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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Atėnuose balandžio 16 d. Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir Užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis pasirašė istorinę sutartį, kad Lietuvos Respublika jungiasi į Europos 
Sąjungą. Europos Komisijos nuotr.

PABAIGTAS SĄJŪDŽIO PRADĖTAS DARBAS

ISTORINĖ SUTARTIS PASIRAŠYTA!
Atėnai, balandžio 16 d. (ELTA). Trečiadienį 16.36 val. 

Graikijos sostinėje Atėnuose, antikinėje Atalo galerijoje, 
menančioje dar Pergamo karaliaus Atalo II laikus, Lietuvos 
Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ir Užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis pasirašė istorinę Lietuvos stojimo į 
Europos Sąjungą sutartį. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo laikų puoselėta vizija trečiadienį Atėnuose tapo tikrove.

Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo ir kalbėjo 
Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas, Lietuvos 
delegacijos nariai, atstovaujantys visoms šalies valdžios šakoms.

Daugiau kaip 5 tūkstančių puslapių Stojimo į ES sutartyje 
atspindėtas visas vykusių derybų turinys, apibrėžiam os 
finansinės narystės ES sąlygos, konkrečios ES paramos sumos 
numatomos infrastruktūros, regionų plėtrai, žemės ūkiui, žemės 
ūkio gamybos kvotos, lėšos Ignalinos AE uždarymui.

Sutartis įsigalios, kai ją ratifikuos visų ES narių ir kandidačių 
parlamentai. Lietuvos Seimas stojimo į ES sutartį numato 
ratifikuoti dar šioje pavasario sesijoje, po gegužės 10-11 
dienomis įvyksiančio privalomojo referendumo dėl narsytės ES.

LIETUVA BUS KURIANTI 
IR ATSAKINGA ES NARĖ

Vilnius, balandžio 16 d. 
(ELTA). Sutarties dėl stojimo 
į Europos Sąjungą pasirašymą 
Prezidentas Valdas Adamkus 
laiko 50 metų trukusios isto
rinės neteisybės ištaisymu.

V. A dam kaus požiū riu , 
šiandien pabaigiamas Sąjūdžio 
pradėtas darbas - Lietuva su
grįžta į Europos šalių šeimą, 
ten, kur visada buvo.

Trečiadienį V. Adamkus 
Lietuvos radijui pabrėžė esąs 
įsitikinęs, kad kito pasirinkimo 
mūsų šaliai tiesiog nėra.

“Aš m atau Europą kaip 
stip rių , k lestinč ių  tautų  ir 
valstybių sąjungą. Tikiu, kad 
ši sąjunga vaid ins d idelį 
vaidmenį ateities pasaulio po
litikoje, ekonomikoje, kultū
roje. Aš manau, kad ir Lietuva 
turės svarbų vaidmenį. ES pa

IŠ ATĖNŲ - PREZIDENTO SVEIKINIMAS IR PADĖKOS ŽODŽIAI

Atėnai, balandžio 16 d. (ELTA). Trečiadienį Graikijos sostinėje Atėnuose pasirašyta Lietuvos 
ir dar devynių derybas baigusių kandidačių Stojim o į Europos Sąjungą sutartis yra 
reikšmingiausias mūsų laikmečio teisės ir politikos aktas, kurį drąsiai galima vadinti Europos 
vienybės ir mūsų valstybės ateities Europoje garantu.

Tokį istorinės sutarties vertinimą kartu su sveikinimu Lietuvos žmonėms iš Atėnų perdavė 
Prezidentas Rolandas Paksas.

“Si diena neabejotinai įeis į Lietuvos istoriją kaip viena svarbiausių, nulėmusių mūsų ir 
mūsų vaikų ateitį, kurią grįsime pagarbos žmogui, laisvės ir demokratijos principais”,- pabrėžia 
Prezidentas.

Dalydamasis džiugesiu ir viltimi, valstybės vadovas nuoširdžiai pasveikino ir padėkojo 
visiems, priartinusiems šią dieną, o ypač pirmajam Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, prezidentams Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui už jų 
ypatingą indėlį tiesiant Lietuvos kelią į Europą.

“Jau kitą mėnesį žodį dėl valstybės ateities referendume tarsite Jūs, gerbiamieji Lietuvos 
žmonės. Tikiu, kad tvirtai pasisakysite už tai, kad mūsų Tėvynė būtų klestinčios ir saugios Europos 
dalimi,”- teigiama Prezidento sveikinime.

dės mums sustiprėti ir eko
nomiškai, ir politiškai, ir inte
lektualiai, kultūriškai. Jei no
rime būti stiprūs ir įtakingi, 
turime būti Europoje, turime 
būti kartu su visais”, - sakė V. 
Adamkus.

Prezidento žodžiais, mūsų 
geopolitinė padėtis yra tokia, 
kad alternatyvos integracijai 
neturime. “Nė vienas euro
skeptikas man nėra paaiškinęs, 
kas bus Lietuvoje neįstojus į 
ES. Ar nebūsime tik koridorius 
tarp K araliaučiaus ir B a l
tarusijos? Manau, kad tokio 
likimo savo šaliai negali linkėti 
nė vienas tikras Lietuvos pat
riotas. Aš ir daug žmonių su 
m animi dirbom e penkerius 
metus, kad tokio likimo iš
vengtume”,- pabrėžė V. Adam
kus.

V. Adamkus siūlė nesibai
minti dėl integracijos įtakos 
tautiniam savitumui, nes pavo
jų mūsų kultūrai kelia globali
zacija, bet ne ES. “Atvirkščiai, 
ES tautos mano ir kartu ieško 
būdų, kaip apginti savo nacio
nalines kultūras globalizacijos 
sąlygomis. Mes tų būdų ieško
sime kartu. Čia viskas priklau
so nuo mūsų pačių”,- įsitikinęs 
V. Adamkus.

Savo nuostatą Prezidentas 
parėmė ir filosofo Juozo Gir
niaus žodžiais, jog mes būsime 
lietuviai tiek ilgai, kiek patys 
norėsime tokie būti.

“Lietuvių kalba bus viena 
iš oficialių ES kalbų. Aš neabe
joju, kad mes stiprinsime savo 
mokyklas, universitetus, savo 
meną, kultūrą, mokslą,- sakė 
V. Adamkus.

A tėnai, balandžio 16 d. 
(ELTA). Lietuva bus aktyvi, 
atsakinga ir kurianti Europos 
Sąjungos narė, pareiškė tre
čiadienį Atėnuose Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Ro
landas Paksas pasirašant is
torinę Lietuvos Stojimo į ES 
sutartį.

Antikinėje Atalo galerijoje, 
menančioje dar Pergamo ka
raliaus Atalo II laikus, 15 Eu
ropos Sąjungos valstybių ir 10 
kandidačių vadovai atvertė 
naują puslapį Senojo žemyno 
istorijoje.

Savo kalboje Prezidentas 
R. Paksas, p rim inęs tū k s
tantmetę Lietuvos istoriją, gi
lias europietiškas tradicijas, 
bandymus išbraukti valstybę iš 
Europos žemėlapio, pabrėžė, 
kad tradicinių vertybių ne
galima užgniaužti prievarta.

“Sios dienos sutartis yra 
įrodymas, kad universalių Eu
ropos vertybių negalima už
gniaužti prievarta, o dem o
kratija ir pagarba žmogaus 
teisėms visada triumfuoja ten, 
kur branginama laisvė.

Tautų gerovė gali būti ku
riama tik darniai ir vieningai. 
Sios sutarties pasirašym as 
parodo, kad norime ir galime 
būti kartu ir kartu kurti Eu
ropos ateitį, spręsti pačius 
opiausius klausimus, rūpimus 
mūsų valstybių piliečiams” , - 
sakė R. Paksas.

Lietuvos Prezidentas savo 
kalboje taip pat išreiškė tikė
jimą, jog gegužės mėnesį re
ferendum e šalies p ilieč ia i 
vieningai pritars narystei ES.

Anot Prancūzijos prezi
dento Jacques Chirac, Bendri

jos plėtra - tai proga ES ateities 
gairėms nubrėžti. Europos Par
lamento Pirmininkas Patrick 
Cox Atėnuose neabejojo, jog 
per ateinančius metus, iki 2004 
metų gegužės 1-osios, visuose 
valstybių parlamentuose bus 
ratifikuotos Stojimo sutartys.

2004 metais naujosiomis 
ES narėm is taps: L ietuva, 
Latvija, Estija, Kipras, Čekija, 
Malta, Lenkija, Vengrija, Slo
vakija, Slovėnija. Didžiausia 
jų yra 39 mln. gyventojų turinti 
Lenkija, o mažiausia - Maltos 
sala, kur gyvena šimtą kartų 
m ažiau žm onių. ES gretas 
papildžius dešim čiai naujų 
narių, jos teritorija 2004 metais 
padidės 23 proc. - iki 3,93 mln. 
kvadratin ių  k ilom etrų, gy
ventojų skaičius pasieks 453,5 
mln., o oficialių kalbų skaičius 
išaugs nuo 11 iki 20.

Į ES sutarčių pasirašymo 
ceremoniją, Europos viršūnių 
konferenciją atvyko 120 pa
reigūnų iš 41 valstybės. Eu
ropos viršūnių susitikime taip 
pat dalyvauja Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Kofi 
Annan.

Stojimo sutarčių pasirašy
mą, Europos klubo plėtrą iki 
25 narių nušviečia 2,5 tūks
tančio žurnalistų . Europos 
valstybių vadovų, atėniečių ir 
svečių saugumu rūpinasi apie 
20 tūkstančių Graikijos po
licininkų.

Kaip jau tapo įprasta per 
didžiuosius Europos ar pa
saulio susitikimus, Graikijos 
sostinė tapo ir antiglobalistų, 
Europos plėtros, karo Irake 
priešininkų mitingų bei su
sibūrimų vieta.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ A. PAULAUSKAS ATMETA

PREZIDENTŪROS ARGUMENTUS
Vilnius, balandžio 17 d. (ELTA). Seimo pirmininkas Artūras 

Paulauskas per savo atstovą spaudai sukritikavo Prezidentūros 
argumentus, kodėl į Atėnus vykusioje delegacijoje neliko vietos 
Prezidentui Valdui Adamkui.

Prezidento Rolando Pakso patarėjas Alvydas Medalinskas, 
aiškinęs žiniasklaidai nepakvietimo priežastis, buvo nepakan
kamai tikslus. Jis teigė, kad taip pasielgti nuspręsta norint nuvežti 
kuo daugiau Seimo narių, primenama Seimo pirmininko atstovo 
spaudai Arvydo Žilinsko pranešime.

“Seimo Pirmininko A. Paulausko nuomone, toks V. Adam
kaus priešpriešinimas Seimui yra netaktiškas, neetiškas ir visiš
kai neatitinka tikrovės”,- pabrėžiama pranešime. Pasak praneši
mo, vienintelis Seimo narys delegacijoje buvo Seimo Europos 
reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Andriukaitis. Delegacijos 
nariai Prezidento patarėjai Dalia Kutraitė ir Alvydas Medalinskas 
jau nėra Seimo nariai, kaip ir kiti į Atėnus skridę Prezidentūros 
ir Vyriausybės darbuotojai.

