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

ŠIEMET VASARIO 16-ĄJĄ BUVO 90 METŲ ATKURTAI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI

NATO valstybių gynybos ministrai Vilniuje š.m. vasario 7-8 dienomis. NATO nuotr.

PREZIDENTO KALBA LIETUVOS ŽMONĖMS
Vilnius, vasario 12 d. (LRT). 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus per Nacionalinių kul
tūros ir meno premijų įteikimo 
ceremoniją žurnalistams patvir
tino pasirašęs Atominės elektri
nės įstatymo pataisas. Jis pareiš
kė sprendimą priėmęs remda
masis savo nuomone, o ne pasi
davęs kitų įtakai ir spaudimui.

Valstybės vadovas taip pat 
įpareigojo Vyriausybę peržiūrėti 
esamas sutartis, kuriomis būtų 
sustiprintas valstybės interesų 
atstovavimas ir priežiūros me
chanizmai. Laiške Vyriausybei 
jis ragina išsklaidyti bet kokias 
abejones, kad Lietuvos žmo
nėms dėl nacionalinio investuo
tojo būtų viskas aišku.

N U O ŠIRDUS V. ADAM KAUS IR KARALIENĖS ELIZABETH II SU SIT IK IM A S
Ju n g tin ė je  K a ra ly s tė je  

oficialiu vizitu viešintį Lie
tuvos p re z id e n tą  V aldą  
A dam kų priėm ė kara lienė  
Elizabeth II.

Ji pasveikino valstybės 
vadovą Vasario 16-osios -  
Nepriklausomybės atkūrimo 
90-m ečio proga ir perdavė 
nuoširdžiausius linkėjim us 
Lietuvos žmonėms.

Karalienė Elizabeth II šil
tai prisiminė savo vizitą Lie
tuvoje, jo  metu vykusius su
sitikimus su jaunimu. Monar- 
chė domėjosi mūsų valstybės 
aktualijomis, skyrė dėmesio 
energetikos problemoms. Jos 
Didenybė su Prezidentu V.
Adamkumi aptarė aplinko
saugos problem as, klim ato

„B rangūs L ietuvos žm o
nės,

Priėmiau sprendimą, kuris 
turės didelės įtakos Lietuvos 
nepriklausomybei, jos žmonių 
ateičiai. Ieškodamas atsaky
mo, pasirašyti ar vetuoti Sei
mo priimtą ir daug aistrų vi
suomenėje sukėlusį įstatymą 
dėl atominės elektrinės staty
bos, įsiklausiau į daugelio nuo
mones, kad galėčiau atlikti 
man patikėtą pareigą.

Apie būtinybę Lietuvai iš
likti branduolinės energetikos 
valstybe ir statyti naują moder
nią elektrinę kalbėjau dar 2002 
metų vasarą, kai vyko derybos 
dėl narystės Europos Sąjungo
je. Sutikome su sąlyga - užda

poveikį aplinkai. Vasario 15 d. Lietuvos va-
Daugiau kaip pusvalandį dovas baigė ofic ialų  v izitą  

užtrukęs susitik im as buvo Jungtinėje Karalystėje ir va- 
nuoširdus ir šiltas. kare grįš į Vilnių. LRT

ryti saugią, tačiau pagal pase
nusias technologijas pastatytą 
jėgainę. Laikas prabėgo grei
tai, ir atsidūrėme nepavydėti
noje situacijoje. Elektrinė ruo
šiasi stabdyti paskutinį reakto
rių - iki 2009 metų pabaigos 
jis turi būti uždarytas. Lietu
va, neturinti elektros jungčių 
su Vakarais, tampa priklauso
ma nuo vienintelio šaltinio Ry
tuose.

P radėjom e derybas dėl 
elektros tiltų į Švediją ir Len
kiją. Lenkija sutarčių pasirašy
m ą sieja su nauja jėgaine Lie
tuvoje. Tuos pačius lūkesčius 
yra išsakiusios ir potencialios 
partnerės elektrinės statyboje 

(Nukelta į 8 psl.)

V. LA NDSBERG IO  MANYMU, RUSIJA PRADEDA  
"M AŽĄJĮ ŠALTĄJĮ KARĄ"

Vašingtonas, vasario 13 d. 
(ELTA). Rusija pradeda "ma
žąjį Šaltąjį karą" prieš kaimy
nines Baltijos šalis, viliodama 
V akarų Europos valstybes 
energetikos sutartimis, kurios 
vėliau leis padidinti politinę 
įtaką pasitelkus grasinimų tak
tiką, antradienį pasakė buvęs 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos - Atkuriam ojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, rašo The Washington 
Times.

Rusija sugrįžo prie istori
nio agresyvaus elgesio, sukel
dama "smarkų įtarim ą liku
siam pasauliui" ir nubraukda
ma "neilgai gyvavusias viltis, 
kad Rusija galiausiai taps de
mokratiška" po Sovietų Sąjun
gos žlugimo, samprotavo V. 
Landsbergis.

Dabartinis Europos Parla
mento narys V. Landsbergis 
spėja, kad Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas ir jo  rėmė
jai siekia Vakarų Europą pa
versti "nuolankia" Rusijai, di
dindama jos priklausomybę 
nuo Maskvos energijos resur
sų. Rusija jau pradėjo taikyti 
politinį spaudimą Gruzijai ir 
Ukrainai, kurios abi yra stam
bios Rusijos energetikos sek
toriaus klientės.

Jis perspėjo apie gresiančią 
ekologinę katastrofą dėl Vo
kietijos ir Rusijos susitarimo 
naftotiekį tiesti Baltijos jūros 
dugnu, kur statybų metu gali 
būti sujudintos "itin nuodingos 
pram oninės nuosėdos". V.

Landsbergis taip pat baimina
si, kad tiesiant dujotiekį taip 
pat gali būti išjudinta "tūkstan
čiai tonų" cheminio ginklo, iš
mesto vokiečių karių į Balti
jos jū rą  per Antrąjį pasaulinį 
karą.

V. Landsbergis pašiepė eu
ropiečius, kurie ragina sudaryti 
sutartis su Rusija dėl energi
jos tiekimo, manydami, kad 
Maskva geriau elgsis, laikyda
ma Europą energijos partnere, 
o ne politine grėsme.

"Tai sena Lenino mintis, 
kad kapitalistai sumokės už 
pakylą, ant kurios komunistai 
juos pakars", - teigė buvęs Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
- Atkuriamojo Seimo pirminin
kas.

V. Landsbergio manymu, 
Rusija imsis visų galimų prie
monių prieš buvusias sovieti
nes respublikas ir Rytų Euro
pos šalis, kad atgautų įtaką. Jis 
užsiminė apie Rusijos priešta
ravimus dėl NATO plėtros į 
Rytus ir grasinimus dėl JAV 
planų antiraketinės gynybos 
elementus dislokuoti Lenkijo
je  ir Čekijoje.

"Jie naudojo įvairias šanta
žo priemones prieš Baltijos ša
lis, kad sukliudytų jų  narystei 
NATO", - tvirtino dabartinis 
europarlamentaras, priminda
mas, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija karinio aljanso narėmis 
tapo 2004 metais.

"Laisvų šalių idėja Krem
liui yra labai svetima", - pri
dūrė V. Landsbergis.
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Išsilaisvinusi iš sovietų pančių, Lietuva tapo energinga, turtinga ir klestinčia valstybe, kuri padeda 
ginti vertybes su naujais iššūkiais susiduriančiame pasaulyje, teigia buvusi Didžiosios Britanijos 
ministrė pirmininkė Margaret Thatcher. LR prezidentas V. Adamkus įteikia apdovanojimą. Stebi LR 
ambasadorius V. Ušackas. Džojos Barysaitės nuotr.

M. THATCHER LIETUVĄ VADINA 
ENERGINGA IR KLESTINČIA ŠALIMI

Londonas/Vilnius, vasario 
14 d. (ELTA). Išsilaisvinusi iš 
sovietų pančių, Lietuva tapo 
energinga, turtinga ir klestin
čia valstybe, kuri padeda ginti 
vertybes su naujais iššūkiais 
susiduriančiame pasaulyje, tei
gia buvusi Didžiosios Britani
jos ministrė pirmininkė Mar
garet Thatcher.

Tai "geležine ledi" vadina
ma ekspremjerė sakė iš Prezi
dento Valdo Adamkaus atsiim- 
dama Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Vytauto ordino Didį
j į  kryžių.

"Didvyriška Vytauto Di-

džiojo istorija primena mums, 
kad jūsų  valstybė gyveno di
dingos šlovės metais. Tačiau 
jūs taip pat turėjote išgyventi 
didžiulį skausmą. Per ilgai jū 
sų istorijoje kiti bandė už
gniaužti stiprų nacionalinės 
dvasios jausmą, kuris jungia 
Lietuvos žmones", - sakė M. 
Thatcher.

Tačiau, kaip pažymėjo bu
vusi britų vyriausybės vadovė, 
jokia tironija negali visam lai
kui paminti žmogiškosios dva
sios.

"Lietuva buvo pirmoji ke
lyje išsivaduojant iš sovietų

pančių ir atsisakant diskredi
tuo tų  kom unizm o pažiūrų. 
Šiandien (...) Lietuva yra ener
ginga, turtinga, klestinti vals
tybė, tvirtai su savo draugais 
Europoje ir NATO ginanti mū
sų įsitikinimus ir vertybes pa
saulyje, kuriam iškyla vis nauji 
pavojai", - sakė "geležinė le
di".

Ordinas M. Thatcher skir
tas už nuopelnus Lietuvai ir 
dvišalių santykių puoselėjimą 
bei rėmimą. M. Thatcher Jung
tinės Karalystės ministrų kabi
netui vadovavo nuo 1979 iki 
1990 metų. Ji yra kol kas vie
nintelė moteris, kuriai buvo 
patikėtas b ritų  vyriausybės 
vairas.

JAV ATMETĖ RUSIJOS SIŪLYM Ą  
PASIRAŠYTI NA U JĄ  SUTARTĮ

W ashington , DC, vasario 
12 d. (AFP). Baltieji Rūmai 
vasario 12 d. atmetė Rusijos 
kvietimą pasirašyti naują su
tartį dėl ginklų naudojimo kos
mose uždraudimo, perspėda
ma, kad tokio susitarimo lai
davimas būtų „neįmanomas“ .

„Jungtinės Valstijos yra 
prieš naujų teisinių režimų at
siradimą ar kitus suvaržymus, 
kuriais siekiama uždrausti ar 
apriboti galimybę naudotis 
kosmosu“, -  sakė Baltųjų Rū
mų atstovė Dana Perino. No
rint užkirsti kelią ginklavimo
si varžyboms kosmose, anot D.

Perino, geriausia būtų „skatinti 
diskusijas, kuriomis būtų sie
kiama skaidrumo ir taikomos 
pasitikėjimą skatinančios prie
monės“, kad šalys viską žino
tų apie potencialių varžovių 
planus. Jos komentaras buvo 
paskelbtas po to, kai Rusijos 
užsienio reikalų ministras Ser
gej Lavrov pranešė, kad Rusi
ja  ir Kinija parengė bendrą do
kumento projektą, kuris neleis
tų  dislokuoti ginklų kosmose, 
tuo metu, kai pasaulyje didėja 
susirūpinimas dėl prieš paly
dovus nukreiptų raketų konku
rencijos.

Nejaugi mano vyrui lemta būti prezidentu, klausia senatoriaus John 
McCaine žmona Cindy, kai jis tapo beveik aiškiu respublikonų 
partijos kandidatu pirminiuose rinkimuose. NYT

„Šiandien Rusija ir Kinija 
oficialiai pateikia Sutarties dėl 
ginklų nedislokavimo kosmo
se projektą svarstyti Jungtinių 
Tautų (JT) nusiginklavim o 
konferencijai“, -  sakė jis ant
radienį Ženevoje, kalbėdamas 
konferencijoje. „Neužkirtus 
kelio ginklavimosi varžyboms 
kosmose, saugumo pasaulyje 
bus mažiau, ir visi mes tai tu
rime suvokti“, -  pabrėžė jis.

D. Perino sakė, kad Wa- 
shingtonas palaiko tarptautinį 
bendradarbiavimą, kuris „su
teiktų naudos kiekvienai šaliai 
iš taikios veiklos kosmose“ ir 
„visoms būtų išsaugotos vieno
dos galimybės juo naudotis“.

Tačiau „siūlomos ginklų 
kontrolės susitarimai ar suvar
žymai neturi riboti JAV teisių 
į tyrimus, plėtrą, bandymus, 
operacijas ar kitą veiklą, kuri 
atitinka JAV nacionalinius in
teresus kosmose“, pažymėjo 
D. Perino.

Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin paskutinėje savo 
kasmetėje spaudos konferenci
jo je vasario 14 d. pakartojo 
grasinimus dėl JAV priešrake- 
tinės gynybos sistemos dislo
kavimo Rytų Europoje, prane
ša agentūra AP.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Jeigu dvi dešimtys šviesių ir drąsių žmonių 1918 metų va

sario 16-ąją nebūtų apsisprendę rizikuoti pranešti pasauliui apie 
atkuriamą Lietuvos valstybę, rytojus mums būtų tik įprastas šeš
tadienis. Pasak Mykolo Romerio universiteto Teisės istorijos ka
tedros vedėjo, profesoriaus habilituoto daktaro Mindaugo Mak- 
simaičio, labai sunkiomis aplinkybėmis priimto Akto tekstas - 
trumpas ir lakoniškas, tačiau jo  išliekamoji vertė - didžiulė. Čia 
užfiksuota tai, kas neprarado vertės iki šiol - Lietuvos taryba pa
skelbė, kad valstybė ne tik bus nepriklausoma, bet ir plėtosis kaip 
demokratinė. Tačiau iki šiol nėra žinoma, kur paslėptas paties 
Akto originalas.

Kai 1940 metų vasarą į Lietuvą įžengė sovietų armija, liudi
ninkų teigimu, kanceliarijos vadovas kunigas Pijus Bielskus iš 
Prezidentūros išsinešė ir Nepriklausomybės Aktą, bet jo  surasti 
iki šiol nepavyko nė vienoje įvairių šaltinių nurodytoje vietoje. 
Tačiau jau ne vienerius metus Nepriklausomybės Akto dingimo 
aplinkybes tyrinėjantis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
docentas Sigitas Jegelevičius nenuleidžia rankų. Pasak jo, "ruse
na viltis, kad Akto originalas yra išlikęs - turiu patikrinti vieną 
versiją".

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė įteikė ski
riamuosius raštus Kanados generalinei gubernatorei Michaelle Je
an. Ambasadorė G. Damušytė išreiškė viltį, kad Lietuvos ir Kana
dos dvišaliai ryšiai taps dar intensyvesni, o abi šalys kaip aktyvios 
NATO sąjungininkės toliau glaudžiai bendradarbiaus atkuriant Af
ganistaną ir užtikrinant Ukrainos ir Gruzijos euroatlantinę integra
ciją. Ambasadorė taip pat išreiškė viltį, kad Lietuva, kaip politinė 
partnerė, netolimoje ateityje taps bevizio režimo šalimi ir jos pilie
čiai galės be jokių suvaržymų vykti į Kanadą. Generalinė guberna
torė raštų įteikimo ceremonijoje trečiadienį pažymėjo, kad Lietu
va ir Kanada sėkmingai bendradarbiauja Afganistane ir padėkojo 
už Vilniuje bendrai su Kanada surengtą Afganistano provincijų 
atkūrimo grupių bendradarbiavimo konferenciją. Gubernatorė taip 
pat palinkėjo toliau plėtoti Lietuvos ir Kanados politinius, ekono
minius ir žmogiškuosius ryšius. Ambasadorė G. Damušytė - ket
virtoji Lietuvos ambasadorė Kanadoje. Lietuva ir Kanada diplo
matinius santykius užmezgė 1991 metų rugsėjo 2 dieną, primena 
Užsienio reikalų ministerija.

Vasario 15 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, 
Seime buvo pristatomas "Šviesos" leidyklos išleistas albumas "Vy
tautas". Tai - naujas 1933 metais pirmą kartą išleistos knygos "Vy
tauto žygis" leidimas. Pirmieji 75 egzemplioriai bus sunumeruoti 
dailininko ranka, norint pažymėti 75-ąsias pirmojo leidimo meti
nes. Leidinyje pateikiama istorinė medžiaga apie Lietuvos Didįjį 
kunigaikštį Vytautą ir įamžintos Lietuvoje minėtos Vytauto mir
ties 500 metų sukaktuvės 1930 metais. "Yra išlikę labai nedaug 
1933 metais išleistų "Vytauto žygio" knygų. Džiaugiamės, kad 
mums pavyko šį unikalų albumą išleisti iš naujo ir taip j į  atgaivinti 
antrajam gyvenimui. Albumas - Lietuvos kultūros paveldo dalis. 
Tikiu, kad jis bus vertingas visiems besidomintiems mūsų valsty
bės istorija bei puiki mūsų šalį reprezentuojanti dovana", - sakė 
leidyklos "Šviesa" valdybos pirmininkas Arvydas Andrijauskas.

