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LIETUVIŲ TAUTINĖS M INTIES LAIKRAŠTIS

BEVIZES KELIONES Į JAV -  
NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ

Nors tiksli naujosios bevi
zių kelionių į Jungtines Valsti
jas tvarkos įsigaliojimo diena 
nėra žinoma, JAV diplomato 
vardijamos datos atskleidžia, 
kad Lietuvos piliečiai jos gali 
tikėtis ne anksčiau kaip po me
tų ar dar vėliau.

JAV ambasados Vilniuje 
konsulas Jam es F ellow s teigė, 
kad Lietuvai itin svarbus klau
simas, ar šalis atitinka bevizio 
režimo reikalavimus, bus spren
džiamas šių metų rudenį.

Rugsėjo 30-ąją JAV baigia
si finansiniai metai, todėl po šios 
dienos bus peržiūrima statistinė 
informacija, kiek buvo atmesta 
Lietuvos piliečių paraiškų JAV 
vizai gauti.

Viena iš JAV nustatytų sąly
gų beviziam režimui gauti yra 
reikalavimas, kad atmestų pa
raiškų vizai gauti kiekis nevir
šytų 10 proc. ribos. 2006 metais 
šis Lietuvos rodiklis buvo 27,7 
proc., tuo tarpu pernai, pasak 
URM sekretoriaus Oskaro Ju- 
sio, Lietuvoje riba nebuvo per
žengta. Tačiau ją  viršijo užsie
nyje gyvenantys lietuviškų pa
sų savininkai, kurie taip pat gali 
prašyti JAV vizos.

A p ie  4 0 0  tū k st. ta u tieč ių  
gyven a  u žsien yje , didžioji da
lis - Jungtinėje Karalystėje ir Ai
rijoje. Nemažai emigrantų, pra
šydami JAV vizų, negali pateik
ti pažymų, kad turi gerą tarny
bą, pastovias pajamas ar nekil
nojamojo turto. Nesant garanti
jų, kad jie po kelionės į JAV bus 
suinteresuoti grįžti į dabartinę 
savo gyvenamąją vietą, vizų jie 
dažnai negauna. Taip pat, pasak 
JAV konsulo, prieš priimant 
naujas valstybes į palengvinto 
vizų režimo programą Jungtinė
se Valstijose turi pradėti veikti 
naujoji biometrinio patikrinimo, 
kad keliaujantys į JAV vėliau iš
vyksta iš šalies, sistema. Pagal 
Amerikos vyriausybės numaty
tą planą, ši sistema turi pradėti 
veikti 2009-ųjų gegužę.

J.Fellows, be kita ko, pažy
mėjo, kad JAV bevizių kelionių 
režimas nebus toks pat, kokį Lie
tuva taiko JAV piliečiams. Esant 
bevizių kelionių režimui vizų 
nereikėtų tik turistiniais ar ver
slo tikslais į JAV vykstantiems 
asmenims, t.y. nuvykus į JAV 
nebūtų galima nei dirbti, nei stu
dijuoti, o išvykti reikėtų per 90 
dienų. N o r in ty s  A m e r ik o je  
dirbti, m okytis arb a  p asilik ti 
ilgesn iam  la ik u i ir  to liau  p ri
va lės kreiptis į  JA V  am b asa
d ą  b ei gau ti re ik iam ą v izą .

A m erikiečių diplom atas 
įspėjo, kad ir priėmus naują šalį

į šią programą, ji nedingsta iš 
JAV institucijų akiračio ir yra 
nuolat stebima. Jei pakankamas 
skaičius lietuvių sugalvotų ne
paisyti nustatytų darbo, moky
mosi ar buvimo Jungtinėse Vals
tijose apribojimų, jiems grėstų 
deportacija iš šalies, o Lietuvai 
- pašalinimas iš programos, kaip 
prieš keletą metų nutiko Argen
tinai.

„Tai tikrai nėra imigracijos 
programa“, - konstatavo J.Fel
lows.

Pažymėtina ir tai, kad prieš 
įsigaliojant naujajai tvarkai tu 
ri p rad ėti v e ik ti e lek tron in ė  
k elionės p atik ros s is tem a , ku
ria privalės pasinaudoti visi no
rintys vykti į JAV be vizų. Si sis
tema, apie kurią kol kas nedaug 
žino ir Amerikos pareigūnai, bus 
panaši į elektroninę registraciją 
JAV vyriausybės tinklalapyje 
suvedant kai kuriuos asmeninius 
duomenis, kaip, pavyzdžiui, var
das, pavardė, adresas JAV, kur 
planuojama apsistoti. Tuomet 
akimirksniu bus pateikiamas at
sakymas, ar besiregistruojan
čiam yra suteikiamas leidimas 
atvykti į JAV.

Si tvarka ilgainiui bus pra
dėta taikyti ne tik naujosioms į 
programą priimtoms šalims, bet 
Europos Sąjungos senbuvėms.

Prieš savaitę Vašingtone bu
vo pasirašytas Lietuvos ir JAV 
tarpusavio supratimo memoran
dumas dėl JAV vizų atsisakymo 
programos reikalavimų ir papil
domų saugumo kriterijų įgyven
dinimo. Dokumento pasirašy
mas yra laikomas vienu pasku
tinių žingsnių prieš gaunant Lie
tuvai bevizių kelionių į JAV ga
limybę. Tarpusavio supratimo 
memorandumas - tai politinių 
ketinimų dokumentas, liudijan
tis abipusį pasiryžimą pradėti 
glaudų bendradarbiavimą, kad 
Lietuva kuo greičiau galėtų pri
sijungti prie JAV bevizio reži
mo programos. Memorandumas 
patvirtina šalių pasirengimą su
stiprinti teisėsaugos įstaigų ben
dradarbiavimą, siekiant padidin
ti readmisijos priemonių efekty
vumą, pagerinti oro uostų sau
gumo kontrolę, užtikrinti keiti
mąsi informacija apie pamestus 
asmens dokumentus ir grėsmę 
visuomenės saugumui galinčius 
kelti asmenis. Bus siekiama su
daryti vienodas įvažiavimo są
lygas abiejų šalių piliečiams.

Lietuvos URM pažymi, kad 
šis memorandumas dar nėra su
tartis, skelbianti bevizio režimo 
pradžią. Lietuva vienašališkai 
panaikino vizų režimą JAV pi
liečiams 1994 m. bernardinai.lt

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kartu su Vokietijos Federacinės Respublikos 
prezidentu Horst Kohler (dešinėje), Latvijos Respublikos prezidentu Valdis Zatlers ir Estijos Res
publikos Parlamento pirmininke Ene Ergma dalyvavo Baltijos kultūros metų „Essentia Baltica“ ofi
cialiame atidaryme Berlyne. www.president.lt

Kovo 27 d. Slovėnijoje pra
sidėjusiame užsienio reikalų 
ministrų susitikime Europos 
Sąjunga mėgino įveikti gilius 
tarpusavio nesutarim us dėl 
santykių su augančiomis šali
mis - Rusija bei Kinija.

Ministrai taip pat siekė su
teikti Vakarų Balkanų valsty
bėms apčiuopiam ų paskatų 
siekti integracijos į Europą ir 
atsikratyti nacionalizmo, ne
paisant padidėjusios įtampos 
dėl Kosovo atsiskyrimo nuo 
Serbijos.

Tibeto nepriklausomybės 
šalininkų protestų nuslopini
mas paskutinę minutę privertė 
į ministrų darbotvarkę įtraukti 
ir Kinijos klausimą ir iškėlė 
nelengvą klausim ą blokui - 
kaip suderinti patrauklius pre
kybinius ir investicinius ryšius 
su žmogaus teisių reikalais.

Kai kurie aukšto rango ES 
politikai, tarp jų  ir Europos 
Parlamento pirmininkas Hans- 
Gert Poettering, užsimena apie 
Pekino olimpinių žaidynių ati
darymo ceremonijos boikotą, 
tačiau kiti žada joje dalyvauti.

Prancūzijos prezidentas Ni
kola Sarkozi neatmetė galimy
bės nedalyvauti atidarymo ce
remonijoje.

Europos Parlamentas, vie
šosios nuomonės ruporas, ne
turintis tiesioginės įtakos ES 
užsienio politikai, kovo 26 d. 
pareiškė moralinę param ą Ti
beto dvasiniam vadovui Da
lai Lamai ir suteikė jam  gali
mybę pasisakyti iš savo tribū
nos.

Kai kurie deputatai už akių 
kritikavo ES užsienio politikos

E S MINISTRAI D E R IN S N U O M O N E S  
DĖL SANTYK IŲ S U  R U SIJA  IR KINIJA

vadovą Javiera Solana už tai, 
kad šis po pirmojo smurto pro
trūkio Tibete paskubėjo pasa
kyti, jog jis vis tiek vyks į Pe
kino olimpines žaidynes.

Oficiali ES pozicija tebėra 
raginimas Kinijai elgtis santū
riai ir pradėti dialogą dėl kul
tūrinių teisių su Dalai Lama, 
kurį Pekinas kaltina riaušių 
kurstymu.

Pasak diplomatų, neaišku, 
kaip toli ministrai eis, kai šeš
tadienį, kaip tikimasi, priims 
bendrą pareiškimą, kuriame tu
rės reaguoti į visuomenės da
romą spaudimą sustiprinti kri
tiką Pekino atžvilgiu.

ES ministrai taip pat yra ne
vieningi dėl to, kaip reikėtų 
elgtis su atsigaunančia Rusija 
ir kaip derinti verslo bei ener
getikos interesus, taipogi besi
kertančius su žmogaus teisių

RUSIJA PAGALBĄ AFGANISTANE SIEJA 
SU NATO PLĖTRA

M a s k v a . Rusija yra pasi
rengusi padėti NATO dėl Afga
nistano, jei bus gerbiami Mask
vos saugumo interesai, įskaitant 
NATO plėtros į rytus sustabdy
mą, kovo 21 d. sakė Rusijos už
sienio reikalų ministro pava
duotojas, kurio žodžius cituoja 
naujienų agentūra "Interfax".

Rusija "svarsto galimybę di
dinti" bendradarbiavim ą su 
NATO dėl Afganistano, bet taip 
nebus, "jei nebus atsižvelgiama 
į teisėtus (abiejų šalių) ... sau
gumo interesus", sakė Aleksan
dras Gruško.

Kaip svarbią Maskvos susi
rūpinimo saugumu priežastįjis 
akcentavo NATO plėtros pla-

klausimais bei Maskvos elge
siu su savo posovietinėmis kai
mynėmis.

Slovėnijos užsienio reikalų 
ministras Dimitrijus Rupelis 
nori, kad ministrai susitartų dėl 
bendro požiūrio į pirmąjį ES 
viršūnių ir išrinktojo Rusijos 
prezidento Dmitrij Medvedev 
susitikimą, birželį vyksiantį Si
bire. Jis taip pat tikisi, kad iki 
to laiko prasidės derybos dėl 
naujos ir plačios ES ir Rusijos 
strateginės partnerystės sutar
ties, apimančios prekybą, ener
getiką, žmogaus teises ir poli
tinį bendradarbiavimą.

Lenkija ir L ietuva 2006 
metais vetavo derybų pradžią, 
kadangi Maskva uždraudė mė
sos importą iš Lenkijos, o Lie
tuvos naftos perdirbimo įmo
nei buvo nutrauktas naftos tie
kimas. bernardinai.lt

nus, siejamus su Gruzija ir Uk
raina.

A.Gruško kalbėjo prieš ba
landžio 2-4 dienomis Bukareš
te įvyksiantį NATO viršūnių su
sitikimą, kuriame dalyvaus ir 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin.

Tačiau A.Gruško paneigė 
spaudos pranešimus, kad Mask
va derasi su NATO ir siūlo pa- 
galbąAfganistane mainais į NA
TO sprendimą nesuteikti Gruzi
jai ir Ukrainai narystės veiksmų 
plano dalyvių statuso, kuris su
daro sąlygas vėliau įstoti į 
sąjungą.

"Jokių sandėrių nėra ir ne
gali būti", - sakė jis.

bernardinai.lt
http://www.president.lt
bernardinai.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

S eim o p irm in ink as ir Pilietinės demokratijos partijos vadas 
Viktoras Muntianas kovo 27 d. paskelbė apie savo atsistatydinimą 
iš Seimo ir partijos vadovo pareigų. Į skandalą dėl tarpininkavimo 
sprendžiant žemės klausimą jklimpusio politiko aiškinimu, jis ta
po Viktoro Uspaskicho ir socialliberalo Antano Valionio susitari
mo auka. "Tai, kas įvyko, galima vertinti kaip tam tikrą paklydimą. 
Galbūt iš viso tuo klausimu neturėjau domėtis ir neturėjau aptari
nėti jo  su kažkuo, kad nebūtų mestas kažkoks šešėlis". Laikyda
masis procedūros, atsistatydinimo pareiškimą V. Muntianas ketina 
įteikė balandžio 1 d., kai vyks Seimo plenarinis posėdis.

L ie tu v a  p r is t ig o  d rą so s  mesti iššūkį Rusijai, rašo dienraš
tis Lietuvos rytas kovo 7 d. laidoje. Lietuvos valstybė negina 
savo piliečių. Tokius karčius žodžius ištarė jau  mirusios tremti
nės duktė Zofija Veronika Lipeikienė. Kauno apygardos teis
mas nutraukė šios moters ir jo  brolio iškeltą bylą Rusijai. Jie 
siekia, kad Rusija atlygintų neteisėtomis represijomis - neteisė
tu asmens ir turto areštu, pilietinių teisių atėmimu, nuteisimu ir 
laisvės atėmimu ir išvežimu į Rusijos Federaciją - šeimai pada
rytą žalą. Šią patirtą žalą jie įvertino 400 tūkstančių eurų. Lie
tuvos teisėjai rėmėsi anksčiau diplomatiniais kanalais gauta Ru
sijos nota, kurioje ji  pareiškė nesutinkanti, kad ieškinys būtų 
nagrinėjamas iš esmės. Teisėjų kolegija pranešė gavusi ir Tei
singumo ministerijos sekretoriaus Pauliaus Griciūno pasirašy
tą  raštą, kad netikslinga dar kartą siųsti Rusijai raštą, nes ji  jau 
savo poziciją yra pareiškusi, o iš Užsienio reikalų ministerijos 
teismas net negavo jokio atsakymo.

Įsite isėju s te ism o  n u osp ren d žiu i Vyriausioji rinkimų komisi
ja  (VRK) kovo 26 d. priėmė sprendimą atimti iš A. Zuoko Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos nario mandatą. Kovo 21 d. LiCS pir
mininkas savo iniciatyva kreipėsi į VRK, kad būtų panaikintas jo  
mandatas sostinės taryboje. Tačiau VRK nusprendė: A. Zuokas 
netenka mandato dėl teistumo, o ne dėl jo  pateikto atsistatydinimo 
pareiškimo. Atsilaisvinusią vietą Vilniaus taryboje užims kitas li- 
beralcentristas Kęstutis Nėnius. Praeitą savaitę Vilniaus apygar
dos teismas A. Zuoką pripažino kaltu dėl bandymo 2003 m. pa
veikti savo partijos narį Vilmantą Drėmą balsuojant Vilniaus mero 
rinkimuose, ir skyrė jam 12,5 tūkst. litų baudą. A. Zuokas tikisi, 
kad Aukščiausiasis Teismas dar gali pakeisti jam nepalankų že
mesnės instancijos teismo sprendimą.

V alstybin ių  p en sijų  p rašo ne tik galo su galu nesuduriantys 
menininkai ir mokslininkai. Pirmojo laipsnio valstybinė pensija 
šią savaitę paskirta ir milijonieriui Petrui Cėsnai, rašo Lietuvos 
rytas. „Tikriausiai žinote, kiek reikia pragyvenimui? Jau kuris lai
kas niekur nedirbu, todėl ir paprašiau skirti valstybinę pensiją“, -  
Lietuvos rytui aiškino P. Cėsna, kuris buvo laikomas turtingiausiu 
13-osios Vyriausybės ministru. 2005 metais sėdėdamas susisieki
mo ministro kėdėje šis politikas savo deklaracijoje nurodė, kad 
kartu su žmona turi 4 milijonus litų turto ir santaupų. Nuo šių metų 
balandžio 1-oios buvęs ministras, be socialinio draudimo pensijos, 
kuri siekia 1803 litus, gaus dar ir 800 litų valstybinę pirmojo laips
nio pensiją.

S avo reikalais važin ėd am i tarnybiniais automobiliais Vilniaus 
miesto meras Juozas Imbrasas, vicemeras Evaldas Lementauskas, 
tarybos sekretoriaus Paulius Paulionis pažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Tai konstatavo 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, išnagrinėjusi filmuotas Lie
tuvos radijo ir televizijos laidas, kai tarnybiniai automobiliai nau
dojami kitokiai nei tarnybinei veiklai. "Panoramos" žurnalistai be
veik tris mėnesius fiksavo, kaip savivaldybės tarnautojai po darbo 
naudojasi valdišku transportu.

Interpeliacijoje G . K irkilu i surašytos beveik dvi dešimtys klau
simų, kurių dauguma susiję su Lietuvos energetika: Atominės elek
trinės įstatymo rengimas, derybos su "NDX energija", LEO LT 
steigimas, būsimos Atominės elektrinės statybos bei elektros kai
nos, infliacija, mokytojų atlyginimų didinimas. G. Kirkilas teigė, 
kad į daugumą šių klausimų, kuriuos kėlė žiniasklaida, jau atsaky
ta, ir pakartojo, kad LEO LT projektas buvo vienas iš skaidriausių 
Lietuvos istorijoje.

D au giau  kaip  šim tas Europos parlamentarų ragina Lietuvos 
politikus nedrausti abortų, nes tai būtų žmogaus teisių pažeidimas, 
pranešė LTV naujienų tarnyba. Seimui po pateikimo pritarus tą 
numatančiam įstatymo projektui, visuomenėje netyla diskusijos, 
nevieningi šiuo klausimu ir patys medikai. Juk gydytojas, iš įsčių 
pašalinęs vaisių, tarytum sulaužo Hipokrato priesaiką.

S eim o T ėvynės sąju n gos frak cijos seniūnė Irena Degutienė 
pareiškė pasipiktinimą Didįjį penktadienį, kai visas krikščioniškas 
pasaulis susikaupęs minėjo Kristaus mirties dieną, Vilniuje vykusiu 
tarptautiniu vyrų striptizo čempionatu "Baltic Men 2008". Parla
mentarės vertinimu, tai iššūkis tautos tradicijai, visiškai nesuderi
nama su krikščioniškojo pasaulio vertybėmis. LGĮTIC

JAV NEATSISAKYS 
SANKCIJŲ 

BALTARUSIJAI
JAV neketina atsisakyti 

ekonominių sankcijų Baltaru
sijai įvedimo politikos, remda
masis žiniasklaida, rašo nau
jie n ų  tinka lap is  "NEW- 
Sru.com".