PREZIDENTŪRA KALTINAMA NEPAGARBA
BUVUSIAM ŠALIES VADOVUI
Jungtinės ir liberalų frakcijos nuomone, prezidento Rolando 

Pakso aplinka, atsisakiusi įtraukti prezidentą Valdą Adamkų į 
Lietuvos delegaciją Atėnuose, kur bus pasirašyta šalies stojimo 
į Europos Sąjungą sutartis, demonstruoja nepagarbą buvusiam 
šalies vadovui.

Pasak šios frakcijos seniūno Eligijaus Masiulio, prezidentas 
V. Adamkus yra vienas iš tų žmonių, kurie labiausiai nusipelnė 
šaliai integruojantis į Europos Sąjungą. “Būtent V. Adamkaus 
pastangomis Lietuva pradėjo derybas dėl stojimo į Europos Są
jungą ir sėkmingai jas baigė. Todėl, manau, jog jis tokią svarbią 
Lietuvai dieną tikrai turi būti Atėnuose”, - sakė E. Masiulis. Jo 
teigimu, lemiamas dabartinio šalies vadovo aplinkos sprendimas 
neįtraukti V. Adamkaus į Atėnus vykstančios oficialios Lietuvos 
delegacijos sąrašą neatitinka žmonių lūkesčių, kad naujasis vals
tybės vadovas konsoliduos visuomenę ir vengs politinių intrigų.

■ NEKVIETĖ V. ADAMKAUS
PRIE “VIENYBĖS MEDŽIO”
Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA). Prezidentūra neigia ži- 

niasklaidoje minimas priežastis, dėl kurių prezidentas V. Adam
kus nedalyvavo sueigoje “Vienybės medis Europos viduryje”.

Kaip pabrėžiama prezidento Rolando Pakso atstovo spaudai 
Rosvaldo Gorbačiovo pranešime, prezidentas V. Adamkus į šią 
sueigą per savo padėjėjus ne kartą buvo kviestas praėjusią sa
vaitę. Buvusio šalies vadovo padėjėjams netgi buvo išsiųstas 
renginio scenarijus. “Todėl nustebino pateikti teiginiai, esą prezi
dentas V. Adamkus nežinojo apie būsimąjį renginį. Su apgailesta
vimu tenka konstatuoti, jog šį kartą buvusio valstybės vadovo 
sekretoriatas neinformavo V. Adamkaus apie renginį”, - pabrė
žiama R. Gorbačiovo pranešime.

Prezidentas V. Adamkus žurnalistams su nuoskauda pareiškė, 
kad į simbolinę vienybės sueigą jis buvęs pakviestas telikus va
landai iki jos pradžios, todėl ir nepasinaudojęs neetišku kvietimu.
■ DŽIAUGSMINGAI SUTIKTAS ISTORINIS ŽINGSNIS

Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA). Sostinės bare “Prie parla
mento” gausiai susirinkę vilniečiai ir miesto svečiai trečiadienį 
su džiaugsmu sutiko istorinį Lietuvos žingsnį į Europą. Tiesio
ginę Lietuvos televizijos transliaciją iš Atėnų, kur pasirašyta 
Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartis, keliuose ekranuose 
stebėjo šalies pramogų ir kultūros pasaulio atstovai, televizijos 
žvaigždės, politikai, kiti visuomenės veikėjai.

Tarp dalyvių buvo politikai Egidijus Vareikis, Eugenijus 
Gentvilas, Algirdas Steponavičius, Eligijus Masiulis, Klemensas 
Rimšelis, Vytautas Kvietkauskas, kiti politikai, žinomi muzikai 
Donatas Katkus ir Tatjana Rinkevičienė, grupės “ŽAS” nariai, 
pramogų verslo atstovai, gausus būrys žurnalistų. Istorinį žingsnį 
į Europą visi transliacijos stebėtojai pasitiko plojimais, o D. 
Katkus šio įvykio svarbą prilygino Žalgirio mūšiui.

“Ilgą laiką tik iš šalies galėjome stebėti, kaip pamažu lyg iš 
mozaikos gabaliukų formuojasi vieningos Europos žemėlapis, 
tačiau šiandien jau ir save matome prisijungusius prie Europos 
valstybių”, - sakė tiesioginę transliaciją stebėjusi TV laidų vedėja 
Edita Mildažytė. Jos teigimu, žingsnis svarbiausio tikslo įgyven
dinimo link reiškia, kad Lietuvoje gyvenimas pasikeis - daugės 
darbo vietų, augs darbo užmokestis, pensijos bei socialinės išmokos.

“Dėl nesuprantamų priežasčių lietuviai yra linkę gana san
tūriai pažymėti valstybinės svarbos datas, todėl džiaugiuosi, kad 
šios šventės vis dažniau minimos “liaudiškose” vietose”, - kelda
mas “Euroalaus” bokalą “Už Europą!” , teigė pramogų pasaulio 
atstovas Jogaila Morkūnas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

Irako karas prasidėjo kovo 
20 dieną. Karo žygis buvo pa
vadintas Irako išlaisvinim o 
operacija. Nežiūrint didelių 
nuostolių, apie karo veiksmus 
uoliai pranešinėjo Irako infor
macijos ministras, nors, vis 
bandydamas pagražinti Irako 
laimėjimus, vis padidindamas 
Irako priešų nuostolius. Ame
rikos gynybos žiniomis, Irako 
karo veiksmus stebėjo 700 žur
nalistų, fotografų, du dingo be 
žinios, vienas mirė nuo senos 
ligos, vienas žuvo eismo nelai
mėje.

Siame karo žygyje dau
giausia karių atsiuntė JAV-bės 
(255,000). Britanijos vyriausy
bė atsiuntė 45,000, Australija 
- 2,000, 400 atvyko iš Čekijos 
ir iš Slovakijos bei 200 iš Len-

KAIP SURASTI VALDŽIĄ?

k oalic ijo s  jėgos paėm ė į 
nelaisvę 7,300 Irako kareivių. 
Britanija paskelbė, kad jos jė 
gos karo belaisvių jau  turi 
6,500, iš jų  236 irakiečiai gy
domi karo ligoninėse. Pietinia
me Irake baigiama įrengti karo 
belaisvių stovyklą, kurioje 
tilps 24,000 karo belaisvių. 
Daug irakiečių lengvai pasida
vė su baltomis vėliavomis pa
sitikę anglų kareivius.

Irako piliečiams laisvė dar 
tik prasideda. Siaurinėje Airi
joje vėl posėdžiavo JAV prezi
dentas Bush ir Britanijos prem
jeras Tony Blair. Svarbiausias 
klausimas buvo, kaip pakeisti 
Irako vyriausybę. Koalicijos 
kariuomenė jau įsibrovė į Ira
ko sostinę Bagdadą, tačiau dar 
nebuvo tikrų žinių, kas atsitiko 
su diktatorium Husseinu ir jo 
dviem sūnumis. Keturios ga
lingos bombos smogė vieną 
naktį į Bagdado prezidentūros 
rūmus. Po tų smūgių pasklido 
žinia, kad Saddam Hussein ir 
vienas jo  sūnus žuvo. Kiti tei
gė, kad jie buvo tik sunkiai su
žeisti ir jų  pagrindinių rėmėjų 
buvo išgabenti į Siriją. Visame 
Irake pagrindinis gyventojų 
užsiėmimas buvo sprogdinti,

kovoti iki mirties. Sostinėje 
nebeliko Respublikos gvardi
jos likučių. JAV kariuomenės 
vadai jau  rengiasi sudaryti 
naujos Irako vyriausybės pa
matus. Tarp Irako išeivių svar
biausias vyras yra Ahmed Cha- 
labi, Irako Valstybinio Kon
greso pirmininkas, kuris tebėra 
Irake, slapstėsi tarp Saddam 
priešų pietinėje regiono dalyje, 
bet balandžio 10 d. jau atvyko 
į Bagdado priemiesčius. Koali
cijos vadovai pasisako už civi
lių įjungimą į pokarinį Irako 
gyvenimą. Bijoma, kad dar il
gai užsitęs Irako diktatūros 
ginklų surinkimas, nusikaltėlių 
gaujų išaiškinimas ir kova su 
savižudžių organizacijomis. 
Tokiems uždaviniam s neu
žteks dabar ten esančių koalici
jos karo jėgų.

Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Kofi Annan sukvietė 
Saugumo Tarybos pasitarimą, 
ką toliau daryti, kai pasibaigs 
karo veiksmai. JT gen. sekreto
rius pareiškė, kad Jungtinės 
Tautos po Balkanų ir po Koso
vo įvykių, po Afganistano pa
tirties turi pakankamai planų 
įvesti civilių valdymą Irake. 
Svarbiausia, Jungtinės Tautos

Trys karo kritikai - Prancūzijos prez. Jacques Chirac, Rusijos prez. Vladimir Putin ir Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroeder, susirinkę St. Peterburg mieste jau ne pirmą kartą, kritikavo kaip JAV veda karą 
Irake ir sutarė, kad po karo, prie kurio jie nieko neprisidėjo, turėtų per Jungtines Tautas kartu spręsti 
Irako ateitį. AF-P nuotr.

kijos. Paskutiniame Pentagono 
pareiškime karo veiksmuose 
žuvo 101 amerikietis, 11 dingo 
be žinios, septyni pateko į ne
laisvę. Britanija prarado 30 žu
vusiais. Irako informacijos mi
nistras, žurnalistų pavadintas 
“Sadamo Goebelsu” lyginant 
jį su pagarsėjusiu nacių Vokie
tijos propagandos ministru, 
kuris skelbė tik Vokietijai nau
dingus faktus, skelbdavo tik 
Irako miestų civilių gyventojų 
žuvusių skaičius. Bagdade pa
gal ministrą žuvo 600 civilių 
ir 4,000 buvo sužeistų. Penta
gono žiniomis, kare sužeistų 
koalicijos karių skaičius siekia 
daugiau 400. JAV gynybos de
partamento žiniomis, jau 1991 
m. Kuveito valstybę vaduo
jant, Irako kariuomenė prara- 
do15,000 kareivių.Siame kare

griauti diktatoriaus stovylas, 
valkioti gatvėse tų stovylų li
kučius ir plėšti iš valdžios bu
vusių įstaigų baldus, komuni
kacijų priemones, aparatus. Vi
si valdžios įstaigų aukštesnieji 
valdininkai netikėtai dingo, iš
skyrus tik vadinamą informa
cijos melagį, kurio pasakoji
mai nesiderino su tikrove. 
Bagdado miesto centre važinė
jo  koalicijos tankai, naktimis 
sproginėjo JAV karo lėktuvų 
bombos. Didžiulis tarptautinis 
Irako oro uostas buvo užimtas 
ir miesto valdžios pareigūnai 
kažkur dingo.

JAV žvalgybos agentai įsi
tikinę, kad Saddam Hussein ar
timieji patarėjai ir jo  sumany
mų vykdytojai pasitraukė į 
rytinį Irako regioną, iš kur ki
lęs diktatorius ir ten pasirengę

suteiktų pokariniams pakeiti
mams tarptautinio dalyvavimo 
aureolę, kad būtų naudinga ne 
tik Irakui, bet viso pasaulio tai
kai ir pastovumui garantuoti. 
Sekretorius Annan išgirdo ir 
daugelio valstybių pasiūlymus 
pavesti daugelio uždavinių 
sprendimą įvairių specialistų 
turinčioms Jungtinėms Tau
toms, kurios daug uždavinių 
išsprendė Indonezijos Rytinio 
Timoro salai atsiskiriant nuo 
Indonezijos.