Pirmojoje albumo dalyje, skirtoje Vytauto asmenybei apibū
dinti, pateikiamas monografinis straipsnis ir Vytauto bei jo  žmo
nos portretai, to laikotarpio monetų atvaizdai, pilių, menančių Vy
tauto laikus, griuvėsių nuotraukos, įvairi kita ikonografinė medžia
ga, įspūdingas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis Vy
tauto valdymo laikais. Antroji dalis skirta jubiliejiniams Vytauto 
Didžiojo metams. Skaitytojas gali pamatyti jubiliejinių metų mi
tingų, eisenų, paminklų atidarymo vaizdų. Fotografuotą leidimą 
užbaigia Kovo 11-osios Akto signataro prof. Broniaus Genzelio 
straipsnis.

Darbo partijos primininkas Viktoras Uspaskich išplatino pa
reiškimą, kuriame teigiama, kad šalies prezidentas Valdas Adam
kus, patvirtindamas arba vetuodamas Atominės elektrinės įstaty
mą, tiesiogiai išreiktų savo pasitikėjimą arba nepasitikėjimą Vy
riausybe. „Atominės elektrinės įstatymas yra Vyriausybės projek
tas, jeigu prezidentas j į  vetuos, Gedimino Kirkilo kabinėtas turės 
atsistatydinti“, — manė V. Uspaskich. Tiesa, pareiškime darbiečių 
vadas kažkodėl nemini, kad Atominės elektrinės įstatymas priim
tas taip pat ir Darbo frakcijos balsais, jog darbiečių parama buvo 
lemiama. Šia prasme, tiksliau, būtų kalbėti apie Kirkilo-Prunskie- 
nės- Muntiano- Paulausko- Uspakich projektą.

Prieš daugiau negu metus iš Valstybės saugumo departamen
to Kontržvalgybos valdybos vadovo pareigų ne savo noru turėjęs 
trauktis Vytautas Damulis dirba taksistu sostinės bendrovėje "Ro- 
merta" ir vairuoja senstelėjusį "Mercedes-Benz" automobilį. Por
talo "Salve.lt" teigimu, su V. Damuliu važiavę keleiviai teigia, kad 
jis mandagus, paslaugus ir kultūringas vairuotojas - aiškiai galima 
suprasti, kad jis ne iš taksistų kastos. LGĮTIC

Salve.lt
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PARTNERYSTĖS VAISIAI■--------------------------------------------
Lietuviai visame pasaulyje švenčia Lietuvos Nepriklauso

mybės 90 metų sukaktį. O prieš savaitę Vilnius bent porai dienų 
buvo tapęs pasaulio žinių centre ir NATO būstine. Prieš dešimt
metį sudaryta JAV ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos narystės sutar
tis duoda puikius politinius rezultatus. Lietuvoje diskutuojami 
pasaulio politikos klausimai.

Vasario 7 ir 8 dienomis mūsų tautos sostinėje įvyko svarbus 
NATO valstybių gynybos ministrų pasitarimas, Lietuvoje pava
dintas tik susitikimu, tačiau apie tą  "susitikimą" plačiai rašė JAV, 
Europos, net ir Azijos spauda. Lietuva vėl pirmųjų puslapių po
litinių žinių apžvalgose, nes tai buvo bet kada Vilniuje organi
zuotas didžiausias NATO vadovų suvažiavimas. Dalyvavo be
veik ketvirtadalio pasaulio valstybių delegacijos, taip pat ir Jung
tinių Tautų, Europos Sąjungos, Pasaulio banko, Rusijos, Ukrai
nos, Afganistano ir kitų tarptautinių institucijų pareigūnai ir gau
sūs užsienio žurnalistai.

Kai šiame NATO gynybos ministrų pasitarime vyravo Afga
nistano klausimai, tai tuo pačiu metu D. Britanijos užsienio reika
lų ministras D. Miliband ir JAV Valstybės sekretorė Condoleezza 
Rice "staiga" atsirado Afganistane. Vilniuje visos šalys sutarė, kad 
reikia didinti NATO pajėgas Afganistane, tačiau nesutarta, kas 
tuos karius turi siųsti, tad laimėtoju šioje situacijoje, bent laikinai, 
yra Talibano teroristai, kurie turi prieglobstį Pakistane.

Artėjant kitąmet NATO 50 metų sukakčiai, Vakarų politikai 
svarsto tos organizacijos tikslus, taktiką ir strategiją šių dienų po
litinėje arenoje ir kaip turėtų vykti NATO plėtra ateityje. Tai kelia 
daug ginčų, ar Bukarešto suvažiavime balandžio mėnesį reikia 
kviesti į sąjungą Albaniją, Kroatiją ir Makedoniją. Į sąjungą nori 
jungtis ir Ukraina su Gruzija, į kurias Lietuvos prezidentas siūlo 
atkreipti dėmesį. Vilniaus NATO diskusijose turėjo dalyvauti ir 
Rusijos gynybos ministras Anatolij Serdiukov, bet jis suvažiavi
mo metu atšaukė vizitą į Vilnių ir pasiuntė savo pavaduotoją 
Aleksandr Kolmakov. Rusijos ministrą pavadavęs A. Kolmakov 
perskaitė atsiprašymą ir pranešimą, kuriame buvo išsakyti tradici
niai Rusijos priekaištai dėl Europos ginkluotės sutarties, Ameri
kos planų Rytų Europoje turėti priešraketinį skydą ir dėl Kosovo 
statuso. Rusijos atstovas į debatus nesileido, bet pasakė, kad bus 
tam tikros pasekmės, jeigu NATO įrengs tą  amerikiečių priešra- 
ketinę sistemą. Ir nepritarė, kad Kosovas būtų nepriklausomas.

NATO vyriausiasis vadas Jaap de Hoop Scheffer pareiškė už
augęs šaltojo karo laikais, kai NATO buvo reikalinga tam, kad 
laikytų Sovietų Sąjungątoliau nuo Vakarų Europos. Tuomet buvo 
nesunku paaiškinti laisvos Europos visuomenei, ką reiškia demo
kratinės vertybės. "Lietuva tais laikais nebuvo laisvos Europos 
dalis, o dabar - yra. Aš pats buvau Goro provincijos atstatyme 
Afganistane ir mačiau kaip puikiai ten tvarkosi Lietuvos kariai". 
NATO atstovas spaudai paragino Maskvą "pažeminti toną", ka
dangi NATO gerai girdi visus Rusijos priekaištus, nes ji "turi am
basadorių Dimitrij Rogozin, kurį nesunku išgirsti ir kuris pasi
stengia būti išgirstas". NATO darbotvarkėje bus kalbama apie Bal
kanų šalių pakvietimą, o dėl santykių raidos su Ukraina ir Gruzija 
sprendimo teisę turi tik 26 NATO narės", sakė J.H. Scheffer.

Tokių pasaulinių įvykių raidoje švenčiame ir mes savo Tau
tos nepriklausomybės 90-ties metų sukaktį.

S. Tūbėnas
■ —1

Vargu ar daug kas Lietuvo
je  nesupranta ar bent nejaučia, 
kad visame plačiame mūsų pa
saulyje kunkuliuoja istorinis ir 
šiandieninis melo ir tiesos ko
šės katilas. Mūsų ir kitų tautų 
istorijon atsisukę matytume, 
kad tautoms lemtingais atve
jais būta apie pavojų įspėjan
čių ženklų kurių dėl įvairių 
priežasčių  nebuvo bojam a. 
Šių, 2008 metų, sausio ir va
sario sankirtoje Kiniją sukrė
tusi sniego audra yra geras pa
vyzdys. Būta aiškių meterijo- 
loginių įspėjimų. Pasirodė "to
buliausia" (socialistinė) Kini
jos vyriausybė tam nepasiruo
šė atitinkamai ir neįspėjo mi
lijonų skaudžiai dėl to nuken
tėjusių žmonių.

Karų ir okupacijų metuo
se pasirodė, kad ir tautų poli
tinio elito įžymybės dažnai ne 
tik neapšviečia "liaudį" grės
mės ja i atvejais, bet ir patys 
neturi užtektinai intelektuali
nio smalsumo susipažinti su 
žmonijos istorija ir jų  kraštą 
supančia aplinka bei su tikro
viška grėsme jiems patiems. 
Dėl nežinojimo kas yra bol
ševizmas ir globalizmas žuvo 
daug Jaltoje Kremliui parduo
tų  valstybių žmonių. Net vals
tybių vadovai.

Ir šiandien, ypač Vakaruo
se, gyvename laikus, kai tau
tas naikinantis globalizmo is
torijos "cunamis" atslenka iš 
visų krypčių. Mūsų, kaip ir 
daugelio kitų tautų politinis, is
torinis, socialinis elitas elgia
si kaip tos spaudos šaržų trys 
beždžionės: viena užsidengu
si akis nieko nemato, kita - už
sikimšusi ausis nieko negirdi, 
trečia - užsidengusi burną nie
ko nesako. O yra užtektinai 
įspėjančių ženklų ir garsų. Ga
lima girdėti pasaulinės vergi
jos grandinių žvangėjimą. Ne 
sunku įžiūrėti akiplėšišką me
lą bei apgaulę spaudoje ir ypač

NATO NEPATENKINTA MASKVOS PLANAIS
NATO atstovė kritikavo Ru

sijos karinių pareigūnų pareiš
kimus, kad gali būti didinama ra
ketinė grupuotė Karaliaučiaus 
srityje.

„2007 metai buvo deklaraci
jų  metai: jų  buvo padaryta dau
gybė. Tačiau „megafonų diplo
matija“ nėra geriausias būdas 
stiprinti bendradarbiavimą“, - 
antradienį spaudos konferenci
joje Maskvoje pareiškė NATO 
informacijos biuro Rusijos Fe
deracijoje direktorė Isabelle 
Francois. Taip ji  atsakė į klausi
mą, ar nejaučia NATO susirū
pinimo dėl tokių Rusijos kari
nių pareigūnų pareiškimų.

Kaip pabrėžė I.Francois, 
„NATO ir Rusijos taryba buvo 
sudaryta tam, kad paverstų esa
mus prieštaravimus galimybė
mis“.

„Sunkumų bus visada. Svar-

televizijoje. Manytumei elitui 
privalu įspėti tautą apie jai 
gręsiantį pavojų . Juk apie tai 
mūsų elitą yra įspėję ne tik žy
mūs politikai bei visuomeni
ninkai, bet ir aukščiausio lygio 
dvasiškiai. Du jų  yra popiežiai: 
Benediktas XV ir Jonas Pau
lius II. Benediktas XV 1920 
metais, matomai stebėdamas 
Tautų Lygą, įspėjo, kad pasau
linės valdžios ilgisi patys tam
siausi elementai. Neseniai Jo
nas Paulius II susirūpino, kas 
ištiktų žmoniją, je igu  Rytų 
marksistinis ar Vakarų kapita
listinis materializmas užvaldy
tų pasaulį.

O L ietu v ą  g lob alizm as  
šiandien tiesiog liečia per Eu
ropos Sąjungą. 1948 m. Cior- 
č ilio  sušauktam e E uropos 
Kongrese Hagoje paaiškėjo, 
kad ES sukūrimas būtų pagrin
dinė pakopa į pasaulinės val
džios sukūrimą. Tai daug ankš
čiau suprato Leninas su Troc- 
kiu. Ir jie planavo ES pasauli
nei valdžiai įsteigti.

Matomai sukurti tą  "monst
rą", kaip ES pavadino Briuse
lyje kalbėjęs Sovietų rezisten
tas Vladimiras Bukovskis, nė
ra taip lengva. Net už eurus sa
vo nepriklausomybes parduo
dančiose valstybėse esama pa
sipriešinimo ES supervalsty
bės ("Naujo Europinio Sovie
to" anot Michailo Gorbačiovo) 
kūrimui vietoje ES "laisvos 
rinkos", kaip kalbėta pradžio
je, iškėlimui.

Savo melo dumble įklim- 
pusiems ES architektams glo- 
balistams pagalbon atėjo me
lo konsultantai - apgaulės stra
tegai. Belgijos premjeras Paul 
Henry Spaak patarė pristatyti 
žmonėms ES tik kaip prekybos 
užtvarų griovėją, o ne politinę 
sąjungą. Tai buvo bandoma 
vykdyti.

Kai 2006 m. prancūzai ir 
olandai referendumais sustab-

bu, ką mes darome, kaip toliau 
einame į priekį“, - pažymėjo di
plomatė. Pasak jos, „deklaraci
jos ne visada naudingos, vaisin
gesnis yra praktinis bendradar
biavimas“.

A tsakydam a į klausim ą, 
koks NATO viduje požiūris į 
JAV planus dislokuoti priešra-

DUJŲ VAMZDIS UKRAINAI NEBUS UŽSUKTAS

M askva, vasario  12 d. 
(BBC, AFP). Rusijos bendro
vė „Gazprom“ ir toliau tieks 
gamtines dujas Ukrainai, nors 
pastaroji Rusijai skolinga dau
giau kaip pusantro milijardo 
JAV dolerių.

Tai po susitikimo su Ukrai
nos vadovu Viktor Juščenka 
pareiškė Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin. Savo ruožtu, 
V.Juščenka tikino, kad jo  šalis 
jau  ketvirtadienį grąžins dalį

dė ES konstitucijos maratoną, 
ES architektams pagalbon at
ėjo Prancūzijos teismo už suk
tybes baustas, finansiniu suk
čium kai kur vadinamas, Va
karų globalistas (CFR vetera
nas) Sorosas. K albėdam as 
Briuselyje "Europos politikos 
centro" renginyje jis patarė at
sisakyti bandymų gauti visų 
ES narių pritarimą jos konsti
tucijai, o to pat pasiekti "po 
truputį" ("piecemeal").

Lietuvos politinėje giraitė
je  "pilietinių" - "atvirų" šung
rybių prisėjęs milijardierius 
Sorosas, kaip matome, neiš
kentė neįsikišęs ir į ES apgau
lę. Tačiau "po truputį" apgau
lės receptą jis pasiskolino nuo 
kito globalisto (CFR nario) Ri
chard N. Gardner, kuris 1974 
m. siūlė JAV globalistams at
sisakyti ("frontinio") tiesiogi
nio amerikiečių stūmimo į pa
saulinės valdžios glėbį. Vietoj 
to siūlė "žingsnelis po žings
nelio", "po truputį", naikinant 
JAV konstituciją kurti pasau
linę valdžią. Jai kelią kloja ki
tas lietuviams žinomas globa- 
listas - D.Rockefellerio samdy
tos smegenys, CFR klubo na
rys Z. Bržežinskis knygoje 
"Between Two Ages".

Tad belieka klausti, ar mū
sų "trys beždžionės" yra neby
lios iš istorinės prigimties, ar 
ir jos yra kieno nors "pirktos 
smegenys". Politikoje ir ži- 
niasklaidoje tarpais būna "ne 
madoje" kalbėti ir rašyti ku
riais nors klausimais. Dažnai 
"geroje kompanijoje" kas nors 
nutraukia kalbą apie tautos ir 
Valstybės opiausius k lausi
mus, nes tai yra "politika". Ta
čiau tokiais atvejais tyla yra 
šlykščiausia politika. Belieka 
tikėtis, kad tylos mada pasikeis 
į atsakingos laisve ir nepriklau
somybe veiklaus sielojimosi 
madą.

Vilius Bražėnas

ketinės gynybos dalis Rytų Eu
ropoje, I.Francois sakė: „NATO 
turi vieną bendrą sampratą dėl 
(raketų) grėsmių“.

„Tačiau šiuo klausimu tebė
ra nuomonių skirtumų tarp NA
TO šalių ir Rusijos. NATO ir 
Rusijos taryboje nuomonių vie
nybės dėl to nėra“, - sakė I.Fran
cois. LRT

skolos, tačiau neužsiminė, ar 
sutiko su "Gazprom" reikalau
jamos skolos dydžiu. Anksčiau 
Ukrainos atstovai atkakliai ti
kino, kad jie rusams skolingi 
daugiau kaip milijardą dolerių, 
o ne pusantro. Kaip rašo „Ro- 
sijskaja gazeta“, V.Juščenka ir 
V.Putin taip pat turėjo aptarti 
sudėtingą klausimą dėl Ukrai
nos siekio įstoti į NATO - tam 
kategoriškai priešinasi Mask
va.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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AFERA,
BET NE TA

Gyvenime, kur nėra karo, ab
soliučiai teisingų ir visiems pa
tinkančių sprendimų nebūna. 
Nei ekonominių, nei politinių. 
Reikia drąsos pasirinkti, apsi
spręsti ir dirbti. Blogiausia, kai 
tokio ieškant ar apsimetant ieš
kotoju, patenkama į amžino pa
to situaciją.