Tai telefonu tiesioginėje ra
dijo stoties "Echo Moskvy" 
laidoje pareiškė JAV ambasa
dorė Karen Stewart, kuri lai
kinai išvyko iš Minsko. Beje, 
K.Stewart pranešė, kad netru
kus ketina sugrįžti į Baltarusi
jos sostinę. "Mes turime suda
ryti Baltarusijos valdžiai gali
mybę pasirinkti santykių su 
Vakarais naudą ar neigiamus 
santykius, jeigu ji  toliau var
žys žmogaus teises ir atsisakys 
demokratijos", - pažymėjo am
basadorė, kalbėdama radijo 
stoties laidoje. Jos nuomone, 
sankcijos būtinos tam, kad pa
skatintų Baltarusijos valdžią 
"atverti savo visuomenę". Ji 
pabrėžė, kad JAV toliau reika
lauja paleisti į laisvę "visus še
šis tarptautiniu mastu pripažin
tus politinius kalinius", tarp jų  
buvusį kandidatą į prezidentus 
Aleksandr Kozulin.

Ambasadorė pridūrė, kad 
JAV konsultuojasi su Europos 
Sąjunga dėl bendrų sankcijų 
Baltarusijai.

"Mes iš pradžių koordina
vome su ES veiksmus, kuriais 
buvo siekiama apriboti Balta
rusijos vadovybės keliones ir 
įšaldyti jos aktyvus, - papasa
kojo K.Stewart. - Mes galime 
laikytis skirtingos taktikos, bet 
mes siekiame vieno ir to pa
ties tikslo padėties Baltarusi
joje požiūriu".

Ambasadorė taip pat pažy
mėjo, jog JAV negavo oficia
lių pareiškimų, kad Baltarusi
ja  ketina sudaryti galimybes 
Rusijai dislokuoti raketas su 
branduolinėmis galvutėmis.

"Tai niekada nebuvo svars
toma, ir tai mums oficialiai ne
pareikšta ", - sakė ji.

Drauge diplomatė pabrėžė, 
kad JAV PRG sistema, kurios 
dalis numatoma dislokuoti Ry
tų Europos šalyse, "yra vien 
gynybos pobūdžio".

"Ji nenukreipta prieš Rusiją 
ar Baltarusiją, ir todėl man ne
suprantamas šių šalių susirūpi
nimas", - pažymėjo ji. LRT

IRAKE ŽUVO 4 TUKST. AMERIKIEČIŲ
Irake nuo 2003 pavasario, 

kai prasidėjo karas Irake, žu
vusių JAV karių skaičius suda
ro 4 tūkstančius, Irako karių 
žuvo maždaug tris kartus dau
giau, tuo tarpu civilių aukų 
skaičius siekia dešimtis ar net 
šimtus tūkstančių.

T ink la lapy je  „ icasual- 
ties.org“, remiantis skelbtais 
duomenimis, po 2003-iųjų ko
vo invazijos žuvo apie 8 tūkst. 
Irako saugumo pajėgų karių, o

Popiežių šiais laikais "saugo" simbolinė tarnyba, istorinėmis švei
cariškomis uniformomis dėvį vyrai. Šv. Tėvas Benediktas XVI šven
čių proga "Urbi et orbi" pasveikino tautas 65-iomis kalbomis, jų  
tarpe ir lietuvių. Šiemet kvietė kurti pasaulyje meilės civilizaciją.

BUSIM O JO  RUSIJOS PREZIDENTO  
PASISAKYMAI

Išrinktasis Rusijos prezi
dentas Dmitrij Medvedev tiki
na esąs tikras, kad jiedu su da
bartiniu Rusijos prezidentu 
bendradarbiaus efektyviai, o 
dvivaldystės šalyje nebus.

"Dabartinis prezidentas - 
efektyvus vadovas. Jis gali ir 
pasiryžęs dirbti ir toliau, ska
tinti mūsų šalies raidą, kad ji 
vyktų būtent tuo keliu, kuris 
buvo nustatytas prieš aštuone
rius metus. Todėl ir buvo su
darytas kandidato į preziden
tus, jūsų  nuolankaus tarno, ir 
Rusijos prezidento, kaip gali
mo būsimo premjero, tande
m as arba ju n g tis " , - sakė 
D.Medvedev interviu įtakin
gam Britanijos verslo laikraš
čiui Financial Times. "Bet aš 
negaliu sutikti su Jumis dėl to, 
kad šiuo atveju gali atsirasti 
kokia nors dvivaldystė, kuri 
Rusijoje, sprendžiant iš istori
jos patyrimo, turėjo visokių 
liūdnų padarinių. Kiekviena 
valdžia turi dirbti savo darbą. 
Prezidentas yra konstitucijos 
garantas ir turi tuos įgalioji
mus, apie kuriuos mes su ju 
mis ką tik kalbėjome. Premje
ras dirba savo darbą. Tai visiš
kai normalus dalykas", - pabrė
žė jis.

D.Medvedev pareiškė, kad

Irako vyriausybė pernai nuro
dė 12 tūkstančių.

Apie žuvusius civilius tiks
lesnių duomenų nėra, nes dau
gelis žūčių nebuvo pranešta ži- 
niasklaidoje.

Sausio m ėnesį bendrame 
JT Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos (PSO) ir Irako vy
riausybės pranešime padaryta 
išvada, kad žuvusių irakiečių 
skaičius yra nuo 104 iki 223 
tūkstančių.

daug ko išmoko iš V.Putino, 
"Iš tikrųjų mes palaikome san
tykius jau daugiau kaip 17 me
tų. Kai pirmą kartą susitikome, 
aš buvau dar visiškai jaunas - 
man buvo 24 metai, o jis buvo 
jaunesnis nei dabar aš. Bet jis 
buvo kur kas labiau patyręs 
žmogus, išėjęs darbo mokyklą 
ir Rusijoje, Sovietų Sąjungo
je, ir užsienyje", - papasakojo 
D.Medvedev.

"Žinote, kas mane iš pat 
pradžių apstulbino? Jis labai 
atidžiai žiūri į informaciją ir 
stengiasi kuo nuodugniau įsi
gilinti į problemą, su kuria su
siduria (ir susidurdavo net tuo 
laikotarpiu), ir tik taip kruopš
čiai išnagrinėjęs (informaciją), 
priima sprendimą. Aš manau, 
kad tai labai svarbu bet kuriam 
vadovui, juo labiau preziden
tui", - pareiškė jis. Be to, pa
žymėjo jis, "mus sieja draugiš
ki, pasitikėjimu pagrįsti santy
kiai, o tai labai svarbu politi
koje". Jis priminė, kad "kad 
būten t prezidentas nustato  
svarbiausiais vidaus ir užsie
nio politikos nuostatas, yra vy
riausiasis kariuomenės vadas, 
priima svarbiausius sprendi
mus form uojant vykdom ąją 
valdžią, yra Rusijos piliečių 
teisių ir laisvių garantas".

Kovo 24-ąją nepriklauso
mas tinklalapis „Iraq Bodu 
Count“, vertinęs tik žiniasklai- 
doje skelbtus duomenis, nuro
dė 90 tūkst. žuvusiųjų, kurių 
ketvirtadalis (24 tūkst.) tenka 
2007 metams.

Statistikoje nenurodom i 
tūkstančiai samdinių, kuriuos 
JAV vadina tarnaujančiais pa
gal sutartis kariais (military 
contractors), kurių pernai yra 
žuvę nuo 140 iki daugiau kaip 
900. AFP

Sru.com
Sru.com
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PILIETYBĖS ĮSTATYMAS -  
LIETUVIŲ SKALDYMUI

Praėjus metams ir keturiems mėnesiams, kai Lietuvos Kon
stitucinis Teismas pareiškė, kad Pilietybės įstatymo nuostatos 
dėl dvigubos pilietybės prieštarauja Konstitucijai, buvo pareng
tas naujas pilietybės teisės aktas.

Penkis mėnesius tą  projektą taisė, dailino Seimo sudaryta 
darbo komisija, kuri tą  pataisytą ir papildytą projektą įteiks 
Seimui priimti. Tačiau komisijai nepavyko susitarti dėl kai ku
rių paragrafų, ypač dėl dvigubos pilietybės nuostatų.

Naujasis Pilietybės įstatymo projektas visiškai diskriminuo
ja  NATO kraštuose gyvenančius lietuvius, taigi - ir Amerikoje 
gyvenančius. Naujasis įstatymo projektas teigia, kad jei Lietu
vos pilietis gyvena NATO šalyje ir priima tos šalies pilietybę, 
iš jo  Lietuvos pilietybė bus atimta, nes Pilietybės įstatymas 
prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 12 straipsniui, kuris tei
gia: "Niekas negali būti kartu ir Lietuvos Respublikos, ir kitos 
valstybės pilietis". Tačiau pagal visuomenės nuomonės apklau
są, atliktą 2007 m. birželio mėnesį, net 88.1 proc. Visų ap
klaustųjų Lietuvos gyventojų pasisakė už Lietuvos pilietybės 
turėjimą, jei lietuvis yra ir kitos šalies pilietis. Tam pritaria ir 
Lietuvos prezidentas, ministras pirmininkas ir Seimo pirmi
ninkas. Pilietybės prigimtinė teisė negali būti atimta. Sveikin
tinas PLB pirm. teisininkės Reginos Narušienės pareiškimas: 
"Turime suprasti, jog mūsų tauta yra tautinė, o ne pilietinė tau
ta. Lietuvių tauta sukūrė Lietuvos valstybę Lietuvos žemėje, 
puoselėdama Lietuvos tautinę santarvę. Ir todėl, jei jau kalba
ma apie Konstitucijos keitimą, tai reikia keisti 32 straipsnį, bet 
ne 12-tą. 32-ojo straipsnio keitimas nereikalauja referendumo 
- reikalauja tik Seimo sprendimo. Mąstykime kaip laisvi žmo
nės, naudokimės kaimynų demokratiniu patyrimu. Šiandien la
biausiai reikia tik pasiryžimo, pilietybės reikalo supratimo ir 
noro dirbti, atsižvelgiant į tautos interesus.".

Europos Sąjungai priklausančiose valstybėse gyvenantiems 
lietuviams paliekama Lietuvos pilietybė, bet NATO - ne. Tad 
ir JAV gyveną lietuviai netenka Lietuvos pilietybės. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė tokiam projektui be NATO kraštų įtrau
kimo nepritaria, ir jeigu tas projektas nebus pataisytas, nepri
tars. Todėl, jei lietuvis gyvena NATO sąjungai priklausančia
me krašte, tai pagal tos komisijos vadovo A. Lydekos nuomo
nę - jis negali būti ir Lietuvos piliečiu. NATO garantuoja Lie
tuvos nepriklausomybės tęstinumą. Lietuva ir A. Lydeka netu
ri užmiršti, kad vis dar turi grasinančius šalia kaimynus. Kas 
yra svarbiau už nepriklausomybę ir laisvę?

Šia proga menasi iškilminga Kovo 11-osios sesija, kurios 
metu minėta ne tik Nepriklausomybės atkūrimo šventė, bet ir 
90-osios Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vana
go gimimo metinės, atiduodant pagarbą partizanams, kovoju
siems už Lietuvos laisvę. Seime kalbėti buvo pakviestas Euro
pos Žmogaus Teisių Teismo pirm. Jean P. Costa, kuris ta proga 
paragino Lietuvą atstatyti suvaržytas KGB-istų teises, kad jie 
galėtų nevaržomai dirbti valstybės tarnyboje ir pasirūpinti ho
moseksualų teisėmis. Taip buvo kalbama Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime, S eim o  v a d o v y b e i ta i le id u s . Kol Seimo 
posėdžių darbotvarkė bus sudaroma sovietmečiu specialistų, 
Lietuva negali tikėtis nieko geresnio. S. Tūbėnas■

Pagaliau piliečių keliamas 
šurmulys dėl Ignalinos Atomi
nės Elektrinės (IAE) darbo pra
tęsimo pakilo iki aukščiausių LR 
valdžios viršūnių. O 2008 m. 
pradžioje tas klausimas atsitren
kė net į ES "politbiuro" komi
sariatus Briuselyje.

O apie tai mūsų valdžia tu
rėjo balsiai kalbėti, net rėkti, jau 
seniai. Ypač tyla nusikalto tie, 
kurie nuo seno sėdi valdžios kė
dėse. O dabar jie vaizduoja stai
ga "Ameriką atradę".

Iš archyvų iškrapštyta mano, 
prieš 8 metus spaudai atiduotas, 
straipsnis "Vietoje atomo skal
doma tikrovė" priminė, kad vi
sišku tylėjimu negalima kaltinti 
vieną iš valdžios vyrų: Valsty
bės vadovą Valdą Adamkų. Jis, 
pirmojoje savo kadencijoje, kaip 
primena tas straipsnis, prabilo 
jau (datos neturiu) 2002 m. pra
džioje. Ir pasirodo, kad už tai bu
vo stipriai puolamas dabartinių 
"Amerikos atradėjų".

Nors prezidento ir šio publi
cisto pažiūros į globalistinius 
klausimus ne dažnai virpa ta pa
čia banga, tai, kaip pasirodo, ta
da man nekliudė spaudoje ginti 
valstybės vyro, drąsiai pasakan
čio svarbią tiesą.

Minėtame rašinyje tada ra
šiau, jog IAE klausimu pasisa
kyti mane paskatino juokingai 
isteriškas socialdemokratų iš
puolis prieš prezidentą Valdą 
Adamkų už jo  drąsų ir tikroviš- 
kąpareiškimą. Tada klausiau: ką 
gi tokio skandalingo ir neatitin
kančio tiesai pasakė prezidentas 
Adamkus? Jis pasakė, kad Lie
tuva neišgali skubos keliu užda
ryti Ignalinos atominę elektrinę 
ir, kad likusieji europiečiai turi 
prisidėti prie jų  reikalaujamo 
projekto įvykdymo. Kas tame 
nėra tiesa? Tad kokie motyvai, 
be neišgalvojimo, skatina iste
rišką riksmą? Ar nereikėjo Va
karų Europai jau seniai tai pa
sakyti?

Ir dabar, kaip ir anuomet, ma
nau, kad apie IAE baimingai be- 
ūkčioją mūsų kaimynai Vaka
ruose yra veidmainiai ir Lietu
vos keblios geopolitinės padė
ties išnaudotojai. Jiems IAE ne
buvo "pavojinga", kol ji buvo 
Kremliaus rankose. Dabar gi ji 
nebėra "stachanovietiškoje" 
priežiūroje, kaip buvo Černoby

REFERENDUMAS - BEPRASMIS ŽAIDIMAS
48 Seimo nariai siūlo pa

skelbti privalomąjį referendumą 
dėl Ignalinos atominės elektri
nės (IAE) darbo pratęsimo iki 
2015 metų. Tai numatantį Sei
mo nutarimo projektą kovo 20 
d. jie įregistravo Seimo sekre
toriate. Jei siūlymui pritartų dau
giau nei pusė referendume da
lyvavusių rinkėjų, bet ne mažiau 
nei trečdalis visų rinkimų teisę 
turinčių piliečių, šį sprendimą 
būtų privalu vykdyti.

Siūlymas prilygsta bepras
miam žaidimui, nes, jei tik treč-

LIETUVOS ATOMINE IR BRIUSELIS
lis, irjos saugumo sistema, kiek 
žinau, gerokai pagerinta. Šiame 
reikale jie nestovi moralinėje 
aukštumoje. Neteko girdėti nė 
cyptelėjimo protestų kai sovie
tai statė nesaugių atominių elek
trinių grandį Vakarų Europos pa
nosėje.

Tad ir šiandien būtų pravartu 
pažvelgti atviromis, faktais aki
niuotomis, akimis į Vakarų eu
ropiečių, mūsų ES kaimynų, 
vaidmenį atominių elektrinių sta
tymų ir uždarymų byloje. Jeigu 
tik dabar paaiškėjo, kad IAE yra 
nesaugi ar jiems pavojinga, ko
dėl neįrodo savo "baimės" tikru
mo užmokėdami už šios IAE už
darymą ir kitos, Lietuvos energi
jos poreikiams atitinkančios, vie
toje tos pastatymui? Juk likusi 
Europa nebuvo taip, kaip Lietu
va, nuteriota karų ir dviejų geno
cidinių okupacijų. Kai kurios jų  
pasipelnė iš kraujo prekybos su 
abiem kariaujančiom pusėm. Jie  
pakentė Baltijos valstybių  oku
p a c iją  ir  p rek ia v o  su  m ū sų  
okupantu . Tad pinigų turi dau
giau nei mes. Jei tikrai "bijo" 
IAE, tai baimės objektą gali nu
šluoti doleriais ar eurais. Priedu, 
Vakarų Europa buvo ir žmonių 
skaičiumi ir ekonominiais ištek
liais, krūvon sudėjus, turtinges
nė už JAV. Tačiau sutaupė lėšas 
nuo gynybos daug metų būdama 
JAV karinio skydo priedangoje. 
O Amerikos politiką įtaigoju
siems globalistams nesinorėjo 
paleisti iš savo įtakos europinį re
gioną. Tad tęsė JAV ekonominį 
nususinimą, mokant ir Europos 
gynimo išlaidas.

N iek ad  neišleidau L ietuvos  
en er g etik o s  iš sa v o  d ėm esio  
a k ira č io . Todėl ne stebėtina, 
kad jau senokai, man gyvenant 
JAV, dėmesį pagavo The Was
hington Times straipsnis. Jame 
buvęs prezidento R.Reagan 
Ekonominės Tarybos pirminin
kas prof. Craig Roberts nagrinė
ja  Sovietų okupuotose valstybė
se pastatytų jėgainių klausimą. 
Nurodęs jėgainių ekonominį 
svorį ir priklausomybę atgavu
sioms valstybėms, prof. Roberts 
pareiškė, kad toms valstybėms 
atominės jėgainės uždarymas 
gali būti "tolygus valstybės už
darymui".

Taip padėtį mato žymus JAV 
ekonomistas, kuris visada buvo

dalis Seimo narių siūlo, naivu ti
kėtis, kad trečdalis visų rinkimo 
teisę turinčių Lietuvos piliečių 
siūlymą tikrai palaikys. O kodėl 
tautos niekas neatsiklausė anuo
met, kai buvo priimamas spren
dimas dėl IAE uždarymo? Kita 
vertus, kam tautos klausti, jei jau 
į derybininkus nusamdytas Vy
riausybės derybininkas dėl Igna
linos AE darbo pratęsimo, bu
vęs premjeras Aleksandras Abi
šala, daromi pirmieji žingsniai. 
Taigi siūlymas - dialogo su tau
ta imitacija.

aiškus pavergtų tautų laisvės by
los rėmėjas.

Pirmosios Sovietų okupaci
jos pradžioje, atlikdamas Tech
nikos fakulteto skirtą vasaros 
praktiką Vilniaus elektrinėje, ga
vau pamoką apie sovietinį "sa
botažo" režimą įmonėse. Budin
čiam mechanikui lenkui užsi
žiopsojus, išseko tepalas vieno 
elektrinio motoro primityvaus 
guolio tepimo būdo geldelėje. 
Ašiai prikepus prie guolių sutri
ko garo kondensacijos įranga, 
ko pasėkoje aptemo dalis Vil
niaus miesto.

Jėgainės valdymą perėmęs 
NKVD kapitonas sušaukė vi
durnaktį elektrinės inžinierius ir 
technikus ir, išrikiavęs palei sie
ną, grasino visus sušaudyti už 
sabotažą.

Tai nepadarė manęs atomi
nių jėgainių žinovu, bet sutvir
tino dėmesį energetikai apskri
tai ir Lietuvos energijai konkre
čiai. Tad nenuostabu, kad vėliau 
pamačiau, jog energijos tiekime 
vaidina didelį vaidmenį ne tik 
sovietinio tipo teroras, bet ir "de
mokratiška" politika.