Koalicijos jėgoms artėjant 
į Bagdadą, Irako sostinę paliko 
aštuonių automobilių karava
nas su Rusijos ambasados dip
lomatais, kurių ten buvo 23. 
Pirmas automobilis turėjo Ru
sijos vėliavą. Diplomatai pate
ko į kryžminę ugnį ir keturi

(Nukelta į 3 p.)
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RUSIJA NEVYKDO 
SAVO ĮSIPAREIGOJIMŲ

Prancūzijos, Vokietijos ir Rusijos vadovų dažni pasitarimai 
rengia dirvą kuo labiau atskirti Europą nuo Amerikos. Pa
starasis dviejų prezidentų ir kanclerio susitikimas St. Peter
burge pasižymėjo reikalavimu, kad po karo, prie kurio laimė
jimo jie niekuo neprisidėjo, Iraką turėtų tvarkyti Jungtinės 
Tautos, kurių Saugumo Taryboje Rusija ir Prancūzija turi veto 
teisę. Jie net neprisiminė, jog Amerikos kariai žūsta už Irako 
įvedimą į demokratinį pasaulį, kad tas kraštas būtų valdomas 
be diktatoriaus Husseino.

Tuo pačiu metu Kremlius reikalauja, kad Rusijos piliečiai 
galėtų keliauti per Lietuvą, tarsi Lietuva būtų jos teritorija. 
Lietuva sužinojo, kad Maskva nesilaikys nuo liepos pirmos 
įsigaliojančios tranzito susitarimo tvarkos, kai Lietuva sutiko 
supaprastinti keliaujančių į Karaliaučių ir iš jo  tvarką. Vilnius, 
sutikdamas su Europos Sąjungos ir Rusijos tranzito per Lie
tuvą tvarka, padarė nemažą nuolaidą abiem - Maskvai ir Briu
seliui. Rusija Lietuvoje nori savo piliečiams tokių teisių, tarsi 
jie gyventų mūsų valstybėje. Tačiau tranzito susitarimas tapo 
bendra Europos Sąjungos ir Lietuvos pozicija. Rusija pradėjo 
tam tikra prasme šantažą prieš Lietuvą. Lietuva buvo apkaltin
ta, kad pažeidė Europos Sąjungos ir Rusijos praėjusių metų su
sitarimą dėl Karaliaučiaus tranzito, tačiau juk pati Rusija at
sisakė vykdyti savo įsipareigojimus. Šiuo metu, jei Rusija nesi
laikys Europos Sąjungai įsipareigojimų, Lietuvai teks įvesti 
vizų tvarką be jokių supaprastinimų, teigia Lietuvos pareigū
nai. Lietuva visus įsipareigojimus kartu su Briuseliu jau įvyk
dė, bet ne Maskva. Taip pat Rusija nevykdo savo įsipareigoji
mų dėl sienų sutarties ratifikavimo, o kur dar readmisijos su
tarties pasirašymas. Be abejo, tenka laukti, kad tais klausimais 
turėtų Briuselis aiškiai pasisakyti, bet šiuo metu - tyla.

Lietuvos diplomatų sumanumu, buvo pasiekta, kad lap
kričio 11 dienos susitarimas nebekelia pavojaus valstybės suve
renitetui. Europos Sąjunga turėtų ginti būsimosios savo narės 
reikalus, tačiau Europos Komisija tyli. Tad Lietuvos vado
vams iškyla būtinumas drąsiai ginti savo krašto reikalus, bet 
ne stebėti iš šalies, kas bus toliau, kai visa gali būti per vėlu. 
Rusija ir vėl primeta savo sąlygas Lietuvai, nes Rusijos užsie
nio reikalų ministerija yra prieš tų problemų išsprendimą. Jie 
ir dabar yra prieš Lietuvos priėmimą į NATO ir Europos Sąjungą.

Briuselyje vykusios Lietuvos, Rusijos ir Europos Sąjungos 
atstovų derybos dėl Karaliaučiaus tranzito baigėsi nesusitari- 
mu. Atstovai negalėjo surasti nė vienos bendros formulės, 
kuri būtų visiems priimtina. Tai buvo trečias pasitarimas. Lie
tuvos diplomatų preiškimu, Europos Komisijos atstovai ne
sutinka, kad bilietai Rusijos žmonėms būtų parduodami iš 
karto. Tuo būdu Rusijos pareigūnai per internetą susirištų su 
Lietuvos duomenų įstaiga ir tuoj gautų sutikimą keliautojui 
parduoti bilietą. Europos Sąjunga pareiškė, kad tokia tvarka 
neatitinka Šengeno teisiniams reikalavimams. Rusija nesutin
ka, kad keliautojų patikrinimas būtų ne tuoj pat atliktas. Jeigu 
Lietuva sutiktų su tuo rusų reikalavimu, tada negaliotų Šenge- 
nas. Todėl rusų pasiūlymas buvo atmestas.

Balandžio 16 d. Atėnuose buvo pasirašyta Lietuvos stojimo 
į Europos Sąjungą sutartis. Po kelių savaičių, gegužės 10-11 
dienomis, įvyks referendumas dėl įstojimo į Europos Sąjungą. 
Tikėkime, kad Lietuva nepritrūks kelių balsų už įsijungimą.

5. Tūbėnas

IRAKO KARO PADARINIAI LIETUVAI
Sekant pasaulinio masto 

įvykius, privedusius prie karo 
Irake, na - ir pačią to karo eigą, 
negalima negalvoti apie Lie
tuvą. Tad čia - susikaupusių 
minčių bei duomenų sauja ta 
tema: lyg astronomai, žvelgia
me per Hubble teleskopą į mi
lijoninių šviesos metų atstu
muose sproginėjančias žvaigž
des. Tame visatos fone tačiau 
neišleidžiame iš akių ir vieno, 
mums rūpimo šviesos taškelio 
- Lietuvos su dar keliais kitais, 
Lietuvos kaimynystėje mato
mais, įvairias spektro spalvas 
spinduliuojančiais dangaus 
kūnais.

Prieš karo pradžią Lietuvai 
buvo netikėtas ir neužtarnautas 
Prancūzijos prezidento pagra
sinimas ir net įžeidžiantys žo
džiai, kad, Lietuvos (ir kelių 
kitų vidurio Europos kraštų) 
pasisakymas remti JAV laiky
seną, gali atsiliepti jos kandi
datūrai į Europos Sąjungą. Jei 
taip būtų kalbėjęs Rusijos Puti
nas - suprastume mužikišką 
buvusio KGB-isto laikyseną. 
Kai taip išsikvėpinusi Prancū
zijos galva - tai jau visiškai ki
taip nuskamba. Kaip Prancū
zija balsuos, kai ateis sprendi
mo laikas Lietuvą priimti į Eu
ropos Sąjungą, dabar dar 
100% neaišku, bet bent pirmą
ją  balandžio savaitę į Vilnių ki
tais reikalais atvykusi Prancū
zijos ministrė jau labai uoliai 
savo prezidento pareiškim ą 
“frizavo”, visaip švelnino. Čia 
labai gerai Lietuvos užsienio

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Atkeltaiš 2 p. ----------------------  Keliais sakiniais ---------------
diplomatai buvo lengvai su
žeisti, prieš jiems peržengiant 
Sirijos sieną. Liko neaišku, ar 
karavaną apšaudė irakiečiai 
sostinės gynėjai ar JAV karei
viai. Maskvoje užsienio reika
lų m inisterija pareiškė JAV 
protestą dėl šio apšaudymo.

Prezidento George Bush 
patarėja valstybės saugumo 
reikalams Condeleezza Rice 
lankėsi Rusijoje, kur pasimatė 
su prezidentu Vladimir Putin, 
užsienio reikalų ministru Igor 
Ivanov, Putino patarėju Vladi
mir Rušaila ir su prezidento 
štabo viršininku Aleksander 
Vološin. Ji pareiškė, kad JAV 
kareiviai neapšaudė Rusijos 
diplomatų ir mielai bendradar
biaus su Rusija pokarinio Irako 
atstatymo ir taikos priežiūros 
darbuose. Amerika siekia pa
saulinio terorizmo sustabdymo 
ir tikisi Rusijos paramos, pa
sakė Rice. Jos pokalbiai palietė 
ir Čečėnijos reikalus. Buvo 
kalbama ir apie atominio gink
lo p litim ą pasauly je, ypač 
Šiaurinėje Korėjoje. JAV admi
nistracija neslepia, kad pokari
niame Irake JAV pažiūros ir 
veiksmai glaudžiai palies ir 
JAV.

Antanas Dundzila

politikoje pasirodė Lietuvos 
spaudos atstovai, m inistrę 
mandagiai, bet gan dalykiškai, 
gal net prisispyrusiai klausi
nėję.

Visi mato ir girdi, kad, pa
saulyje nuolat daug daugiau 
keikiamas ir niekinamas Hit
leris, o apie Staliną, tolygūs ar 
net didesni nusikaltimai ne
linksniuojami. Tai didelis pra
silenkimas su teise bei istorine 
tiesa. Šio nutylėjimo šaknys 
glūdi sąmoningoj propagandoj 
ir istorijoje, kai Stalinas karo 
eigoje tapo Vakarų sąjunginin
ku, ir, kartu su Anglija bei Ame
rika, laimėjo Pasaulinį karą. 
Buvusiems sovietų okupuo
tiems kraštams čia dėkingas ir 
teisingas reiškinys, kad Irako 
karo žaizdre Huseinas yra vie
šai, garsiai lyginamas ne tik su 
Hitleriu, bet ir su Stalinu, plius 
dar su keliais žmogžudiškais 
diktatoriais. Huseino su Stali
nu prilyginimui daug pagrindo 
duoda panašum as, kad abu 
diktatoriai masiškai žudė bei 
engė ne tik svetimuosius, bet 
ir savuosius. Tiesa, buvo nau
dinga sužinoti, kad Huseinas 
Staliną laikė savo didvyriu ir 
pavyzdžiu: toks tokį pažino...

Niekas niekad neabejojo, 
kad Jungtinėse Tautose kiek
vieną valstybę saisto “tik” gera 
valia, t.y., “paklusnumas” JT 
bendriesiems principams bei 
specifiniams nutarimams. To
dėl nereikia stebėtis, kai JAV

• Irako kurdų jėgos puolė 
ir paėmė Kirkuk miestą ir apy
linkes, kuriose yra labai svar
būs Irako naftos gręžiniai.

• Šiaurinė Korėja atmetė 
JT bandymus sustabdyti Šiau
rės Korėjos pastangas pasiga
minti atominę bombą. JAV ži
niomis ši komunistinė valstybė 
gali jau turėti pakankamai me
džiagos pasigaminti dvi bom
bas. Š. Korėja tvirtina, kad ji 
bet kurias sankcijas už tą bran
duolinių ginklų gamybą palai
kys karo paskelbimu.

• Irake sustabdžius dikta
tūros veikimą, pasaulio valiu
tos centruose labai pagyvėjo 
ieškojimas atsakymo į klausi
mą: kiek milijardų dolerių guli 
privačiose Hussein sąskaitose. 
Slaptos agentūros tvirtina, kad 
pasaulio bankuose yra šimtai 
bilijonų įšaldytų Saddam pini
gų. Forbes žurnalas skelbė, 
kad 2000 m. jų  turėjo septynis 
bilijonus, o šiemet Saddam bu
vo “vertas” 2 bil. dol.