Sakydamas, kad „Leo LT“ 
karūnuoja vieną didelę aferą, ku
ri prasidėjo 2003-iais privatizuo
jant Vakarų skirstomuosius tin
klus, Lietuvos banko departa
mento direktorius Raimondas 
Kuodis yra šiek tiek netikslus.

Nei liūto, nei kokio kito 
skandalui įkvepiančio padaro 
nebūtų nė kvapo, jeigu Lietuvai 
nereikėtų uždaryti vienintelio li
kusio Ignalinos atominės elek
trinės reaktoriaus.

Politinės ar bent jau ekono
minės aferos šaknys siekia ge
rokai tolesnius laikus, jos apima 
tris sužlugdytus bandymus pa
statyti elektros tiltą į Vakarus, 
kurie kulminacijąpasiekė 1999- 
ųjų vasarą.

Tuomet darbą ką tik pradė
jusi pirmoji Rolando Pakso vy
riausybė priėmė du sprendimus: 
sustabdė jau įvykusį konkursą 
elektros tiltui į Lenkiją statyti ir 
įsipareigojo Europos Sąjungai 
visiškai uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę.

Tai reiškė, kad būdama ES 
nare 2010 metais Lietuva taps 
visiškai priklausoma nuo vie
nos valstybės - Rusijos - ener
getikos išteklių. Situacija pa
vojinga bet kuriai šaliai.

Ar Vyriausybė neturėjo kito 
pasirinkimo ir buvo priversta 
rinktis - narystė ES ir integraci
ja  į Vakarus, arba atominė elek
trinė?

R. Paksui premjero kėdę per
leidęs Gediminas Vagnorius tei
gia, jog tokia auka nebuvo būti
na.

ES reikalavo uždaryti elek
trinę. Uždarymo datos istorija 
prasidėjo daug anksčiau ir gana 
kvailai, teikiant vieną tarptauti
nę paskolą „Lietuvos energijai“.

Tačiau 1999 metų pavasarį 
buvo pasiektas neformalus su
sitarimas, jog Ignalina veiks tol, 
kol leis jos technologinės gali
mybės ir antrasis reaktorius bus 
stabdomas tik tuo atveju, jeigu 
ekspertai pripažins, jog jis ne
saugus.

To jokie ekspertai niekada 
nepatvirtino.

R. Paksas taip pat niekada 
dorai nepaaiškino, kodėl susku
bo priimti du susijusius spren
dimus - nestatyti elektros tilto ir 
uždaryti elektrinę.

Galbūt nesuprato padarinių? 
Bijojo, kad bus apšauktas integ
racijos į ES stabdžiu? Tikėjosi, 
jog per dešimtmetį pavyks iš
spręsti energetinės priklausomy
bės nuo vienos valstybės proble
mą?

Varšuvoje 2008 m. vasario 12 d. pasirašyta keletą kartų atidėliota sutartis dėl bendros investicinės bendrovės, kuri įgyvendins elektros 
tilto projektą, įsteigimo. Sutartį Lenkijos Prezidentūroje pasirašė "Lietuvos energijos" generalinis direktorius Rymantas Juozaitis ir 
Lenkijos elektros operatoriaus "PSE Operator" prezidentė Stefania Kasprzyk. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos ir Lenki
jos prezidentai Valdas Adamkus ir Lech Kaczynski, Lietuvos ūkio ministras Vytas Navickas, kiti aukšti šalių pareigūnai. Sutartį pasi
rašė "Lietuvos energijos" generalinis direktorius R. Juozaitis ir "PSE Operator" prezidentė S. Kaspšik. Džojos Barysaitės nuotr.

Galbūt ir jis neatlaikė Pran
cūzijos bei Rusijos energetikų 
spaudimo, kuris galiausiai nulė
mė daugelio ES pareigūnų ne- 
igiamąpožiūrį į Lietuvos atomi
nės elektrinės galimybes išlik
ti? Galima pliekti nušalintąjį 
prezidentą. Galima įtarti, kad jo  
šalininkai, „Leo LT“ projektą 
pavadinę nepriklausomybės 
okupavimu, elgiasi nuosekliai: 
kaip prieš devynerius metus, taip 
ir dabar.

Bet tai vėl gi nebūtų visiškai 
teisinga. Anuomet šis R. Pakso 
vyriausybės sprendimas nesukė
lė iš esmės jokios neigiamos re
akcijos. Nei ekspertų, nei poli
tikų.

G. Vagnorius buvo vos ne 
vienintelis, nuolat platinęs dau
gybę pareiškimų, kodėl taip da
ryti negalima, kad yra įmanomas 
ir kitoks susitarimas.

Jo „pasakos“ niekam nerū
pėjo. Pralaimėtojas, paverstas 
politikos raupsuotuoju, tautos 
gerovės skandintoju ir preziden
to, o gal prezidentūrėlių, niekin
toju.

Nerūpėjo ir vienam didžiau
sių LEO kritikų, Prezidentūroje 
dirbusiam anuomet vienam įta
kingiausių šalyje Dariui Kuo
liui.

Devyneri metai - ilgas laikas. 
Jau galėjo stovėti ne tik bent vie
nas elektros tiltas, bet ir suskys
tintų dujų terminalas ar bent ga
linga dujų saugykla. Nauja ato
minė per ta laiką galėjo būti ir 
suprojektuota, ir pradėta. Tačiau 
nebuvo.

Jeigu jau kalbama apie vie
ną didelę aferą, tai kalbėti rei
kia būtent apie tai.

Kodėl Lietuva per tiek metų 
nežengė nė vieno žingsnio situ
acijai pakeisti, nebandė iš nau
jo tartis dėl Ignalinos darbo pra
tęsimo?

Kodėl Europos Komisijai 
buvo pateikta išvada, jog Igna
linos elektrinės uždarymas ne
kelia problemų, o Lietuva bus

apsirūpinusi energija. Kas jos 
autorius? Valstybiniai energeti
kai, įpratę būti neatskiriama ru
siškos sistemos dalimi ir neno
rintys nieko keisti ar politikai?

Per daugiau nei dešimtme
tį padaryta viskas, kad Lietu
va po kelerių metų atsidurtų 
žeminančioje padėtyje. Nuo 
ruso valdžios atsižegnojusi, bet 
rusiškam laidui besimeldžianti.

Tai yra didžiausia afera, ku
rios pagrindinis autorius - nege
bėjimas imtis iniciatyvos ir kur
ti. Tiesa, buvo gražių lozungų, 
buvo ir yra gražių programų ir 
strategijų. Tik nebuvo valios ir 
kritinės energijos masės.

Nemanau, kad svarbiausia 
priežastis - tarnystė kokiam vals
tybės priešui. Nemanau, kad tik 
dėl šios priežasties Gedimino 
Kirkilo noras konsoliduoti iš
sklaidytą elektros energetikos 
sektorių ir pradėti lopyti dešimt
mečio skyles, yra vadinamas iš
davyste ir Lietuvos pardavimu 
„Maximai“.

Gal tiesiog lietuviai nemoka 
kitaip savęs išreikšti. Jiems rei
kia arba priešo, arba labai aiš
kaus ir sunkiai pasiekiamo tiks
lo. Kitaip neišeina jaustis tikru 
piliečiu.

Nepriklausomybė, NATO, 
Europos Sąjunga, Sengenas - 
pasiekta. Buvo „Williams“, ap
kalta, saugumo drama. LEO už
pildė atsiradusį vakuumą. Vėl - 
karas.

Bet tame gyvenime, kur nė
ra karo, absoliučiai teisingų ir vi
siems patinkančių sprendimų 
nebūna. Nei ekonominių, nei 
politinių. Reikia drąsos pasirink
ti, apsispręsti ir dirbti.

Blogiausia, kai tokio ieškant 
ar apsimetant ieškotoju, paten
kama į amžino pato situaciją. 
Elektros energetikoje ji  tęsiasi 
jau 18 metų. Sis “Lietuvos ry
to” apžvalgininkės Ramunės 
Sotvarienės komentaras vasario 
12 d. buvo skaitomas per Lietu
vos radiją. LRT

SERGĖTI LEO LT -  
PRIEŽIŪROS KOMITETAS

Vilnius, vasario 13 d. (LRT). 
Premjeras siūlys dalyvauti Vals
tybės saugumo departamento, 
Valstybės kontrolės, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos bei atitinkamų minis
terijų  atstovams formuojant 
LEO LT priežiūros komitetą.

Jis kontroliuotų ir koordi
nuotų valstybės, kaip akcinin- 
kės, interesų LEO LT atstova
vimo veiklą ir teiktų atitinka
mus pasiūlymus Vyriausybei 
dėl šios veiklos nuolatinio to
bulinimo, pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba.

Anot jos, komiteto darbe 
prem jeras siūlys dalyvauti 
Valstybės saugumo departa
mento, Valstybės kontrolės, 
Valstybinės kainų ir energeti
kos kontrolės komisijos bei ati
tinkamų ministerijų atstovams.

Be to, kaip ir numato Ato
minės elektrinės įstatymas, tu
rės būti parengtas ir įgyvendin
tas valstybei nuosavybės teise 
priklausančių akcijų suteikia
mų teisių LEO LT įgyvendini
mo tvarkos aprašas. „Esu įsi
tikinęs, kad Atominės elektri
nės įstatymas yra tvirtas teisi
nis pagrindas naujos atominės 
elektrinės Lietuvoje projekto 
įgyvendinimui ir strateginio

PREZIDENTUI ĮTEIKTI 25 TŪKST. PARAŠŲ 
PRIEŠ „LEO LT“

Vilnius, vasario 7 d. (LRT). 
Vos prieš keletą dienų paskelb- 
tąpeticijąprieš vadinamąjį „Leo 
LT“ projektąjau pasirašė per 25 
tūkst. žmonių. Ketvirtadienį ne- 
formaliųjudėjimų koalicijos, ju
dėjimo „Už Lietuvąbe kabučių“ 
ir „Naujosios Kairės 95“ atsto
vai atnešė į Prezidentūrąjau an
trą stirtą parašų, surinktų po pe
ticija, reikalaujančia vetuoti 
Atominės elektrinės įstatymo 
pataisas ir neįteisinti „Leo LT“ 
dabar peršamomis sąlygomis,

tikslo - kompleksiškai integ
ruoti Lietuvos elektros energe
tikos sistemą į Europos Sąjun
gos sistemas bei elektros ener
gijos vidaus rinkas - pasieki
mui“, - rašoma išplatintame 
G.Kirkilo pareiškime.

Premjeras teigia preziden
to Valdo Adamkaus sprendimo 
pasirašyti Atominės elektrinės 
įstatymo pataisas teisingumu 
„asmeniškai neabejojantis“ ir 
tikina, kad šis sprendimas „at
neš visuomenei naudą ir su
stiprins pasitikėjimą valstybe“.

„Tik tam reikia šiek tiek lai
ko. Mes dirbsime, kad šio lai
ko reikėtų nedaug, kad priimti 
sprendimai duotų teigiamų re
zultatų kuo greičiau. Esu įsiti
kinęs, kad ilgai laukti nerei
kės“, - teigė ministras pirmi
ninkas. G.Kirkilo teigimu, tu
rės būti atsižvelgta į preziden
to pateiktas rekomendacijas 
dėl nacionalinio investuotojo 
sukūrimo. Anot jo, ūkio mi
nistrui Vytui Navickui yra pa
vesta  su bendrovės „NDX 
energija“ atstovais suderinti 
atitinkamus sprendimus dėl 
prezidento pasiūlymų realiza
vimo ir parengti galutinius 
sandorių tekstus bei pateikti 
juos tvirtinti Vyriausybei.

teigiama šių judėjimų praneši
me. Žiniasklaidai išplatintame 
pranešime jie pabrėžia, kad tik 
tokiu būdu - parašu - jie gali iš
sakyti savo „Ne“ „Leo LT“ pro
jektui, kadangi leidimo, surengti 
protesto akciją prie Prezidentū
ros, ketvirtadienį neformaliųju- 
dėjimų dalyviai negavo.

Savo parašais minėtų judė
jimų dalyviai reikalauja paaiš
kinti, kodėl valstybė „amžiaus 
sandėrio“ partneriu be konkur
so pasirinko „NDX energiją“.
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Antanas MIŠKINIS

ĖJO SAVANORIAI Į MŪŠĮ
Su pavasariu reikia suspėti;
Jau saulė vėliau užsimerkia.
Eina vyrai keliais klumpėti
Nuo Šventosios, Ventos ir nuo Merkio.

Ir vyrai nuo Nemuno renkas,
Nuo Dubysos, Neries ir nuo Mūšos. 
Ima šautuvus drąsiai i ranką 
Ir pėsti išeina. i mūši.

Smarkiai Nemuno lytys paplūdo,
Smarkiai liejas upė Šventoji!
Dar smarkiau tėvą žemę panūdo
Verst iš vargo artojai sustoję...

Greitai upės ištvinę nurimo; 
Tekėjimą lėtina spartą.
Tik artoją kareiviai arimuos 
Vagas nuogais durtuvais varto.

Dygsta rūtos, lelijos ir mėtos
Dirvonuos, kur kraujas palieta...
O artojai granatomis mėto,
Kulkas žemėn lieja, kaip lietą!

Praėjo pavasario ižas,
O Ligajas ledą nuvarė.
Ir gervės, ir žąsys jau  grižo; 
Laukuos ir pakluonėse gera.

Laukai ir pakluonės taip tykios.
Tik patiestos baltinti drobės.
- Tai gal jau  bėda atsitiko,
Vaikus negerovė pagrobė?

Šitaip motina jaučia neaiškiai,
Bet kitiems pasakyt nesiryžta: 
Sapnavo išmargintą laišką,
Kad vienas, jaunesnysai, grižta...

- Kam aš senatve pasiguosiu? -
Ir močia bežiūrint nuliūdo.
- Užaugo liekni, kaip du uosiai,
Paskui ir išėjo abudu.

Tik ežeras supas vienodai,
Vienodai varydamas bangą.
O motinai laukt nusibodo - 
Ir laukt, ir žiūrėti per langą...

Per vasarą visą tą kartą
Tai siautė pakrantėm lietuviai.
Dirvonai šrapnelią suarta -
Seniai tokia nuotaika buvo.

Tą dieną keistokai atrodė 
Vanduo Dauguvoje pasriuvęs... 
Sekminės. Žydėjo ir sodai,
O Barkus prie apkaso griuvo.

Draugai prieblandoj susiėję,
Jaunesniji užkasė Barką.
Šlamėjo žilvitis be vėjo
Ir uosis linguodamas verkė...

LIETUVO S RESPUBLIK O S G ENERALIN IS KONSULATAS ČIKAGO JE

CONSULATE G ENERAL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA  
IN CHICAGO

2008 m. vasario mėn.

Nuoširdžiai sveikinu Jus su tautos ir valstybės švente - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena - 
Vasario 16-ąja. Tai neabejotinai yra viena reikšmingiausių datų mūsų šalies naujausių laikų 
istorijoje, kurios gražią 90-ties metų sukaktį švenčiame šiemet. Vasario 16-oji sugrąžino Lietuvą 
į laisvų pasaulio tautų šeimą, sudarė sąlygas Lietuvos žmonėms patiems kurti savo ateitį, o jos 
dvasia palaikė viltį bei suteikė jėgų sunkiais mūsų istorijos momentais.

Kiekvienais metais žengiame žingsnį į priekį kupini vilčių, troškimų ir siekių. Tačiau tvirtai 
žengti pirmyn galėsime tik žinodami, gerbdami ir suprasdami savo tautos istoriją, su derama 
pagarba prisimindami mūsų protėvius, kurių pasišventimas, drąsa ir paaukotos gyvybės sudarė 
galimybes mums šiandien džiaugtis laisva ir nepriklausoma Lietuva.

Esame nedidelė tauta, bet būkime dideli savo vertybėmis, siekiais ir darbais. Esame išsibars
tę po visą pasaulį, bet nepasimeskime jame. Būkime vieningi ne tik sporto arenose, bet ir kasdie
niniame gyvenime suprasdami vieni kitus ir tolerantiškai žvelgdami į kitą nuomonę. Kurkime 
mūsų Tėvynės ateitį kartu, nes kiekvieno iš mūsų žinios, patirtis ir indėlis stiprinant Lietuvos 
valstybę, užtikrinant jos žmonių gerovę ir saugią ateitį yra nemažiau svarbūs kaip ir siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės.

Tą vakarą tėvo pakaimėj, 
Prie vieškelio atsisukimo, 
Gegulė kukavo nelaimę 
Kukavo lig balsas užkimo.

Nuoširdžiai Jūsų,

Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius
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Europarlamentaras Vytautas Landsbergis Vasario 16-osios iškil
mingame minėjime Vašingtone. LR ambasados JA V nuotr.

