
jei ne užvakar, ir atlikti išmi-
navimą nedelsiant. Žmonių 
gynyba ir valstybės gynyba 
sutampa. Kas nors gal pasa-
kys: o, negalima taip blaškytis 
ir nėra ko atsiprašinėti, nes 
iš ko ir priskaičiuosim tuos 

popierinius 700 litų 300 000 
kartų? Net pasakėm, visaga-
liai inspektoriai, kad priskai-
čiuosim iki gegužės 3-iosios, 
senosios konstitucijos dienai!

Kai kurie finansininkai, 
manau, tikrai paskaičiavo, 
ką daro. Kaip tada, kai per 
dvi paras skaičiavo ketur-
gubas kainas be kompensa-
cijų. Net nutylėjo, kartu su 
premjere, finansų ministro 
R. Sikorskio laišką iš ligoni-
nės, kuris drauste draudė tai 
daryti. Dabar bent nuojauta 
turėjo drausti inspektoriams 
taip elgtis, lyg pasauly būtų 
vien finansai. Bet suveikta 
sąmoningai.

Išsiryškinant veikėjams, 
kurie taip dirba savo politiką 
po Vyriausybės pamatais, 
matoma reali savisaugos arba 
vindikacijos spraga vykdo-
mojoje valdžioje. Vienas ar 
keli pareigūnai prie premjero 
turėtų stebėti ir vertinti poįs-
tatyminių aktų galimą poveikį 
piliečiams, tai yra, politi-
nes pasekmes. Kad įstatymo 
leidėjas parašo lydraštyje 
„neigiamų pasekmių nenuma-
toma“, tai dar nieko nereiškia. 
Pastaroji Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos diversija, 
paleista be Finansų minis-
terijos ir Prezidentės žinios, 
o premjerui esant užsienyje, 
yra geriausias politinio ken-
kimo pavyzdys. Naujausioje 
Lietuvos istorijoje – ne pir-
mas. Vis dėlto kada nors turi 
rastis atsakomybė.

Ar niekas neskaičiuoja 
kitų nuostolių, kuriuos būti-
na matyti kaip tiesioginį šio 
valdininkų žingsnio efektą? 
Daugybė jaunuolių, nūnai 
plūstelėjusių į greituosius 
Skandinavijos šalių kalbų 
kursus (taip mane informavo), 
būtų varpo dūžis, kurį privalu 
išgirsti.

Kas gali ramiai žiūrėti į 
gesinamą viltį, kad Lietuva 
taisysis, kelsis? Aš negaliu.

Bernardinai.lt

Dailininkas Juozas Sodaitis.

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui

A.† A.
VINCUI P. TARAŠKAI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą 
dažnam ir nuoširdžiam „DIRVOS” 
pagalbininkui sūnui VINCUI, velionio 
žmonai BARBARAI ir visiems gausios 
velionio šeimos nariams.

„Vilties” draugijos valdyba
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P.S. TIRE Inc.
Complete 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.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

2010 metų Šiaurės Amerikos 
lietuvių plaukimo pirmenybės 
įvyks š.m. gegužės 1 d., šešta-
dienį, John Carroll Universiteto 
(JCU) Johnson Natatorium 
(baseine). Formalus JCU adre-
sas yra: 20700 North Park 
Boulevard, University Heights, 
OH. Johnson Natatorium yra 
Campus šiaurės – rytų daly-
je, prie South Belvoir Blvd. 
Įvažiavimas į Campus – iš 
South Belvoir Blvd. Baseinas 
yra 25 jardų ilgio ir turi 6 linijas. 
Varžybas rengia Clevelando 
LSK „Žaibas”.

Registracija ir apšilimas – 
nuo 5:00 val. p. Varžybų pra-
džia 5:45 val. Varžybos vyks 
šiose klasėse: vyrų ir moterų 
(17-24 metų), senjorų vyrų 
ir moterų (25 m. ir vyresnių), 
berniukų ir mergaičių – 15-16 
metų, 13-14 m., 11-12 m., 9-10 
m., 7-8 m., ir 6 metų ir jau-

2010 metų ŠALFASS-
gos Stalo teniso pirmeny-
bės įvyks 2010 m. gegužės 
1 d., Cleveland Table Tennis 
Association, Masonic Building, 
3615 Euclid Ave., Cleveland, 
OH 44115. (4-tas aukštas). 
Įvažiavimas į automobilių aikš-
tę ir įėjimas į Masonic Bldg. Iš 
Euclid Ave. 