• Tarptautinės teroristų 
Al Qaida gaujos narys Sahim 
Alwan, 30 m. amžiaus, suim
tas Buffalo, N.Y., prisipažino

Prezidentas savo krašto sau
gumą pastatė virš JT-se paža
dėto Prancūzijos veto ir pradė
jo karo veiksmus prieš Iraką. 
(Nesistebėjome žinodami, kad 
JAV-ės JT-oms yra skolingos 
net kelis bilijonus dolerių už 
nesum okėtus įs ip a re ig o ji
mus... Tos skolos dar ir dabar, 
turbūt, nesutvarkytos, niekas 
dėl jų  nekelia tarp tau tin io  
skandalo.) Tačiau ryšium su 
Iraku, tai, vis tik, svetimos 
valstybės puolimas, šiek tiek 
primenantis viduramžių Kry
žiaus karus. Kadangi čia eina 
kalba apie karą, apie svetimoje 
valstybėje valdžios pakeitimą 
ir JT-ų nuomonės nepaistymą, 
tai reikia pagalvoti ir apie ga
limas im plikacijas plačiau. 
Lietuvai turėtų būti ypač bau
gu, kad šis JAV ėjimas netaptų 
precedentu Rusijai.

Apie nerimą keliančio pre
cedento galimybę žmonės ir 
Lietuvoje galvoja. Girdi, ir Ru
sija dabar gali ignoruoti įspėji
mus (įskaitant ir Bušo rudenį 
Vilniuje padarytus pažadus) ir 
pradėti Lietuvą spausti, pvz. 
dėl tranzito teisių į Karaliau
čiaus sritį, dėl dar Rusijos Dū
moje neratifikuotų sienų ir t.t. 
Čia rimtas, ne tik Lietuvą lie
čiantis rūpestis: Estija ir Latvi
ja yra pastoviai koneveikiamos 
dėl “mažumų teisių” rusų kil
mės gyventojams. Baltijos kraš
tus, dar 1939 m. Hitlerio “užra
šytus” Stalinui, šiandieniniai 
rusai vis dar tebem ato pro 
sovietinius akinius.

lankęs teroristų mokyklą. Jis 
išdavė šešis kitus iš Jemeno ki
lusius teroristus, nes JAV pro
kurorai pažadėjo jam  lengves
nę bausmę. Visi teisiam ieji 
gaus ne 15, bet 9 m. kalėjimo.

• Kubos teismai padidino 
bausmes valdžios priešinin
kams. Kritikams, ypatingai eko
nomikos ir žmogaus teisių kri
tikams, bausmės siekia 27 m.

• Irake per bombardavimą 
žuvo vienas ukrainietis ir vie
nas ispanas televizijos žurna
listas. Keli užsienio žurnalistai 
žuvo Bagdado Palestinos vieš
butyje, nuo JAV tankų ugnies.

• Kubos vyriausybė pa
skelbė, kad ji neatšauks savo 
ambasados tarnautojų iš Bag
dado, kur liko keturi diploma
tai. Visi kubiečių diplomatų 
šeimos nariai išvažiavo iš Ira
ko prieš mėnesį. Kubos pasili
kę atstovai laikosi neutraliai.

• JAV prez. G. Bush, po 
pasitarimų su Britanijos prem
jeru, išreiškė savo pažiūras ir 
apie kovas Šiaurinėje Airijoje. 
Pasitarimų dalyviai išreiškė 
nuomonę, kad atėjo laikas už
baigti religinius smurto veiksmus.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Atėnuose, Zappeion salėje, pasirašius dešimties valstybių stojimo į Europos Sąjungą sutartis, bendroje 
konferencijoje valstybių prezidentai, vyriausybių pirmininkai ir užsienio reikalų ministrai su 10 busi
mųjų narių-valstybių atstovais balandžio 17 d. Pirmoje eilėje, šeštas iš kairės - Lietuvos Respublikos 
prez. Rolandas Paksas, dešiniau - Estijos prez. Arnold Ruutel ir Latvijos prez. Vaira Vyke Freiberga.

Europos Komisijos nuotr.

KURTI VIENINGĄ IR STIPRIĄ EUROPĄ - 
NE TIK GARBĖ, BET IR ATSAKOMYBĖ

Vilnius, balandžio 16 d. 
(ELTA). Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Rolandas 
Paksas Stojimo į Europos Są
jungą sutarties pasirašym o 
proga 2003 metų balandžio 16 
dieną Atėnuose pasakė kalbą. 
ELTA perduoda visą šalies 
vadovo kalbą:

“G erbiam ieji kolegos, 
va lstyb ių  ir vyriausyb ių  
vadovai,

Gerbiamieji Europos Ko
m isijos ir Europos Parla
mento vadovai,

Gerbiamieji svečiai,
Ponios ir ponai,
Šiandien esame čia savo 

tautų ir valstybių valia. Čia 
esame tam, kad gimtų Euro
pos vienijimuisi ypač svarbi 
Sutartis. Ji - musų bendro pa
tyrimo ir išminties vaisius. 
Šiandien kartu atverčiam e 
naują Europos istorijos pus
lapį.

Lietuva 2009 metais minės 
savo tūkstantmetį. Musų vals
tybė turi gilias Europos vals
tybės tradicijas. Lygiai prieš 
750 metų buvo karūnuotas 
musų šalies karalius Mindau
gas, kurio dėka Lietuva tapo 
krikščioniškosios Europos da-

limi. Ir nuo tų laikų Lietuvos 
istorija yra neatsiejama nuo 
Europos istorijos, nors ir būta 
bandymų išbraukti Lietuvą iš 
Europos žemėlapio. Šimtme
čius vienos sutartys Lietuvai 
užtikrino saugumą ir gerovę, o 
kitos reiškė jėgos demonstra
vimą ir skaudžias netektis. Dvi
dešimt penkių Europos valsty
bių atstovai šiandien pasirašo 
istorinį teisės ir politikos aktą, 
kurį galėčiau drąsiai vadinti 
Europos vienybės aktu.

Šios dienos Sutartis yra įro
dymas, kad universalių Euro
pos vertybių  negalim a u ž 
gniaužti prievarta, o demokra
tija ir pagarba žmogaus teisėms 
visada triumfuoja ten, kur bran
ginama laisvė.

Tautų gerovė gali būti ku
riama tik darniai ir vieningai. 
Šios sutarties pasirašymas pa
rodo, kad norime ir galime būti 
kartu, ir kartu kurti Europos 
ateitį, spręsti pačius opiausius 
klausimus, rūpimus mūsų vals
tybių piliečiams.

Lietuvos žmonės jau kitą 
mėnesį referendume tars žodį 
dėl savo valstybės ateities. Ti
kiu, kad jie išreikš ryžtingą ap
sisprendimą būti klestinčios,

vieningos ir saugios Europos 
dalimi, kaip jau yra padariu
sios Maltos, Slovėnijos ir Ven
grijos tautos.

Gerbiamieji kolegos,
Esu tikras, kad Lietuva bus 

aktyvi, atsakinga ir kurianti 
Sąjungos narė. Mūsų kūrybiš
kumas prisidės prie vieningos 
Europos klestėjimo. Lietuvos 
sienos bus ir Europos Sąjun
gos sienos, ir jos bus saugios 
bei draugiškos. Baltijos jūra 
atsidurs Europos Sąjungos 
glėbyje. Tikiu, kad Baltijos jū 
ros regionas taps vienu dina
miškiausių ir sparčiausiai besi
plėtojančių Europos regionų. 
Mūsų “nauji seni” kaimynai 
Rytuose tikrai netrukus patirs 
išsiplėtusios Sąjungos privalu
mus.

Ponios ir ponai,
Esame šiandien čia, kad pa

rodytume pagarbą mūsų šalių 
žmonėm s - tiem s europ ie
čiams, kurie įvairiais laikais, 
įvairiomis aplinkybėmis savo 
įsitikinimais ir darbais dėjo pa
matus Europos Sąjungos sėk
mei. Mums tenka didi garbė ir 
dar didesnė atsakomybė tęsti 
jų  darbus kuriant vieningą ir 
stiprią Europą” .

STOJIMAS Į ES - ISTORINIS,
BET ISTORIJA TUO NESIBAIGIA

Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA). Lietuvos vaidmuo Europos 
Sąjungoje priklausys nuo to, kiek šalis bus stipri, sugebės 
išnaudoti savo resursus bei įsisavinti finansinę organizacijos 
pagalbą.

Gerai vertindamas šalies nuveiktus darbus siekiant narystės 
ES bei pasirašytą Stojim o sutartį, V ilniaus universiteto  
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius 
Raimondas Lopata konstatavo, jog viena svarbiausių Lietuvos 
atramų ES - šalies politinis stuburas - yra silpna.

“Pasiekimas vadintinas istoriniu, bet istorija tuo nesibaigia - 
dabar svarbiausia suvokti, kokį vaidmenį vaidinsime Europos 
Sąjungoje, o tam pirmiausiai reikia turėti kietą politinį stuburą.

Įvykiai, kurie pastaraisiais mėnesiais vyksta Lietuvoje, rodo, 
kad tokio neturime”, - Eltai sakė R. Lopata.

Pasak politologo, jei politinį stuburą šalis sugebėtų sutvirtinti, 
jos vaidmuo ES Rytų politikoje, turėdamas omenyje santykius 
su Rusija, Karaliaučiaus sritimi, Baltarusija, Ukraina, būtų gana 
rimtas.

Kom entuodam as kitus veiksnius, kurie lems Lietuvos 
pozicijas ES, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto vadovas kaip vienus iš svarbesniųjų 
išskyrė ir žmogiškuosius resursus.

“Per kelerius metus į įvairias Europos institucijas turėsime 
nusiųsti apie 400 žmonių, įskaitant ir diplomatinį korpusą. Be 
to, turime prisiminti, kad per metus Europos Sąjungoje vyksta 
apie 5 tūkst. susitikimų, todėl mažiausiai 40 žmonių, kurie dirbtų 
įvairiose valstybinėse struktūrose čia, Lietuvoje, turėtų būti ten 
ir kiekvieną dieną. Didelis klausimas, ar mes jau esame tam 
pasiruošę ir ar patempsime?” - teigia jis.

R. Lopatos įsitikinimu, neabejotinai, Lietuvos pozicijos 
nemažai priklausys nuo didžiosios politikos - tai yra tų politinių 
kombinacijų, kurios yra sudaromos pačioje ES, o Lietuvai teks 
mokytis įvairių jėgos pusiausvyros žaidimų.

Vertinant finansiniu aspektu, suderėta, kad 2004-2006 metais 
vienas Lietuvos gyventojas į ES biudžetą santykinai turės 
sumokėti 508 litus, o paramos iš ES biudžeto gaus 1855 litus. 
ES struktūrinė parama sieks 1360 litų vienam mūsų šalies 
gyventojui.

“Be jau išvardintų dalykų, Lietuvai labai svarbu įsisavinti tą 
finansinę paramą, kuri netrukus ją pasieks ir kuri jau norėjo mus 
pasiekti, tačiau kurios mes nesugebėjome pasiimti. Trauka į ES 
yra, ji kaip dulkių siurblys: jis traukia, bet jeigu šiukšlė pasitaiko 
didesnė, į jį neįtelpa”, - mano R. Lopata.

Lietuva derybų su ES oficialiai buvo pakviesta 1999 gruodį 
Helsinkyje vykusiame Europos Viršūnių susitikime. Šalis 
derybas dėl narystės ES pradėjo 2000 metų vasarį, o baigė pernai 
gruodžio viduryje Kopenhagoje vykusiam e ES Viršūnių 
susitikime.