Todėl ir Ignalinos jėgainės 
uždarymas ir finansavimas ko 
gero daugiau priklausys nuo po
litikos nei nuo technologijos. O 
politikoje reikia derėtis net ge
rokai užsiprašant, kad bent ką 
gautum. Šiuo atveju mums nėra 
reikalo užsiprašyti daugiau, kaip 
L ie tu v o s  N e p r ik la u so m y b ė . 
Bet ir ne m a žia u !

Pirmasis JAV prezidentas 
George W ashington įspėjo: 
"Valdžia yra nepatikimas tarnas 
arba aršus tironas". Savo tarną - 
LR vyriausybę turime (patys!) 
atidžiai pasirinkti ir prižiūrėti. 
Ypač tokiose derybose, kaip šio 
meto energetikos reikaluose: 
kad derybose būtų bojami LR, 
o ne kokie nors kiti interesai. To
dėl stebėtojų postus turėtų už
imti ir visuomeninių organiza
cijų atstovai. IAE darbo pratę
simas turėtų neapsiriboti šurmu
liu Lietuvos kibire, o išsivystyti 
į audrą Baltijos jūroje ir į ciklo
ną virš Briuselio.

Tada ES "politbiuras" leng
vai atras užslėptus teisinius ar
gumentus ES narei Lietuvai ne
priklausomumui nuo buvusio 
okupanto užtikrinti.

Vilius Bražėnas

Kodėl neskelbiamas referen
dumas dėl naujos AE statybos? 
Jis tikrai turėtų prasmę. Tik tau
tai, o ne vien Visagino gyvento
jams, turėtų būti pateikti argu
mentai, kad tokia elektrinė būti
na, kad ji nepavojinga, kad turi
me atominio kuro atliekų sau
gyklas, kad alternatyvių elektros 
energijos šaltinių Lietuva tikrai 
negali turėti. O referendumas 
neskelbiamas ne tik todėl, kad 
jau forsuojamas projektas "LEO 
LT", bet paskelbtą peticiją prieš 
vadinamąjį "LEO LT" projektą 

(Nukelta į 4 psl.)
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Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - Kovo 11-ąją, žmones į sostinės Katedros aikštę sukvietė koncertas "Šaukiu aš Lietu
vą". Grojo kariniai Lietuvos, Latvijos ir Estijos orkestrai, o jiems dirigavo Petter Saanas, Martinis Berg ir Egidijus Ališauskas. Dainavo choras 
"Liepaitės", Gintarė Skėrytė, Veronika Povilionienė ir kiti dainininkai. Skambėjo lietuvių liaudies dainos ir atgimimo metu sukurti kūriniai. 
Nuotraukoje Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos pučiamųjų orkestras su dirigentu Egidijumi Ališausku (su lazdele).

LIETUVOS SEIM O  RINKIMŲ S Ą R A Š U O S E  -  
KOM ISARŲ IR SAU G U M IEČ IŲ  PAVARDĖS

Algirdas Brazauskas, gene
rolai, sportininkai, buvęs ko
misaras ir buvęs saugumo dar
buotojas - pasitelkusios juos į 
pagalbą partijos per Seimo rin
kimus sieks pelnyti rinkėjų 
simpatijas. Vienos politinės jė 
gos „puošti“ rinkimų sąrašus 
kalbina visuomenėje žinomus 
veikėjus, kitos tikina tokia pa
tirtimi nusivylusios.

Seimo rinkimams besiren
giančios partijos sudarydamos 
kandidatų sąrašus suka galvas, 
kas, be žinomų politikų, galė
tų  patraukti rinkėjų dėmesį.

Dauguma didžiųjų partijų 
jau  dėlioja savo kandidatus 
vienmandatėse rinkimų apy
gardose. Verda kovos dėl kuo 
aukštesnių vietų bendruosiuo
se partijų sąrašuose.

Vienintelė partija, kurios 
pirmininko pavardė nebus įra
šyta į tokį sąrašą - "T v a r k a  ir  
te is in g u m a s". Jos vadas Ro
landas Paksas po apkaltos ne
gali pretenduoti į jokį reikš
mingą politinį postą, kuriam 
užimti būtina duoti priesaiką. 
Manoma, kad "tvarkiečius" į 
rinkimus greičiausiai ves vie
nas ištikimiausių pašalintojo 
prezidento bendražygių - Va
lentinas Mazuronis. Į partijos 
kandidatų sąrašus jos vadai jau

(Atkelta iš 3 psl.)
REFERENDUMAS...

jau pasirašė dešimtys tūkstančių 
žmonių. Parašai pasiekė Prezi
dentūrą.

Trečdalio Seimo narių siūly
mas būtų turėjęs prasmę iki 
2004 m. gegužės 1 d. (Lietuvos 
priėmimas į ES), šiandien - be
prasmis žaidimas, tik partijų 
priešrinkiminio dialogo su tau
ta imitacija. O referendumas dėl 
naujos AE statybos tikrai reika
lingas.

Algimantas Zolubas

priviliojo, jų  nuomone, auto
ritetingų visuomenės veikėjų.

Tarp jų  yra ir du generolai 
- buvęs Priešgaisrinės apsau
gos departamento vadovas Ka
zimieras Zulonas ir su Kauno 
nusikaltėliais sietas vienas Sei
mo rūmų gynėjų Česlovas Je- 
zerskas.

Anksčiau apie ketinimus 
įsilieti į "tvarkiečių" gretas ir 
kandidatuoti į Seimą buvo pa
skelbęs prieštaringai vertina
mas dainininkas Mindaugas 
Jonušas, žinomas Minedo sla
pyvardžiu.

Ne tik politikus, bet ir ži
nomus sportininkus, kultūros 
veikėjus rinkimams pasitelks 
L ib e ra lų  ir  ce n tr o  są ju n g a . 
Anot šios partijos rinkimų šta
bo vadovo Žilvino Šilgalio, į 
Seimą bandys patekti stipriau
siu planetos vyru tituluojamas 
Žydrūnas Savickas, Kauno 
krepšinio klubo "Žalgiris" vy
riausiojo trenerio asistentas 
Darius Maskoliūnas, muziko
logė Zita Kelmickaitė. "Turi
me nemažai žinomų žmonių. 
Greičiausiai daugiau veikėjų 
nekviesime, kad labiau pa
trauktumėme rinkėjus", - aiš
kino Ž.Šilgalis.

V alstieč ių  lia u d in in k ų  są 
ju n g a  (VLS) dar neturi tiks
laus vienmandatininkų ir ben
dro partijos rinkimų sąrašų. 
VLS vadės K.Prunskienės tei
gimu, jie dar tikslinami. Tačiau 
ministrė preliminarų daugia- 
mandatininkų sąrašą partijos 
kolegų teismui pateiks arti
miausiu metu. Jame - beveik 
tik VLS nariai. Per praėjusius 
Seimo rinkimus rinkėjus žino
mų žmonių pavardėmis vilio
ję  valstiečiai liaudininkai nu
sprendė, kad tokia praktika ne
pasiteisino. Anot K.Prunskie- 
nės, nemažai tokių į Seimą pa
tekusių asmenų ilgainiui išsi

bėgiojo po kitas frakcijas. "Da
bar remsimės tik patikimais, 
kompetentingais ir atsakomy
bę jaučiančiais žmonėmis. Ži
noma, bus nepartinių, bet dau
giausia remsimės savais", - ti
kino VLS vadė.

N a u jo s io s  są ju n g o s  (NS, 
socialliberalų) pirmininko pa
vaduotojas Algirdas Monkevi
čius LŽ teigė, kad NS į kandi
datų sąrašus bandys įtraukti ne 
tik partijos narius. Neoficia
liais duomenimis, sociallibera
lai dalyvauti rinkimuose ragi
na atsistatydinusį generalinį 
policijos kom isarą Vytautą 
Grigaravičių. A.Monkevičius 
tokių kalbų neneigė.

Beveik neabejojama, kad 
su T ėv y n ės są ju n g a  (TS, kon
servatoriais) į rinkimus eis per 
parlamentinį Valstybės saugu
mo departamento tyrimą iš pa
reigų atleistas Vytautas Damu- 
lis. TS pirmininkas ir rinkimų 
štabo vadovas Andrius Kubi
lius tikino, kad konservatoriai 
į savo sąrašus visuomenėje ži
nomų veikėjų nevilioja. "Tie
siog randame bendrą kalbą su 
intelektualais. Jei jie sumanys, 
nepuoš mūsų sąrašo, bet ateis 
dirbti", - įsitikinęs jis.

L ie tu v o s  so c ia ld e m o k r a 
tų  p a r t i jo s  (LSDP) sąraše 
premjeras Gediminas Kirkilas 
greičiausiai bus įrašytas pir
mas. "Juk visada vadas prieky
je", - tikino vienas LSDP vadų 
Česlovas Juršėnas. Tačiau kai 
kurie socialdem okratai aki
vaizdžiai nepatenkinti tokiais 
planais. Jų nuomone, G.Kirki- 
lo vadovaujamos Vyriausybės 
darbais nusivylę rinkėjai vien 
dėl jo  pavardės gali nebalsuo
ti už visą LSDP sąrašą. Įtakin
gi socialdemokratai ragina į 
pagalbą kviestis buvusį parti
jos vadovą Algirdą Brazauską 
ir bent jau "pasiskolinti" jo  pa

vardę. Anksčiau A.Brazauskas 
buvo sakęs, kad sutiktų taip pa
gelbėti partijai. Dabartinė so
cialdemokratų vadovybė šios 
galimybės oficialiai nekomen
tuoja.

Č.Juršėno teigimu, sudary
dami rinkimų sąrašus socialde
mokratai remsis savo jėgomis. 
"Mūsų partija per didelė, kad 
ieškotumėme kitų. Socialde
m okratų pavardėmis galėtu
mėme užpildyti 2-3 rinkimų 
sąrašus", - tikino politikas.

D augum ą vienm andačių 
rinkimų apygardų jau išsidali
jo  "darbiečiai". "Dabar jau tu
rime du trečdalius viemandati- 
ninkų, dėl kitų likusių dar svars
tome", - LŽ sakė Darbo parti
jos rinkimų štabo vadovė Vir
ginija Baltraitienė. Jos teigimu, 
"d arb ieč ia i" neketina į rinkimų 
sąrašus kviesti visuomenėje ži
nomų veikėjų. Tokių žmonių, 
anot V.Baltraitienės, DP ir taip 
yra pakankamai. Partijos vė
liavnešiu per rinkimus į Seimą 
bus finansinėmis machinacijo
mis įtariamas Viktoras Uspas- 
kichas. Anksčiau jis dukart bu
vo atsisakęs parlamentaro man
dato. Lietuvos žinios

MILIJONAS LITŲ ALGOS -  
PER KETURIS MĖNESIUS

Daugiau nei 230.000 Lt per 
mėnesį. Tokia yra didžiausia 
vieno samdomo darbuotojo 
Lietuvoje uždirbta alga pernai. 
Didžiausiu darbo užmokesčiu 
m ūsų šalyje pernai galėjo  
džiaugtis vienos akcinės ben
drovės vadovas.

Valstybinės mokesčių ins
pekcijos duomenimis, per me
tus šis vadovas (skaičiuojant 
visas darbovietes) uždirbo 
2,76 mln. Lt. Gaunantysis mi
nimalią algą -  800 Lt, tiek už
dirbtų per daugiau nei 287 me
tus, rašo Lietuvos rytas.

Statistikos departamento 
duomenimis, vidutinis atlygi
nimas šalyje 2007 m. pabaigo
je  buvo 2.052 Lt.

EMIGRANTAI Į LIETUVĄ 
PERNAI ATSIUNTĖ 

3 MLRD. LT
Žmonės pernai į Lietuvą at

siuntė rekordinę pinigų sumą 
-  beveik 3 mlrd. Lt. Didžiąją 
dalį šios sumos sudaro emig
rantų sutaupyti pinigai.

Palyginti su 2006 metais, 
pernai gyventojai iš užsienio į 
L ietuvą atsiuntė beveik 44 
proc. daugiau pinigų. Tai su
darė 3 proc. šalies bendrojo vi
daus produkto, rašoma Lietu
vos ryte.

Spėjama, kad dar daugiau 
pinigų emigrantai į Lietuvą 
pernai atvežė grynaisiais arba 
siuntė juos kitais būdais.

Užsienyje gyvenantys žmo
nės praėjusiais metais atsiun
tė pusantro karto daugiau pi
nigų, nei jų  Lietuva gavo iš Eu
ropos Sąjungos fondų (2 mlrd. 
Lt).

Banko „DnB Nord“ vyriau
siasis analitikas R im antas 
Rudzkis įžvelgia kelias pinigų 
srautų augimo priežastis.

„D augum a A irijo je, D i
džiojoje Britanijoje ir kitose 
Vakarų Europos valstybėse gy
venančių lietuvių jau dirba le
galiai, todėl jie gali sutaupy
tus pinigus drąsiai siųsti į Lie
tuvą“, -  sakė banko analitikas.

Prieš kelerius metus nele
galiai dirbantys asmenys į Lie
tuvą veždavo grynus pinigus, 
mat bijojo, kad užsienyje gau
tos pajamos gali būti apmokes
tintos.

Finansų ekspertai įsitikinę, 
kad emigrantai didžiąją dalį pi
nigų siunčia Lietuvoje liku
siems šeimos nariams.

MOKĖSI KOKYBIŠKIAU 
APTARNAUTI PILIEČIUS

Vilniuje kovo 26-28 dieno
mis vyko Lietuvos konsulinių 
pareigūnų, dirbančių Lietuvos 
diplomatinėse atstovybėse ir 
konsulinėse įstaigose, metinis 
susitikimas, kuriame didžiau
sias dėmesys šiais metais skir
tas piliečių aptarnavimo tvar
kos tobulinimui ir „vieno lan
gelio“ principo Lietuvos diplo
matinėse atstovybėse ir konsu
linėse įstaigose įgyvendinimui.

Susitikimo metu taip pat 
diskutuota aktualiomis pasų iš
davimo, Lietuvos pilietybės, 
notarinių veiksmų atlikimo, ci
vilinės būklės aktų registravi
mo diplomatinėse atstovybėse 
temomis, taip pat kalbėta apie 
vizų, leidimų gyventi išdavimo 
problematiką Lietuvai tapus 
Šengeno nare.

Susitikime konsuliniai parei
gūnai susitiko su Užsienio rei
kalų ministerijos ir kitų Lietu
vos institucijų -  Seimo, Vidaus 
reikalų ir Teisingumo ministe
rijų, Migracijos departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos, 
Vilniaus civilinės metrikacijos 
skyriaus, Notarų rūmų, Tarptau
tinės migracijos organizacijos ir 
kitų -  atstovais. LGĮTIC



DIRVA . 2008 m. balandžio 1 d. 5

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS:
B A N D A  A R  PILIETINĖ V ISU O M EN Ė

Į AM ŽINYBĘ V. K E R N A G IS IŠĖ JO  BALTŲ ŽIEDŲ TAKU

Dažnai viešose ar privačio
se diskusijose akcentuojama, 
kad viena pagrindinių Lietu
vos bėdų -  nepilietiška visuo
menė, neturinti pozicijos ir bi
janti pakovoti už savo teises, 
nedrįstanti susitvarkyti su val
džios korupcija ir t.t. Tačiau to
se diskusijose kažkodėl nenu
rodoma to pilietiškumo pasi
reiškimo metodika -  kaip mū
sų išsiderinusi visuomenė gali 
pati tvarkytis? Argi nėra me
todų, kurie pasaulinėje prakti
koje jau būtų buvę patikrinti ir 
davę teigiamus rezultatus?

Prof. E.Gudavičius, kažka
da “Bernardinuose” ir “Lietu
vos žiniose” komentavęs “Bal
tosios anketos” klausimus, pa
brėžė, kad situacija Lietuvoje 
rimčiau keisis tik tada, kai at
siras stiprios profsąjungos.

Mokytojų streikai buvo pir
moji viltis, kad kantrybė gali 
trūkti net ir lietuviams. Gal ne
trukus mūsų žmonės išties “pa
bus ir ims keltis”, pasiklausę 
nūnai išpopuliarėjusių a.a. V. 
Kernagio dainų? Gal atsikėlę 
ims reikalauti, kad ne tik su 
turtingaisiais Leo, bet ir su jais 
būtų skaitomasi, kad jų  “daly
vavimas” Lietuvoje irgi būtų 
gerbiamas.

Beje, ir kitokia pilietinė 
m etodika (galimybė) tampa 
akivaizdi, stebint Kinijos armi
jos siautėjimus okupuotame 
Tibete -  ekonominė. Šiais lai
kais didžioji pasaulio dalis ge
rai supranta tik vieną vienin
telę kalbą -  pinigų. Ne mora
lės, aukštesnių tikslų, atjautos 
ar gailestingumo... Regis, ga
lima būtų ir šia kalba šį bei tą  
pasakyti, idant susišnekėtume.

Įsivaizduokime, kas būtų, 
jei didžiosios valstybės -  Eu
ropos Sąjunga, Amerika ir ki
tos atsisakytų kiniškų prekių, 
kol nebus išspręstas Tibeto 
klausimas. Jei gurmanai vietoj 
kinietiškų, susirastų tailandie- 
tiškus ar vietnamietiškus res
toranus... Jei padorūs sporti-

“ŠAUKIU AŠ TAUTĄ, GPU UŽGUITĄ”
Monopolis dainai. To nega

lėtų būti, bet kartais gyvenimas 
ima ir padaro.

Štai tuoj minėsim Lietuvos 
Sąjūdžio dvidešimtmetį. Sąjū
džio dvasia! Keli žmonės ku
riantys, skaitantys, dainuojantys 
laisvės poeziją. Vienas jų  -  Vy
tautas Kernagis ir „Šaukiu aš 
tautą” pagal Bernardą Brazdžio- 
nį. Dvidešimtmetį minint, būti
nai reikėtų šios dainos, bet Ker
nagio nebebus. Ir niekas jos ne
galėtų pakartoti taip, kaip atsi
mename. Gal kitaip, savaip?

LIETUVIŲ RADIJO  PRO G RAM A g ird im a trečiad ien ia is
10:00-11:00 val. vak. iš W PAT sto ties 930 AM  banga.

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

ninkai atsisakytų važiuoti į 
olimpiadą -  ko gero, netrukus 
visi pajustume, kad prisidėjo
me prie gražesnio, teisingesnio 
pasaulio sukūrimo.

Lygiai taip pat ši metodika 
puikiai tiktų ir Lietuvoje - ir 
ne tik tibetietiškas problemas 
sprendžiant. Pvz., matant Ru
sijos nedraugišką, agresyvų 
nusiteikimą Lietuvos valstybės 
ir istorijos atžvilgiu, sąmonin
gi piliečiai galėtų rinktis ir ki
tų valstybių degalines. Matant, 
kokią poziciją Leo aferoje ar 
VSD skandalo metu užima bu
vusi “Komjaunimo tiesa”, bū
tų galima imti ir pradėti skai
tyti ką  nors kita, pvz., “Lietu
vos žinias” -  čia irgi rasite vi
są būtiną informaciją, tik be 
“įdaro”. Nepirkimas Maximo- 
se -  gal irgi būtų panašaus po
būdžio atsakas į grobuonišką 
garbanotų “berniukų” politi
k ą .