VASINGTONE PAMINĖTA 
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

fondo „a- 
r ių  m eti- f  nio suva-f į  ž ia v im o
2008 m. 

gegužės 3 d. metu bus renka
mas trečdalis LF Tarybos na
rių trejų metų kadencijai, t.y. 
6 (šeši) nariai (direktoriai), nes 
LF Tarybą sudaro 18 narių. 
Taip pat bus renkami 3 (trys) 
Kontrolės komisijos nariai vie- 
nerių metų kadencijai.

Šių metų kandidatų į LF Ta
rybą ir Kontrolės komisiją są
rašas kartu su pranešimu apie 
suvažiavimą bus išsiųstas vi
siems LF balsuojantiems na
riams ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) dienų iki narių su
važiavimo. LF Nominacijų ko
misiją sudaro: pirmininkas Vy
tas Narutis, nariai: dr. Kazys 
Ambrozaitis, Daina Kojelytė, 
Almis Kuolas ir dr. Antanas 
Razma.

Kviečiame Lietuvių fondo 
pilnateisius narius siūlyti LF

A. PATACKAS ATSISAKĖ DALYVAUTI 
VALSTYBINIŲ APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖJE
Vilnius, vasario 13 d. Ko

vo 11-osios Akto signataras Al
girdas Patackas atsisakė daly
vauti Vasario 16-ąją rengiamo
joje valstybinių apdovanojimų 
įteikimo ceremonijoje.

"Gavau žinią iš Prezidentū
ros, kad š. m. Vasario 16-ąją 
būsiu apdovanojamas Vyčio 
Kryžiaus ordinu. Gerbiu Lie
tuvos valstybę kaip tautos na
mus, taip sunkiai statytus, to
dėl privalau gerbti ir jos žyme
nis - himną, herbą, vėliavą ir 
ordinus. Būtent dėl šios pagar
bos atsisakau dalyvauti apdo
vanojimo ceremonijoje", - pa

KANDIDATŲ SIŪLYMAS
Į LIETUVIŲ FO NDO TARYBĄ
IR KO NTRO LĖS K O M IS IJĄ

Lietuvių Nominacijų komisijai kandi
datus į LF Tarybą ir Kontro
lės komisiją iki 2008 m. kovo 
1 d. Atsiųskite kandidato/ės 
vardą, pavardę, adresą, telefo
ną, trumpą biografiją, trumpą 
paaiškinim ą apie kandidato 
kvalifikacijas bei visuomeni
nę patirtį ir raštišką kandida
to sutikimą. Kandidatais gali 
būti tik pilnateisiai LF nariai.

Siūlymus ir sutikimus pa
štu arba faksu siųsti: Lithua
nian Foundation Inc., LF No
m inac ijų  kom isija , 14911 
127th S treet, Lem ont IL 
60439. Faksas 630-257-1647, 
E-paštas: admin@lithfund.org 

Papildomi kandidatai į LF 
Tarybą ir Kontrolės komisiją 
galės būti siūlomi ir LF narių 
m etinio suvažiavim o metu, 
kaip buvo praeityje, tačiau iki 
kovo 1 d. gautų kandidatų var
dai ir pavardės bus iš anksto 
praneštos visiem s nariam s 
prieš suvažiavimą ir įrašytos į 
balsavimo korteles.

LF  inf.

reiškė signataras.
Jo nuomone, "yra giliai ne

teisinga, kai tuo pačiu ordinu 
apdovanojamas kalinys ir j į  
tardęs KGB tardytojas". Sig
nataras pridūrė, kad neturi 
nieko prieš asmenį - "galbūt 
dabar jis labai geras darbuo
tojas".

"Tačiau man šis klausimas 
yra egzistencinis. Šioje akista
toje tik vienas yra teisus. Jei 
teisus jis - buvęs mano tardy
tojas, - tada neteisus aš ir vi
sas mano gyvenimas. Būti vie
name sąraše, stovėti greta ap
dovanojimų ceremonijoje - va-

Vasario mėnesio 11 dieną 
Vašingtone, Korkoran meno 
galerijoje (The Corcoran Gal
lery of Art) vyko Lietuvos Res
publikos ambasados JAV su
rengtas Vasario 16-osios iškil
mingas minėjimas bei šventi
nis koncertas.

Renginio pradžioje gausiai 
susirinkusius svečius pasveiki
no ir vakaro garbingą svečią 
Prof. Vytautą Landsbergį pri
statė Lietuvos Respublikos 
am basadorius JAV Audrius 
Brūzga.

"1918 metų vasario 16 d. 
buvo vėl atkurta laisva ir su
vereni Lietuva. Naujoji vals
tybė tęsė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės šimtmetines 
tradicijas, tačiau jos ateitis ta
po neatsiejama nuo demokra
tinės Europos ir Užatlantės 
valstybių bendruomenės." -

KVIEČIAME Į JAUNIMO REKOLEKCIJAS 
"BŪKITE DIEVO ŽODŽIO VYKDYTOJAI, O NE VIEN KLAUSYTOJAI!"

Kviečiame visą lietuvišką 
jaunim ą nuo 14 iki 19 metų 
amžiaus atvykti į Dainavos 
stovyklavietę rekolekcijoms, 
atsitraukti nuo kasdieninio gy
venimo ir triukšmo, rimtai pa
m ąstyti ir dvasiškai paben
drauti Dievo ir draugų apsup
tyje. Pasiryžkime paskirti sa
vaitgalį pasiruošti save Kris
taus Prisikėlimo šventei - dis
kutuoti ir surasti būdą kaip ga
lėtumėm tyra siela priimti į sa
vo gyvenimą besibeldžiantį Je- 
zų; pagalvoti apie savo sielos 
prisikėlimą, nes mes nesame 
laisvi nuo nuklydimų, kad ir 
jaustumės esą be nuodėmių. 
Paskirkime gavėnios laikotar
pį, ne tik klausytis Dievo žo
džio, bet būti Jo žodžio vyk
dytojais - parodydami meilę 
savo artimui, darydami gerus 
darbus.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinis depar
tamentas, atsižvelgdamas į tai, 
kad padaugėjo į Lietuvos di
plomatines atstovybes ir kon
sulines įstaigas besikreipian
čių Lietuvos piliečių, kurie pa-

dinasi pripažinti šį savo netei
sumą. Ir ne tik savo, bet ben
dražygių, laisvės kovų dalyvių, 
taip pat tūkstančių Lietuvos 
vyrų, atsigulusių pamiškėse. 
Tai reikštų išduoti jų  atmini
mą ir įvardinti jų  auką kaip be
prasmę.

Todėl atsisakau dalyvauti 
apdovanojimo ceremonijoje, 
kol nebus surasta garbinga iš
eitis iš padėties, kol nebus at
statyta tiesa ir teisingumas", - 
viešai išplatintame pareiškime 
pareiškė Kovo 11-osios Akto 
signataras, Laisvės kovų daly
vis A. Patackas. LGITIC

tardamas sveikinimo žodį sa
kė ambasadorius A.Brūzga.

90- ųjų Lietuvos valstybės 
atkūrimo metinių proga šven
tinę kalbą - "Lietuvos laisvės 
troškimas" - sakė Europos Par
lamento narys Prof. Vytautas 
Landsbergis.

V .Landsbergio teig im u, 
Lietuva visada jautė laisvės 
vėją pučiantį iš didžiųjų vil
čių šalies už Atlanto vandeny
no. "Verta prisiminti JAV su
kūrimą ir garsųjį, iš Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės 
kilusį generolą Tadeusz Kos- 
tiuszko, kuris visada didžia
vosi savo prigimtimi. Jis drą
siai kovojo už JAV laisvę, vė
liau sugrįžo namo ir tapo va
dovu kovoje su Rusija dėl Lie
tuvos ir Lenkijos - pirmosios 
Europoje K onstitucijos ap
jungtų dviejų nacijų Respub-

R eko lekcijų  kapelionas 
prel. Edmundas Putrimas kar
tu su organizatore Birute Bub
liene praves savaitgalio pro
gramą talkininkaujant nuošir
diems, energingiems studen
tams vadovams. Patys vadovai 
bei dalyviai pasidalins savo ti
kėjimo išgyvenimais, gyveni
mo patirtim i ir patars, kaip 
kiekvienas gali gilinti savo ti
kėjimą ir priartėti prie Kris
taus, kaip būti Jo rankomis ir 
širdimi šioje žemėje, dirbdami 
Jo vardu mūsų artimui. Vado
vai įtrauks jus į gyvas diskusi
jas bei pratimus, liečiančius 
jaunim o kasdieninius rūpes
čius mokykloje, draugų tarpe 
ir šeimoje.

Rekolekcijos - prasidės ko
vo 14 d., penktadienį, 6 v. v. ir 
baigsis kovo 16 d., sekmadie
nį, 12 v.p.p.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS PASŲ
geidauja pasikeisti senojo pa
vyzdžio Lietuvos Respublikos 
pasus į naujo pavyzdžio pasus, 
išduodamus nuo šių metų sau
sio 1 dienos, informuoja, kad 
iki 2008 metų sausio 1 die
nos išduoti Lietuvos Respub

D A N I J A

V asario  16-sios 90-ų jų  
metinių proga Danijos lietu
vių bendrija kartu su ambasa
da pakvietė visus tautiečius, 
vasario 16-ąją dieną į popietę 
“Mes -  nedaloma gentis, tau
ta, valstybė”.

Šventė prasidėjo 12.30 var
pų muzikos koncertu Frede- 
riksbergo Rotušės karilione. 
Lietuvių kompozitorių varpų 
muzikos kūrinius atliko kom
pozitorius Giedrius Kuprevi
čius, o po pietų, Lyngby kul
tūros rūmų Christiano Winthe- 
rio salėje visų laukė literatūri-

likos - nepriklausomybės", - 
sakė V.Landsbergis.

"Tegyvuoja laisvė duota 
mūsų brolybei. Tegu šis palai
minimas ir toliau stiprina lie
tuvius ir amerikiečius mūsų 
kovoje su blogio diktatūromis, 
ir m ūsų bendrame tikėjime, 
kad gėris turi nugalėti, - kal
bos pabaigoje linkėjo europar- 
lamentaras.

Vakaro tęsinyje V.Lands
bergis atliko Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio kūrinius. 
Pianisto rečitalį Korkoran au
ditorijoje iliustravo skaitmeni
nės šio lietuvių kompozito
riaus paveikslų projekcijos.

Po koncerto ambasadorius 
A.Brūzga svečius pakvietė į 
šventinį priėmimą Korkoran 
meno galerijos pobūvių salė
je.

LR Ambasada Vašingtone

Skaniai jus maitins visų 
mėgstamas kulinarijos šefas -  
Jonas Korsakas!

Užsiregisruokite tuoj pat, 
bet ne vėliau kovo 7 d. (nes 
vietos ribotos), rašydami Linai 
B ubly tei el. paštu  linusy- 
te@comcast.net.

Su klausimais skambinkite 
1-248-538-4025

Kaina: $75 JAV dol. Čekius 
rašyti: Religious Aid -Youth Mi
nistry ir atsiųsti kartu su regist
racijos anketomis (rasite tinkla- 
lapyje www.mesmas.org): 4415 
Oak Grove, Bloomfield Hills, 
MI 48302.

Laukiame Jūsų Dainavo
je !

Išeivijos lietuvių katalikų 
jaunimo sielovada

Birutė Bublienė, vedėja

P.S. “Dirva” šį viešą pranešimą 
spausdina nemokamai.

likos pasai ir Lietuvos Res
publikos piliečio pasai galio
ja iki juose nurodytos galio
jim o laiko pabaigos, todėl nė 
ra būtina jų  keisti į naujo pa
vyzdžio pasus.

LR URM inf.

nė-muzikinė programa, kurio
je  ištraukas iš lietuvių rašyto
jų  kūrinių skaitė Kauno vals
tybinio dramos teatro aktorė 
Vilija Grigaitytė ir muzikines 
im provizacijas fortepijonu 
skambino Giedrius Kuprevi
čius. LGITIC

Lietuvos valdžia turi sukur
ti tokį gyvenimą, kad iš šalies 
išvykę žmonės norėtų grįžti ir 
galėtų pritaikyti savo patirtį Tė
vynėje, teigia prezidentas Val
das Adamkus. Tai šalies vado
vas sakė Londone per susitiki
mą su britų parlamentarais.

mailto:admin@lithfund.org
mailto:linusy-te@comcast.net
mailto:linusy-te@comcast.net
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C H I C A G O ,  IL

LIETUVO S VALSTYBĖS ATKŪRIM O ŠVENTĖ  
ČIKAGOJE

Čikagos lietuviai devynias- 
dešimtąjąVasario 16-ąją šven
tė vasario 10 d. Marijos gim
nazijos salėje. Nepaprastai šal
tą  sekmadienio popietę pami
nėtas mūsų valstybės atkūrimo 
jubiliejus. Šventę rengė Ame
rikos Lietuvių Tarybos Čika
gos skyrius. Vyko tradicinė 
programos eiga, daugelį metų 
tos pačios sudėties: vėliavų 
įnešimas, žuvusiųjų tylos mi
nute pagerbimas, himnai, mal
da, Nepriklausomybės paskel
bimo ir jos atkūrimo aktų skai
tymas ir Lietuvos Respublikos 
Generalinio konsulo Arvydo 
Daunoravičiaus pasveikinimo 
žodis. Pagrindiniu šventės kal
bėtoju buvo buvęs Lietuvos 
kariuomenės gen. majoras Jo
nas Kronkaitis. Kadangi daly
vavo svečias iš JAV Valstybės 
departamento ir kitų tautybių 
atstovai, jis kalbėjo angliškai. 
Jo kalba nebuvo šventiškos 
nuotaikos - jis nevengė primin
ti Lietuvą slegiančias negero
ves, apie kurias mes dažnai 
skaitome žiniasklaidoje.

Jis daug žodžių skyrė Lie
tuvoje klestinčiai korupcijai, 
neteisingiems teismams, kai 
teisėjai nesilaiko įstatymų ir 
kad įstatymų pažeidėjai nėra 
baudžiami. Amerikos lietuviai 
turi žinoti, kad Lietuva dar ne
atsigavo po 50 metų sovietų 
komunistinės okupacijos. Lie
tuvoje beveik laisvas kelias ru
siškam kapitalui apraizgyti 
Lietuvos įmones ir jų  vadovais 
skiriant Maskvai palankius as
menis.

Tačiau L ietuvoje esą  ir 
daug gero, auga jaunoji karta, 
pasisakanti už laisvą krašto gy
venimą, ypač tai jaučiama jau
nųjų karių tarpe. Jaunimas pa
sisako už tautinį auklėjimą, 
nors būna ir kitaip. Generolo 
nuomone, Lietuvos žmonės tu
ri patys pabusti ir rinkti į Sei
m ą tau tiška i susip ratusius 
žmones, atsakingus lietuvių

ČIKAG O JE RENG IAM A SIELOVADOS  
KO NFERENCIJA

Balandžio 26 d., šeštadie
nį, seserų kazim ieriečių na
muose Čikagoje vyks konfe
rencija „L ietuvių  katalikų  
sielovada JAV”, kurią ruošia 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos Išeivijos lietuvių katalikų 
sielovados delegatūra ir Ame
rikos Lietuvių Romos katali
kų federacija. Tai antroji išei
vijos lietuvių sielovados kon
ferencija, pirmoji įvyko 2007

P R E N U M E R U O K I T E  D I R V Ą

tautai. "Lietuvoje yra daug ge
ro, bet turime visi padėti nu
galėti tą blogį, kuris mus žiau
riai slegia".

JAV Valstybės departamen
to Europos Šiaurės ir Baltijos 
skyriaus vadovas Robert S. 
Gilchrist savo kalboje šviesiau 
kalbėjo apie Lietuvoje vyks
tančius įvykius. Jis palankiai 
vertino Lietuvos pažangą be
veik visose srityse ir pavyzdin
gą įsijungimą į NATO ir Eu
ropos Sąjungą. Jis gyrė Lietu
vos patyrim ą apie Rusijoje 
vykstančius įvykius. Svečias 
sakė, jog Amerika nerimauja 
dėl žydų kapinių Šnipiškėse, 
Vilniuje, kur norima statyti na
mus. Tačiau sakė, kad panašios 
problemos yra normalus reiš
kinys ir Lietuva žengia demo
kratišku keliu.

Sveikinim o žodį tarė ir 
Amerikos lietuvių tarybos pir
m ininkas Saulius K uprys. 
Šventei paminėti buvo išleis
tas kuklus leidinėlis. Pertrau
kos metu buvo renkamos au
kos, kas nesuspėjo įteikti įei
nant į salę. Šventėje galėjo būti 
maždaug 400 žmonių.

Šventinis Vasario 16-osios 
minėjimas baigtas jaunojo pia
nisto Edvino Minkštimo kon
certu. Jis virtuoziškai atliko 
Mikalojaus K. Čiurlionio "Fu
ga B-Moll" ir "Tris preliudus" 
viena tema. Koncertą baigė su 
F. Liszto kūriniais ir buvo su
tiktas audringais plojimais.