NENORAS SPRĘSTI ŽEMDIRBIŲ PROBLEMAS KENKIA REFERENDUMUI

Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA). Seimo nario, Lietuvos krikščionių demokratų valdybos pir
mininko Petro Gražulio nuomone, Vyriausybės nenoras spręsti žemės ūkio problemas kenkia bū- 
simajam referendumui dėl Lietuvos narystės ES ir jo  teigiamam rezultatui. Jis apgailestauja, 
kad dabartinė Vyriausybė ir Seimo dauguma neturi politinės valios išspręsti susidariusių problemų 
ne tik pieno, bet ir kituose - grūdų, mėsos - sektoriuose. P. Gražulis siūlo Vyriausybei nedelsiant 
nustatyti visiems pieno gamintojams vienodas sąlygas, nepriklausomai ar tai stambus, ar smulkus 
ūkis. Jo nuomone, reikėtų įvesti minimalią, ne mažesnę kaip 50 ct, pieno supirkimo kainą. Parla
mentaras taip pat ragina 52 mln. Lt iš Kaimo rėmimo fondo paskirstyti vienodai, neatsižvelgiant 
į laikomų karvių skaičių. Jo nuomone, reikėtų atlikti auditą pieno perdirbimo įmonėse ir nustatyti 
pieno perdirbimo savikainos rodiklius, pasiremiant ES šalių patirtimi. Jis taip pat siūlė riboti 
perdirbimo įmonių pelno dydį 10 proc., prekybos tinkluose taikyti ne didesnį kaip 10 proc. pre
kybinį antkainį, taip pat nulinį PVM mokestį pieno produktams. P. Gražulis kreipėsi į valstybės 
kontrolierių Joną Liaučių, prašydamas patikrinti, ar racionaliai buvo panaudotos Lietuvos žemės 
ūkio rūmams 2001-2002 m. skirtos valstybės biudžeto lėšos. Parlamentaras paprašė Konkurencijos 
tarybos atlikti Vyriausybės nutarimo dėl tiesioginių išmokų pieno gamintojams ekspertizę.

ES PLĖTRĄ SU ĮVAIRIŲ ŠALIŲ KOLEGOMIS 
ŠVENTĖ IR LIETUVOS DIPLOMATAI

Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA). Lietuvos diplom atai 
trečiadienį dalyvavo Europos Sąjungos stojim o sutarties 
pasirašymo šventėse, surengtose Vienoje, Ankaroje ir Pekine.

Lietuvos ambasadorius Austrijoje Jonas Rudalevičius drauge 
su kitų valstybių ambasadoriais sutarčių pasirašymą Atėnuose 
pažymėjo šventiniame renginyje Austrijos parlamento rūmuose. 
Jo metu sveikinimo kalbas tarė abiejų Austrijos parlamento rūmų 
pirmininkai Andreas Kohl ir Herwig Hosele, parlamentinių 
frakcijų bei Vyriausybės atstovai.

Iškilmingame minėjime dalyvavo ES šalių narių diplomatai, 
parlamentarai, žurnalistai, verslo ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovai.

Svarbi ES p lė tra i d iena A nkaro je buvo švenčiam a 
diplomatinio korpuso Turkijoje susitikime su į Europos Sąjungą 
stojančių valstybių atstovybių Ankaroje vadovais.

Su stojimo į ES sutarčių pasirašymo data beveik sutapo 
Sauliaus Sondeckio vadovaujamo Lietuvos kamerinio orkestro 
koncertai balandžio 14 ir 15 dienomis Ankaros 20-ajame 
klasikinės muzikos festivalyje.

Lietuvos ambasada Pekine kartu su kitomis devyniomis 
būsimųjų ES šalių narių ambasadomis stojimo į ES sutarčių 
pasirašymo proga surengė lietuviškų valgių ir gėrimų pristatymą. 

Lietuvos ambasada priėmimui pateikė žemaičių blynus,
gėrimus bei šakotį.

Priėmime dalyvavo maždaug 250 diplomatų iš Europos 
Sąjungos šalių.
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KEIČIASI
LAIKAI

Aleksas Vitkus

Ar pastebėjote, kad jau nuo 
rugsėjo 11 dienos įvykių kaž
kas pasikeitė Amerikos spau
doje, televizijoje ir politikoje. 
Net ir feminisčių judėjimas lyg 
ir pritilo, tapo daug sukalbes- 
nis. Mažiau girdisi Gloria Stei- 
nem pasekėjų, modernių psi
chologų ir vaikų auklėtojų pa
sisakymų, kad jauniems ber
niukams turėtų būti uždrausta 
žaisti tokius žaidimus kaip in
dėnai ar plėšikai, policininkai 
ar kareiviai.

Kylant karo galimybei prieš 
Iraką, jau praeitų Kalėdų laiko
tarpiu nesigirdėjo tiek patari
mų, kad tėvai nepirktų savo ber
niukams kardų, šautuvų ar ko
kių kitokių ginklų. O dar tik prieš 
metus, kitus, garsiausių Ameri
kos universitetų vaikų psicho
logai aiškino, kaip mes skriau
džiame jaunus berniukus, juos 
kažkaip pamažu įvesdami į 
“varžybinį” kultą, kurio pasek
mėje tie vaikai išaugdavo į ta
riamai nevykusias agresyvias 
būtybes, kurias pagaliau juos 
pavadindavo vyrais.

Kai galų gale kovo 19 d. 
Irake prasidėjo tikras karštas 
karas, daugelio psichologių ir 
feminisčių galvojimas apsiver
tė aukštyn kojom. Suprato jos,

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)

II

Svarbiu įvykiu buvo 1943 
m. lapkričio 25 d. Vyriau
siojo išlaisvinimo komiteto 
(VLIK(o) - vadovauti Ne
priklausomos Lietuvos vals
tybes atkūrimo kovai, įkūri
mas. Tačiau dėl 1944 m. pava
sarį gestapo įvykdyto dauge
lio jo  narių areštų, VLIKas 
nesuspėjo išvystyti kiek pla
tesnės veiklos, o artėjant fron
tui pasitraukė į Vakarus ir likę 
nesuimti jo  nariai kiek vėliau 
V okietijoje atkūrė ir patį 
VLIKą. Į partizaninį karą pa
kilusi doroji Lietuvių Tautos 
dalis daugiausia apie Vakarų 
valstybėse veikiančių “vaduo
tojų” organizacijų darbus su
žinodavo iš užsienio radijo 
laidų ar “demaskuojančių” 
straipsnių sovietinėje spaudo
je. Partizanai buvo kiek nusi
vylę buvusios nepriklauso
mos Lietuvos vadovybe, kaip 
ir “vaduotojais” Vakaruose 
dėl to, kad jie pasitraukė, pali
kę Lietuvą be vadų, kad nepa
smerkė SSRS okupacijos (ir 
mūsų diplomatijos atstovai 
pradėjo protesto pareiškimus 
rašyti tik po to, kai “liaudies 
seimas” paskelbė, kad Lie-

taip kaip mes jau seniai žinojo
me, kad ir vėl bus reikalingi tūks
tančiai tikrų vyrų. Varžybos, ag
resyvumas, pasiaukojimas ir 
didvyriškumas vėl pasidarė po
puliarūs. Rašytoja Christina 
Hoff Sommers jau prieš tai pa
rašė knygą “Karas prieš berniu
kus”, kurioje drąsiai ir ryžtin
gai pasisako prieš feministes vai
kų auklėtojas, jau daugelį de
šimtmečių Amerikai peršančias 
idėjas, pagal kurias berniukai 
turi būti auklėjami ir auginami 
kaip mergaitės. Užuot leisti jiems 
augti ir žaisti kaip jiems pati 
gamta palenkė, tos feministės 
norėjo mus įkalbėti, kad ber
niukams reikia duoti progos žais
ti su lėlėmis, siuvinėti, ir pan. 
Taip jie gal išsivaduotų iš pri
gimto savo agresyvumo, ir tap
tų labai taikiais visuomenės na
riais. Amerikos mokyklose kai 
kur buvo prieita net prie to, kad 
berniukai buvo barami ir net 
baudžiami už tai, kad jie žais
davo su kareivukais, ar rodė 
bet kokį agresyvumo požymį.

Atėjo ir praėjo rugsėjo 11 
d. įvykiai. Prasidėjo karas prieš 
terorizmą, o paskutinėmis die
nomis ir tikras karas prieš Ira
ką. Džiaugėmės ir didžiavomės 
mūsų ugniagesių, policininkų 
ir karių nepaprastu heroizmu ir 
drąsa. Tokių buvo ir moterų, bet 
pripažinkime, kad dauguma tų 
herojų buvo vyrai, kurie dar su
prato ir žinojo, kaip reikia būti 
vyrais. Statistika rodo, kad Ame-

tuva sovietinė ir kai okupacinė 
valdžia paskelbė nutraukanti li
kusių užsienio šalyse Lietuvos 
pasiuntinių veiklą), ieškojo ir 
priežasčių, kodėl sovietų val
džia palyginus taip greitai įsi
tvirtino 1940 m., kodėl tiek ta
da, tiek po karo atsirado tiek 
daug talkininkų okupantams.

Iš dalies lietuvių partizanų 
tuos svarstymus ir vyravusias 
nuotaikas atspindi partizanų 
kapeliono kunigo Justino Le
lešiaus (Grafo) užrašai - die
noraštis, kuriame jis 1946 m 
rašo: “... Mūsų partizanų tikslas 
- stovėti tautos sargyboje, ruoš
ti tautą būsimiems įvykiams. 
To negalima užmiršti, kad at
sakingi Lietuvos valdyme as
menys (....) Tėvynę ginti nuo 
azijatų paliko vėl iš samanotų 
pirkelių kilusiems tautos sū
nums. Didelė tautos dalis pali
ko tą Tėvynę, išbėgo ir laukia, 
kada kaimo artojėliai vėl savo 
krauju jiems išpirks ministerių 
ar bankų direktorių kėdes (...) 
Mes, lietuviai, turime būti tokie 
vieningi, kaip suomių tauta. Ar 
ne herojiškas būtų mūsų Nepri
klausom ybės paminklas, jei 
visa tauta, o ne jos maža dalelė,

Paminklas ugniagesiui-globėjui prie 
Euclid ugniagesių 2-osios stoginės, Char
don Rd. G. Juškėno nuotr.

rikoje moterys daug kur pralen
kia vyrus. Skirtumas tarp uni
versiteto laipsnį turinčių mote
rų ir vyrų vis mažėja. Iš virš 25 
m. amžiaus moterų 25% turi 
bent bakalauro laipsnį, tuo tar
pu kai vyrai jas dar kol kas len
kia su 29%. Jaunojoje kartoje 
25-34 m. amžiaus moterys vy
rus jau pralenkė. Šiandien kas 
trečia tokia moteris yra baigusi 
universitetą. Daugiau moterų 
nei vyrų baigia ir gimnazijas.

Reikia vis dėl to pripažinti, 
kad karinė tarnyba moterims

kovotų pagal laiko aplinkybes 
su okupantu? (...). Guliu šiau
duose ir galvoju: dėl ko mes 
turime vargti, dėl ko mes tik 
vieni turime nešti tautos kryžių 
ir vargus? Turėdamas laiko, 
imu ieškoti viso to kaltininkų. 
Iš kur Lietuvoje atsirado tiek 
daug čigonų, parsidavėlių?