Kartais kyla nesmagi min
tis -  ar dar bėra Lietuva, ar tai, 
ką mes vadiname valstybe, nė
ra kokia nors haliucinacija, 
projektuojama alm ax’u, maxi- 
mų, komjaunimo tiesų ar iš ko
kių nors agurkųfabrikėlio Kė
dainiuose? Gal jau seniai visi 
naujieji Ribentropo-Molotovo 
susitarimai pasirašyti kokiuo
se nors paslaptinguose dien
raščių kabinetuose su įvairio
mis dujotekanomis? Gal jau  
vėlu, jau  nebereikia kovoti 
prieš korupciją, nes ji  jau  lai
mėjo -  Aplinkos apsaugos mi
nistras ir tas ryžtingai kovoja 
su aplinką dar tebesaugančio- 
mis dviem Neringos moteriš
kėmis. Ir itin keista, kad buvęs 
generalinis prokuroras visiškai 
nesirūpina, kad toms moteriš
kėms kažkas anonimiškai gra
sina susidoroti - su jomis ir jų  
vaikais! Kad kažkas degina ge
dulingas žvakeles prie jų  du
rų. Kas galėtų paneigti, kad čia 
neveikia ta pati zujeviška ap
linkosauginė “briliantinė ran
kelė” . bernardinai.lt

Bet ar dainuos kas šiandien 
„Šaukiu aš tautą, GPU užguitą“?

Spėju, ne vienas pasivaržy
tų rodyti viešą apsisprendimą, 
mat ir gyvenimas jau ne toks 
vienareikšmis -  gali kas nors 
pastebėti, -  tad kažin ar tinka 
išsišokti ir t.t. Juolab žvaigž
dėms.

Pasigesime Vytauto Kerna
gio -  dainiaus, kuriam patiko bū
ti vienareikšmiu, visu balsu 
skelbti gyvenimą ir laisvę.

Vytautas L an dsberg is, 
Europos Parlamento narys

Ilgai netilusiais plojimais 
ir baltais gėlių žiedais į pas
kutinę kelionę Vilniuje pirma
dienį kovo 17 d. išlydėtas ak
torius, dainininkas, dainuoja
mosios poezijos Maestro Vy
tautas Kernagis.

Palydėti urną su V. Kerna
gio palaikais ir sunkią valan
dą palaikyti velionio artimų
jų  į Vilniaus šv. Jonų bažny
čią atėjo prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma, mi
nistras pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas, daug garsių kul
tūros, meno ir pramogų pasau
lio žmonių - rašytojų, muzi
kantų, aktorių, žurnalistų, V. 
Kernagio bičiulių, jo  kūrybą 
m ėgusių ir pasku tin į kartą  
Maestro pagerbusių vilniečių.

Po D idž io sio s savaitės 
kryžiumi už velionį gedulin
gas M išias aukojęs sostinės 
Dievo Gailestingumo švento
vės rektorius Vaidas Vaišvilas 
tarė paguodos žodžius V. Ker
nagio žmonai, seseriai, sūnui 
ir dukrai bei laidotuvėse ne
galėjusiai dalyvauti beveik 
devyniasdešim ties sulauku
siai V. Kernagio motinai - bu
vusiai teatro aktorei Gražinai 
Kernagienei-Blynaitei.

"Palydint Vytautą į Amži
nybę, šiandien svarbu dėkoti 
Dievui už tai, kad Vytautas 
buvo su mumis. Stenkimės 
neturėti savo širdyse liūdesio 
- jeigu esame krikščionys, tai 
tikime, kad Vytautas, užmigęs 
Viešpatyje, šiandien yra pas 
Jį, apkabintas Dievo gailestin
gumo. Ta tiesa atneša ne liū
desį ir ne skausmą, bet viltį, 
kurią teikia pasitikėjimas ir ti
kėjim as Dievu. Tada žinai, 
kad gyvenimas yra trumpas ir 
kiekviena diena tampa brangi 
dovana", - sakė kunigas V. 
Vaišvilas.

Skambant gitaros melodi
jai, baltažiedžių tulpių, rožių, 
chrizantemų, kalijų puokštės 
nutiesė Maestro kelią iš baž
nyčios į D idįjį Vilniaus uni
versiteto kiemą, o išnešant ur
ną vėl aidėjo ilgi plojimai gy
venimo ir kūrybos sceną pali
kusiam V. Kernagiui. Minios 
žmonių palydėjo M aestro ir 
iki amžinojo poilsio Vilniaus 
Antakalnio kapinių M eninin
kų kalnelyje.

Po žūtbūtinės kovos su vė
žiu V. Kernagis mirė naktį šeš
tadienį kovo 15 d., nesulaukęs 
57-erių metų. Aktorius, daini
ninkas, kom pozitorius, dai
nuojamosios poezijos atlikė
jas, pramoginių renginių ve
dėjas V. Kernagis laikomas 
vienu iš dainuojamosios po
ezijos pradininkų Lietuvoje. 
Šįmet sukanka 30 metų, kai 
1978 m. buvo išleista pirmoji 
dainuojamosios poezijos Lie
tuvoje p lokštelė "Vytautas 
Kernagis".

V. Kernagis gimė 1951 m.

Dainininkas artistas Vytautas Kernagis buvo apdovanotas Lietu
vos tautine premija “už populiariosios kūrybos profesionalumą ir 
artistiškumą” vasario 12 dieną Prezidentūroje, o kovo 15-osios 
naktį Visagalis pasišaukė j į  amžinąjam gyvenimui.

gegužės 19 d. Studijavo akto
riaus meistriškumą tuometėje 
Lietuvos valstybinėje konser
vatorijoje (Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija) bei estra
dos režisūrą Maskvos valsty
biniame meno institute.

V. Kernagis sukūrė apie 
200 dainų, vaidino ir dainavo 
daugelyje Lietuvos miuziklų, 
nusifilm avo kino film uose 
"Kai aš mažas buvau", "Atsi
prašau", labiausiai išgarsėjo 
Beno vaidmeniu filme "Ma
žoji išpažintis" (1971), 1986 
m. nusifilmavo muzikiniame 
filme apie to meto grupes bei 
atlikėjus "Kažkas atsitiko". V. 
Kernagis įdainavo muzikines 
partijas miuzikluose "Velnio 
nuotaka" (Girdvainio partija), 
"Ugnies medžioklė su varo
vais" ir kt.

Didelio populiarumo de
vintajame dešimtmetyje su
laukė ir koncertinė V. Kerna
gio grupė kabaretas "Tarp gir
nų".

Televizijos žiūrovams V. 
Kernagis buvo pažįstamas iš 
profesionaliai vestų pramogi
nių televizijos projektų - žai
dim o "P asku tin is  šansas" 
(LTV), pram oginės laidos 
"Muzikinis viešbutis" (LTV), 
realybės šou "Robinzonai" ir 
"Džiunglės" (TV3), žaidimo 
"K as la im ės m ilijo n ą ?"  
(TV3), muzikinės LNK lai
dos "Žvaigždžių duetai". V. 
Kernagis įvairiom is progo
mis vesdavo ir viešus muzi
kinius renginius m iestų aikš
tėse ir koncertų salėse, daug 
kartų  koncertavo Amerikos

bei kitų užsienio šalių klau
sytojams.

1994 m. buvo  iš le is ta  
V.Kernagio plokštelė "Akus
tin is", 2000 m. - "B altojo 
Nieko dainelės" pagal Sigito 
Gedos eiles, "Teisingos dai
nos" (2003), "Dainos teatras" 
(2006), o pernai išėjo penkių 
p lokštelių  rinkinys "K lasi
ka", kurį pas savo gerbėjus 
palydėjo pats autorius.

V. Kernagis apdovanotas 
Antano Šabaniausko ir "Bra
vo" muzikinėmis premijomis, 
Gedimino ordinu. Šių metų 
Vasario 16-osios proga prezi
dentas Valdas Adam kus V. 
Kernagiui įteikė Nacionalinę 
kultūros ir meno premiją už 
populiariosios kūrybos profe
sionalumą ir artistiškumą.

Populiarinęs senosios lie
tuvių estrados atlikėjus, pas
kutiniais metais V. Kernagis 
dar spėjo įamžinti tarpukario 
estrados dainininko D anie
liaus Dolskio atminimą - V. 
Kernagio rūpesčiu buvo su
kurta ir praėjusių metų pabai
goje Kaune atidengta Romo 
Kvinto skulptūra šiam lietu
viškos estrados pradininkui.

V. Kernagio bičiuliai ir at
minimo įamžintojai rengiasi 
Nidoje atidengti skulptūrą pa
čiam V. Kernagiui, išgarsėju
siam nemaria fraze "Benai, 
plaukiam į Nidą!", ištarta fil
me "Mažoji išpažintis". Ši fra
zė buvo tapusi Nidos muzikos 
festivalio šūkiu, o festivalio 
Šlovės alėjoje įspaustas ir V. 
Kernagio delnas.

LGĮTIC

mailto:amberwings@mac.com
bernardinai.lt
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K o v o  9  d . įv y k o  L ie tu v o s  
N e p r ik la u s o m y b e s  m inėji- 
mas/šventė, 90 metų nuo Ne
priklausomybės paskelbimo 
1918. Šią šventę rengė Lietu
vių Bendruomenė, su Tautos 
fondo ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos pagalba. Šventė vyko At
simainymo parapijoje, Mas- 
peth. Prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias laikė vysk. Paulius Bal
takis ir kun. Vytautas Volertas. 
Buvo Vyčių eisena su tauti
niais rūbais -  buvo atneštos 
dovanos - Šventas raštas, rū
pintojėlis, lietuviška juosta, 
duona ir vanduo. Po M išių bu
vo kavutė.

Minėjimas prasidėjo 1 va
landą. Įžanginį žodį tarė LB 
NY Apygardos pirmininkė Ra
mutė Žukaitė. Minėjimą vedė 
Salvijus Knygys.

Prelegentas buvo ambasa
dorius Jonas Paslauskas, kuris 
pasakė puikią kalbą. Vyčių pir
mininkas dr. Paul Michael Ka- 
zas įteikė ambasadoriui dide
lę puokštę gėlių ir padėkojo už

kalbą. NJ LB valdybos narys 
Žilvinas Bublis įteikė Lietuvių 
fondo 1,000 dol. dovaną.

Po to sekė meninė dalis, ku
rią atliko choras "Laisvė" at
vykęs iš Philadelphia. Jie su
dainavo 11 dainų - visos be
veik patriotinio pobūdžio.

M inė jim ą baigė Tautos 
fondo valdybos pirmininkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė, padėkoda
ma visiems už dalyvavimą ir 
pasveikindama garbės svečius 
ir oficialius atstovus. Po minė
jimo buvo pietūs ir pabendra
vimas. Tautos fondui 1,400 
dol., Lietuvių Bendruomenei 
1,080 dol. ir ALT'ai 500 dol. 
Tiksliau pranešime ateityje.

K o v o  11 d . J u n g t in ė s e  
T a u to se  įvyko "Women for 
Peace" koncertas. Viena iš šio 
gražaus koncerto organizatorių 
buvo Lietuvos ambasadoriaus 
prie Jungtinių Tautų Daliaus 
Cekuolio žmona Jūratė Cekuo- 
lienė. Dalyvavo daug moterų 
iš skirtingų pasaulio kraštų. Te
ma buvo, jog visos moterys no
ri, siekia ir stengiasi, kad pa
saulyje būtų taika. Jausmingai

Clevelando “Ateities” klubo valdyba: iš k. Giedrė Ješmantienė, Regina Šilgalienė, Jadvyga Kliorienė, 
Marija Mikonienė, Džiugas Staniškis, pirmininkas ir Vytautas Nasvytis.

ir gražiai pakalbėjo moteris iš
gyvenusi R uanda žudynes. 
Koncerte dalyvavo ir Lietuvo
je  gimęs pianistas Leon Liv- 
shin. Taip pat buvo švedė dai
nininkė, šokių grupės iš Kau
kazo ir Tahiti, prancūziškos 
kadrilio šokėjai, kiniečiai ak- 
robatai-baleto šokėjai, žymus 
arabas muzikas, lotynų muzi

kos šokėjai ir kiti.
M a ir o n io  m o k y k lo s  mo

kytoja Dana Vainauskienė la
bai rūpinasi, kad lietuviai toli 
nuo tėvynės, ypatingai tokia
me dideliame mieste kaip NY- 
as, išlaikytų savo šaknis. Ji taip 
pat džiaugiasi, kad daug vaikų 
lanko lituanistinę mokyklą, ir 
klasės yra nuo lopšelio iki

10m. Šių metų antrasis diktan
to rašymas buvo labai sėkmin
gas. Mūsų nuomone, diktantas 
turėtų būti skirtingose katego
rijose - pirma kategorija tiems, 
kurie yra išaugę ir mokslus 
baigę Lietuvoje, o kita katego
rija tiems gimusiems arba iš
augusiems šiame krašte.

Giedre Kumpikaitė

KOMENTARAI -  RINKIMAI, 2008

V A L S T Y B Ė S  U Ž V A L D Y M A S

Mindaugas Velička, bernardinai.lt

Po pulkininko Vytauto Po
ciūno žūties Breste ir jo  išsiun
timo į Baltarusiją aplinkybių 
parlamentinio tyrimo lauktas 
valstybės gyvenimo apsivaly
mas neįvyko, "valstybininkų" 
klanas liko nepaliestas.

O gal "valstybininkų" kla
no niekad nebuvo, tai tik prie
laidos, fikcija? Tada ir pulki
ninko auka būtų beprasmė? 
Bet tai ir siekė įrodyti Seimo 
tyrimo priešininkai, šmeižda
mi pulkininką po mirties ir 
drabstydami purvais, persekio
dami visus, kurie bandė aiškin
tis, kam trukdė V.Pociūnas 
Lietuvoje, kas j į  ištrėmė į mir
tį Baltarusijoje? O ypač buvo 
naikinami tie, kurie bandė tęs
ti V.Pociūno kovą su "valsty
bininkų" klanu (išmesti į gat
vę Lietuvos kontržvalgybos 
vadovai). Ta kova - savotiškas 
V.Pociūno testamentas. Ar yra 
dar Lietuvoje j į  kam vykdyti?

“LŽ” ryžosi grįžti prie šios 
temos ir parodyti, su kokia ga
lybe susigrūmė V.Pociūnas. Ir 
pulkininkas tai žinojo, norėjo, 
kad visi sužinotų. Tačiau ar no
rime žinoti mes? Publikacijai 
pasitelkiama tiek oficiali - Sei
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto tyrimo pa
skelbta medžiaga, tiek neofi
cialūs šaltiniai, kiek tai leidžia 
įstatymas. “LŽ” neabejoja, kad 
anksčiau ar vėliau - gal po rin
kimų? - Seimo nutarimas bus 
įvykdytas ir parlamentui bus 
pateiktos tos Valstybės saugu-

I.
mo departamento (VSD) Kon
tržvalgybos valdybos pažy
mos, kurių įvadas ir galėtų bū
ti šis tyrimas.

LIUDININKAI
Iš Seimo Nacionalinio sau

gumo ir gynybos komiteto par
lamentinio Valstybės saugumo 
departamento veiklos tyrimo 
medžiagos. Liudija buvęs sau
gumo pareigūno V.Pociūno 
viršininkas L in a s  P e t r o n is : 
"Tai čia antras atvejis, kai Vy
tą  mačiau tokį nesavą, juodą. 
Paskambino, sako: galiu atva
žiuoti? Vasara buvo. Matyt, 
mėnuo, pusantro ar du iki žū
ties... Atvažiavo, papasakojo 
(iš VSD atleisto pareigūno) is
toriją. Sako: viskas, man trū
ko - aš daugiau nebegaliu, ir 
viską padarysiu, kad visi vis
ką žinotų. Taip pasakė ir pas
kui po pusantro mėnesio tas 
įvyko. Tai antrą kartą gyveni
me šaltas prakaitas per nugarą 
nubėgo."

Iš saugum o pare igūno  
V.Pociūno kurso draugo ir bu
vusio VSD pareigūno, Myko
lo Romerio universiteto profe
soriaus K ę s tu č io  M a s iu l io  
viešo liudijimo: "Susitikome 
2006 metų vasarą. Jis atvažia
vo pas mane į namus. Atsisa
kė vyno, žmonos pagaminto 
valgio. Mes dviese, palikę te
lefonus, išėjome į sodą, atsi
sėdome ir čia dvi valandas jis 
pasakojo siaubingus dalykus 
apie valstybės užvaldymą. Su
pratau, kad jis yra apčiuopęs

pakankamai didelį tinklą žmo
nių, kurie veikia prieš Lietu
vą, kad tie žmonės daro įtaką 
ir VSD vadovybei, kad jis ta
po labai nepageidaujamas ir 
jiems trukdantis žmogus. In
formacija buvo plati: ir apie 
"Itera Lietuvą", "Stella vitae" 
- iki "Dujotekanos" veikusias 
dujų bendroves, apie jų  tin
klus, jų  įtaką žiniasklaidai ir 
politikams. Stebėjausi visišku 
VSD neveiklumu. Jis kalbėjo 
apie "Dujotekanos" galus, ku
rie ėjo per valstybės pareigū
nus į žiniasklaidą, į politikus. 
Toksai voratinklis, kuris raiz
gė Lietuvą, j ą  smaugė ir ban
dė ją  naikinti. V.Pociūnas ne
pasitikėjo savo vadovybe ir 
prezidentūra. Jis ieškojo kon
taktų su žmonėmis, kuriais dar 
pasitikėjo, ir aiškinosi, kąjam  
daryti. Jis nebegalėjo pasi
kliauti nei savo darboviete, nei 
kertiniais politikais, o valsty
bė užvaldoma. K ąjam  daryti? 
K ą daryti karininkui, matan
čiam tokius baisius procesus ir 
žinančiam, kad jo  vadovybė 
yra į tai įvelta, kad net aukš
čiausi valstybės pareigūnai, 
valstybės vadovai taip pat gali 
būti įvelti. Matyt, vienintelis 
šiaudas, už kurio dar galima 
tvertis, yra spauda. Ir jis ėjo 
pas artimiausius draugus ieš
kodamas pritarimo tokiam sa
vo keliui. Po mūsų pokalbio 
praėjo maždaug savaitė. Aš iš
važiavau į Vokietiją ir ten bū
damas sužinojau apie jo  mir

tį."
Iš Valstybės saugumo de

partamento Kontržvalgybos 
valdybos Ketvirtojo skyriaus 
viršininko K a sty č io  B r a ziu lio  
liudijimo Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetui: 
"Valdyboje yra atliekamas ty
rimas, labai svarbus tyrimas. 
Tiek mano tiesioginio viršinin
ko, tiek ir mano manymu, šis 
tyrimas yra kur kas svarbesnis 
nei Jurijaus Borisovo ar Vik
toro Uspaskicho atžvilgiu, to
dėl kad sukurta sistema yra 
veikianti, ji  yra valstybė vals
tybėje, nepriklausomai nuo po
litinių vėjų, politiniųjėgų, esa
mų valdžioje. Mes šitą suvo
kėme ir supratome. Dėl šio ty
rimo iškilo didelė grėsmė būti 
atskleistai tai sistemai, kuri yra 
sukurta šitų žmonių. Didelė 
grėsmė sužlugti šiai sistemai."