Varžybų pradžia – 11:00 
val. ryto. Varžybos vyks tik 
vieną dieną. 

Numatyta programa: vyrų 
A (prityrusių) vienetas, vyrų B 
(pradedančių) vienetas, vyrų 
veteranų vienetas, moterų vie-
netas, vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas, komandinės varžybos 
(jei bus dalyvių ir pakaks laiko).

Vyrų veteranų amžius nu-
statytas vietoje, atsižvelgiant 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ PLAUKIMO 
PIRMENYBĖS

nesnių. Klasifikacija – pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Programa apima visus sti-
lius. Šuolių į vandenį nebus. 
Estafečių irgi nebus. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių kilmės 
plaukikai.

Išankstinė dalyvių regis-
tracija iki 2010 m. balan-
džio 16 d. imtinai: Pilypas 
Taraška. 300454 Truman Ave., 
Wickliffe, OH 44092. Tel: 
440-944-6112. Fax: 866-481-
8883. E-paštas: ptaraska@
yahoo.com 

Nevėluokite registruotis! 
Jei vėluojate, praneškite P. 
Taraškai telefonu, faksu ar e-
paštu. Laiku užsiregistravusie-
ji, jei reiks, gaus papildomas 
instrukcijas.

Pilnesnes informacijas gau-
na klubai ir mums žinomi 
plaukikai.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

STALO TENISO PIRMENYBĖS
į dalyvių skaičių ir amžių. 
Veteranai gali dalyvauti kartu 
ir vyrų A ar B vienetuose.

Varžybas vykdo Clevelando 
LSK „Žaibas”. Dalyvauti kvie-
čiami visi lietuvių kilmės žai-
dėjai, atlikę 2010 m. registra-
ciją ŠALFASS-je. Išankstinė 
dalyvių registracija, nurodant 
numatomas dalyvauti rungtis, 
privalo būti atlikta iki 2010 m. 
balandžio 16 d. imtinai, pas 
Algirdą Bielskų, 18621 Neff 
Rd., Room C-208, Cleveland, 
OH 44119. Tel: 216-481-3785. 
Fax: 866-481-8883. E-paštas: 
vciurlionis@msn.com

Galutinė dalyvių registra-
cija atliekama vietoje varžybų 
dieną, gegužės 1 d., atliekant 
prievoles ir mokesčius.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

Kanados lietuvis A. Rautinis, kai iškelia rankas, matyti ištatuiruotas lietuviškas jo vardas – Andrius. Jis 
žaidžia Kanados krepšinio rinktinėje. Jo tėvas Leonas Rautinis (kairėje) treniruoja Kanados rinktinę. Šią 
vasarą pasaulio čempionate Turkijoje Lietuvos ir Kanados rinktinės pateko į tą pačią grupę. Pirmą kartą 
Kanados rinktinės treneris ir jo sūnus stos prieš savo prosenelių tėvynę. Tatuiruotę krepšininkas pasidarė iš 
pagarbos savo močiutei Danutei, kuri kilusi iš Panevėžio, emigravo į Kanadą per II pasaulinį karą. Reuters

Ž.ILGAUSKAS PELNĖ  
8 TAŠKUS

Šiaurės Amerikos Nacio-
nalinės krepšinio asociacijos 
(NBA) čempionate balandžio 8 
d. sužaistos trejos reguliariojo 
sezono rungtynės. Nėsėkmę 
išvykoje patyrė Clevelando 
„Cavaliers“ (61 perg. – 18 
pral.) komanda, kuriai ats-
tovauja Žydrūnas Ilgauskas. 
Jau anksčiau pirmąją vietą 
reguliariajame sezone užsiti-
krinę „kavalieriai“ Čikagoje 
minimaliu skirtumu 108:109 
(28:28, 28:32, 24:22, 28:27) 
nusileido vietos „Bulls“ (38-
40) krepšininkams.

Ž. Ilgauskas svečiams per 
27 minutes pelnė 8 taškus (3/4 
dvit., 2/2 baudų), atkovojo 5 
kamuolius, blokavo 3 meti-
mus, atliko 2 rezultatyvius per-
davimus ir triskart prasižengė.

Čikagos komandai ši pergalė 
buvo itin svarbi. Dėl pasku-
tinio bilieto į atkrintamąsias 
varžybas Rytų konferencijoje 
kovojantys „buliai“ dabar pavijo 
Toronto „Raptors“ (38-40) eki-
pą, su kuria dalijasi 8-9 vietas. 