Prieinu išvados, kad ben
druomenės socialinė padėtis 
mūsų Nepriklausomybės lai
kais jiems buvo nepakenčia
ma. Jeigu už pusę lito darbi
ninkas turėjo kirsti žydui per 
dieną malkas, tuo tarpu jis ma
tė prabangoje  skęstančius 
Kauno ponus (...). Budri bol
ševikų akis tą didelę bedugnę 
tarp biednuomenės ir pasitu
rinčios visuomenės greitai pa
naudojo savo juodiems dar
bams (...). Jeigu visi mes esa
me Lietuvos piliečiai, toje tau
toje gimę, tai visi turime teisę 
tautos gėrybėms naudotis. Te
reikėjo duoti sąlygas, kad visi 
galėtų žmoniškai pragyventi. 
Jeigu aukštas valdininkas tu
rėjo kelių aukštų namą, kurį 
dažnai įsigydavo vogdamas iš 
valstybės iždo, tai darbininko 
šeima dažnai turėjo gyventi

nėra naujiena. Jau Dy
kumos kare 1991 m. 
tarnavo tūkstančiai 
moterų, iš kurių net 13 
žuvo įvairiose avarijo
se nuo minų ar raketų. 
Amerikoje priskaito- 
ma net 1,6 milijono 
moterų kariuomenės 
veteranų, o šiandien 
kariuomenėje tarnau
ja net 164,000 moterų. 
Pagal 1994 m. Gyny
bos departamento tai
sykles, moteris negali 
būti siunčiama į tie
siogines kautynes su 
priešu. Tai reiškia, 
kad moterys negali 
būti įjungiamos į pės
tininkų, artilerijos ar 
tankų dalinius. Bet, 
kai amerikiečių tankai 
veržiasi gilyn į Irako 
teritoriją, ir vis artyn 
prie Bagdado, juos ten

prie pat fronto seka aprūpinimo 
daliniai, kuriuose tarnauja ne
mažai moterų, kurios vairuoja 
sunkvežimius, dirba kaip me
chanikai, ar rūpinasi maisto, 
vandens ir šaudmenų pristaty
mu. Žinoma, didžiausia moterų 
dalis tarnauja užfrontėje gai
lestingomis seserimis, sanitarė
mis, raštininkėmis, sandėlių 
darbininkėmis.

Kodėl moteris pasirenka kari
nę tarnybą? Sakoma, kad pana
šiai kaip ir vyrai, ji nori pasireng
ti ateities karjerai, išgyventi nuo-

Vyčio apygardos Ramygalos valsčiaus (Paukštelio) būrio partizanai.

tamsiuose ir drėgnuose sklepuo- 
se. Kiekvienas valdininkas jau
tėsi padėties viešpats (...). Di
džiausias teises mūsų Tėvynėje 
turėjo žydai. Jų rankose buvo 
kapitalas ir nebuvo galima na
cionalizuoti, bendram tautos in
teresui panaudoti žmonių pra
kaitu uždirbtus žydų kapitalus. 
Nedovanotinos tai klaidos, ne
dovanotini apsileidimai, kurie 
ir privedė tautą prie pražūties (...).

Mes, partizanai, savo vado
vybėje pasigendame karininkų. 
Jie davė iškilmingą priesaiką 
Tėvynę ginti ir jos neapleisti. 
Kur jie dabar, kaip drįso tautos 
akivaizdoje sulaužyti duotą 
priesaką? Mes visur jų rasime, 
net dirbančių enkavėdė orga
nuose, tik jų  maža yra par-

tykius, pamatyti pasaulį, sutau
pyti pinigų mokslui, išmokti dis
ciplinos ar išugdyti nepriklauso
mumo jausmą. Nemažai jų  se
ka savo tėvų ar vyresnių brolių 
pėdomis. Be to, kariuomenėje 
ar laivyne tiek daug vedyboms 
tinkamų jaunų vyrų...

Kai kažkas paklausė tos kny
gos autorės, kodėl politikai ir 
generolai nereikalauja, kad mo
terys turėtų progą dalyvauti kau
tynėse, ji atsakė: “Feministės 
nori lygių teisių su vyrais, bet 
jos nenori pareigų, kurių atliki
mas priešintųsi jų moteriškai pri
gimčiai” . Ir dar pridūrė: “Ne
supraskite manęs neteisingai. 
Aš esu kalbėjusi West Point ka
ro mokykloje, ir mačiau ten ne
mažai jaunų merginų, kurios tik
rai nei savo drąsa nei vadova
vimo gabumais nenusileistų vy
rams. Bet, būkime atviri, ir pri
sipažinkime, kad tai tik išim
tys.” Sommers turi 18 m. sūnų, 
ir kai jos paklausė apie karą Ira
ke, ji taip atsakė: “Mes turime 
savanorišką kariuomenę, bet 
jei taip atsitiktų, kad Amerikai 
ginti reikėtų visų jaunų vyrų, 
ir net moterų, jis nesvyruotų, o 
aš labai bijočiau, bet kartu ir di- 
džiuočiaus, kad jis atlieka savo 
vyrišką pareigą”. Norėčiau ma
nyti, kad taip galvoja tūkstan
čių tūkstančiai amerikiečių mo
tinų ir tėvų, išleidę savo vaikus 
į karą, išdidžiai ir garbingai ne
šiojančius kareivio, marino, jū
rininko ar aviatoriaus uniformą.

tizanų eilėse, nes čia gresia 
kiekvieną minutę mirtis (...).

Būsima Nepriklausoma Lie
tuva turi keltis iš klaidų, ku
rios ją  pražudė, bet kartu ir už
grūdino, paruošė būsimam ne
prik lausom am  gyvenim ui. 
Kad nė vienas asmuo nebūtų 
išnaudojamas, kad nežiūrint 
ideologijų, galėtų dirbti nau
dingą tėvynės atstatymo darbą. 
Lietuvoje turi išnykti ponišku
mas (...). Atsiminkime tas di
deles algas valdininkams. Skir
kime tuos pinigus švietimui, 
prieglaudoms, tautos atstaty
mui ir išnyks iš mūsų miestų 
tas rafinuotas poniškumas, ta 
ju o d a  kabare tiška  a istrų  
prekyba.

(Bus daugiau)
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Minėjimo Elizabeth, N.J. akimirka - dainuoja vaikų choras.

VASARIO 16 MINĖJIMAS ELIZABETH, N.J.
Si mums brangi Nepriklau

somybės šventė New Jersey 
lietuviams įvyko vasario 23 d. 
Ji prasidėjo pamaldomis šv. 
Petro ir Pauliaus lietuvių baž
nyčioje. Filipinietis kunigas 
Peter Aquino atrodė šiek tiek 
susipažinęs su Lietuva, nes sa
vo pamoksle pažymėjo lietu
vių ryžtą ir kovą dėl savo lais
vės. Pamaldų metu giedojo ne
seniai suburtas vaikų choriu- 
kas Birutės Mockienės vado
vybėje pagiedodamas naujų 
lietuviškų giesmių. Po pamal
dų minėjimą parapijos salėje 
pradėjo LB Elizabeth apylin
kės pirmininkas Julius Veblai-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c
Paskelbus Lietuvos nepri

klausomybę, lietuvybės judė
jimas, kuriam daugiausia at
stovavo to judėjimo suorgani
zuota Lietuvos Taryba, pasku
bomis turėjo peraugti ir per
siorientuoti į Lietuvos valsty
bę, į Lietuvos valdžios orga
nus. Tą persiorganizavimą pa
lengvino tai, kad pasibaigus 
pasauliniam karui ir įvykus 
bolševikinei revoliucijai Rusi
joje, lietuviai inteligentai ma
siškai skubėjo grįžti į Lietuvą 
ir įsijungti į valstybės darbą. 
Lietuvos Taryba savo pirmi
ninką A. Smetoną išrinko pir
muoju Lietuvos prezidentu, o 
prezidentas prof. A Voldemarą 
paskyrė pirmuoju Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės ministru 
pirmininku. Žodžiu, valstybės 
priešakyje atsistojo daugiausia 
politiškai pasižym ėję lietu
vybės judėjimo autoritetai.

Užgimė valstybė. Atsirado 
valdžia. Na, žinoma, turėjo įsi
žiebti ir neišvengiamas ir būti
nas politinės valdžios palydo
vas - kova dėl valdžios. Kol 
lietuvybės judėjimas buvo tik 
judėjimas, tai jį visą stipriai 
jungė pati lietuvybė, patys lie
tuvybės reikalai. Tada lietuvy
bės tikslų vardan buvo palie
kami nuošalyje visokie politi
niai, ideologiniai, ekonominiai 
ir kitokie skirtumai, palyginti 
lengvi buvo susitarim ai ir 
kom prom isai, kad tik būtų

tis. Buvo sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Maldą už 
Lietuvą paskaitė Vytautas Ma- 
syliūnas. Prieš pristatydamas 
kalbėtoją, Veblaitis trumpai 
priminė per metų metus oku
pantų padarytas piktadarybes: 
žmonių areštus, kalinimus, žu
dymus ir genocidinius trėmi
mus lėtai mirčiai Sibiro platy
bėse. Krašte per okupacijos 
laiką žmonės buvo verčiami 
vaidinti, meluoti, vogti, vieni 
kitus šnipinėti ir t.t. Komunis
tinė sistema per mokyklas iš 
vaikų širdžių rovė tikėjimą. 
Tokiu būdu buvo sumaitota tau
tos mąstysena ir pats gyveni

"SALIS TA LIETUVA VADINAS...”
IV

(Apmąstymų ir samprotavimų santraukos)
Iš knygos “Domas Cesevičius”

aukščiausiai iškelti lietuvybės 
interesai.

Dėl valdžios judėjimai daž
niausiai pradeda diferencijuo- 
tis, skaldytis. Skaldymosi dva
sia greit pasireiškė ir Lietuvo
je. Pirmiausia ryškiausiai pra
dėjo išsiskirti politinė “dešinė” 
ir politinė “kairė”. Tiesą sakant, 
tas išsiskyrimas buvo prasidė
jęs jau gerokai anksčiau, dar 
carų Rusijos laikais, kai susi
kūrė Krikščionių demokratų ir 
Socialdemokratų partijos ir jų 
satelitai “ateitininkų” bei “auš
rininkų” moksleivių organiza
cijos su savo specifine ideolo
gine spauda. Tos srovės ypač 
smarkiai konfrontavosi pirmo
jo  Steigiamojo seimo rinki
muose. Tada politinis judėji
mas iš inteligentinių aukštumų 
buvo paskleistas krašto gyven
tojų masėse apačioje. Klausi
mas tarp dešinės ir kairės buvo 
keliamas labai radikaliai ir 
aštriai: “su katalikais ar su 
bolševikais?” Taip radikaliai ir 
radikalizuojam ai veikiamos 
gyventojų masės nebegalėjo 
matyti ir rinktis kokio nors 
vidurinio kelio tarp dešinės ir 
kairės. Tik arba-arba!

Ta prasme užtat suprantami

mo būdas. Po nepriklausomy
bės atkūrimo pamažu susifor
mavo naujųjų veikėjų sociali
nis sluoksnis: tai metalų eks
portuotojai, bankų išsiurbėjai, 
menkos moralės makinatoriai, 
tačiau jie yra apsukrūs prisitai
kėliai. Vienas lietuvis taip sa
kė: tie žmonės neturėtų būti 
vertinami vien negatyviai, nes 
jie sugeba visur prisitaikyti ir 
tiesiog savo šuniška uosle ap
tikti naujų įstatymų skyles ir 
pro jas pralįsti.