ŠVIETIMO PREMIJA - 

DANUTEI BINDOKIENEI

JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo tarybos posėdy
je  vasario 10 d., 2007 metų 
Švietimo premija paskirta mo
kytojai, vadovėlių mokykloms 
autorei, rašytojai ir buvusiai il
gametei "Draugo" dienraščio 
redaktorei Danutei Bindokie- 
nei. Švietimo tarybai vadovau
ja  Daiva Navickienė. Švietimo 
premijos mecenatas - Lietuvių 
fondas.

m. Filadelfijoje, Pensilvanijo
je.

Kviečiami dalyvauti lietu
vių sielovadoje dirbantys ku
nigai, parapijų tarybų/komite- 
tų nariai, parapijos veikloje da
lyvaujančios ir ją  remiančios 
organizacijos, vienuolijos, pa
rapijiečiai ir sielovados ben
dradarbiai. Adresas: 2601 W. 
Marquette Road, Chicago, IL 
60629, USA.

M ETAM S - 

P U S E I M ETŲ - $ 4 0 ,
PIR M A  K L A S E  - $ 7 8 ,  

O R O  PA ŠT U  Į UŽSIENĮ 

M E T A M S- $ 1 3 0 .0 0

C L E V E L A N D O  T Ė V Y N Ė S  G A R S A I R A D IO T H O N A S

VASARIO 24 d., sekmadienį WJCU-FM Radijo stotis skelbia RADIOTHON’Ą 8:00-10:00 v.r.
Lietuviška radijo programa 

TĖVYNĖS GARSAI prašys klausytojų atsiliepti.
Telefonai: 216-397-4438 ar 216-397-4422 ar 216-397-4439 

Website: www.wjcu.org

L O S  A N G E L E S ,  C A

GENERALINIS GARBĖS KONSULAS ĮGALIOTAS PRIIMTI 
DOKUMENTUS LIETUVOS PASUI GAUTI

Nuo šiol JAV Vakarų pa
krantėje gyvenantiems Lietu
vos piliečiams generalinis gar
bės konsulas Los Angeles Vy
tautas Čekanauskas teiks dau
giau paslaugų.

Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke Jonas Pa- 
slauskas vasario 1-4 dienomis 
lankydam asis K alifo rn ijos 
valstijoje, Los Angeles ir Palm 
Springs miestuose, perdavė 
Lietuvos garbės generaliniam 
konsului Los Angeles V. Če
kanauskui įgaliojimus priimti

LIETUVOS GENERALINIO  
KONSULATO ČIKAGOJE  
INFORMACIJA UŽSIENIO  

LIETUVIAMS
LR generalinis konsula

tas Čikagoje aptarnauja asme
nis, gyvenančius šiose JAV 
valstijose: A idaho (Idaho), 
A jovos (Iow a), A labam os 
(Alabama), Arizonos (Arizo
na), Arkanzaso (Arkansas), 
Šiaurės Dakotos (North Dako
ta), Pietų Dakotos (South Da
kota), Ilinojaus (Illinois), In
dianos (Indiana), Jutos (Utah), 
Kanzaso (Kansas), Kentukio 
(Kentucky), Kolorado (Colo
rado), Luizianos (Louisiana), 
Mičigano (Michigan), Mine
sotos (Minnesota), Misisipės 
(Mississippi), Misurio (Mis
souri), Montanos (Montana), 
Nebraskos (Nebraska), Neva- 
dos (Nevada), Niu Meksikos 
(New Mexico), Ohajo (Ohio), 
Oklahomos (Oklahoma), Tek
saso (Texas), Tenesio (Tennes
see), Vajomingo (Wyoming), 
Viskonsino (Wisconsin).

Konsulato adresas: Consu
late General o f the Republic of 
Lithuania, 211 East Ontario 
Street, Suite 1500, Chicago, IL

Nuotraukoje (iš kairės) pirmoje eilėje: Lile ir Danielius Laurinaviciai, Gytis ir Gilius Blinstrubai, 
Kovas, Tauras, Kasandra Rugieniai, Linda Rugienienė, Danutė Rugieniūte, Rimas Griškelis. Antro
je eilėje: Algis Rugienius, Daiva Rugieniūtė, Algis ir Liūda Rugieniai, Gina Blinstrubienė, Aleksa 
Rugieniūtė, Robertas Blinstrubas, Regina Griškelienė, Vytas Rugienius.

dokumentus Lietuvos Respub
likos pasui gauti.

Garbės konsulas įgaliotas 
atlikti su tuo susijusius notari
nius veiksmus, taip pat įteikti 
pasus Lietuvos piliečiams.

J. Paslauskas su Lietuvos 
garbės konsulu Los Angeles 
aptarė aktualius konsulinės 
veiklos klausimus, numatė to
lesnius žingsnius, kaip gerinti 
konsulinių įstaigų New Yorke 
ir Los Angeles bendradarbia
vimą ir konsulinį Lietuvos pi
liečiu aptarnavimą.

“Vilties” draugijos, kuri leidžia “Dirvą”, pirmininkas Algirdas V. 
Matulionis ir kultūrinių renginių recenzentas Vytautas Matulionis 
“Dainavos” vyrų vieneto koncerto metu. D. Nasvyčio nuotr.

D E T R O I T ,  MI

Algio ir Liudos Rugienių
50-ties metų vedybų sukakties 
proga, vaikai ir anūkai surengė 
gražią šventę. Jubiliatų pagei
davimu, svečiai, vietoj dovanų, 
aukojo Lietuvių fondui. Svei-

60611. Tel.: 312-397-0382, 
fax: 312-397-0385.

Asmenis, gyvenančius ki
tose JAV valstijose, aptarnau
ja  Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Niujorke.

Generalinis konsulas vizito 
Kalifornijoje metu taip pat su
sitiko su Los Angeles Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokiniais ir mokytojais, dalyva
vo šv. Mišiose, o su Lietuvių 
bendruomenės XIII Lietuvių 
tautinių šokių šventės, vyksian
čios Los Angeles, organizacinio 
komiteto nariais aptarė pasiren- 
gimą2008 metų vasarą vyksian
čiai šventei. J. Paslauskas taip 
pat susitiko su Los Angeles lie
tuvių bendruomenės, jos orga
nizacijų atstovais ir pasveiki
no tradicinės Užgavėnių šven
tės dalyvius, pranešė Užsienio 
reikalų ministerija. LGĮTIC

kiname ir dėkojame už pras
mingą ir amžiną dovaną! Algio 
ir Liūdos Rugienių vedybų su
kakties proga Lietuvių Fondui 
buvo padovanota 2,210 USD.

Džiugu, kad, įvairiom is 
progomis, Lietuvių fondo na
rystės ir įnašai dovanojami ar
timiesiems ir draugams. Toliau 
stiprėja Lietuvių fondas, re
miantis įvairias lietuviškas or
ganizacijas, lietuviškus pro
jektus, studentus išeivijoje.

LF inf.

http://www.wjcu.org
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LIETUVA IR PASAULIS
JAV krašto saugum o departam ento pareigūnai Lietuvos 

ambasadai Washingtone vasario 5 dieną perdavė Tarpusavio su
pratimo memorandumo projektą dėl JAV vizų atsisakymo pro
gramos reikalavimų ir papildomų saugumo kriterijų įgyvendi
nimo. Memorandumo projektas parengtas, remiantis JAV Rug
sėjo 11-osios įstatymo, priimto 2007 metų rugpjūčio 3 dieną, 
nuostatomis. Tarpusavio supratimo memorandumas yra patei
kiamas ir dabartinėms vizų atsisakymo programos dalyvėms, ir 
šalims, siekiančioms šio tikslo. Kovo-balandžio mėnesį į Vil
nių ketina atvykti JAV krašto saugumo departamento ekspertų 
delegacija, su kuria bus aptartos Lietuvai teikiamo memoran
dumo nuostatos. Šio vizito metu tikimasi suderinti tolesnį dvi
ejų šalių institucijų bendradarbiavimą, siekiant bevizio režimo 
su JAV. Kaip skelbia Lietuvos Užsienio reikalų ministerija, me
morandumo pasiūlymas Lietuvai yra svarbus žingsnis bevizio 
režimo su JAV link.

Jungtines Valstijos jau  šiais metais gali panaikinti vizų re
žimą į šią šalį vykstantiems Čekijos, Estijos ir Graikijos pilie
čiams. Tokį pareiškimą Prahoje po derybų su Čekijos vyriausy
bės nariais paskelbė JAV nacionalinio saugumo ministro padė
jėjas Richard Burt.

Kijevo filharmonijoje iškilmingai atidarytos Lietuvos kul
tūros Ukrainoje dienos. Ištisus metus Kijevo, Simferopolio, Lvo
vo, Charkovo, Kamenec Podolsko ir kitų miestų gyventojai bei 
svečiai bus kviečiami į kino, teatro, parodų ir koncertų sales, į 
literatūrinius salonus, kūrybines laboratorijas, įvairius viešuo
sius renginius ir diskusijas. Ukrainoje bus galima paragauti lie
tuviško maisto, susipažinti su Lietuvos ekonominės raidos ten
dencijomis. Vykstant kultūriniam dialogui Lietuva-Ukraina, mū
sų menininkai dalyvaus garsiausiuose Ukrainos festivaliuose, 
o mūsų publika turės galimybę artimiau susipažinti su ukrai
niečių menu. Atidarymo iškilmėse Vladimiras Čekasinas ir Pet
ras Geniušas atliko programą „Įsiveržimas į klasiką“, dekoruo
dami akademinės muzikos kūrinius veržliais improvizacijų au
diniais, balansuodami tarp destrukcijos ir tobulos susikalbėji
mo darnos. Ukrainiečiai priėmė svečius iš Lietuvos slaviškai 
svetingai, rodydami didelį susidomėjimą ir norą bendrauti, pa
žinti, patirti mūsų meną, teigia Kultūros ministerija.

Lietuvos ir Indijos bendradarbiavimo gynybos srityje gali
mybės vasario 15 d. aptartos Krašto apsaugos ministerijoje. Mi
nisterijos sekretorius Renatas Norkus susitiko su Indijos amba
sadoriumi Lietuvai Chandra Mohan Bhandari. Svečiui buvo pri
statyta Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos 
atkūrimo veikla.

Indija nedalyvauja NATO Tarptautinių saugumo paramos 
pajėgų operacijoje, tačiau savo veikla siekia užtikrinti saugumą 
ir pastovumą Afganistane. "Lietuva glaudžiai bendradarbiauja 
su Indija kultūros ir švietimo srityje, tačiau mes nesame užmezgę 
darbinių santykių su šia šalimi gynybos srityje, todėl Afganista
no klausimas galėtų tapti bendradarbiavimo šioje srityje pradžia", 
- sakė R. Norkus. Indijos ambasadorius Lietuvai yra karjeros di
plomatas, dirbęs Tailande, Norvegijoje, Nigerijoje, Australijoje, 
Kanadoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Prieš eidamas am
basadoriaus Lietuvai ir Lenkijai pareigas, jis dirbo Indijos amba
sadoriumi Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2007 metų rug
pjūčio C. M. Bhandari reziduoja Varšuvoje.

Per susitikimą su LR prezidentu Valdu Adamkumi Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų sekretorius David Miliband domėjosi 
Lietuvos energetikos projektais, kurie padėtų užsitikrinti energeti
nę nepriklausomybę, vasario 15 d. pranešė Prezidento spaudos tar
nyba. Susitikime Londone V. Adamkus pažymėjo, kad Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos ir NATO nare, abiejų valstybių santykiai 
peraugo į naują lygmenį. Pokalbio metu taip pat buvo išsakyta ben
dra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos pozicija siekti mažinti ES ir 
Rusijos santykiuose pastaruoju metu atsiradusią įtampą. Aptarda
mi NATO plėtros planus, prezidentas V. Adamkus ir D. Miliband 
sutarė, kad NATO turėtų pasiųsti aiškų signalą narystės organiza
cijoje siekiančioms ir įsipareigojimus vykdančioms šalims. Ba
landžio pradžioje Bukarešte (Rumunija) įvyksiančiame NA
TO viršūnių susitikime Ukrainai ir Gruzijai reikia suteikti na
rystes veiksmų planą. Susitikime pabrėžta, kad Lietuva ir Didžioji 
Britanija laikosi vienos pozicijos ES plėtros klausimu. "ES neturė
tų užverti durų valstybėms, siekiančioms įsilieti į demokratinių ša
lių bendruomenę", - sakė V. Adamkus.

Europos Parlamento narę Laimą Andrikienę nuvylė tai, jog 
ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas vasario 15 d. po su
sitikimo su Lietuvos atstovais Europos Parlamente nepakvietė 
jų  į spaudos konferenciją. Su europarlamentarais G. Kirkilas 
kalbėjo apie ketinimus Lietuvoje statyti naują atominę elektri
nę bei kitais su energetika susijusiais klausimais.

Vilniuje nuoširdžiai bendravo NATO vyriausiasis vadovas Jaap de Hoop Scheffer ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus gynybos ministrų suvažiavime. NATO nuotr.

LIETUVOS ŠVENTĘ PAGERBĖ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
IR LENKIJOS VADOVAI

Vilnius, vasario 16 d. Vasa
rio 16-ąją Valstybės atkūrimo 
dieną, kartu su prezidentu Val
du Adamkumi šventės rengi
niuose dalyvavo ir į Vilnių at
vykę Baltijos valstybių bei Len
kijos prezidentai. Paminėti Lie
tuvos valstybės šventę atvyko 
Estijos prezidentas Toomas 
Hendrik Ilves, Latvijos prezi
dentas Valdis Zatleras ir Lenki
jos prezidentas Lech Kaczyns
ki. Šeštadienio rytąLietuvos va
dovas vyko į Rasų kapines ir pa-

(Atkelta iš 1 psl.)
PREZIDENTO KALBA...

- Latvija ir Estija, kurios taip 
pat tikisi papildyti augančios 
energijos poreikius.

Taigi Lietuva TURI pasta
tyti vis žadamą naują atominę 
jėgainę. Kartu su įvairių sričių 
specialistais - valstybinių prie
žiūros ir kontrolės institucijų 
atstovais, nepriklausomais fi
nansų ekspertais, nevyriausy
binių organizacijų atstovais 
aptarėme ir išnagrinėjome šio 
įstatymo keliamas rizikas ir 
grėsmes bei galimybes jas su
valdyti.

Projekte dalyvaujančio pri
vataus verslo - „NDX energi
ja" atstovas man viešai patvir
tino apie įsipareigojimą daly
vauti jėgainės statyboje ir ga
rantuoti Lietuvos energetinę 
integraciją su Vakarų Europa.

Ieškojau priim tin iausio  
sprendim o , nes vargu, ar šio
je  situacijoje galima rasti ge
riausią. Jeigu būtų priimtas ir 
dabar galiotų politinių partijų 
finansavimo rinkimuose įsta
tymas, kažin, ar šiandien bū
tum e stebėję to k ią  p a rtijų  
priešpriešą balsavimo Seime 
metu. Kol juridiniai asmenys 
galės finansuoti politines par
tijas, niekada nebūsime tikri, 
ar sprendimai priimami visuo
menės ir valstybės ar oligarchų 
naudai.

Pasirašius įstatymą, stipri 
valstybės kontroliuojama ener
getikos bendrovė įsipareigoja 
statyti elektros tiltus į Vakarus 
ir vykdyti Lietuvos pažadą už
sienio partneriams - statyti jė 
gainę. Tačiau Lietuvos visuo

gerbė Nepriklausomybės akto 
signatarų atminimą, padėjo gė
lių ant jų  kapų. Vėliau V. Adam
kus įteikė valstybės apdovano
jimus Lietuvai nusipelniusiems 
mūsų šalies ir užsienio valsty
bių piliečiams.

Vidurdienį Lietuvos vadovas 
kartu su Estijos, Latvijos ir Len
kijos vadovais dalyvavo Trijų 
Baltijos valstybių vėliavų pakė
limo ceremonijoje Simono Dau
kanto aikštėje Vilniuje.

Po ceremonijos prezidentai

menei liks įtarimų dėl galimai 
neskaidraus privataus inves
tuotojo parinkimo, dėl nepa
rengtų naujos elektrinės efek
tyvumo studijų, valstybės in
teresų atstovavimo.

Vetavus šį įstatym ą , liktų 
galioti ankstesnysis, dar vasa
rą  didele Seimo balsų daugu
ma priimtas įstatymas, kuris 
teisininkų ir ekonomistų nuo
mone yra prastesnis už dabar
tinį. Mūsų partnerės Baltijos 
šalys ir Lenkija tai galėtų su
prasti kaip signalą, kad staty
bų reikalas atidedamas ilgam. 
Kartu nutolintume mūsų stra
teginį tikslą - energetikos tin
klais integruotis į Vakarų Eu
ropą ir išsivaduoti nuo šaltinių 
Rytuose priklausomybės. Šią 
dilemą atvirai kėliau praėjusią 
savaitę vykusiuose susitiki
muose ir konsultacijose.