"MŪSŲ ŽMOGUS"

"Valstybininkai" - tai kla
ninės prigimties grupė asme
nų, kuriuos sieja nuolatiniai 
tarpusavio ryšiai, vaidmenų ir 
užduočių tarp grupės narių pa
siskirstymas, egzistuoja aiški 
hierarchinė grupės struktūra, 
aukštas jos organizavimo ly
gis. Ši grupė taip pat yra išvys
čiusi ekstensyvų palaikymo 
tinklą. Grupuotėje didžiausią 
autoritetą tarp jos narių turi A l
b in a s  J a n u šk a .

A.Januška gimė 1960 m. 
Sarapiniškėse, Tauragės rajo
ne. 1978-1980 m. studijavo 
Vilniaus universitete, 1980
1983 m. Leningrado universi
tete. 1983-1990 m. - Taikomo
sios enzimologijos instituto 
vyr. mokslinis bendradarbis. 
1990-1992 m. - Aukščiausio
sios Tarybos-Atkuriamojo Sei

mo deputatas, Užsienio reika
lų komisijos pirmininko pava
duo to jas. N eprik lausom os 
valstybės atkūrimo akto signa
taras. 1992-1993 m. - Užsie
nio reikalų ministerijos Vaka
rų Europos skyriaus vedėjas, 
Politikos departamento direk
torius, 1993-1998 m. užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas. 
Nuo 1998 m. - Lietuvos Res
publikos prezidento  Valdo 
Adamkaus patarėjas naciona
linio saugumo ir užsienio po
litikos klausimais. 2003-2006 
m. vėl dirbo Užsienio reikalų 
ministerijoje, buvo ambasado
rius ypatingiems pavedimams, 
URM sekretorius. Nuo 2006 
m. lapkričio 20 d. - ministro 
pirmininko Gedimino Kirkilo 
patarėjas. Turi nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus di
plomatinį rangą.

A.Januška yra mįslinga as
menybė. Iki galo neištirti jo  ry
šiai su įvairiom is užsienio 
struktūromis, taip pat kontak
tų su Sovietų Sąjungos slaptų
jų  tarnybomis pobūdis, jo  in
teresai. A.Januška visada sie
kė likti šešėlyje, tačiau šis as
muo yra su didesne ar mažes
ne įtaka dalyvavęs beveik vi
suose svarbiausiuose politi
niuose procesuose. Ypač jo  įta
ka sustiprėjo 1998 m. A.Januš- 
kai priskirtinas "valstybinin
kų" klano organizavimas: pa
sirinko asmenis, turėsiančius 
veikti šioje grupuotėje, sutel
kė narius bendrai veiklai, pa
skirstė pagal atliekamus vaid
menis ir juos nukreipė klano 
tikslams siekti, rengė ir rengia 
šios grupės veiklos planus.

Šio klano veikla yra nuola
tinio ir sisteminio pobūdžio.

(Bus daugiau)

bernardinai.lt
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS IŠKILMINGOS 
APEIGOS

S.m. kovo 22 d. Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje - Cleve
land, Ohio įvyko mums vi
siems žinoma prieš Sv. Vely
kų dienos apeigos "Sv. Velykų 
budėjimas". Sis svarbus baž
nytinis įvykis buvo skirtingas 
nuo visų praeities šios šventės 
apeigų vykusių Sv. Jurgio baž
nyčioje kadangi čia buvo rei
kalaujama pastangų bei daly
vavimas parapijiečių dviejų 
skirtingų kultūrų, būtent Sv. 
Jurgio lietuvių ir St. Francis 
(hispanic).

Sios apeigos prasidėjo 8:30 
v.v. kurios buvo pravestos Sv. 
Jurgio klebono kun. Joseph 
Bacevice pavaduojamas St. 
F rancis parap ijo s  dekano 
Frank Lozada, vienos kluop- 
čiutės trijų muzikalinės grupės 
pravedėju iš St. Francis bažny
čios (2 gitarai ir dainininkės).

Apeigos prasidėjo gale baž
nyčios su būdingais šventės 
apeigų skaitymais, uždegimas 
"paschal candle" nuo kurios 
visi dalyviai užsidegė savo as
meniškas žvakutes, po proce-

D o k u m e n tin is  f ilm a s "The Singing Revolution", yra apie 
giedojimą Estijos himno Estų Dainų Sventės metu, komunistų 
laikais.

Filmas yra estų kalba su anglų kalbos antraštėmis. Jis bus 
rodomas balandžio 19 d. 7:20 v.v. ir balandžio 20 d. 4 v.p.p. 
The Cleveland Institute ofArt Cinematheque - 11141 East Blvd., 
Cleveland, OH, kuri yra prieš Clevelando meno muziejų. Įėji
mo kaina 8.00 dol. Dirvos inf.

V O K I E T I J A

VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOJE 

KARNAVALAS
Vasario 4-osios visi moki

niai laukė ruošdami kaukes, 
bet labiausiai šurmuliavo vie
nuoliktokai, kurie jau  penkta
dienį papuošė bendrabučio sa
lę spalvotomis girliandomis ir 
balionais. Jie rūpinosi muzika, 
vakaro programa, kvietimais, 
Užgavėnių valgiais ir gėrimais.

Pilna salė prigužėjo visokių 
persirengėlių, jų  tarpe net to
kių, kurių po kauke ir atpažin
ti negalėjai.

Daug juoko ir katučių su
laukė nuotaikinga vakaro pro
grama, kurią vedė Christina 
Frick ir Vytautas Račys.

Sudeginus Morę ir išvarius 
iš kiemo nusibodusią žiemą, 
visi grįžo iš parko laukti kito 
kulminacinio taško - geriausių 
kaukių apdovanojimo. Prizus 
gavo devynios pavienės ir gru
pinės kaukės. Dvi pirmąsias 
vietas užėmė: Miriam Angert 
iš aštuntosios klasės, persiren
gusi orientalinių šokių atlikė
ja, Lukas Krause, persirengęs 
mergaite ir Pietų Amerikos lie
tuvaitės iš 13 b klasės, persi
rengusios katyčių pulku.

Pavalgę Užgavėnių blyną, 
visi dar ilgai šoko tą  vakarą su
rengtoje diskotekoje.

sijos tvarka ėjo į suolus ir po 
to prasidėjo Sv. Mišios.

Sv. Mišios buvo laikomos 
anglų bei ispanų kalba, muzi- 
kalinė dalis taip  pat buvo 
lanksti, pagrindinis pamoks
las buvo dekano Frank Loza
da ispanų kalba. Įdomu buvo 
klausyti kleb. Joseph Bacevi- 
ce pravedant kai kurių M išių 
dalis ispanų kalba be abejo 
mes visi Sv. Jurgio parapijie
čiai vertinam jo  kalbų talen
tingumą.

Labai buvo malonu matyti 
kad į Sv. Mišias atvyko apie 
60 žmonių pamatyti bei patirti 
skirtingų kultūrų apeigas.

Po Sv. M išių parapijos sa
lėje vyko pabendravimas su 
kavute, arbatėle ir skanumy
nais paruošta Sv. Jurgio para
pijos tarybos. Yra įdomu kad 
pabendravimo laiku buvo gir
dėta kad abiejų parapijiečių at
garsiai dėl nedalyvavimo vy
resnio amžiaus ir be abejo jau
nesnių tas pats. Apeigų laikas 
nepriimtinas???

Algirdas V. Matulionis

ATVIRŲ DURŲ DIENA
2008 m. vasario 9 d. Vasa

rio 16-osios gimnazijoje vyko 
atvirų durų diena. Sis renginys 
organizuojamas kiekvienais 
metais. Gausiai susirinkusius 
svečius pasveikino mokyklos 
direktorius A. Smitas. Po di
rektoriaus kalbos ir tėvų komi
teto atstovės Lenz svečiams 
koncertavo mokyklos muzi
kantai, vadovaujami muzikos 
mokytojo G. Ručio. Svečiai 
taip pat klausėsi dainos anglų 
kalba, kurią atliko 5-8 klasių 
moksleiviai, parengti anglų k. 
mokytojos M. Smitienės ir dai
nos prancūzų kalba, kurią pa
dainavo 5-11 klasių mokslei
viai, parengti prancūzų k. mo
kytojos B. Heidt. Po muziki
nės program ėlės m okyklos 
mokytojai pristatė savo dėsto
mus dalykus ir direktorius ma
loniai pakvietė visus apžiūrėti 
gimnazijos. Svečiai galėjo su
sipažinti su mokykla: R. Buch- 
senstein rodė filmus apie mo
kyklos gyvenim ą ir darbą. 
C hem inius bandym us d e 
monstravo mokytoja L. Manz 
su mokiniais. M atematinius 
žaidimus paruošė matematikos 
mokytoja R. Vomberg. Dailės 
mokytoja J. Lemkienė suren
gė gražią mokinių darbų paro
dą. Rankdarbių parodą paruo
šė I. Zacharias. Vokiečių k. 
mokytojos A. Parsa ir S. Cas-

C H I C A G O ,  IL

T h eo d o re  D u b o is  k a n ta 
ta  "Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai" inscenizuota bu
vo atlikta Svč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje kovo 15 d. 
vakarą. Pirmą kartą tokio po
būdžio šis kūrinys buvo puikiai 
surežisuotas ir solistų gerai at
liktas. Solo partijas giedojo 
sopranas Mary Bergman, me- 
zosopranas Karen Canty, teno
ras Marco Pena, baritonas Le
onard Pacek. Vargonais grojo 
Walter W hitehouse, giedojo 
choras ir grojo nedidelis or
kestras. Kristaus kančios sce
nos buvo atliktos prie altoriaus 
ir bažnyčios takuose. Tai ka
talikiška šokio ir teatro grupė 
"Mažosios gėlės". Sią grupę 
suorganizavo ir jai vadovauja 
Simoneta Giedraitytė-Pacek, 
kurios tėvas Antanas Giedrai
tis daugel metų buvo šios lie
tuvių parapijos vargonininkas. 
Žiūrovus stebino puikus atli
kėjų pasiruošimas, nes visa bu
vo suderinta su kantatos mu
zika. Specialiai tenka išskirti 
Scott Hansen, jauną matema
tikos mokytoją, kuris atliko Jė
zaus vaidmenį, nuo Alyvų dar
želio iki nukryžiavimo. Dievo 
Motinos M arijos rolę atliko 
Emma Santschi. Artistais bu
vo ir Marija Magdalena, šv. Jo
nas, šv. Veronika, Juozapas iš 
Arimatėjos, Nikodemas, Pilo
tas, šv. Simonas Kirenietis, 
moterys ir apaštalai. Klausyto-

sel pristatė kai kurių vokiečių 
autorių knygas o taip pat trum
pai supažindino svečius su vy
resniųjų klasių vokiečių k. pa
mokų medžiaga. "Biologijos 
pojūčių stotelėje" svečiai kar
tu su 5-6 klasių mokiniais, pa
rengtais mokytojų A. Gunther 
ir H. Herbelio, ragaudami įvai
rius valgius, galėjo patikrinti 
savo skonio receptorius. Ber
niukų bendrabučio foje moky
tojos E. Meikienė, M. Bischoff 
ir M. Schafer talkininkaujant 
"Globėjų" būrelio m okslei
viams vaišino svečius kava ir 
pyragais. Skanaudami pyragus 
ir gerdami kavą bendrabučio 
salėje įrengtoje kavinėje, sve
čiai galėjo pasižiūrėti filmą 
apie Europos būrelio, kuriam 
vadovauja m okytoja dr. G. 
Hoffmann, veiklą. Taip pat 
svečiai galėjo paragauti ir 
prancūziškų lietinių "crepes", 
kuriuos kartu su savo moki
niais kepė prancūzų k. moky
toja. Svečiams biblioteką pa
rodė B. Lipšienė, o koplyčią - 
D. Subačius. Lydimi mokyto
jo  R. Tesnau svečiai užkopė į 
pilies bokštą, iš kurio galėjo 
pasigrožėti miestelio apylinkė
mis ir nuostabia Bergstrasės 
panorama.

STALO TENISO 
TURNYRAS

Dvi savaites bendrabučio 
fojė tęsėsi stalo teniso turny-

jai reiškė audringą dėkingumą 
visiems vadovams ir atlikė
jams.

L ietu v o s d u k terų  d ra u g i
ja  tęsia savo nuostabią veiklą 
Č ikagoje. Suruoštą m etinę 
šventę pradėjo pirmininkė Gra
žina Viktorienė. Gausiai daly
vavusiems vakarienėje ji  papa
sakojo, kad nori padėti keturių 
metų mergaitei, kuriai reikalin
gos kelios rimtos operacijos, 
nes viena kojytė yra trumpes
nė. Vakaro programą vedė Al- 
vita Kerbelienė. Meninę pro
gramą atliko pianistė Rasa Vit
kauskaitė, paskambinusi 5 kū
rinius, jų  tarpe M. K. Čiurlio
nio ir Balio Dvariono. Ji - M. 
K. Čiurlionio menų mokyklos 
auklėtinė, jau koncertavusi Eu
ropos kraštuose ir Amerikoje, 
laimėjusi 8 tarptautinius kon
kursus ir 6 respublikinius pia
nistų konkursus. Ji sako, kad jos 
svajonė pasiekti to, ko pasiekė 
M ūza Rubackytė. Lietuvos 
dukterys savo labdarybės dar
bais stebina mus - jos savo ren
giniais telkia lėšas vargšams 
lietuviams, kurie dėl įvairiau
siu priežasčių neturi lėšų net pa
valgyti, arba, kai miršta nėra 
kam juos palaidoti, tai dukte
rys pasirūpina jų  laidotuvėmis. 
Įdomu būtų sužinoti, kiek jos 
jau yra palaidojusios beturčių 
nelaimingų lietuvių?

L os A n g e les  d ra m o s sa m 

b ū r is  atveža į Čikagą dviejų 
veiksmų komediją "Reikia ar
klio". Spektaklis bus balandžio

ras, prasidėjęs sausio 28 d. Sį 
kartą varžybas ėmėsi organi
zuoti studentai iš Vilniaus pe
dagoginio universiteto  Vy
tautas Dovydaitis ir Edgaras 
B arodica, kurie šiuo m etu 
gimnazijoje atlieka pedago
ginę praktiką. Turnyre varžė
si dvi dešimtys žaidėjų dve
jose grupėse. Laimėtojai pa
aiškėjo vasario 13 d. sureng
tame pusfinalyje bei finale. 
Berniukų grupėje nugalėtoju 
tapo  L. B a tv in is  iš P ie tų  
Amerikos. Antroji vieta ir si
dabro medalis atiteko E. Vis- 
kontui, trečia vieta J. Krau
zei. M ergaičių grupėje aiški 
turnyro laimėtoju buvo A. Zi- 
zas, taip pat iš Pietų Ameri
kos. A ntrąja turnyro rakete 
paskelbta G. Vasiliauskaitė ir 
trečioji vieta atiteko V. M ar
tinez.

VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJA

BENDRADARBIAUJA SU 
VILNIAUS PEDAGOGINIU 

UNIVERSITETU
Vilniaus pedagoginis uni

versitetas ir Vasario 16-osios 
gimnazija pasirašė bendradar
biavimo sutartį. Universitetas 
įsipareigoja moksleiviams ir 
dėstytojams teikti informaci
ją  apie studijas universitete, 
kviesti gimnazijos m okslei
vius ir dėstytojus į Universi
teto Atvirų durų dienas, į Uni

6 d. Jaunimo centro salėje. Bi
lietai gaunami ir prie įėjimo į 
salę.

L ietu v ių  rašy to jų  d ra u g i
jo s  2007 metų literatūrinės pre
mijos įteikimas įvyks balandžio 
13 d., 2 val. po pietų, Čiurlio
nio galerijoje. Siemet premija 
paskirta rašytojai Danutei Bin- 
dokienei, o premijos mecenatė 
yra Nelia Paulauskaitė, Lietu
vių operos choro narė.

A k tore A u d re  B u d ryte  ko-

vo 27 d. meno mylėtojus pa
kvietė į naują monospektaklio 
"Une Baye" pastatymą (režisie
rė ir atlikėja -  Audrė Budrytė). 
"Une Baye" -  tai tikra garsios 
lietuvių aktorės Uršulės Babic- 
kaitės-Graičiūnienės gyvenimo 
istorija. Atradusi savyje artis
tės talentą, Une keliauja į Ru
siją, JAV ir Prancūziją. Kaunan 
grįžta Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse. Savo gyvenimo ke
lią baigia Lietuvoje.

versitete organizuojamas me
no, kultūros, mokslo ir sporto 
dienas, stovyklas ir konferen
cijas ir siųsti studentus atlikti 
pedagoginę praktiką į gimna
ziją. Vasario 16-osios gimna
zija įsipareigojo kasmet pri
imti pedagoginei praktikai 
Universiteto studentų, kartu 
su Universitetu parengti prak
tikos užduočių program ą ir 
sudaryti sąlygas j į  vykdyti bei 
išstudijuoti Heidelbergo pe
dagoginės aukštosios mokyk
los galimybes dalyvauti šiame 
bendradarbiavime.

Sausio 7 d. pagal šią sutar
tį atvyko pirmieji du studentai 
- Vytautas Dovydaitis ir Edga
ras Barodica dešimties savai
čių praktikai. Abu yra ketvirto 
kurso studentai ir ruošiasi dės
tyti vokiečių kalbą. Jie tuoj pat 
atvykę pilnai įsijungė į darbą: 
lankė pamokas, stebėjo moky
tojų darbą ir patys pradėjo mo
kytojauti. Abu apsigyveno mo
kinių bendrabutyje ir su mo
kiniais dirba ir laisvalaikio me
tu bendrabutyje: padeda jiems 
ruošti namų darbus, praveda 
visokiausius užsiėmimus. Stu
dentai ne tik patys įgyja nau
dingos darbo patirties, bet la
bai daug padeda mokytojams 
ir mokiniams, kurie juos labai 
myli ir mieliausiai norėtų, kad 
studentai liktų visam laikui.

V16gim-info
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Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus sveikinasi su Vokietijos Federacinės Respublikos prez. 
Horst Kohler Baltijos kultūros metų „Essentia Baltica“ atidaryme Berlyne.Toliau Latvijos Respubli
kos prez. Valdis Zatlers ir Estijos Respublikos parlamento pirm. Ene Ergma. www.president.lt

LIETUVA UZ UKRAINOS NARYSTĘ 
NATO SĄJUNGOJE

V iln iu s , kovo 27 d. Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus vertina Uk
rainos ryžtą žengti euroatlan- 
tinės integracijos keliu ir tei
gia, jog  Lietuva ir toliau rems 
jo s  pastangas siekti NATO 
"N arystės veiksm ų plano". 
Tai jis  pabrėžia laiške Ukrai
nos prezidentui Viktor Juš- 
čenka.

"Ukrainos paraiška daly
vauti NATO "Narystės veiks
mų plane" sustiprino Jūsų ša
lies euroatlantines aspiracijas, 
- rašo prezidentas V. Adam
kus. - Džiugu matyti politinę 
valią, aiškiai išreikštą oficia
liai kreipiantis į NATO gene
ralinį sekretorių".