Minėjime kalbą pasakė Si
gita Šimkuvienė iš New Ha
ven, CT, tik prieš du metus at
vykusi iš Lietuvos. Šiaulių pe

buvo ir Steigiamojo seimo rin
kimų rezultatai: vidurinės, tar
pinės, neideologinės partijos 
rinkimuose beveik nieko ne
laimėjo, daugiausia laimėjo 
Krikščionių demokratų parti
ja, kurią plačiose gyventojų 
masėse aktyviai propagavo 
gausūs dvasin inkų-kunigų  
pulkai ir plačiai išsišakojusios 
moksleivių ateitininkų organi
zacijos aršieji aktyvistai. Val
džia perėjo į Krikščionių de
mokratų partijos rankas.

Lietuvos krikščionių de
mokratų partija buvo įkurta 
pagal Vokietijos centro parti
jos pavyzdį. Bet Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
buvo daug klerikališkesnė, ag- 
rariškesnė ir daugiau katalikiš
kai antikapitalistinė negu Vo
kietijos centro partija. Vokieti
jos centro partiją tikrai buvo 
galima laikyti centro-vidurio 
partija, o Lietuvos krikščionių 
demokratų partija buvo labai 
arti prie kraštutinės dešinės. 
Savo valdymo praktikoje ta 
partija dažnai parodydavo tą 
savo kraštutinį dešinumą. Su
prantama, ilgainiui tarp gy
ventojų, o ypač tarp inteligen
tų, tai pradėjo sukelti nemaža

dagoginiame universitete ji bai
gė Klaipėdos fakultetą su pedago- 
gės-psichologės specialybe. 
Dirbo vaikų darželiuose Vilniu
je, Tauragėje ir buvo paskirta 
“Saulutės” darželio vedėja. Nors 
Amerikoje ji  dar pradžiokė, 
tačiau jau įsijungė į Bendruo
menės Krašto Valdybos veiklą. 
Dažnai matome ir jos straips
nius mūsų spaudoje. Sakė dir
banti prie statybų gan sunkius 
ir nemoteriškus darbus. Tokiu 
būdu ji padeda savo giminėm 
Lietuvoje. “Čia atvykę mes jau- 
čiames silpni, be įprastinės sa
vo gyvenimo vietos, be įprasti
nio darbo, ir pykstame ant Lie
tuvos valdininkų kurie nuskur
dino mūsų tėvynę”. Su pagarba 
ji paminėjo anksčiau po karo at
vykusius tautiečius ir jų  nuo
pelnus lietuvybei Amerikoje. 
Būdama Dainavoje LB sureng
toje konferencijoje, kalbėtoja 
buvo nustebinta nuostabia lie
tuviška dvasia, Rambyno kal
neliu, ir Spyglio ežeru. Ten bu
vo parengti keli naujai atvyku- 
siems įsikūrimo projektai, ku
riuose skatinama kurti pagalbos 
centrus naujai atvykusiems, 
taip pat pabrėžiama kultūrinė, 
sportinė veikla ir lituanistinių 
mokyklų svarba. Ji kvietė tėve
lius ir vaikus į šeštadienines 
mokyklas. “Norėčiau visų pa
prašyti tolerantiškumo, bendro 
tarpusavio supratimo, nežiū
rint kad mus skiria amžiaus 
tarpsnis, nes visus mus jungia

LR Prezidentas A. Smetona tarp jauniausiųjų pulko vadų: 5-to pėst. 
pulko vadas kpt. K. Škirpsa (kairėje) ir 4-to pėst. pulko vadas kpt. 
Jonas Variakojis 1920 m. Lietuvos vaizdo ir garso archyvas

pasipiktinimo ta partija ir anti
patijų jai. Taigi visuomenėje 
dėl partijos valdymo poveikio 
prasidėjo traukimasis nuo kraš
tutinės dešinės į vidurį - į centrą 
arba net į kairę.

Steigiam ojo seimo, dau
giausia savo politine ateitimi

bendras žodis Lietuva” , baigė 
savo mintis kalbėtoja.

Buvo gauta NJ gubernato
riaus Mc Greevey proklamaci
ja, kurią perskaitė trečios kar
tos lie tuvis Jonas Patrick. 
Tuom et R im antas B itėnas 
kreipėsi į visus prašydamas au
kų Bendruomenės veiklai.

Meninę dalį pradėjo And
rius Radzevičius, paskambin
damas J.S. Bach’o 8-tą inven- 
ciją, Johannes Brahms’o ven
grų šokį Nr.5 ir Scott Joplin 
sinkopuoto ritmo melodiją. 
Andrius, mokytojos dr. Frannie 
Covalesky priežiūroje, daro 
gerą pažangą. Sol. Angelė Kiau- 
šaitė, sopranas, ir Julius Veb
laitis, smuikas atliko 2 duetus: 
Franz Schubert Serenadą ir 
Stasio Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota”. Tada buvo pasmui- 
kuotos Vytauto Klovos smui
kui parašytos 8 variacijos pa
gal liaudies dainą “Oi tu ieva, 
ievuže”. Fortepijonu juos paly
dėjo Birutė Mockienė. Angelė 
Kiaušaitė padainavo M.K.Čiur- 
liono harmonizuotą “Beauš- 
tanti aušrelė”, Balio Dvariono 
“Žvaigždutę”, ištrauką iš Franz 
Lehar “Linksmosios našlės” ir 
nuotaikingą “Till My Man Gets 
Home”, muzika Eric Houghton. 
Jis jai ir akompananavo. Po to 
pasirodė rūpestingai B. Moc
kienės paruoštas naujųjų atei
vių vaikų choriukas, padainuo
damas eilę čia dar negirdėtų

(Nukelta į 7 p.)

pasitikinčios Krikščionių de
mokratų partijos atstovų bal
sais priimtoji Lietuvos Valsty
bės Konstitucija turėjo tą de
mokratinio valdymo trūkumą, 
kad joje buvo per daug iškeltas 
Seimo - parlamento primatas.

(Bus daugiau)
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“KAUKIŲ BALIUS” BUS PER ATVELYKĮ

Pianistas Aidas Puodžiukas ir smuikininikas Dainius Puodžiukas.

KVIEČIA Į KONCERTĄ
Ateities klubas kviečia į jaunų Lietuvos muzikų koncertą 

šeštadienį, gegužės 3 d. 6:30 v. v. Dievo Motinos Nuolatinės 
pagalbos salėje, Clevelande.

Aidas ir Dainius Puodžiukai gimė ir augo Vilniuje muzikų 
šeimoje. Motina Janina - pianistė, tėvas Antanas - liaudies pučia
mųjų instrumentų specialistas.

Aidas Puodžiukas pradėjo pianino studijas būdamas šešerių 
metų amžiaus. Baigė M. K. Čiurlionio Muzikos mokyklą 1998 
m. Koncertavo Lietuvoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Vokietijoje 
ir JAV. Laimėjo eilę tarptautinių konkursų Lietuvoje, Čekijos 
Respublikoje, Ispanijoje ir 1999 m. Yamaha Music Foundation 
of Europe pirmąją vietą. 2000 m. dalyvavo Music Academy of 
the West muzikos festivalyje Santa Barbara Californijoje. 2001 
metais Aidas buvo priimtas į Julliard muzikos mokyklą New 
Yorke, kur studijavo su Jerome Lowenthal. Šiuo metu studijuoja 
Bostono universitete menų diplomo programoje.

Dainius Puodžiukas pradėjo smuiko studijas, būdamas pen- 
kerių metų amžiaus. Baigė MK Čiurlionio Muzikos Mokyklą 
1995 m. ir Lietuvos Muzikos akademiją 2000 m. 1997 m. jis 
studijavo Pierre Boulez akademijoje Paryžiuje. Dainius dalyva
vo įvairiuose muzikos festivaliuose Lietuvoje, Čekijos Respub
likoje ir JAV. 2001 m. laimėjęs New Yorke jaunų virtuozų festi
valyje turėjo progą koncertuoti Carnegie Hall. Šiuo metu Dai
nius studijuoja Bostono Universitete su prof. Dana Pomerancaite 
menų diplomo programoje.

Nors Užgavėnės jau praėjo 
ir Čikagoje buvo suruošti keli 
kaukių baliai, tačiau tikrasis 
“Kaukių balius” yra rengia
mas Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 27 d.

Čia mes kalbame apie Lie
tuvių Operos kolektyvo stato
mą G. Verdi trijų veiksmų ope
rą, kuri kaip tik vadinasi “Kau
kių baliaus” vardu. Tai viena 
iš populiariųjų operų vėliau
siais metais: jos premjeros jau 
buvo du kartus Lietuvoje. Ją 
neseniai pastatė ir Rygos ope
ra, j i  praėjusiais mėnesiais 
skambėjo ir Čikagos “Lyric 
Opera” pastatymuose.

Beje, Lietuvių Operos ko
lektyvas irgi šį veikalą yra “įsi
mylėjęs”, nes šį veikalą ruošia 
jau antrą kartą po daugiau ne
gu ketvirčio amžiaus pertrau
kos. Jeigu anksčiau ji  čia buvo 
rodoma su “mėgėjišku” (nors 
ir geru) solistų sąstatu, tai šį 
kartą pagrindines roles dai
nuos profesionalai solistai iš 
Lietuvos. “Kaukių balių” šį 
kartą režisuos Lietuvos operos 
ir baleto teatro pagrindinis re
žisierius Eligijus Domarkas.

Valdybos pirmininkas Vac
lovas Momkus, kuris daug dir
ba “Kaukių baliaus” prem 
jeros paruošimo reikaluose, 
pranešė, jog būta sunkumų su 
svečiams vizų gavimu. Tačiau 
šie reikalai buvo teigiamai iš
spręsti.

Balandžio 14 d. jau prasidė
jo  bendros svečių ir čikagiečių

repeticijos “Morton East High 
School” auditorijos scenoje Ci
cero mieste.

V. Momkus yra susirūpinęs, 
kad šį kartą bilietų platinimas 
vyksta gana lėtai. Jis todėl ra
gina visus muzikos mėgėjus pa
skubėti juos įsigyti, ypač norint

gauti geresnes vietas. Bilietų kai
nos nuo 20 iki 40 dol. Bilietai 
gaunami “Seklyčioje” 2711 W. 
71 St. Čikagoje ir paštu pas pir
mininką V. Momkų - 3222 W. 
66th Pl. Chicago, IL 60629, tel. 
informacijai 773-925-6193.

Edvardas Sulaitis

Vyskupas Roger Gries, OSB, su patarnautoju Kristijonu Vaitkum 
žengią prie altoriaus. G. Juškėno nuotr.