Galutinai apsispręsdamas, 
įvertinau visų argumentus, rė- 
miausi specialistų įžvalgomis 
ir priimtais įsipareigojimais. 
„NDX Energija" peržiūrės ir 
pakoreguos tuos poįstatyminių 
sutarčių punktus, kurie kelia 
daugiausia abejonių atstovau
jant valstybės interesams ku
riamoje nacionalinio investuo
tojo bendrovėje.

Taip pat siūlau, kad į ben
drovės Stebėtojų tarybą būtų 
pakviesti specialistai iš nevy
riausybinių organizacijų.

Šiandien išsiunčiau laišką 
M inistrui Pirmininkui. Įpa
reigojau Vyriausybę peržiū
rėti esamas sutartis, kuriomis 
būtų sustiprintas valstybės in
teresų atstovavimas ir priežiū
ros mechanizmai. Pasiūlymus

dalyvavo Vilniaus arkikatedro
je bazilikoje aukojamose šv. Mi
šiose.

Vėliau, po darbo pietų, Lie
tuvos, Estijos, Latvijos ir Len
kijos vadovai stebėjo Lietuvos 
karinių pajėgų paradą Katedros 
aikštėje.

Vakare prezidentai dalyvavo 
iškilmingame Vasario 16-osios 
minėjime Nacionaliniame ope
ros ir baleto teatre, pasveikino 
Katedros aikštėje rengiamo kon
certo klausytojus. LRT

tam turi pateikti valstybinės 
priežiūros ir kontrolės institu
cijos.

Nacionalinis investuotojas 
privalo įsipareigoti pastatyti 
naują atominę elektrinę ir nu
tiesti elektros jungtis į Lenki
ją  ir Švediją. Tik tokiu būdu 
Lietuvos energetinė sistema 
bus kompleksiškai integruota 
į Europos Sąjungos elektros 
energetikos sistemas ir elek
tros rinkas. Taip pat raginu Vy
riausybę ir Seimą sustiprinti 
energetikos sektorių reguliuo
jančias institucijas pagal ge
riausią ES šalių praktiką.

Svarbiausia, kad jos turėtų 
pakankamą ir nepriklausomą 
finansavimą, galėtų efektyviai 
užtikrinti vartotojų interesų ap
saugą.

Remdamasis valstybes in
teresu ir man patikėta atsa
komybe, pasirašau šį įstaty
mą. Reikalausiu, kad naciona
linio investuotojo priežiūros ir 
kontrolės institucijose dirbtų 
aukštos reputacijos, profesio
naliausi valstybės pareigūnai, 
o bendrovės valdyba būtų su
formuota iš kompetentingų va
dybininkų, kurių Lietuvoje tik
rai yra.

Tačiau jeigu derybų pusės 
nevykdys man duotų įsiparei
gojimų, visada rasis būdų stab
dyti šį projektą.

Šį sprendimą priėmiau, at
sižvelgdamas į patarimus, ne
paisydamas niekieno įtakos ar 
spaudimo, laikydamasis nuo
seklios politikos su mūsų arti
miausiais tarptautiniais partne
riais. Tikiu, kad tai bus naudin
ga Lietuvos ateičiai."
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KULTŪROS KRONIKA
Daugumai žiniasklaidos priemonių tik ir tekalbant apie poli

tinius NATO gynybos ministrų susitikimo padarinius, iš akių išlei
džiamas vienas aspektas. Į Lietuvą suvažiavus ne tik daugiau kaip 
50 užsienio politikų delegacijų, bet ir krūvai žurnalistų, Vilnius 
įgijo galimybę pristatyti kitais metais prasidėsiančią Europos kul
tūros sostinės programą. Jei reikėtų apibūdinti keliais žodžiais, tai 
būtų galima teigti, kad eilinis užsienio žurnalistas turėjo susidaryti 
įspūdį, kad Lietuva visų pirma yra gilias multikultūrines tradicijas 
turinti baroko, liaudies meno bei „Fluxus“ judėjimo šalis. O be to, 
dar ir paskutinis pagonybės avanpostas krikščioniškoje Europoje.

Renginio metu vienoje iš salių eksponuojami Lietuvoje gyve
nančių tautinių mažumų -  lenkų, karaimų, rusų, totorių, žydų -  
tekstilės darbai. Apačioje „Fluxus“ judėjimo manifesto, raginan
čio išvalyti pasaulį nuo buržuazinio ligotumo, „intelektualinės“, 
profesionalios bei komercializuotos kultūros, išvalyti pasaulį nuo 
mirusio meno, imitacijų, paviršutiniškumo ir t.t. kuo ramiausiai 
sau ilsisi ilgalaikę lietuvių tautodailės tradiciją atspindintys liau
dies drožiniai, nuo kurių primetamų tradicijos rėmų „Fluxus“ tik
riausiai taipogi norėtų apsivalyti. Visiškai greta kabo didingiausių 
Vilniaus baroko šedevrų atvaizdai. Keistas kratinys, bet iki gyvo 
kaulo įgrisęs priežodis teigia, kad dėl skonio nesiginčijama.

Kiekvienas NATO dalyvis atminimui gavo ir Jurgos Šeduikytės 
kompaktinę plokštelę. Panašu, kad ši atlikėja jau tampa savotišku 
reklaminiu Krašto apsaugos ministerijos veidu. Prieš tai Jurga ren
gė ir koncertus Lietuvos karių globojamoje Afganistano Goro pro
vincijoje. Siuo atveju galime džiaugtis tuo, kad pagaliau ir muzi
koje mes galime prisistatyti ne tik kaip ilgalaikes liaudies dainų 
tradicijas išlaikiusi šalis, bet ir kaip sugebantys groti šiuolaikinę 
muziką.

Išdalinti buvo ir Europos kultūros sostinės atvirukai. Viename 
atviruke didžiuojamasi faktu, kad Lietuva buvo paskutinė Euro
pos valstybė, įsileidusi krikščionybę. Džiaugiamasi ir tuo, kad mū
sų šalyje buvo ilgiausiai išlaikytos pagoniškos tradicijos. Apiben
drinant galima teigti, kad lietuviai prieš savo svečius nusprendė 
pasididžiuoti tuo, kad, vėluojant krikštui, į mūsų šalį vėliau atkly
do ir vakarietiškas švietimas, ir jo  nešama kultūra bei pažanga. Tai 
juk tas pats, kas krykštauti, jog vaikas pradėjo eiti į mokyklą ne 6 
metukų, kaip ir priklauso, o tik sulaukęs bent jau 12, o gal net 16 
metų. Iš beraščių analfabetų juoktis negražu, bet deja, mes krykš
taujame ir bandome daryti reklamą iš to, kad buvome atsilikę. Taip 
ir norisi, perfrazuojant „Fluxus“ manifesto žodžius, sušukti: „visi 
kultūriniai, socialiniai bei politiniai revoliucionieriai, formuokime 
bendrą frontą prieš šį primityvumu dvelkiantį mąstymą“.

Prestižinėje Kopenhagos "Black Diamond" scenoje vasario 
18 d. koncertavo Lietuvos premijos laureatas M. K. Čiurlionio kvar
tetas ir dainininkė Asta Krikščiūnaitė. Kopenhagoje M.K. Čiurlio
nio kvartetas koncertavo paskutinį kartą prieš 9-erius metus, Balti
jos šalių meno festivalio Danijoje programoje, o prieš 5 metus 
kvartetas sėkmingai pasirodė Vendsysselio (Danija) klasikinės mu
zikos festivalyje. Astai Krikščiūnaitei šis koncertas taps istoriniu 
įvykiu jos dainavimo karjeroje, nes ji Danijoje koncertuos pirmą 
kartą. Į Lietuvos ambasados Kopenhagoje rengiamą Lietuvos vals
tybės atkūrimo dienos 90-ųjų metinių minėjimą „Juodojo deiman
to“ koncertų salėje susirinks daugiau kaip 500 kviestų svečių.

“Dainavos” vyrų vienetas -  Vidas Neverauskas, vadovas Darius Polikaitis, Liudas Landsbergis, Kas
tytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis ir Marius Polikaitis. Jie koncertavo Ateities klubo surengtame kon
certe Clevelande sausio 26 d. (Vytauto Matulionio recenzija buvo s.m. “D irvos” trečioje laidoje).

D. Nasvycio nuotr.

LIETUVOS PREZIDENTŪROJE ĮTEIKTOS 
VALSTYBINĖS PREMIJOS

Vilnius, vasario 12 d. (LRT). 
Surmulys prezidentūroje: gau
sūs plojimai, eilės, gėlės ir kal
bos, paruoštos ar ekspromtu iš
sakytos -  iš širdies, vaizdingai 
ir su lengvu humoru.

Prezidentas Valdas Adam
kus įteikė Lietuvos valstybės 
kultūros ir meno premijas še
šiems nusipelniusiems Lietu
vos kūrėjams.

Lietuvos kultūros ir meno 
premijų komiteto pirmininkas 
Valentinas Sventickas akcen
tavo, kad kiekvienas žmogus 
turi daryti tai, ką  geriausiai su
geba. Kalbėdamas apie šių me
tų laureatus jis prisipažino pa
daręs išvadą, kad „puodus vis
gi žiedžia šventieji“.

Premijų įteikimo iškilmėse 
dainavo operos solistė Asmik 
Grigorian, solistės J. Milkevi
čiūtės dukra, pabrėžusi, kad 
menas yra tai, kas vienija pa
saulį. Susirinkusiems grojo 
V ilniaus styginių kvintetas 
„Intermezzo“.

Į premijų įteikimo šventę 
negalėjo atvykti išeivijos po
etė Zinaida Nagytė-K atiliš- 
kienė (literatūrinis slapyvardis 
-  Liūnė Sutema). Jai Naciona
linė premija už dvasinės sau
gos poeziją rinkinyje „Tebū
nie“ buvo įteikta vasario 17 
dieną Lemonte (JAV) rengia
mame Lietuvos valstybės atkū
rimo dienos renginyje, kuria
me dalyvaus Alma Adamkie
nė. Kūrėja atsiuntė padėką, ku
rioje prisipažįstanti, kad šis 
įvertinimas jai labai svarbus.

Šarūnas Nakas -  13-asis 
kompozitorius nepriklausomy
bės laikais įvertintas šia pre
mija. Jis apdovanotas už savi
tą, Lietuvos muzikos raidą vei
kiančią kūrybą. Savo kalboje 
S. Nakas pastebėjo, kad bloga 
muzika tapo kiekvieno žmo
gaus tikrove. „Galbūt mes jo 
je  (blogoje muzikoje -  lrt.lt)

įkalinti. Gyvename siaubinga
me garsų chaose, ir labai sun
ku išlaikyti pusiausvyrą“, -  sa
kė kompozitorius ir pridūrė ti
kintis, kad kova už geresnę 
muziką galbūt yra kova už ge
resnį pasaulį.

Aktoriui Vytautui Paukš
tei Lietuvos kultūros ir meno 
premija paskirta už vaidmenis 
spektakliuose „Frank Kruk“, 
„Šaltas vaikas“, „Karalius Ly
ras“, „Kelias į Damaską“.

Premija apdovanotas dailės 
kritikas Alfonsas Andriuške
vičius negalėjo atsistebėti Lie
tuvos meno pasaulio įvairove. 
„Stai Lietuvos meno pasaulis 
-  žiū, koks jis įvairus! Šią įvai
rovę paįvairina tai, kad kasmet 
iš valstybės biudžeto pliūpteli 
magma, vadinama valstybine 
premija, ir aptaško kūrėjų gal
vas“, -  vaizdingai kalbėjo A.

Andriuškevičius.
Dainų autorius ir atlikėjas 

Vytautas Kernagis prisipaži
no, kad jam  ši premija yra ypa
tinga (V. Kernagiui premija 
įteikta už populiariosios kūry
bos profesionalumą ir artistiš
kumą). Kūrėjas dėkojo savo 
artimiesiems, kolegoms „už 
neįtikėtiną toleranciją“ . Savo 
kalboje pabrėžė esantis vilnie
tis. „Ir kas vyko mano gyveni
me -  esu aš ir Vilnius“.

M enininkai N om ed a  ir  
G edim inas U rbonai įvertin
ti už reikšm ingą indėlį į me
dijų m eną projektuose „Pro
testo laboratorija“ ir „Villa 
L ituania“ . M enininkų pora 
šventėje akcentavo viešųjų 
erdvių išsaugojimo būtinumą 
miestui, teigė turintys teisę 
gyventi mieste be komercinių 
erdvių.

NAUJAS LIETUVOS OPEROS TEATRO 
MUZIKOS VADOVAS

Lietuvos nacionalinis ope
ros ir baleto teatras (LNOBT) 
įsteigė naują muzikos vadovo 
pareigybę. Į šias pareigas pa
skirtas žinom as dirigentas,
Lietuvos premijos laureatas 
Robertas Servenikas.

Pasak LNOBT generalinio 
direktoriaus Gintauto Kėvišo, 
po teatro vyriausiojo dirigen
to Jono Aleksos mirties 2005 
metais teatras liko be vyriau
siojo dirigento, kurį laiką šias 
pareigas ėjo dirigentas Marty
nas Staškus. „Naujai sufor
muota muzikos vadovo parei
gybė turi daugiau funkcijų ne
gu vyriausiojo dirigento. Mu
zikos vadovas stebi visą mu
zikinio teatro gyvenimo eigą - 
ne tik simfoninį orkestrą, bet 
ir chorą, solistus.

R. Šervenikas yra žinomas 
muzikas, labai taktiškas, kul
tūringas žmogus, valstybinės 
premijos laureatas, šiuolaiki
nės muzikos atlikim o čem 
p ionas“ , - nau ją jį m uzikos 
vadovą apibūdino G. Kėvi
šas. Paklaustas, ar R. Šerve- 
nikas toliau dirbs Lietuvos 
nacionalinio simfoninio or
kestro dirigentu, G. Kėvišas 
sakė norįs, kad dirigento kū
rybiniai planai būtų kuo pla
tesni, tačiau  pagrindinė jo  
darbovietė bus operos ir ba
leto teatras. „Nacionaliniam 
sim fon in iam  o rk es tru i R.
Šervenikas labai reikalingas, 
ir jie  nesutiks jo  prarasti“ , - 
teigė G. Kėvišas.

Pats R. Šervenikas sakė 
dar negalįs įvardyti konstruk
tyvių idėjų naujajame poste, 
nes reikia laiko įsigilinti į dar
bą, o teatro repertuaras susty
guotas dvejiem s m etam s į 
priekį. „Nieko nenoriu griau
ti ar keisti, juolab teatras dir
ba gerai, nauji pastatymai įdo
mūs, todėl savo pastatymą ga-

Naujas LOBT vadovas Rober
tas Šervenikas

lėsiu siūlyti ne anksčiau negu 
2011 metams“, - sako nauja
sis LNOBT muzikos vadovas.

R. Šervenikas dabar dirbo 
ties nauju Modesto Musorgs- 
kio operos „Borisas Goduno- 
vas“ pastatymu, taip pat diri
guoja keletą k itų  šio teatro 
spektaklių.

42 metų R. Šervenikas yra 
baigęs Sankt Peterburgo kon
servatoriją, čia įgijo chorinio, 
operinio bei simfoninio diriga
vimo specialybes. Nuo 1993 
m. jis dirba su Lietuvos sim
foniniu orkestru (šiuo metu yra 
antrasis dirigentas), kviečia
mas diriguoti Lietuvos, Šiau
lių bei Klaipėdos kameriniams 
orkestrams. Nuo 1996 m. R. 
Šervenikas vadovauja Lietu
vos muzikos ir teatro akademi
jos simfoniniam orkestrui.

1997 m. Mstislavas Rost
ropovičius pakvietė R. Šerve- 
niką diriguoti „Philharmonie 
der N a tio n en  O rc h e s tra “ 
Eviano festivalyje Prancūzi
joje. Su Nacionaliniu simfo
n in iu  orkestru  gastro liavo  
Švedijoje, Suomijoje, Estijo
je  ir Latvijoje.

Nuo 1997 m. R. Šervenikas 
dalyvauja visuose Lietuvoje 
vykstančiuose šiuolaikinės 
muzikos festivaliuose, jo  re
pertuare yra daugybė lietuvių 
autorių kūrinių. ELTA
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V Y TA U TA S L A N D S B E R G IS :

LIŪTUKAS AR LIOVA?
V ilnius, vasario 6 d. Pasi

gimdyti trigalvį padarą prirei
kė penkiagalvio UAB‘o. Lyg 
pasitvirtintų senovinė sakmė 
apie hidrą su daugeliu galvų, 
kuriai vieną nukirtus jos vie
toje dvi naujos išdygsta.

Taip turime atkutusius Sei
mo gariūnus ir penkiagalvę 
margaklanę Vyriausybę, ku
rios nariai vis įnirtingiau per- 
sidalija medžioklės plotus.