U krainos prezidentas V. 
Juščenka, vyriausybės vadovė 
Julija Timošenko ir parlamen
to pirmininkas Arsenijus Jace- 
niukas yra parašę laišką NA-

TO generaliniam sekretoriui 
Jaap de Hoop Scheffer, kuria
me pareiškė viltį, kad Ukraina 
balandžio pradžioje Bukareš
te vyksiančiame NATO viršū
nių susitikime galės prisijungti 
prie narystės NATO veiksmų 
plano, primena ELTA.

Lietuvos vadovas pasvei
kino nuoseklias Ukrainos pa
stangas visose srityse įgyven
dinti būtinas reformas, kurių 
pažanga galiausiai ir lems šios 
šalies euroatlantin ių  siekių 
sėkmę.

"Ypač sveikinu aktyvų Uk
rainos vaidmenį stiprinant vi
so regiono saugumą ir svarų 
Ukrainos įnašą į NATO vyk
domas tarptautines operaci
jas. Esu tikras, jog Ukrainos 
ir NATO bendradarbiavimas 
ateityje tik stiprės", - rašoma 
prezidento V. Adamkaus laiš
ke.

Šalies vadovas patikino Uk
rainos prezidentą, kad Lietuva 
visada rėmė ir neabejotinai to
liau rems Ukrainos pastangas 
siekti "Narystės veiksmų plano" 
NATO Bukarešto susitikime.

"Nepriklausomai nuo to, 
kada sąjungoje bus pasiektas 
susitarimas dėl Ukrainos da
lyvavimo "Narystės veiksmų 
plane", Lietuva yra pasirengu
si visokeriopai padėti Ukrai
nai kuo geriau pasiruošti bū
simai narystei NATO. Esu įsi
tikinęs, kad šis strateginis pa
sirinkimas geriausiai atitinka 
tiek Ukrainos, tiek regiono, 
tiek ir visos euroatlantinės 
bendruom enės saugum o ir 
stabilumo interesus", - tvirti
na prezidentas V. Adamkus.

Šalies vadovas, pasak Pre
zidento spaudos tarnybos pra
nešim o, pakvietė U krainos 
prezidentą šių metų gegužės 
mėnesį su atvykti į Lietuvą su 
oficialiu vizitu. LRT

RAGINA MINISTRĄ P. VAITIEKŪNĄ  
GINTI LIETUVOS ŽURNALISTUS

V iln iu s , kovo 26 d. Seimo 
Tėvynės sąjungos frakcijos 
nariai Audronius Ažubalis ir 
Emanuelis Zingeris, reaguo
dami į įvykius Minske, tvirti
na, kad Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Petras Vaitie
kūnas turi nedelsdamas išsi
kviesti Baltarusijos Respubli
kos ambasadorių Lietuvoje ir 
pareikšti griežtą protestą dėl 
neteisėtų Baltarusijos parei
gūnų veiksmų prieš Lietuvos 
televizijos žurnalistus.

Politikų nuomone, minist
ras turi pareikalauti, kad žur
nalistų turi būti atsiprašyta, 
grąžinti vaizdo įrašai, kom 
pensuota už apgadintą TV ka
merą. "Taip pat turi būti aiš
kiai pasakyta, kad L ietuva 
netoleravo ir netoleruos tokio 
elgesio  su L ietuvos p ilie 
čiais", - teigia A. Ažubalis.

Seimo narių duomenimis, 
antradienį Baltarusijos pajė-

gos išvaikė ir suėmė apie 
šim tą Minske rengto Laisvės 
d ienos m inėjim o dalyvių . 
Kaip pranešė Lietuvos tele
vizija, trumpam buvo sulai
kyti ir nugabenti į m iliciją ir 
LTV "Panoramos" žurnalis
tai, apgadinta jų  kamera, at
imta kasetė su nufilmuotais 
jėg o s s tru k tū rų  veiksm ais 
prieš demonstrantus.

Seimo nariai taip pat ap
gailestauja, kad trečiadienį 
vykusiame Užsienio reikalų 
kom iteto posėdyje užsienio 
reikalų ministras P. Vaitiekū
nas neatsakė, ar reaguos į to
k į Baltarusijos valdžios išpuo
lį. "Jo pasakytos frazės "Mes 
svarstysim..." tikrai nepakan
ka", - mano Seimo Tėvynės 
sąjungos frakcijos nariai.

Kovo 25-ąją Baltarusijo
je  buvo minimas Nepriklau
somybės paskelbimo 90-me- 
tis. LRT

APTARTI ENERGETINIO 
SAUGUMO KLAUSIMAI
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

parlamentų Ekonomikos komi
tetų nariai Vilniuje aptarė ener
getinio saugumo klausimus.

Kovo 31 d. trijų šalių parla
mentarai vertino energijos tieki
mo saugumo galimybes ir rea
lybę bei aptarė naujos Ignalinos 
atominės elektrinės statybos rei
kalus, analizuos trišalių spren
dimų energetikos srityje priėmi
mo klausimus.

Balandžio 1 d. parlamenta
rai lankėsi Ignalinoje, kur susi
pažino su Ignalinos atominės 
elektrinės veikla ir perspektyvo
mis bei numatoma naujosios Ig
nalinos atominės elektrinės sta
tytos aikštelės teritorija, tai pat 
apžiūrėjo antrojo reaktoriaus 
bloką. bernardinai.lt

20 0 4  m . kovo  2 9  d ien ą  Lie
tuva tapo pilnateise NATO na
re. NATO saugoma Lietuva 
šiandien ir pati yra saugumo 
kūrėja.

L I E T U V A  IR  P A S A U L I S

Įtak in go  b ritų  sava itrac io  The Economist padaliniui sukriti
kavus „Leo LT“, premjeras Gediminas Kirkilas sako neišgirdęs 
nieko nauja. G. Kirkilo teigimu, visa tai jau labai plačiai rašė ir 
komentavo Lietuvos spauda ir šio projekto oponentai, praneša Lie
tuvos radijas. Kaip skelbiama, The Economist nacionalinį inves
tuotoją vertina kaip nenaudingą Lietuvos gyventojams, o G. Kirki
lo ir kitų projekto kūrėjų taktikąjį įgyvendinant pavadino sovieti
ne. Tuo metu Vyriausybės derybininkas su ES dėl Ignalinos AE 
darbo pratęsimo Aleksandras Abišala pripažįsta, kad The Econo
mist analizės padalinys yra rimtas, tačiau tam neteikia didesnės 
reikšmės. „Tai nėra nei [Europos] Komisija, nei Europos Vadovų 
Taryba, nei Jungtinės Tautos. Kiekvienas turi teisę į savo nuomo
nę“, -  mano jis.

P aryžiu je  posėd žiavęs Europos Tarybos Parlamentinės Asam
blėjos (ETPA) Aplinkosaugos, žemės ūkio ir regioninių reikalų 
komitetas patvirtino parlamentaro Gedimino Jakavonio parengtą 
preliminarų rezoliucijos projektą dėl Baltijos jūroje palaidoto che
minio ginklo. Apie tai informavo Lietuvai ETPA atstovaujantis Sei
mo narys G. Jakavonis. "Nuo birželio po ETPA nuolatinės komisi
jos patvirtinimo šios rezoliucijos rekomendacijos bus privalomos 
visoms narėms", - sakė ETPA paskirtas ekspertas, pranešimo apie 
palaidoto cheminio ginklo grėsmes Baltijos jūroje autorius parla
mentaras G. Jakavonis.

P a g a l E T P A  reg lam en tą  šios rezoliucijos ir aiškinamojo me
morandumo projektas gali būti pildomas iki balandžio vidurio. Po 
to dar kartą j į  su pastabomis ar be jų  tvirtins minėtas Asamblėjos 
komitetas ir tada galutinis variantas bus teikiamas ETPA nuolati
nei komisijai. "Įsigaliojus rezoliucijai dėl palaidoto cheminio gin
klo Baltijos jūroje, valstybės šią problemą turės spręsti globaliai. 
Taip pat iš naujo ir šįkart atidžiau bei atsakingiau įvertinti pavojus, 
kurie kyla dėl cheminių ginklų, esančių palei dujotiekio maršrutą. 
Be to, valstybės bus įpareigotos parengti specifinius veiksmų pla
nus kiekvienai vietai, kur palaidoti cheminiai ginklai", - ETPA re
zoliucijos projekto esmę komentavo Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto pirmininko pavaduotojas G. Jakavonis.

2003  m . Jū rin ių  tyrim ų  cen tro  d u o m en im is , Lietuvos eko
nominėje zonoje palaidoto cheminio ginklo vietoje jūros gylis svy
ruoja nuo 84 iki 126 m. Šis rajonas yra ant Klaipėdos-Ventspilio 
plynaukštės šlaito. Giliausioje šiaurinėje ir šiaurės vakarinėje ra
jono dalyje dugno paviršių dengia smulkiaaleuritinio dumblo nuo
gulos, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 50 cm.Centrinėje ir pietinė
je  dalyje - smėlio nuosėdų storis neviršija 10 cm, pietrytinėje daly
je  - iki 1 cm.

L ietu v o je  ren g iam asi ratifikuoti Europos Sąjungos ir JAV 
susitarimą dėl aviacijos keleivių duomenų perdavimo Jungtinėms 
Valstijoms. Vyriausybė nutarė kreiptis į Lietuvos prezidentą su 
prašymu pateikti Seimui ratifikuoti ES ir JAV susitarimą dėl oro 
transporto kompanijų atliekamo keleivių duomenų įrašo (PNR) 
duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus sau
gumo departamentui. Susitarimas reglamentuoja aviakompanijų 
atliekamą keleivio duomenų įrašo duomenų tvarkymą ir perdavi
m ą JAV vidaus saugumo departamentui. Šis susitarimas priimtas 
JAV iniciatyva siekiant veiksmingiau kovoti su terorizmu. Susi
tarimu nustatyti PNR duomenys, kuriuos prašo pateikti JAV tar
nybos, apima asmens duomenis, kurių apsaugą numato tiek Lie
tuvos, tiek ES teisės aktai. Lietuvai ratifikavus ES ir JAV susita
rimą dėl oro transporto kompanijų atliekamo PNR duomenų tvar
kymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departa
mentui, bus sudarytos prielaidos veiksmingam bendradarbiavi
mui tarp ES ir JAV kovojant su terorizmu bei tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu. Tiesioginės reikšmės Lietuvai šis susitarimas 
neturės, nes Lietuvos aviakompanijos nevykdo tiesioginių skry
džių į JAV ir duomenų apie oro transportu vykstančius keleivius 
nerenka.

D ra u g išk u  v iz itu  į  L ie tu v ą  atplaukė NATO kovinių laivų 
junginio fregatos iš JAV ir Vokietijos. Krašto apsaugos ministe
rijos duomenimis, fregatos švartavosi Klaipėdos uoste prie Krui
zinių ir karo laivų krantinės. Laivus pasitiko Lietuvos kariuome
nės Karinių jūrų pajėgų (KJP) karo laivų flotilės vadas koman
doras Arūnas Mockus bei KJP pučiamųjų instrumentų orkestras. 
Iš karto po sutikimo ceremonijos prie karo laivų buvo surengta 
spaudos konferencija, kurios metu į žurnalistų klausimus atsakė 
laivų vadai ir Lietuvos KJP atstovai. Vizito Klaipėdoje metu nu
matomi vyko susitikimai su Klaipėdos miesto meru Rimantu Ta
raškevičiumi, apskrities viršininku Vytautu Rinkevičiumi ir KJP 
vadu flotilės admirolu Kęstučiu Macijausku. Svečiams parengta 
ir kultūrinė programa: daugiau nei 400 JAV ir Vokietijos jūrinin
kų turėjo galimybę susipažinti ne tik su Klaipėda, bet ir jos apy
linkėmis. Be to, Lietuvos KJP ir svečiųjūrininkai išmėgino jėgas 
krepšinio ir futbolo aikštelėse.

http://www.president.lt
bernardinai.lt
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ŠIUOLAIKINĖ LIETUVIŲ LITERATŪRA DAŽNAI 

N E G E R B IA  SK A ITY TO JO

LIETUVOS ARTISTŲ KŪRYBOS ŠVENTĖ

Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto Šiuolaikinės 
literatūros skyriaus vedėja ha
bilituota daktarė Jūratė Sprin- 
dytė pastebi, kad šiuolaikinės 
lietuvių literatūros bendros 
tendencijos - vyraujanti nepa
garba skaitytojui ir pasakoto
jo  nekompetencija, pirmiausia 
kalbos lygiu ir pasaulio vaiz
davimu.

Apžvelgusi optimistinį pra
ėjusių metų lietuviškų knygų 
derlių, literatūrologė suskai
čiavo, kad originaliosios gro
žinės literatūros 2007 metais 
išleista 450 knygų suaugu
siems (neskaitant 130 knygų 
vaikams), tačiau tik apie 125 
knygas esą verta skaityti, tai 
esanti "normali literatūra".

J. Sprindytė sako, kad apie 
10 knygų iš tų  450 yra publi
cistika, atsiminimai - tai tokios 
knygos, kaip Romualdo Ozo
lo "Metafizinis dienoraštis" ar
ba Rapolo Šaltenio "Mokyto
jo  užrašai", Vito Areškos "Ku
melė Emilija" ir panašios. 24 
pernai išleistos knygos - pakar
toti, dažniausiai klasikos, lei
dimai - tai Juozas Baltušis, 
Bernardas Brazdžionis, Henri
kas Radauskas, taip pat jau  mi
rę jaunesnės kartos autoriai Ri
čardas Gavelis, Jurgis Kunči
nas, Jurga Ivanauskaitė. 90 
knygų išleido žinomi autoriai, 
dar 40 knygų priskiriamos po
puliariajai literatūrai: fantasti
ka, detektyvai, vadinamoji mo
terų literatūra, kurios pasipylė 
kaip iš gausybės rago.

Sociologiniai duomenys ro
do, kad tik 5 procentai Lietu
vos visuomenės skaito knygas, 
iš jų  net 4,5 proc. skaito Elenos 
de Strozzi, Jonės Balčiūnaitės, 
Daivos Vaitkevičiūtės, Edmun
do Malūko ir kitų tokio tipo ra
šytojų knygas, kurių atžvilgiu

J. Sprindytė yra labai kritiškai 
nusiteikusi: "Perskaičiau jų  
naujausias knygas ir neturiu ką 
apie jas pasakyti. Prastos kny
gos ir taškas".

Literatūrologė klausia, kaip 
skaitytoją mokyti skaityti rim
tą  literatūrą? "Gal skaitymo 
metais reikia mokyti žmones 
skaityti tas rimtąsias knygas, 
p ratin ti prie sudėtingesnio 
teksto, nes dabar dominuoja 
knygos ant grafomanijos ribos 
ir tikriausiai yra labai gausiai 
skaitomos", - svarsto moksli
ninkė.

J. Sprindytė sako atsigavu
si skaitydama Romualdo Gra
nausko naujausią romaną "R ū
k as v ir š  s lė n ių " , kuris, nors ir 
yra absoliučiai tradicinis, bet 
geras, realistinis psichologinis 
pasakojimas. "Nors romano 
struktūra yra visiškai nuobodi 
ir galėtume sakyti, kad tai yra 
devynioliktas amžius, bet pasa
kotojas yra kompetentingas - jis 
žino, ką nori pasakyti, valdo 
kalbą ir stilių", - sakė literatū
rologė.

Ji negailėjo kritikos ne vie
ną knygą išleidusiai rašytojai 
Vidmantei Jasukaitytei už itin 
patetišką prozą knygoje "Kai 
mes buvome vilkai", o debiu
tantų knygas, kurias pradėjo 
leisti leidykla "Versus aureus', 
vadino "visai apynormalėmis".

J. Sprindytė prisipažino 
šiek tiek nusivylusi ir kontro
versiškuoju pokomunistinio 
marazmo vaizduotoju Herku
mi Kumčiumi. Iš poezijos la
biausiai įstrigusia knyga vadi
no Liudviko Jakim avičiaus 
"Elio", o Dalios Staponkutės 
esė rinktinę "Lietumi prieš 
saulę" apibūdino kaip tikrai in
telektualią knygą.

Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto mokslininkai

prieš Vilniaus knygų mugę 
tradiciškai išrinko kūrybiš
kiausių 2007 metais išėjusių 
knygų dvyliktuką. Į j į  pateko 
A rno A lišausko  e ilė rašč ių  
knyga "Rentgeno nuotraukų 
albumas", Vytauto Bložės ei
lėraščių rinkinys "Tu palikai 
mane užmigusį", Manto Gim
žausko poetinių ir vizualinių 
tekstų knyga "Šamanas TM", 
Almio Grybausko eilėraščių 
knyga "Žuvys", Liudviko Ja
kimavičiaus eilėraščių apysa
ka "Elio", Andriaus Jakučiū- 
no romanas "Tėvynė", Donal
do Kajoko romanas "Kaza- 
šas", Ramūno Kasparavičiaus 
romanas ir novelės "Visų gra
žiausia", Gendručio Morkūno 
apysaka "Grįžimo istorija", 
Dalios Staponkutės esė rink
tinė "Lietum i prieš saulę", 
L iūnės Sutem os e ilėrašč ių  
knyga "Tebūnie" ir Regiman
to Tamošaičio esė knyga "Vi
taminų pardavėjas".

Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institu tas 2003 m. 
įsteigė kasmetinę premiją už 
praėjusiais metais išleistą šiuo
laikinės lietuvių literatūros kū
rinį. Laureatą iš dvylikos kan
didatų slaptu balsavimu renka 
instituto literatūrologų vertini
mo komisija, o laureatas skel
biamas per Vilniaus knygų mu
gę. L ite r a tū r o lo g ų  p r e m ija  
į te ik ia m a  V ile iš ių  r ū m u o se  
V iln iu je  m in in t  K o v o  11-ųją. 
LG ĮTIC

„V iln iau s -  Europos kultū
ros sostinės 2009“ taryba susi
rūpino, jog ši įstaiga galimai ne
atsakingai įsisavina jai skirtas 
lėšas. Trūkumai išryškėjo Kul
tūros ministerijos Vidaus audi
to skyriui vertinant šiai įstaigai 
2007 metams skirtų valstybės 
biudžeto lėšų naudojimą. LRT

Praėjusį rudenį Lietuvos 
garsiausias tenoras Virgilijus 
Noreika šventė savo kūrybos 
50-metį.

Lietuvos prim a balerina 
Loreta Bartusevičiūtė, tenoro 
žmona, minėjo 30-metį. Abu 
m enin inkai sostinė je  savo 
bendro koncerto metu gau
siems klausytojam s pateikė 
lietuviškas dainas, o L. Bar
tu sev ič iū tė  p ris is ta tė  kaip 
choreografė. Dabar tą  progra
m ą matė ir kitų Lietuvos mies
tų  žiūrovai.

Operos solistas Virgilijus 
Noreika dainavo tik populia
rias lietuvių dainas, ne operų

Virgilijus Noreika ir Loreta Bartusevičiūtė ne tik gyvenime kartu, 
bet ir scenoje.

K U L T Ū R O S  K R O N I K A
V iln iau s kongresų  rū m ų  salėje įvyko Didžiojo penktadienio 

simfoninis koncertas, kurį dirigavo maestro Juozas Domarkas. Pro
gramoje buvo grojami Hector Berliozo kūriniai. Juos atliko ir Kauno 
valstybinis choras, kuriam vadovauja Petras Bingelis, ir tenoras 
Algirdas Janutas.

Jo n o  V aitkaus režisuoti Petro Vaičiūno "Petriotai" susilaukė 
didžiulio visuomenės susidomėjimo, nors spektaklyje nėra iš už
sienio pakviestų artistų. Publika pageidauja daugiau tokių vaidini
mų, rašo Lietuvos rytas, bet turi užleisti sceną Jaunimo teatre sve
čiams, kažkokiam tarptautiniam "Rusų juokui".

B oriso  D augu viečio  k om edija  "Žaldokynė", prieš 60 metų pir
mą kartą išvydusi sceną, vėl buvo atnaujinta minint Kazimieros 
Kymantaitės režisuoto spektaklio sukaktį. "Žaldokynę" žmonės 
mėgsta ir dabar. Šiandien sunku patikėti, kad šio spektaklio prem
jerai 1948 metais valdžia trukdė - net keturiolika kartų sovietiniai 
viršininkai tikrino "Žaldokynę", ieškodami ideologinių klaidų. 
Spektaklis visada sukelia juoko audras. Anuomet režisierė K. Ky
mantaitė sakė dirbusi prie "Žaldokynės" su žemaitišku atkaklumu 
ir tvirtino, kad tai bus "mūsų klasikinė komedija". Ji tokia išliko ir 
šiandien. Per šešias dešimtis metų keitėsi artistai, tik ir dabar alu
darį Žaldoką tebevaidina 81 metų Juozas Meškauskas, vienintelis 
aktorius išlikęs iš pirmosios aktorių sudėties. Pagrindinį moters 
vaidmenį - Magdaleną Paukštytę vaidina Agnė Gregorauskaitė, re
žisierės K. Kymantaitės duktė, pasipuošusi savo motinos karoliais. 
Kiekviena "Žaldokynė" prasideda ir baigiasi audringais juoko pra
siveržimais, kaip per kokias varžybas. B. Dauguvietis sukūrė pui
kią pjesę apie ištvermingą lietuvį, ar caras "virš galvos", ar "graž
danka" - niekai, lietuvis atsilaikys, ir atsilaikė.

Z arasų  k rašte , muziejuje pagerbti žmonės už nuopelnus kul
tūrai, švietimui ir ekologijai. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
fondo pradėto kultūros projekto "Atraskime ir išsaugokime savo 
krašto vertybes" garbės raštai ir dovanos buvo įteikti devyniems 
kultūrininkams, tarp jų  - kompozitoriui Faustui Latėnui, Vilniaus 
valdovų rūmų fondo valdybos pirm. A. Vapšiui, Čiurlionio dailės 
muziejaus direktoriui O. Daugeliui. Iškilmėse buvo prisimintas iš
kilus vietos dailininkas P. Stauskas, koncertavo Čiurlionio fondo 
remiami jaunieji talentai, folkloro ansamblis "Seluona", veikė za- 
rasiškių dailės parodos.

arijas: "Laiko nesustabdysi ir 
nepasuksi atgal", - skambėjo 
simbolinė gyvenimo daina. So
listui akompanavo j į  beveik 30 
metų lydintis pianistas Povilas 
Jaraminas.

Balerinai padėjo vaikų šo
kių ansamblis "Želminėliai" iš 
Šiaulių, kurių vadovė yra Al
dona Masėnienė. Buvo insce
nizuotos šokio pamokos ir jos 
choreografinius kūrinius atli
ko baleto šokėjai.

Jų koncertai vyko Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Aly
tuje, Utenoje, Marijampolėje. 
Visur susilaukė gausaus žmo
nių dalyvavimo. VR

Kovo 22-osios rytą į  pamario kraštą, Rambyno kalną ir Bitėnų (Pagėgių sav.) kapines iš visos Lietu
vos važiavo pedagogo, filosofo, dainiaus ir rašytojo Vydūno (1868-1953) pasekėjai. Bitėnuose žva
kutės buvo uždegtos prie filosofo kapo, į  kurį jo  palaikai buvo perlaidoti 1991 metų spalio 19-ąją, 
praėjus 38 metams nuo jo  mirties.
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V A LSTY BE LEIDŽIA TAPTI GIRTUOKLIŲ SALIMI
Vytautas Čekanauskas, Garbės generalinis konsulas Los Angeles, CA

Šį savaitgalį Lietuva šven
čia savo 18-tą gimtadienį. Tai 
pabaiga jos vieno jaunuoliško 
- tartum gimnazistiško gyveni
mo etapo ir pradžia naujo - stu
dentiško, kuris savo reikalavi
mais daug kuo skirsis nuo pra
eities dienų. Juk ne už kalnų, 
dar šį rudenį (spalio mėnesį) at
eina Seimo, kitais metais - ge
gužės mėnesį - prezidento, o 
birželio mėnesį - Europos Są
jungos parlamento rinkimai. 
Kaip matome, artinasi naujas 
išmėginimų laikas, kada turėtų 
paaiškėti tolimesnė mūsų vals
tybės raida, kokį kelią tauta pa
sirinks savo ateičiai kurti. Tai 
opus klausimas į kurį jau vi
siems, kaip politikuojantys as
menys sako, jau šiandien reikė
tų  kreipti atitinkamą dėmesį.

Dažnai tenka girdėti, kad 
mes lietuviai perdaug laiko pra
leidžiame kalbėdami apie, nors 
ir turtingą bei garbingą, bet to
limą tautos praeitį, kuri nelabai 
domina šiuolaikinę modernią 
visuomenę. Bet ar tai rimtas pa
siteisinimas? Ar žmogus gali, 
nepažinodamas savo praeities, 
kurti ateitį kuri atspindėtų tik
rąjį mūsų tautos veidą?

Kokią valstybę mes turėsi
me ateityje, jeigu jau šiandien 
tik truputį daugiau nei pusė (53 
proc.) Lietuvos gyventojų (taip 
tvirtina kai kurios apklausos) 
teisingai nurodė Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo me
tus, o 55 proc. Lietuvos gyven
tojų išvis nešvenčia Kovo 11- 
osios. Jiems šiais metais tai tik 
pailgintas 4 nedarbo dienų sa
vaitgalis, nei žodžiu nepaminint 
šios svarbios valstybei šventės.

Su susirūpinimu reikia pa
stebėti, kad ir mūsų tarpe pra
dedamas justi panašus požiūris 
į valstybinių švenčių reikšmę. 
Štai pavyzdys randamas Los 
Angeles lietuvių bendruomenės 
tinklalapyje:

P ir m a s is  k a sm e tin is  P a 
sa u lio  L ietu v ių  ten iso  T u rn y
ras

Šių metų kovo 7-9 d.d. Palm 
Springs, Kalifornijoje yra orga
nizuojamas pirmasis kasmeti
nis Pasaulio Lietuvių teniso 
Turnyras, kuris vyks tuojau

Amžinybėn iškeliavo musų skyriaus ilgametis narys

A . f  A .

P R A N A S  D O V Y D A I T I S

Drauge liūdėdami giliai užjaučiame 
Velionio sūnus LAIM UTĮ ir DR. 
ROMĄ su žmona Gail bei kitus 
draugus ir artimuosius.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius

prieš prasidedant Pacific Life 
Open su pasaulio teniso žvaigž
dėmis - 9 Australijos turnyro f i 
nalistai ja u  sutiko dalyvauti.

Toliau yra nurodomos kai
nos į du vakarius renginius - 
žaidimus, kokteilius, vakarienę 
su džiazo muzika ir šokiais.

Pranešimas baigiamas kvie
timu "ne tik dalyvauti turnyre, 
bet ir atvykti palaikyti lietuvius 
tenisistus, pabendrauti abiem 
vakarais su lietuviais, o po to
pasilikti žiūrėti pasaulinių te
niso žvaigždžių žaidimą Paci
fic  Life Open! (mano pabrauk
ta)

Ik i pasim atym o Palm  
Springs! Nugalėtojų laukia di
plomai ir finansiniai prizai!"

Jokios užuominos apie Ko
vo 11-tosios paminėjimą nei 
ten, nei Los Angeles lietuvių 
telkinyje!

O dar visai neseniai šio ren
ginio garsintojas lietuviškoje 
spaudoje kritikavo kai kurias 
organizacijas minėjimų rengi
nių stoka!

Iš kitos pusės Vilniuje Ko
vo 11-tosios dienos iškilmių 
programoje yra minimas kon
certas vardu Saukiu aš Tautą. 
Koks įdomus pasirinkimas! Juk 
tai mums gerai žinomo, ilgai 
mūsų tarpe gyvenusio ir rašiu
sio, didžiojo tautos poeto Ber
nardo Brazdžionio eilių pava
dinimas.

O, kad jis dar šiandien gy
vas būtų - galėtų ne vieną pos
mą prie anų pridėti, nes žodžiai 
- "Saukiu iš amžių: ateities ne
vertas, kas dabarties nedrįso 
tautai nešt,..."  yra tiek pat 
prasmingi ir reikalingi šiandien 
kaip jie buvo tada jam  juos ra
šant.

Deja, dabartis nėra tokia ko
kią poetas įsivaizdavo būsiant. 
Skaudžios gyvenimo patirties 
spaudžiami žmonės nori žinoti 
kad, dažniausiai tik rinkimi
niais metais girdimos kalbos, 
jog mes esame verti gyventi ge
riau, taps kūnu. Šią temą inter
neto dienraštyje "Bernardinai" 
(2008 kovo 9) gan išsamiai 
gvildena parlamentaras, Tėvy
nės Sąjungos pirmininkas, An
drius Kubilius straipsnyje Ka

da ir Lietuvoje mes gyvensime 
gerai? 2008-03-06. Čia trum
pai pateiksiu jo  mintis išreikš
tas tame straipsnyje.

Pirminis klausimas yra kas 
apibrėžia tą  gero gyvenimo for
mulę? Dar Sąjūdžio laikais aka
demikas E. Vilkas į klausimą 
kada Lietuvoje mes gyvensime 
gerai, neva atsakęs, kad tai bus 
po dviejų metų po to kai išmok
sime gerai dirbti. Ar tai reiškia, 
kad mes lietuviai vis dar nemo
kame gerai dirbti?

Paskutiniu metu pasaulyje 
vyrauja mintis, kad geras gyve
nimas tai nėra vien tik gera eko
nomika ar aukšti Bendro Vi
daus Produkto (BVP) skaičiai. 
Laimė bei geras gyvenimas nė
ra vien tik pinigai. Britų kon
servatorius D.Cameron įvedė 
naują terminą "bendras gerovės 
lygis" (BGL), kuris šalia "gy
venimo gerovės", "laimingo gy
venimo" yra plačiai diskutuo
jam os tem os ypač bandant 
moksliškai nustatyti šalių "lai
mingo gyvenimo" rodiklius.

Ir štai, gal būt daugelio nu
stebimui organizacija vardu 
World Database o f  Happiness 
dariusi apklausą 1995-2005 
metų laikotarpyje rado, kad ge
riausiu "laimingo gyvenimo" 
kraštu yra Danija, po to Švei
carija ir JAV, ir tik 83 vietoje 
Lietuva - gan toli atsilikusi nuo 
Lenkijos ir nedaug ką žemiau 
Estijos ir Latvijos; ir tik viena 
vieta aukščiau Rusijos.

Pasirodo, kad laimingiausiai 
gyvenančių danų formulės pa
slaptis yra ta, kad Danijos val
džia tvarkosi geriau ir papras
čiau.

Išanalizavus įvairius kitus 
aspektus kaip tai verslo sąlygas, 
konkurencingumą, specializuo
tus tyrimus atskirose srityse, 
pavyzdžiui aukštojo mokslo iš
silavinimo lygis, valstybių ins
titucijų išsivystymą, matosi, 
kad taip vadinama Danijos lai
mės formulė, kurią įgyvena Da
nijos valdžia, yra paprasta:

- liberalios, dinamiškos ver
slo sąlygos, įskaitant ir lanks
čią darbo rinką;

- inovatyvi globali ekonomi
ka;

- skaidri ir efektyvi valdžia;
- tinkamai finansuojamos 

gerovės valstybės viešosios 
funkcijos;

Taigi, kai Lietuva pripažins 
šiuos principus ir juos pilnai 
vykdys, galime tikėti, kad ir 
Lietuvoje bus galima gyventi 
taip pat laimingai kaip ir Dani
joje.

Parlamentaras Andrius Ku
bilius mano, kad ar politiniu 
tikslu Lietuvoje galėtų tapti ne 
tik BVP augimas, bet ir laimės 
indekso augimas - galime gin
čytis. Bet jis laikosi nuomonės, 
kad, "visiems mums reikia ieš

koti laimingo gyvenimo Lietu
voje formulės, ir kad turime ieš
koti, ką valdžia turi daryti ki
taip, kad žmonėms gyventi ge
ra būtų ir Lietuvoje, kad žmo
nės būtų laimingi gyvendami 
Lietuvoje, o ne vien tik Dani
joje ar A irijo je . Nes gerai gy
vensime ne tik tada, kai išmok
sime gerai dirbti, bet ir tada, kai 
išmoksime džiaugtis gyvenimu, 
džiaugtis savo šeima, savo 
draugais ar kaimynais. Ir kai 
valdžia mums netrukdys tai da
ryti. O gal net ir padės..."

Jeigu viltis geriau gyventi 
yra tikėjimo motina, tai val
džios pagalbos labai prašosi 
valstybiniu mastu Lietuvą išti
kusi nelaimė - plačiai paplitęs 
girtuokliavimas. Prieš pora die
nų "Vilniaus dienoje" Aistė Pi- 
leckytė straipsnyje Lietuviai 
mutuoja į girtuoklių tautą, tik 
dar kartą patvirtino kaip ši liga 
(kitaip jos vadinti negalima) 
nuodija tautą ir kas jos laukia, 
jeigu nebus imtasi visų galimų 
priemonių jai sustabdyti.

Jeigu prieš septyniasdešimt 
metų nuo pusės litro degtinės 
pasigerdavo penki lietuviai tai 
dabar tiek lengvai išgeria vie
nas. "Tai, kad kasmet Lietuvo
je  išgeriama vis daugiau alko
holio, lemia ne tik aktyvi rekla
ma ir teigiamas visuomenės po
žiūris, bet ir sparčiai kintantys 
genai" teigia straipsnio autorė 
Aistė Pileckytė. Tikėdamas, 
kad ši tema yra gyvybiškai svar
bi ir kad jos padariniai pasireiš
kia ir čia mūsų vietinėje aplin
koje, pacituosiu ištisai ilgesnes 
ištraukas iš minimo straipsnio.

"Faktas kurį patvirtina gy
dytojai yra, kad vis daugiau ge
ria mažamečiai. Gydytojų tei
gimu kiekvieną savaitgalį grei
tosios pagalbos medikai suran
kioja sąmonę praradusius 13
14 metųpaauglius. Kartais pa
galbą iškviečia kartu šventę 
draugai, kartais automobiliais 
įpriimamuosius juos atveža tė
vai. Gydytojai jau  beveik nie
kuo nebesistebi.

Prognozuojama, kad per ar
timiausius penkerius metus Lie
tuvos alkoholinių gėrimų rinka 
išaugs daugiau kaip trečdaliu. 
Susiklosčiusios tradicijos tam 
labai palankios.

"Specialistai apskaičiavo, 
kad kasmet vienas lietuvis iš
geria maždaug 20 litrų gryno 
alkoholio. Tokios girtuoklystės 
masto Lietuvos istorijoje dar 
nebuvo užfiksuota. Rekordinin
ke laikoma Prūsija, kur prieš 
šimtmetį vyrai vidutiniškai per 
metus išgerdavo po 27 litrus. 
Tačiau Prūsijos ja u  nėra. Pa- 
našiąpabaigą ir Lietuvai prog
nozuoja Respublikinės Vilniaus 
psichiatrinės ligoninės direkto
rius Valentinas Mačiulis.

Na, liks saujelė lietuvių, bus 
nykštukinė valstybė. Dalis tau
tos gyvens aukšta tvora aptver
tuose namuose ir eidami į gat
ves nešis ginklą, kad apsigintų

nuo kitų)', - liūdnai prognoza
vo psichiatras.

Jo spėjim us pu ikiausia i 
iliustruoja skaičiai. Nuo Nepri
klausomybės atgavimo Lietu
voje alkoholinės psichozės at
vejų padaugėjo dvylika kartų. 
Nebestebina ir nuo jos kenčian
tys keturiolikos metųpaaugliai. 
Jiems ši smegenis pažeidžianti 
liga išsivysto per pusmetį, o su
augusiam vyrui prireikia kele- 
rių metų.

Kad ir kokios liūdnos būtų 
Lietuvos ateities prognozės, jas  
skelbiantys specialistai tikisi, 
jo g  tautiečiai susipras. Vienas 
pirmų nedrąsių žingsnių - al
koholio reklamos televizijoje 
uždraudimas. Nors tai nedaug 
ką pakeis, gydytojai tai laiko 
mažyte pergale.

"Žmonės yra  labai imlūs 
bet kokiai reklamai. Todėl tik
ras poveikis bus, kai j i  visiš
kai išnyks ne tik iš televizijos, 
bet ir iš spaudos, lauko rekla
mų ir renginių", - sakė V Ma
čiulis.

"Jei reklama neveiktų, negi 
verslininkai šitaip draskytųsi? 
Versle milijonai šiaip sau ne
mėtomi", - kiek ironiškai paste
bėjo gydytojas. Jis tiki, kad lie
tuviai pamažu keičiasi ne tik į 
blogąją pusę. Jie tampa smal
sesni, ieško informacijos, nebi
jo  diskutuoti ir mesti iššūkius 
įsisenėjusioms tradicijoms".

Kol Lietuvoje laukiama ki
to Valančiaus pasirodymo, at
sakomybė tenka valstybei. Ant 
jos pečių užgula sunki pareiga 
neleisti Lietuvai tapti girtuok
lių šalimi.

Tačiau kaip tinka tikriems 
savo tautos sūnums ir duk
roms, mes mylime tą  mūsų Tė
vynę. Mes džiaugiamės jos lai
mėjimais. Mes, taip pat, jaut
riai išgyvename ir jos sunku
mus kelyje į geresnį gyvenimą. 
Mes tikime, kad ateinantis Lie
tuvos vardo tūkstanties metų 
paminėjimo jubiliejus, paža
dins tautą naujiems darbams, 
kad sugrįš Baltijos žygio dva
sia kur lietuvis lietuviui vėl iš
ties draugiškumo ranką ir kar
tu  eis į darbą d id į - dirbti 
N a u d a i L ie tu v o s , nes į darbą 
dienų permažai.

Tad šiandien, gyvendami to
li nuo savo gimtųjų namų, pa
garbiai prisiminkime mūsų bo
čius ir visus tuos kurie prieš 18 
metų "Tvirtai nusprendę, kad 
čia per amžius bus mūsų Tėvy
nė" pasitikėjo tauta ir drįso pa
skelbti pasauliui, kad nuo šios 
dienos lietuvis vėl yra savo ša
lies šeimininkas; kad atstatoma 
tai kas buvo iš jo  atimta ir kad 
Lietuva grįžta į laisvojo pasau
lio tautų šeimą kaip laisva ir ne
priklausoma valstybė.

Taip pat prisiminkime ir vi
sus Nepriklausomybės atstaty
mo Akto signatarus ir tuos ku
rie savo krauju bei gyvybe au
kojosi Lietuvos labui.