O kieno bus didysis elek
tros plotas? O ar bus jo  žen
klas levas ar liova?

Štai šis klausimas ir yra 
svarbiausias.

Nuo pat praėjusios vasaros 
levas (ar liova) buvo pakištas 
po kilimėliu su svajų gijomis 
išaustu naujos atominės elek
trinės paveikslu.

Kas prieš jėgainę? Niekas, 
nors pirmiausia reiktų suskys
tintų dujų terminalo. Ten - tyla.

Mėginau sakyti: renkite du 
įstatymus. Vieną, kad nuta
riam statyti ir kreipiamės dėl 
principinių dalykų į Europos 
Sąjungos reikiamas įstaigas. 
Kokia jėgainė tinka, kokiai 
pritartų ir ar parems. Ta pro
ga paprašytume, gal ir leistų 
šiek tiek p rasitęsti senąją. 
(Beje, „Lietuvos energija“ , 
sakoma, tam iš anksto iškasė 
duobę savo pažyma Europos 
Komisijai, kad antrojo bloko 
uždarym as problem ų nesu
kels. Kas pasirašė, nežinau, 
gal Cubaisas).

Kitas įstatymas būtų dėl 
statybininkų brigados: iš ko 
sulipdyti ir ką ja i dar pavesti 
kartu su elektrine. Jungtys -  
tilteliai, nugriauti dar negimę 
1999-aisiais. (Padėjo buvęs 
sovietų agentas, specialiai at
siųstas iš JAV, ir dviejų mūsų 
Vyriausybių neryžtingumas). 
Gal dabar, po dešimties pra
rastų metų, elektros laidais jau 
įstosim į Europos Sąjungą?

Taigi galėjo būti du įstaty
mai ir vienas aiškumas, bet 
nustūmė rėkdami, kad nėra 
laiko.

Nusibalsavo, ir prasidėjo 
įprastine ypatingos skubos 
tvarka sukeltieji neaiškumai. 
Aiškinkimės, atsirado laiko. 
Premjeras iš karto pradėjo sa
vo „niekuo dėto“ žaidimus: tai 
ne aš, tai Seimas balsavo! Ir 
ėmė dygti levo žandeliai (yra 
tokios gėlytės), gal ir visas le
vukas arba liova.

M ėginta aiškintis: kokią  
politiką vykdys valstybe fi
nansinę galią ir  svertus ati
davusi privačiam  verslu i?  
Kaip regis, tai gali išvirsti į vi
sos elektrifikacijos privačią 
kontrolę ir valdymą. Gal ko
mersantai patvarkys valstybi
nę korupciją? Privačios akci
jos šoka staigiai aukštyn, vals
tybės turtas atitinkamai ma
žyn. Nenum atyta? -  kažin.

Vienų pelnai jau  prasideda, 
kitų dar ne; nebent štai „Lie
tuvos energijos“ direktorius 
apdairiai nebrangiai nusipirko 
žemių, kur paskui statys, kad 
šaliai savo žemę parduotų de
šimtkart brangėliau.

Ir vis tiek -  ar yra bent 
prievolė žūtbūt daryti, ką sa
ko atominės jėgainės statybos 
įstatymo pavadinimas? Deja, 
visai nebūtinai. Arba tik pa
gal garbės žodį.

Ar yra prievolė būtinai pa
tiems daryti, jokiu būdu ne
parduoti lemiamos galios ak
cijų kam nors į šoną, pavyz
džiui, kas turi daug naftos do
lerių? Nėra tokios prievolės. 
Po dvejų metų lieka tik gar
bės žodis. Jei valstybei parda
vimas į kairę nepatiks, j i  ga
lės atsipirkti gabalą dešimt 
kartų brangiau nei sėkmingai 
pardavė. Verslas yra verslas. 
Bet ir tąsyk trečdalis jau lik
tų raudonžvaigždej kairėj, 
pasiryžusioje, kaip girdim , 
g in ti sa v o  te ise s  v iso m is  
branduolinėm is priem onė
m is . Ir Vyriausybė tada gali 
būti jau  visai atitinkama, da
linių kunigaikščių.

O jeigu Europos Sąjunga 
nepritartų gamybos ir skirsty
mo sankabai? Juk tokia direk
tyva ten dabar svarstoma, tai 
gal reikėjo pasiklausti?

Normaliai -  taip, būtų rei
kėję. Bet galima paleisti pen- 
kiagalvį, kad elgtųsi nenorma
liai. Juk jeigu Europos Sąjun
ga galų gale neleis taip veik
ti, ji  ir liks kalta dėl pasekmių. 
Pavyzdžiui, NDX nusivylęs 
moja ranka, traukiasi ir par
duoda visas akcijas suraumo- 
jusiam  RAO, kuris dar pasi
telkia „Gazpromą“, ir liūtukas 
virsta liova. Mutacija, smar
kiai paspartinanti valstybės 
mutaciją.

„M ažeikių naftą“ vis dėl
to apgynėm nuo „Lukoilo“ ir
kitų putinistų. Elektrifikacija 
štai slysta nežinia kur. Jeigu ta
rybų valdžios pusėn, tai bus 
komunizmas. Visiems gerai. 
Rusija susigrąžina valdas. To 
nenorint lieka tik pasikliauti 
europiniais kaimynais. Kad jie 
ir ateis, ir neatsimes. Net ne
reikalaudami tokios energijos 
dalies, kuri techniškai pakištų 
jėg a in ę  po RA O. (LEO- 
RAO?). Ir dar viena paskutinė 
garantija. Galbūt verslininkai 
nenorės patekti į istoriją kaip 
tėvynės išdavikai. Valdžiai pa- 
sibalsavus, kaip frakcijose 
liepta, kam ir Viktorą U. pa
siuntė, turim pasitikėti VP.

Nelaimė, matote, kad pa
sitikėti gariūniškuoju penkia- 
galviu nėra jokio pagrindo. 
Pasitikėkim, broliai pirkėjai, 
nacionaliniu verslu, nes Vy
riausybės jau  nebėra.

Bernardinai.

Lietuvos operos ir baleto teatro scenoje buvo surengta NATO valstybių delegacijoms meninė dalis. 
Kairėje NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer su žmona ir Lietuvos gynybos ministras 
Juozas Oleka su žmona. Gaila, kad nepranešama, koks meninis vienetas atliko programą. NATO nuotr.

„LEO LT“ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS KAINUOS PO 1000 LT
V iln iu s , vasario  12 d. 

(LRT). Finansų analitikas Liu
tauras Armanavičius paskai
čiavo, kad Vyriausybės sandė
ris su „Vilniaus prekyba“ kiek
vienam mokesčių mokėtojui 
atsieis apie 1 tūkst. Lt.

L. Armanavičiaus įsitikini
mu, šis įstatymas nieko bendro 
su atomine energetika neturi. 
„Niekur įstatyme ir sutartyse 
neradau parašyta, kad būtų 
rimtai kalbama statyti atomi
nę elektrinę, išskyrus patį įsta
tymo pavadinimą. Tai įstaty
mas, kuriuo atliekami natūri
niai mainai, kai „Vilniaus pre
kyba“ iškeičia savo turimas 
V akarų sk irstom ųjų  tink lų  
(VST) akcijas į „L ietuvos 
energijos“ ir Rytų skirstomų
jų  tinklų akcijas.

Aš, kaip finansininkas, pa
skaičiavau ir manau, kad šis 
keitimo santykis yra visiškai 
nenaudingas valstybei. Bet 
šie mainai praktiškai yra vie
nintelis dalykas, šiuo įstatymu 
daromas“, -  Lietuvos radijo 
„Dienos temai“ teigė jis.

Todėl, sako an a litikas, 
elektrinė statoma tikriausiai 
nebus. „Tiesiog iškeičiame ak
cijas ir atiduodame vienai pri-

ANT PREZIDENTŪROS  
LAIPTŲ - VAINIKAS  

IR ŽVAKĖS

V iln iu s , vasario  13 d. 
(ELTA). Trečiadienį keli pike
tuotojai ant Prezidentūros rūmų 
laiptų padėjo vainiką su užrašu 
"Liūdi tauta ir Konstitucija" ir 
uždegė žvakutes. Taip jie reiškė 
protestą prezidentui Vladui 
Adamkui, kuris, pasirašydamas 
Atominės elektrinės įstatymo 
pataisas, galutinai įteisino LEO 
LT projektą.

Protestuotojai piktinosi, 
kad savo kalboje valstybės va
dovas neužsiminė apie tai, jog 
daugiau nei 30 tūkst. žmonių 
pasirašė peticiją prieš Atomi
nės elektrinės įstatymo patai
sų projektą.

vačiai bendrovei valstybės tur
tą“, -  sakė pašnekovas. Pana
šiai samprotauja ir ekonomis
tas Raimondas Kuodis bei par
lamentaras Kęstutis Cilinskas.

VP -  KAIP VALSTYBĖ  
VALSTYBĖJE

Jis drauge siūlo prisiminti 
išradingą Vakarų skirstomųjų 
tinklų privatizavimą 2003 m. 
pabaigoje -  pavyzdį, kaip ap
sukriai privačion žinion perim
ti valstybės turtą.

„Iš viso „VP grupė“ tuomet 
sumokėjo 700 mln. Lt. Iškart 
po privatizavimo jie sumažino 
įmonės VST kapitalą ir susig
rąžino sau 400 mln. Lt. Po to 
VST dar keletą kartų mokėjo 
dividendus. Tad praktiškai 
„Vilniaus prekyba“ už tą  įmo
nę jokių grynų pinigų nėra su
mokėjusi -  VST kaina pasie
kė nulį“, -  primena analitikas 
šią elegantišką finansų m a
chinaciją .

Jo vertinim u, praktiškai 
VST dabar parduodama atgal 
valstybei, tiktais ne už kelis 
šimtus milijonų, o už 2,7 mlrd. 
Lt. „Aišku, skaičiavimai gana 
sudėtingi, bet pelningumas ši
to sandėrio, vien „Leo LT“ su
kūrimas, gali būti vertinamas

.vus

S T E A M  P R O F E S S IO N A L S , IN C .

Valome kilimus ir baldus
Š ventine
N uola id a
10 %

A W j f w w  fec/roifta  Ifrcite M a g i c  1 2 0 0 p f o

www.whitem a.gicx om

Paruosti specialistai
Kokybiškas valymas

N -eapsivūsite m u s iškv ietę

Galite pasinaudoti 10% nuolaida Pensininkam ar Veteran am

Skam binkite  2 1 6  - 2 9 9  3 0 0 5
Gintaras Baltrūnas savininkas

Slalom e kainas su specialia nuolaida
2  kalUbaVi ai 65 cLL dkbiL bOdiVL 45 dūL dabar 35 dūkFiūtėLii
3 kambarįai 95 tfc-L dabar 70dū-L dviviete i i f i  55 dūL dabar 4b dūL
b kambariai 1.55 dob dabar llOdūL trivietė stfa 6-5 d o i dabar bb daL
Pridėkite kitą kambarį tik uū 20 ck»L

Valo ir mobilius kreipkitės dėl kainos
U z  atliktą valymą 10% nuo sąskaitos skirsi m e Lietuvių Bendruomenei

nuo 1 iki 2 mlrd. Lt“, -  skai
čiuoja jis.

Pasak jo, paėmus vidutinę 
teorinę galimo „Vilniaus pre
kybos“ pelno sumą -  1,5 mlrd. 
Lt, kiekvienam Lietuvos mo
kesčių mokėtojui tai reikštų 1 
tūkst. Lt mokestį šiai bendro
vei.

„Tai yra ta suma, kurią mes 
sumokėsim už šį projektą, -  vi
si „susimetam“ „Vilniaus pre
kybai“, -  teigia L. Armanavi- 
čius.

Primename, kad tam tikra 
prasme „Vilniaus prekyba“ jau 
buvo įvedusi „mokestį“ Lietu
voje. Pasinaudojusi mokesčio 
lengvatomis, ši didžiausia Lie
tuvos bendrovė susigražino 76 
mln. Lt pridėtinės vertės mo
kesčio, o tai, „Verslo žinių“ 
skaičiavimu, lygu 22 Lt mokes
čiui vienam šalies gyventojui.

Lrt.lt primena, kad „NDX 
energijos“ valdybos narys Žil
vinas Marcinkevičius Lietuvos 
radijui praėjusią savaitę teigė, 
kad „nei „Maxima LT“, nei jo 
kia kita verslo organizacija, 
kurią kontroliuoja „VP grupė“, 
niekada nesinaudojo, nesinau
doja ir nesirengia naudotis jo 
kiomis įstatymų lengvatomis“.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO 24 d., sekmadienį WJCU-FM Radijo stotis skelbia 
RADIOTH O N'Ą 8:00-10:00 v.r. Lietuviška radijo programa 
“Tėvynės garsai” prašys klausytojų atsiliepti. Telefonai: 216
397-4438 ar 216-397-4422 ar 216-397-4439. W ebsite: 
www.wjcu.org

KOVO 9 d., rengiami pietūs Dievo Motinos parapijoje padėti 
Lietuvos beglobiams vaikams. Ruošia “Vaiko vartai į mokslą” 
globėjos.

KOVO 30 d., sekmadienį, Atvelykio stalas Dievo Motinos pa
rapijoje. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

KOVO 30 d., sekmadienį, 11:30 v.r., Atvelykio vaišės Sv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 19 d., šeštadienį, “Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

GEGUŽES 10 d., šeštadienį, 6 v. v. Sv. Kazimiero Lituanistinės 
mokyklos 50 metų jubiliejus.

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

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

RUGSĖJO 14 d., nuo 11:30 v. ryto - Sv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

LAPKRIČIO 16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Sv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

M IR T IE S  PRANEŠIMAS

2008 m. vasario mėn 13 d. Clevelande 
sulaukęs 84 metų, 

mirė

AfA
ALEKSAS LIUTKUS

Mielas Stefanijos ir Kazimiero Liutkevičių (abu 
mirę) sūnus, mylimas Magdalenos (Samsonas) vy
ras, rūpestingas Kristinos Freudenberger (mirus), 
Thomas (Terri) ir John (Diana) tėvas, brangus 
Stephanie (Zak) Humprey, Ann ir Laura Freuden
berger, Tim ir Katie Liutkus, Heather Skalba ir 
Stephanie Taylor senelis.

M išios už vėlionio siela buvo aukojamos 
2008.02.18., Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
šventovėje. Palaidotas All Souls kapinėse, Char
don, OH.

Giliam liūdesyje likusi šeima

N E W  Y O R K ,  N Y

S.m. vasario 4 d., po sun
kios ligos, mirė Vacys Stepo- 
nis sulaukęs 84 metų. Jis gi
mė Kybartuose, gruodžio 14, 
1923. Studijavo Vokietijoje ir 
vėliau, atvykęs į Am erika, 
baigė ekonomijos-sociologi- 
jos mokslus City College, NY. 
Jis buvo aktyvus NY lietuvių 
visuomenės veikėjas, daugia
metis ALT'o narys ir pirminin
kas, “Sandaros” organizacijai

atstovavo VLIK’e, buvo Tau
tos fondo narys nuo pat įstei
gimo, darbavosi jos taryboje 
ir valdyboje. Buvo “Židinio” 
steigėjų organizaciniame ko
mitete ir valdyboje, daug me
tų buvo “Atletų” klubo nariu 
ir prezidentu. Užuojauta Tau
tos fondo vardu pareiškė TF 
valdybos pirmininkė dr. Gied
rė Kumpikaitė, LB apygardos 
vardu Ram utė Žukaitė, LB 
Queens-Brooklyn apylinkės 
vardu Vida Jankauskienė.

POLITIKŲ MORALĖ
Rusofobija tiesiogiai pri

klauso nuo kuro, ir pirmoje 
eilė je  - nuo radioaktyvaus 
IAE.

Tikroji valstybės nep ri
klausomybė - tai savas ener
getinis ūkis, nuo kurio pri
klauso ir gamybos kaštai, ir 
gyventojų buitis.

Lietuva visus energetinius 
išteklius (dujas, naftą, radio
aktyvųjį kurą) perka iš Rusi
jos. Todėl ekonomiškai esa
me priklausomi nuo buvusio 
okupanto kainų nustatymo. 
Todėl labai svarbu žinoti, 
kiek Lietuva turi savų ištek
lių, kiek reikia energijos, ir 
ar galime visai atsisakyti Ru
sijos kuro tiekimo. Patikrinus 
visus duomenis, rasta:- iš vi
sų jėgainių turimų galingumų 
Lietuvos elektros energijos 
poreikiams reikia tik 6 proc.,

- perteklinė elektros ener
gija nuostolingai parduoda
ma (po 4 ct už kW) Rusijai, 
Baltarusijai ir Latvijai,

- praktiškai Lietuvoje pa
gam in ta  e lek tros energ ija  
naudojama Kaliningrado sri
tyje įkurtų branduolinio gin
klo raketinių aikštelių aprū
pinimui energija,

- tokia nuostolinga ir Eu
ropos taikai pavojinga L ietu
vos energetinė politika skur
dina šalies gyventojus bei da
ro netobulą gamybą,

- turime 47-is savos koky
biškos naftos gręžinius, savo 
h idroelektrinę ir term inius 
vandenis Žemaitijoje, kurių 
apimtys yra tolygios visų esa
m ų šilum inių elektrinių ga
lingumui,

- ES skiria lėšas būtent 
šiai kitai, ekologiškai švariai 
energijos gamybos rūšiai įsi
savinti bei apmoka IAE už
darymo išlaidas.