Jiems garbė per amžius.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
B A L A N D Ž IO  13 d ., Dievo Motinos parapijos salėje A te it i
n in k ų  m etin ė  šv e n tė  ir k u n . S ta sio  Y lo s 100  m etų  m in ė jim a s .

B A L A N D Ž IO  19 d ., še š ta d ie n į, “Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

G E G U Ž E S  10 d ., šeštadienį, 6 v. v. Sv. Kazimiero Lituanistinės 
mokyklos 50 metų jubiliejus.

G E G U Ž E S  11 d ., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Sv. 
Jurgio parapijos salėje.

G E G U Ž E S  2 6  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.

B IR Ž E L IO  15 d . se k m a d ien į, 3 :0 0  v a l.p .p . tragiškojo birželio 
minėjimas latvių bažnyčioje, Detroit Ave. ir West 152 gatvė, 
Lakewood, OH. Rengia Clevelando Baltiečių komitetas.

R U G S Ė J O  14  d ., nuo 11:30 v. ryto - Sv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

L A P K R IČ IO  16 d ., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Sv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

T R E JO P A  SĄŽIN Ė

Sąžinė - dorovinio atsakin
gumo už savo poelgius jaus
mas, jų  vertės perėmimas, - 
kaip rodo gviešimasis į sveti
mą turtą ne kokių smulkių ki
šenvagių, o ministrų, Seimo na
rių, partijų vadovų, jau seniai 
prarasta arbajos ir nebūta. Dau
gelis mena laikus, kai partinis 
funkcionierius, neva nuošir
džiai norintis padėti jo  bendra- 
partiečių ujamam žmogeliui, 
sakydavo: "Kaip žmogus tave 
suprantu, padėt norėčiau, tačiau 
neleidžia partinė sąžinė." Pasi
rodo, sąžinės būta dvejopos -  
žmogiškoji ir partinė. Pasirodo, 
tokia sąžinė gyvastinga.

Besiklausant š. m. kovo 16 
d. Lietuvos TV2 "Sankirtų" 
laidos, kurioje aplinkos minist
rą  Artūrą Paulauską kalbino 
laidų vedėjas Darius Kuolys, 
galėjome patrti, kad esama net 
trejopos sąžinės. Vedėjas aiš
k inosi m in istro  p o ž iū rį ir 
veiksmus, matant akivaizdų 
gviešimąsi į valstybės turtą  
Kuršių nerijoje, akivaizdžius 
jo  partijos bičiulių išpuolius 
prieš Kuršių nerijos naciona
linio parko direktorę Aureliją 
Stancikienę. Nors ministras 
raitėsi kaip pagautas ungurys, 
bandė atsakyti į laidos vedėjo 
labai nepatogius klausimus, 
bet žiūrovo ir klausytojo pono 
Artūro atsakymai ir aiškinimai 
neįtikino. Tačiau išryškėjo 
reiškinys, pranokstantis sovie
tinį - trejopa sąžinė: ministro, 
partijos pirmininko ir išpuolio 
organizatorių  gynėjo, neva 
žmogiškoji sąžinė. Pridursime,

kad, vertinant ministro elgesį, 
ta trejopa sąžinė su dorove nie
ko bendro neturi -  j i  nešvari.

Gyvenimas dažnai išmoko 
nesąžiningą žmogų atsiversti 
ar pervertinti savo poelgius, ta
čiau reikalingos paties žmo
gaus pastangos. Ponui Artūrui 
keistis nesiseka.

Jei nusikelsime į visuotinės 
prichvatizacijos laikus, kai no
m enklatūrin inkai m asiškai 
grobstė valstybės turtą, o A. 
Paulauskas buvo generalinis 
prokuroras, matysime j į  kaip 
grobstytųjų gelbėtoją. Valsty
bės kontrolierius generaliniam 
prokurorui buvo pateikęs per 
du šimtus grobstymo bylų, ta
čiau pastarasis visas nutraukė. 
Ar ne panašiai ministras elgia
si gindamas besigviešiantį į 
valstybinę valdą savo buvusį 
patarėją R. Zujevą?

Nepamirštas ir paties "gel
bėtojo" elgesys savavališkai 
pasisavinant jam  nepriklausan
tį žemės sklypą šalia savo val
dos. Tačiau anuomet Vilniaus 
miesto valdyba leido Miesto 
plėtros departamentui rengti 
detalųjį planą, trumpai tariant, 
įteisinti tai, kas buvo užgrob
ta. Suveikė trejopa sąžinė iš ki
tos pusės.

Kaip skelbia žiniasklaida,

NUOMONĖS IR PASTABOS:

K IAULIŠK O S PA L Ū K A N O S

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė 

III.
Siunčiame savo vaikelius į 

musulmonų kraštus, ne savo 
tėvynės ar kitų laisvės ginti, 
bet globalistų turtinės ir val
džios ambicijas tenkinti. Ir lau
žo motinėlės rankas: žemė ne
miela, širdyje gėla, tu sugrįžki 
mano turte, sakalėli mano, aša
rėle mano, kur tu?

Va taip ir esame dviejų po
nų tarnas - tarp Rytų ir Vaka
rų. Bet praktiškai ar tik ne vie
nos ir tos pačios susidvejinu
sios dieno išrinktos globalistų 
tau tos vergai? Juk JAV ir 
SSSR dar nuo II-ojo pasauli
nio karo - sąjungininkės. O ir 
Bush su Putin važinėja vienas 
pas kitą svečiuosna, patyliu
kais dalinasi pasaulį pagal įta
kų sferą ir kursto savas tautas 
vienus prieš kitus.

Ir Kolis su Merkei draugiš
kai sutarė su Putinu dėl vamz
dyno tiesimo per Baltiją, neat
siklausę kitų 8 pajūrio valsty
bių. Argi nepakvipo trečiuoju 
pasauliniu karu? Ir Prancūzija

2002 metais Seimo narys, A. 
Paulausko bendrapartietis Va
lerijus Tretjekovas buvo įga
liotas žmonių, kurie niekad už 
M aišiagalos prie  Variekos 
ežerėlio žemės nėra turėję, 
tv a rk y ti žem ių  perkė lim o  
klausimus. Jam ėmusis reika
lo, žmonėms, buvusi dirbama 
žemė iš tolimesnių ir ne taip 
tolimų apylinkių perkeliama į 
pušyną prie Variekos ežeriu
ko. Toliau įvykiai klostėsi itin 
greitai. Per puse m etų buvo 
suprojektuoti keturi sklypai, 
skirti kaimo turizmo namelių 
statybai. Netrukus juose pra
sidėjo darbai. Buvo iškirstas 
miškas, nugremžiama viena iš 
aikštelių būsimai statybai, po 
kuria, kaip vėliau paaiškėjo, 
būta X-XI a pilkapių. Bet sėk
m ingą ežero apstatym ą su
trukdė STT, pateikdama ata
skaitą Seimui apie galimą vie
šo ir privataus intereso kon
fliktą, įsigyjant žemes apie 
Variekos ežeriuką. Toliau rei
kalą perėmė Seimo Etikos ir 
procedūrų kom isija. Tačiau 
jos išvados gana atlaidžios -  
nors viešųjų ir privačiųjų in
teresų konfliktas akivaizdus, 
nustatyta, kad įstatymai nepa
žeisti ir patarta ateityje veng
ti panašių sandorių... Naujo
sios sąjungos narys V.Tretje- 
kovas atliko jam  Seimo komi-

sutarė dėl dujų tiekimo su Ru
sija. Tik Ukraina, Baltarusija 
ir Baltijos šalys prarijo pabran
gimo piliulę. Kaip pelnytą 
nuobaudą.

Na kam klius, kam neklius, 
o tam striukiui beuodegiui - vi
sada! Taip ir Lietuvėlei - ar 
mokėsime duokle Rusijai 7 
kartus papiginta elektra, ar ne 
- vis tiek yra kalta, vien tik to
dėl, kad vilkas ėsti nori. Ar par
duosim Lenkijai strateginį ob
jek tą  ar ne, Lietuva vis tiek 
bloga, nes nesuteikia Vilnijai 
autonomijos. Ar gynėm žydus 
600 metų, ar geibėjom nuo fa
šistų holokausto, vis tiek blo
gi, nes neatlyginame okupan
tų padarytos žalos.

Bet didžiausia kiaulystė - 
tai mūsų dviguba išdavikė bu
vusi ir nepražuvusi, bet persi
krikštijusi KP (komunistinė) 
valdžia. Tai ji  bet kam išduos 
tautos lūkesčius ir viltis, kad 
tik išsilaikytų prie valdžios lo
vio.

sijos skirtą "bausmę" ir šiuos 
sklypus pardavė. Vienas iš jų  
atiteko savos partijos "boso" 
Artūro Paulausko uošvienei 
A ksen ija i S tankevič. K itų  
dviejų nuosavybė šiek tiek la
biau suvelta. Nors visos smul
kmenos itin kruopščiai surink
tos, tačiau bejėgiškai pažymi
ma, kad viskas atlikta teisiš
kai preciziškai, ir jokie mora
lės kodeksai čia nesuveiks... 
Veikia trejopa sąžinė.

Pagal trejopą sąžinę elgia
si ir kiti A. Paulausko bičiuliai. 
Ko vertas pastarojo meto Sei
mo Aplinkos apsaugos komi
teto nario Gedimino Jakavonio 
išpuolis prieš Kuršių nerijos 
nacionalinio parko direktorę 
A. Stancikienę?

A.f A.
HENRIKUI JOHANSONUI,

Mielam dainos draugui mirus, reiškiame gilią 
užuojautą žmonai IRENAI, dukrai ALDONAI sūnui 
LINUI ir jo žmonai, seserims IRENAI ir jos šeimai, 
SOFIJAI, bei giminėms ir artimiesiems.

v
“Dettingen'o Ciurlioniečiai”

J.E. Capai 
V. Barauskienė 
S. Gedgaudienė 
A. Giedraitienė 
V. Juodvalkis 
M.K. Marcinkevičiai 
A.P. Petraičiai 
A .Raulinaitienė 
A. Sagienė 
A. Stempužienė

D IR V A I

A U K O J O

B.Abromaitis, Toronto, C A N .... 75
A. Pautienis, Richmond H., OH .. 50
G.Matas, Independence, O H ..... 45
E.Sinkys, Santa Monica, C A ..... 45
E.Bartkus, Beverly Shores, IN ... 25
B. Šiliūnas, Clarendon Hills, IL .. 25

V.Beleckas, Chipley, F L .............20
G.Meiliūnas, New York, N Y ..... 20
J.Miglinas, Chicago, I L ............... 20
J. Rumbaitis, Dayton Bch., FL .... 20
A.Strazdas, Placentia, C A ...........20
K. Žiedonis, Willoughby H., OH 19

A. Baliūnas, Cleveland, O H ....... 15
J. Bobelis, Chester Springs, PA .. 15 
V.Urbaitis, Mayfield Hts., O H .... 15
J.Velicka, Lakewood, O H ...........15
R.Aidis, Bethesda, M D .................10
R.Janušauskas, Cleveland, OH ... 10
B. Pužauskas, Ocean Pk., W A .... 10
V.Juodka, Chicago, I L ....................5
M.Miškinis, Orchard Lake, MI .... 5 
G.Sabataitis, Parma, O H ................ 5
R.Svoba-Juška, Madison Hts., M I.. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Kai tokie dalykai dedasi 
ponui Artūrui dalyvaujant ar jo  
akyse, aiškesnio jo  trejopos są
žinės vertinimo nebereikia.

Ar, je i n e pats P rezid en tas, 
ta i jo  patarėja i, kai sk yrė ap 
lin k os m in istru , nežinojo  ap ie  
A . P au lau sk o  sąžinę? Būtų ge
ra išgirsti ne tik viešą atsakymą, 
bet ir sulaukti atitinkamų veiks
mų.

Algimantas Zolubas
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S P O R T A S

SVAJONIŲ KOMANDA
K ie k v ien a  sv a jo n e  turi sa

vo kainą. Kai Žydrūnas Ilgaus- 
kas viešai pasiryžo apsivilkti 
Lietuvos rinktinės marškinė
lius, jo  ryžtas žaisti Pekino žai
dynėse sukėlė naujų rūpesčių 
ir "Cleveland Cavaliers", ir 
Lietuvos krepšinio federacijos 
vadovams. Nors NBA klubo 
atstovai kol kas kategoriškai 
priešinasi 32 metų krepšinin
ko planams, lietuviai tikisi, kad 
jiems pavyks perkalbėti ame
rikiečius ir, surinkus draudi
mui reikalingus 1,2 mln. JAV 
dolerių, įveikti visas kitas ne
matomas kliūtis buriant savą
ją  "Svajonių komandą".

Žydrūnas Ilgauskas dabar 
miega ant Lietuvos rinktinės 
marškinėlių. "Juos laikau po 
pagalve", - juokėsi 220 cm 
ūgio milžinas, kai iš LKF va
dovų vasario mėnesį gavo do
vanų. "Jei rimtai - atvažiuosiu 
būti vienu iš rinktinės žaidėjų. 
Aš esu lietuvis, o ne ameriko
nas: jei reikės, ir ant šieno per
miegosiu",- savo ryžtą žaisti

Š.m. kovo 24 d. Olimpijoje, Graikijoje, kur užgimė olimpinės žai
dynės, per ceremoniją sustiprinto saugumo sąlygomis buvo už
degta Pekino olimpiados ugnis. Ceremoniją trikdė protestai dėl 
Kinijos valdžios smurto Tibete.

P a tc ic c  I  w tp o r ty
IV t ’ Sell Kohl ulini
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and Morei
794 East 185th St. • 216-531-6720

1AKCJBSANDS0N
Laidojirpo Įstaiga
William J. Jakubs Sr.
W illiam  J. Jakubs Jr
Kenneth Schmidt
Barbara Jakubs Schmidt

Lkeniljooti direktoriai Ir batzam uotojai

936 EortieStljStrwt CkmUod. Ofjic 44tt9
MOOOLaUibo'wBM. 0b«o 44095

(216) 531-7770
LaMetuvIų keptytta enM. vėsinama.
leAdanti jauWa otmosfetą Kxtrdo voU n d o^
DMetė dkitė automoMtarra pastatyti.

Pekino žaidynėse tvirtai dekla
ravo Ž.llgauskas. Birželio 5 d. 
Kristaus amžiaus sulauksian
tis NBA krepšininkas paskuti
nįsyk Lietuvos rinktinės marš
kinėlius vilkėjo prieš 14 metų. 
Ž.llgauskas jau  pažadėjo, kad 
birželio 20 d. grįš į gimtinę ir 
atvyks į olimpinės rinktinės 
stovyklą. Tačiau iki to laiko ša
lies krepšinio vadovams teks 
įveikti milžiniškas kliūtis, kad 
amžina lietuvių viltis pagaliau 
suburti savąją "Svajonių ko
mandą" virstų kūnu.

D id ž ia u s ią  p a g a lį į lietu
vių ratus kol kas kiša "Cava
liers" klubas. "Su gėlėmis ten 
nebuvome sutikti", - neslėpė 
LKF generalinis sekretorius 
M indaugas Balčiūnas, kuris 
kartu su LKF viceprezidentu 
Šarūnu Kliokiu per vizitą ana
pus Atlanto "Cavaliers" gene
raliniam vadybininkui Danny 
Ferry išdėstė lietuvių norus. 
Cleveland klubo vadovai kol 
kas kategoriškai reikalauja, 
kad vasarą Ž.llgauskas ilsėtų

si ir rengtųsi būsimam NBA se
zonui. Kai 2005 metais vidu
rio puolėjas su "Cavaliers" pa
sirašė naują penkerių metų be
veik 53 milijonų dolerių ver
tės sutartį, NBA draudimo ben
drovės atsisakė drausti lietuvį 
nuo galimų kojų ir nugaros 
traumų. Dabar Ž.Ilgauskas yra 
vienas iš 14 NBA krepšininkų, 
kurie neturi visaverčio sveika
tos draudimo. Nors jis yra ap
draustas nuo mirties, širdies 
smūgio, nelaimių ir panašiai, 
lietuvio pėdos ir nugara nepa
tenka į šį bendrą NBA krepši
ninkų sveikatos draudimą. Tai 
reiškia, jeigu Ž.Ilgauskas pa
tirtų pėdų ar nugaros traumą, 
sutartyje numatytą atlyginimą 
jam  turėtų mokėti ne draudi
kai, o "Cavaliers" klubas. Nors 
LKF jau rado bendrovę, kuri 
sutiktų apdrausti Ž.IIgauską 
tam laikui, kuriuo jis  vilkės 
Lietuvos rinktinės marškinė
lius, šios pastangos kol kas ne
suminkštino "Cavaliers" vado
vų širdies. "Cleveland paliko
me pirminį mūsų draudimo po
liso projektą. Amerikiečiai pa
žadėjo, jog per tris savaites po 
mūsų vizito duos atsakymą į 
pateiktus dokumentus", - aiš
kino konkrečių žinių iš Cleve
land laukiantis M.Balčiūnas.

V iso s a m er ik ieč ia m s siū
lomos Ž.Ilgausko draudimo są
lygos kol kas sutelpa į 20 pus
lapių tekstą. Nuo 1995-ųjų iki 
2000-ųjų vidurio puolėjui po 
du kartus yra skilę abiejų pė
dų kaulai. Vienoje krepšinin
ko pėdoje yra penkios vinys, į 
kitą suvarytos septynios. Nors 
apie Pekino olimpiadą svajo
jantis Ž.Ilgauskas patyrė 5 su
dėtingas operacijas, šį vasarį 
suėjo lygiai septyneri metai, 
kai jo  koja buvo operuota pas
kutinį kartą.

lrytas.lt U2. atliktą valymą 10% nuo sąskaitos skirsi m e Lietuvių Bendruomenei

S A V I  P A S  S A V U S  

K V I E Č I A M E  V I S U S  Į  T A U P Ą

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.

K IE K V IE N A  T A U P O M O J I S Ą S K A ITA  I K I  $100.000 V R A  A P D R A U S TA  (N C U A )

t ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI M U L IO L IL I - 216 387-3204  
l in a s fS if ix le r r e a l ty .c o m

www.ClevdondHousm gM arkct.con) 
wws.LyndtiurstOhioHMncs.com  

www .Euclid-Hoflies.com
u  w w .R  ictimond4leighls-Honies.com 
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Fixkr Realty Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-32(14

STEAM PROFESSIONALS, INC.
Valome kilimus ir baldus

Savu tine
rvikuaida
10%

fec/frazATt rkrcafe M agic 1200pro
w w  w. w hitem a gi c x  om

Paruosta spe c ia lis ta i
Kokybiškas valym as

Ntapsivusite mus iškvietę

Galite pasinaudoti 10% nuolaida Pensininkam ar Veteranam

Sfcamfctnfcife 2 1 6  - 2 9 9  3 0 0 5
Guitar as Baltrūnas s aviniukas

S ia fo m e  su specialia nuolaida
2 kaittbaTlal 65 (LL dairai SCldvL 45 dūL dabar 35 d&LFfltėliS3 kambariai 95 dirt dabaT “OdiVL dVL'v'Iėtfc SSdoL dabaT 4-5 dūL
3 kambariai 155 doL dabar llŪdūL trivietė icfa 65 d oi dabar 3b daLPridėkite kitą kambarį tik uz 20 ck»L

Valom e ir m obilius namus ir laivus kreipkitės dėl kainos
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