Akivaizdu, kad Lietuvai 
nereikia nepelningos, šim tą 
kartų didesnės, už valstybės 
reikalavimų elektros energi
jos gamybos ir priklausomy
bės nuo kuro tiekėjo - Rusi
jos, bei jos sveikatai bei gy
vybei aplinkos užteršimo.

Todėl reikalaujame:
- skubiai išplėsti Žemaiti

jos term inių vandenų įsisavi
nimą, palaipsniui uždarant 
visas šilumines elektrines

- paskelbti atomines elek
trines (AE) pavojingas žmo
nijos sveikatai, gyvybei ir ge
netikai, reikalaujant ES už
drausti planuoti, staty ti ar 
eksploatuoti ekologiškai pa
vojingas AE tektoninėje Eu
ropos zonoje (nuo Apeninų 
iki Kolos pusiasalio), bei už
d rau sti genocidu  g ręs ian 
čiuose užsimojimuose dirbti 
okupantų, kolonistų ar emig
rantų specialistams, kaip su
laikančią priemonę užkirsti 
k e lią  galim iem s te ro r is t i
niams veiksmams.

Stai tokius duomenis, ES 
v isu o tin a i žinom us, m ūsų 
valdžia slepia nuo savų gy
ventojų. M aža to, kad visaip 
išsisukinėja nuo derybų su 
ES peržiūrėjimo ir IAE dar
bo pratęsimo, dar sugalvojo 
ir naujo AE bloko statybą! 
S iuokart ja u  p risideng ian t 
Lenkija, Latvija ir Estija. Ta
čiau esmė lieka ta pati - L ie
tuva savo pagamintos energi
jos dalimi aprūpins Kalining
rado karinių bazių raketines 
aikšteles!

Kas gali paneigti, kad to
kie Rusijai naudingi planai 
ne KGB rezervistų darbas?

Antra vertus, derėtų prisi
minti, kad Lietuva iki šiol ne
atstatė žalos Černobylio ava
rijos likvidatoriams. Iš visų 
nukentėjusių buvusios sovie
tinės im perijos respub likų  
(Ukrainos, Baltarusijos, Lat
vijos ir Estijos), Lietuva vie
nintelė liko be pagalbos, at
lyginimo ir netgi be morali
nės (pagarbos) paskatos savo 
tyliuosius didvyrius! Didvy
riams, kurie plikomis ranko
mis užkim šinėjo tą  pragaro 
skylę, kurie tyliai serga, mirš
ta ir nebelieka netgi žinomi 
jų  vardai...

Čia reikėtų paviešinti dar 
vieną slaptą pasaulinio masto 
sutartį tarp TATENOS ir PSO 
(pasaulinės sveikatos organi
zacijos) dėl avarijų pasekmių 
branduoliniuose objektuose 
neviešinimo! Taigi, dar viena 
geležinė uždanga! Ir to "dėka" 
nei Europa, nei Pasaulis ne
žinojo Černobylio avarijos ža
los mastų. Tik po 1991 metų 
pučo B .Jelcinas paviešino 
slaptus Kremliaus protokolus, 
iš kurių paaiškėjo, kad radio
aktyvaus užterštumo mastai 
buvo 400-500 kartų didesni 
nei Hirošimoje. Taigi, ir aukų 
skaičius taip pat. O tai reiškia, 
kad 70-75 milijonai Europos 
gyventojų nukentėjo nuo ra
dioaktyvaus užterštumo! Pa
sekm ė- v ėž in ių  susirg im ų 
(ypač kraujo) banga, nevaisin
gumo padidėjimas ir chroni
nių ligų aktyvėjimas.

Siandien Europoje mirtin
gumas viršija gimstamumą. 
Tai vyksta tik vieninteliame 
žemės kontinente. Tokia yra 
Černobylio avarijos kaina.

Todėl Pasaulis sustabdė

DIRVAI
AUKOJO

G.Lazdinis,
Euclid, O H ...........................100
R.Variakojis,
Rocky River, O H ................100
L. Bložė,
St. Petersburg, F L .................. 45
E. Jarašunas,
Santa Monica, CA .................. 45
J.Veblaitis, Union, N J ...........45
R. Vaitys, Highland PK., IL ... 30 
N.Chernetzky,
Beachwood, OH 25
V. Silas, Chicago, I L .............25
J.Gumbelevičius,
Van Couver, W A ................... 22
A.Grajauskas,
Cliffside PK, N J.................... 20
S. Petravičius,
Rancho Palos, CA .................  20
F. Misiunas, Stuart, F L .......... 15
P.Ambraziejus,
N. Falmouth, M A ....................10
N.Kent, Valencia, CA............... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

AE planav im ą ir statybas, 
masiškai uždarinėjamos vei
kiančios jėgainės ir perorien
tavo savo energetinę politiką 
į pakeičiančią, o ypač į eko
logiškai švarią energetiką!

Lietuva turi Žemaitijos ter
minius vandenis, kurių pagal 
šios dienos poreikius užtektų 
100 metų! Per tą  laiką būtų 
praktiškai įdiegtos pakeičian
čia energijos gamybos rūšys. 
Taigi, problem os neturime! 
Bet ją  mums kuria politikai. 
Iš materialinių paskatų ir re- 
zervistinių sąsajų su Rusija.

Ne veltui Einšteinas yra 
pasakęs, kad branduolinės 
energijos atradimas nėra pa
vojingesnis už degtuko atra
dimą. Viskas priklauso nuo 
politikų moralės!

Dr. Rūta Gajauskaitė

http://www.wjcu.org
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Tradicinė, metinė Montrea- 
lio lietuvių slidinėjimo stovyk
la - iškyla įvyks 2008 m. kovo 
6-9 dienomis, Mont La Reser
ve Skiing Resort, Saint Donat, 
Quebec, Kanadoje, apie 150 
km į šiaurę nuo Montrealio.

Iškyla prasideda kovo 6 d., 
ketvirtadienį, individualiu sli
dinėjimu Mont La Reserve. 
Kovo 7 d., penktadienį, slidi
nėjimo išvyka į Mont Trem- 
blant. Kovo 8 d., šeštadienį, 
slidinėjimas, didžiojo slalomo 
varžybos ir žaidimai Mont La 
Reserve o vakare - vakarienė - 
linksm avakaris. Kovo 9 d., 
sekmadienį, slidinėjimas Mont 
La Reserve. Išvyka namo.

2008 M. SALFASS SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
IR VARŽYBOS

2008 m etų ŠALFASS ir 
ALGS (Amerikos lietuvių gy
dytojų sąjungos) slidinėjimo 
iškyla vyks 2008 m. kovo 22
29 dienomis, Aspen, Colorado, 
USA gražiajame slidinėjimo 
kurorte. 2008 metų ŠALFASS 
kalnų slidinėjimo pirmenybių 
varžybos įvyks kovo 26 d., 
trečiadienį, ant Aspen Moun
tain, Col. Ši iškyla sutampa su 
Šv. Velykų šventėmis ir su stu
dentų pavasarinėmis atostogo
mis.

ŠALFASS pirmenybių pro
grama: Modifikuotas didysis 
slalomas vyrams ir moterims 
įvairiose klasėse, pagal amžių. 
Klasifikacija bus nustatyta po 
išankstinės registracijos. Po 2 
nusileidim us bus vykdom a 
kiekvienoje klasėje. Tik grei-

JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBES
Visuotinio ŠALFASS-gos 

suvažiavimo nutarimu ir ŠAL- 
FASS Centro Valdybos pavedi
mu 2008 m. ŠALFASS-gos Jau
nučių krepšinio pirmenybės 
įvyks 2008 m. gegužės 17 ir 18 
dienomis, Detroite, Mich. Vyk
do - Detroito LSK "Kovas". Pir
menybių vadovas - Paulius But- 
kūnas, LSK "Kovo" pirminin
kas. Varžybas numatoma vykdy
ti šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: B (1992-93 m. gimi
mo), C (1994-95 m.), D (1996
97 m.), E (1998-99 m.) ir F "mo
lekulių" (2000 gom. ir jaunes
nių). Pastebėkite, kad F "mole
kulių" ir, galbūt, E klasėse ko
mandos bus mišrios.

Dalyvauti kviečiami ŠAL- 
FASS-gos klubai ir kitokie lie
tuvių sporto vienetai, atlikę 2008 
metų registraciją ŠALFASS-je. 
Komandų skaičius neapribotas 
visose klasėse. Principiniai, jau
nesnių klasių žaidėjams yra lei

S P O R T A S

SLIDINĖJIMO IŠKYLA KANADOJE
Oficialus viešbutis ir išky

lautojų "rendez-vous" centras: 
L'Hotel Montcalm, 251, che- 
min Fussey (off Route 125), 
Saint Donat, Quebec. Tel (toll 
free): 1-866-424-1334. Web si
te: www.ski-la-reserve.com

Slidinėtojai ir svečiai yra 
raginami kuo greičiau skam
binti į viešbutį ir užsisakyti 
kambarius pagal pateiktus pla
nus. Pam inėkit "Lithuanian 
Ski Group".

Informuoja ir organizuoja: 
Rytis ir Vilija Bulotos: 4550 
M iller Ave., M ontreal, QC, 
H3W 2E3, Canada. Tel.: 514
344-8256. E-paštas: viliabulo- 
ta@hotmail.com

tesnio nusileidimo laikas nu
sprendžia užimtą vietą paski
rose klasėse, tačiau absoliučių 
vyrų ir moterų laimėtojų nusta
tymui imama abiejų nusileidi
mų laikų suma, nepaisant am
žiaus ir klasės.

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės slidinėtojai. 
Priklausomybė ŠALFASS pri
valoma. Starto mokestis bus 
nustatytas ir sumokamas vie
toje, atsižvelgiant į dalyvių 
skaičių.

Išankstinė varžybų dalyvių 
registracija atliekama iki 2008 
m. kovo 1 d., imtinai, pas var
žybų organizatorius, šiuo ad
resu:

Dr. Jonas Prunskis, ŠAL
FASS slidinėjimo sekcijos va
dovas, 8 Oak Lake Dr., Bar

džiama kartu žaisti ir vyresnėse 
klasėse, kiek laiko ir vietos są
lygos leidžia. Mergaitėms lei
džiama žaisti berniukų koman
dose, bet neatvirkščiai.

Preliminarinė komandų re
gistracija privalo būti atlikta iki 
2008 m. kovo 15 d. imtinai, 
šiuo adresu: Paulius Butkūnas, 
15876 Marsha St., Livonia, MI 
48154. Tel: 734-645-4566 
Cell., 734-464-9171 namų, 
248-576-1296 darbo. E-paštas: 
pab21@chrysler.com

Po preliminarinės registraci
jos bus pranešta galutinis varžy
bų formatas, mokesčiai ir kitos 
detalės. Galutinė registracija, su 
žaidėjų sąrašais ir mokesčiais, 
privalo būti atlikta iki 2008 m. 
balandžio 26 d. imtinai, pas Pau
lių Butkūną.

Papildomas ryšys: Mykolas 
Abarius, Tel. 248-865-0243. E
mail; mabarius@pagac.com

Viešbučių ir kitas buitines in-

Papildomas ryšys: Sofija 
Bulotaitė. E-paštas: Sofia - 
blueeyes@ hotmail.com Tel: 
819-345-3969.

Visi žiemos sporto mėgėjai 
kviečiami dalyvauti. Šios var
žybos skaitosi kaip ŠALFASS 
Kanados Sporto Apygardos 
2008 metų pirmenybės, kurio
se dalyvauti kviečiami ir už 
Kanados ribų gyvenantieji lie
tuviai slidinėtojai.

Smulkios informacijos yra 
pranešta visiems ŠALFASS 
sporto klubams ir daugeliui pa
vienių slidinėtojų. Visais var
žybų reikalais kreipkitės į or
ganizatorius.

SALFASS centro valdyba

IEŠKAU NUSIPIRKTI v
lietuvių dailininkų J.Rimšos, V.Vizgirdos, K. Ši

monio, Puzino, Galdiko, Domsaičio, Jonyno, Pet
ravičiaus, Igno, Skleriaus, Kasiulio, Kiauleno, 
Varno, Rato ir daugelio kitų lietuvių dailininkų
sukurtus paveikslus, grafikos darbus.

Papildomai įsigyčiau senų t.y. prieškarinių foto
grafijų su Lietuva bei su Lietuvių Emigrantais JAV. 

Telefonas: 617 459-9952 (USA)
Email: modeboston@yahoo.com 

Adresas: Modestas Rimkus 
34 Presidential Drive Apt. 6 

Quincy, MA 02169

rington, IL 60010, USA. Tel: 
630-726-3337. E -paštas: 
jvp@illinoispain.com

Papildomas ryšys: Ed Mic
kus, tel: 949-338-3107. E-pa
štas: edmickus1@aol.com

Galutinė varžybų dalyvių 
registracija, susimokant starto 
ir ŠALFASS mokesčius, bus 
vykdoma kovo 24 d., pirma
dienį, nuo 5:30 PM iki 7:00 
PM, 809 S. Aspen Rd, Unit $1 
in Aspen, Col. (Bottom  o f 
Chair 1).

Išsamias informacijas anglų 
kalba iškylos rengėjai jau ankš
čiau pranešė visiems ŠAL
FASS sporto klubams (per Vi
dą Tatarūną elektroniniu paštu). 
Visais iškylos bei varžybų rei
kalais kreipkitės į dr. Joną 
Prunskį ar Edą Mickų.

SALFASS slidinėjimo sekcija,
SALFASS centro valdyba

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdim a treč ia d ien ia is  
10:00-11:00 va l. vak . iš  WPAT s t o t ie s  930 AM b an ga.

Dėl pranešim u ir skelb im u kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
8 2 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 1 1 4 2 7 . Tel. (7 1 8 ) 7 7 6 -1 6 8 7 . 
Fax: (7 1 8 )  4 7 9 -8 9 2 3 . E-mail: a m b e rw in g s @ m a c .c o m

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

L IN U I M U L IO L l l l  - 216-387-3204 
linas@ fixlerrealty.com

www.Cleveland!lousmgMarkct com 
u'vvš'.LyndhurstOhiū Hū*ncs .co m 

www .Euclid-Homes.com
w /ww .Richmond-Heights-Hornes, dim  

www.MayfKtdHeanes.net 
www.Pqrper-Pike-Hotncs.com
www.SouttiF.uclidHQtncs.com

www. Beach woid-Oh io-HOflteS.COm 
www I ixlerRcaky.com 

Flxler Realty Group. Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204
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JAKOBS AND SON
Laidojinjo Įstaiga
William J. JakubsSr.
William J. Jakubs Jr.
Kenneth Schmidi
Barbara Jakubs Schmidt

Lkeruljootl direktoriai Ir batzamuotodal

9)6 East 1»tbStiMt OenUod. Otjki 44IW
WOO LaiasboraBM. Ohio 44099
W ttonacR lb) 5 3 1 - 7 7 7 0

la td otw tu , krpėy^ta erdvi vėsinama.
M dam l jaukią atmosferą K x M o  v a la n d o j
Mdetė afcitė autwnoMMasns pastatyti.

formacijas praneša rengėjai. Vi
sais žaidynių reikalais kreipki
tės į Paulių Butkūną ar Mykolą 
Abarių.

SALFASS centro valdyba

S A V I PAS SA VU S  
K V IE Č IA M E  V IS U S  Į  T A U P Ą

TAUPAS
LITHUANIAN CREDIT UNION

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

D A R B O  V A L A N D O S :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p. 
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEK VIENA TAUPOM OJI SĄSKAITA IKI $100.000 YRA APDRAUSTA (NCT JA)

http://www.ski-la-reserve.com
mailto:viliabulo-ta@hotmail.com
mailto:viliabulo-ta@hotmail.com
mailto:pab21@chrysler.com
mailto:mabarius@pagac.com
mailto:modeboston@yahoo.com
mailto:jvp@illinoispain.com
mailto:edmickus1@aol.com
mailto:amberwings@mac.com
mailto:linas@fixlerrealty.com
Homes.com
http://www.MayfKtdHeanes.net
http://www.Pqrper-Pike-Hotncs.comwww.SouttiF.uclidHQtncs.com
http://www.Pqrper-Pike-Hotncs.comwww.SouttiF.uclidHQtncs.com
HOflteS.COm
ixlerRcaky.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