Irena Kijauskienė kiekvienais metais išmargina margučius, kuriuos galima įsigyti Clevelando skautų 
Kaziuko mugėje. Giedrės K. nuotr.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Atkelta iš 6 p.
dainų: “Mano Vytis ir trispalvė”, 
muz. Aloyzo Žilio, ž. Vytės Ne
munėlio, “Daina iš širdies”, 
muz. ir ž. Ritos Kliorienės, 
“Mūsų daina” muz. ir ž. Gin
taro Abariaus, “Vilkas šieną 
bepjaunąs” , liaudies daina, 
“Visiems - mažiems ir dide
liems”, muz. Gorbulskio, ž. 
Stasio Žlibino. Šios dainos so

lo dalį atliko mažoji Linutė 
Mockutė. Savo rankom paga
mintų kanklių palyda Rimas 
Pranckevičius su Angele Kiau- 
šaite padainavo “Kur lygūs 
laukai” . Pabaigai visų dalyvių 
buvo padainuotos “Žemė Lie
tuvos”, muz. Kazio Vasiliaus
ko, ž. Sigito Gedos ir Naujalio/ 
Maironio “Lietuva Brangi”.

Buvo m alonu m inėjim e 
matyti nemažai naujai atvyku-

sių veidų iš Lietuvos. Po minė
jimo visi galėjo vaišintis lie
tuvių šeimininkių pagamintais 
gardum ynais ir importuotu 
alumi iš Lietuvos.

Apie 100 dalyvių suaukojo 
apie $2,850. Daugiausia buvo 
skirta Bendruomenei, o kitos 
aukos buvo skiriamos APPLE, 
Tautos Fondui, ALTui, Bridges, 
ir NY Lietuvių radio progra
mai. Julius Veblaitis

2003 m.
KELIONĖS I DAINŲ /  ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ VILNIUJE
Finnair ir kitomis oro linijomis

Boston

Išvyksta 
birželio men. 

29 d.

Sugrįžta 
liepos men. 

14 d.
Chicago 29 13
Cleveland
Detroit 27 11
Los Angeles
Newark 28 13
New York
Philadelphia 26 11
San Francisco 28 13
Tampa 29 12
Toronto 29 14
Washington 29 13

Galima užsisakyti vietas ir kitomis dienomis.
Skambinkite

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
800-778-9847 

Fax 718-423-3979 
E-mail vyttours@earthlink.net 
Web site www.vytistours.com

Atstovybe Čikagoje:
Rita Penčylienė E-mail pencylar@comcast.net, 

tel.: 708-923-0280
Brone Barakauskiene E-mail broneb@aol.com

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:broneb@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
EUROPA ATSIVĖRĖ LIETUVAI
Vilnius, balandžio 17 d. (ELTA). Artėjant referendumui dėl 

Lietuvos narystės ES Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas 
Seimo plenariniame posėdyje paragino parlamentarus aktyviai 
įsitraukti į agitacinę kampaniją ir įteikė jiems ES simbolikos - 
kepuraičių, marškinėlių, informacinių leidinių.

“Europos Sąjunga jau atsivėrė mums, tačiau ar mes atsiversi
me Europai, lemsime kiekvienas iš mūsų, lems visa Lietuva, 
gegužės 10 ir 11 dienomis ateisianti pasakyti, ratifikuoti ar ne 
vieną svarbiausių sutarčių mūsų šalies istorijoje”, sakė iš Seimo 
tribūnos parlamento vadovas. Jis pažymėjo, kad Atėnuose Lie
tuvai buvo plačiai atverti vartai tolesnei pažangai, mūsų valsty
bės naujos kokybės plėtrai Europos Sąjungos šalių būryje. Jo 
teigimu, nors visuomenės informavimo kampanija jau įsibėgėjo, 
liko dar daug neatsakytų klausimų. Parlamentarų pareiga, pasak 
jo, suteikti šiai kampanijai naują pagreitį. A. Paulauskas ragino 
Seimo narius nebūti pasyvius, aiškinti visus narystės ES aspek
tus, padėti savo žiniomis žmonėms objektyviai apsispręsti, ko
kioje Lietuvoje jie gyvens toliau - kartu su Europos Sąjunga ar 
tik greta jos. “Būkime aktyvūs, sklaidykime abejones ir padėki
me žmonėms priimti teisingą sprendimą. Tik tada galėsime tikė
tis, kad referendumo dieną aktyvi bus ir mūsų tauta”, ragino A. 
Paulauskas.

Jis sakė tikįs, kad parlamentarai panaudos jiems įteiktą ES 
simboliką pagal paskirtį. “Lietuvių tauta turi posakį “Pagal Jurgį 
ir kepurė”. Tad norėtųsi palinkėti, kad šįsyk Jurgis būtų pagal 
kepurę. Šią europietišką kepurę. Na o tie, kurie į šias kepures 
žiūri kitaip, tegul suvokia tai kaip mestą pirštinę. Tegu nugali tie, 
kurių argumentai bus stipriausi. Aš tikiu, kad laimėsime mes, o 
tai reiškia, laimės Lietuva”, optimistiškai baigė kalbą A. Paulauskas.

Po šių žodžių du parlamentarai iš karto reagavo į “mestą 
pirštinę”. Seimo narys Julius Veselka pasipiktino, kad ši kalba 
nebuvo įtraukta į darbotvarkę, jis taip pat išreiškė nepasitenki
nimą dėl vienodos mėlynos ES simbolikos spalvos. Parlamentaras 
Stanislovas Buškevičius pratęsė sakydamas: “Stokite į ES, bet 
dėl pašalinio poveikio pasitarkite su gydytoju arba vaistininku...”

KOALICIJOS BAZĖJE JAU PLAZDA TRISPALVĖ
Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA). Į tarptautinę operaciją 

Persijos įlankos regione išsiųsti Lietuvos savanoriai sėkmingai 
pasiekė Kuveitą ir įsikūrė vienoje iš koalicijos karinių bazių. 
Misiją pradeda dešimt savanorių pajėgų karių - orlaivių krovos 
operacijų specialistų - ir keturi karo medikai. Balandžio 11 d. 
krovininių orlaivius aptarnaujantys kariai-logistai bazėje iškėlė 
Lietuvos vėliavą.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, greta kitų 
vėliavų plevėsuojanti trispalvė ir kariai su Lietuvos kariuomenės 
skiriamaisiais ženklais, vilkintys sava dykumų uniforma, sukėlė 
didelį bazėje tarnaujančių kariškių susidomėjimą. Koalicijos 
bendražygiai šiltai bendrauja su mūsų šalies pasiuntiniais, spau
džia ranką už tai, kad Lietuva šiame atsakingame karinių veiks
mų etape prisidėjo prie tarptautinės operacijos.

Logistų grupė dirba kariniame oro uoste dviem pamainomis. 
Gerai saugomoje teritorijoje kariai iškrauna ir pakrauna orlai
vius. Tikimasi, kad darbo smarkiai padaugės, kai pradės leistis 
daugiau lėktuvų su humanitarinėmis siuntomis.

Lietuvos kariai apgyvendinti palapinių miestelyje, esančiame 
šalia karinės oro bazės. Palapinėse yra oro kondicionieriai, šaldy
tuvai, televizoriai. Norintys pasimankštinti laisvu nuo darbo me
tu gali pasinaudoti sporto įranga. Kariai pranešė, kad jaučiasi 
saugūs, gyvena šiltai - apniukusią dieną oro temperatūra arti 40 
laipsnių šilumos. Karo medikai šiuo metu susipažįsta su būsimu 
darbu ir laukia, kada bus suformuota karo ligoninė, kuri grei
čiausiai bus dislokuota Um Kasro mieste Irako pietuose.

Lietuva yra septynioliktoji JAV vadovaujamos koalicijos 
dalyvė ir vienintelė iš Baltijos šalių, prisijungusi prie koalicijos, 
dar vykstant karo veiksmams Irake. Koalicijos partnere Lietuva 
laikoma nuo balandžio pradžios, kai į Persijos įlankos regioną 
išvyko Lietuvos kariuomenės administracinė grupė - karo medi
cinos gydytojas ir logistikos specialistas - pasirūpinti kitų grupės 
narių atvykimu.

Kaip primenama KAM pranešime, Persijos įlankos regionas 
yra devintoji tarptautinė misija, kurioje šiuo metu tarnauja 
Lietuvos kariai. Nuolatinį ryšį su misijomis palaiko Lauko 
pajėgų Operacijų valdymo centras.

SUTARTIES PASIRAŠYMAS
Valstybės kandidatės stojimo sutartį pasirašė graikų abėcėlės 

tvarka - Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, 
Lenkija, Slovėnija, Slovakija. Ceremonijoje visų šalių kandi
dačių vadovai kalbėjo savo valstybinėmis kalbomis.

LGITIC inf.

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 m. sukakties minėjime “University Club of Chicago” pa
talpose Čikagoje. Iš k. dr. Leonidas Ragas, apdovanotas ordino “Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro 
kryžiumi, Dalia Stankaitienė, Arnoldas Vokietaitis, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

E.Šulaičio nuotr.

GALUTINAI PATVIRTINTA 
KARALIAUČIAUS TRANZITO TVARKA

Liuksemburgas/Vilnius,
balandžio 15 d. (ELTA). Euro
pos Sąjungos Bendrųjų Reika
lų Taryba Liuksemburge priė
mė Rusijos piliečių tranzito 
per Lietuvos teritoriją regla
mentus, suteikiančius Lietuvai 
galimybę kontroliuoti keliau
tojų srautus ir neįsileisti nepa
geidaujamų asmenų.

Karaliaučiaus tranzito reg
lamentams Strasbūre pritarė ir 
Europos Parlamentas. Bendrų
jų Reikalų Tarybos pritarimas 
šiam dokumentui yra galutinis 
- Karaliaučiaus tranzito tvarka 
nebegali būti keičiama.

Kaip pabrėžia Užsienio rei
kalų ministerija, reglamentų 
nuostatos atitinka pernai lap
kritį paskelbto ES ir Rusijos 
bendrojo pareiškimo nuostatas 
bei Šengeno teisės principus. 
Jos maksimaliai supaprastina 
Rusijos piliečių keliones, įtvir- 
tindamos suverenią Lietuvos 
teisę kontro liuo ti užsienio  
valstybės piliečių keliones bei 
užkirsti kelią nepageidautinų 
asmenų įvažiavimui.

Praėjusį lapkritį ES ir Rusi
jos vadovai sutarė, kad nuo šių 
metų liepos 1 d. tranzitu per Lie
tuvą į Karaliaučiaus sritį ir iš 
jos vyksiantys Rusijos piliečiai 
privalės turėti vadinamuosius 
supaprastintus tranzito doku
mentus ar supaprastintus tran
zito geležinkeliu dokumentus.

Priimti reglamentai, kurie 
yra ES ir Šengeno teisyno da
lis, nustato supaprastintų kelio
nės dokumentų išdavimo tvar
ką ir unifikuotas pačių doku
mentų formas.

URM teigimu, Lietuva ver
tina šiuos reglamentus kaip 
žingsnį, atveriantį galimybę 
realizuoti suverenią šalies teisę 
kontroliuoti užsieniečių judėji
mą per savo teritoriją. Tokia 
tvarka atitinka Šengeno sutar
ties reikalavimus. Karaliau
čiaus tranzito reglamentai, ku
rie parengti atsižvelgiant į Lie
tuvos pasiūlymus, numato, kad

nuo liepos 1 d. tranzitiniais trau
kiniais į Karaliaučiaus sritį ir 
iš jos norintys keliauti Rusijos 
piliečiai privalės gauti Lietuvos 
išduodamą supaprastintą tran
zito geležinkeliu dokumentą.

Reglamentuose įtvirtinta 
nuostata, kad keliauti per Lie
tuvą pageidaujantis Rusijos pi
lietis privalės ne vėliau kaip 
prieš 24 valandas iki išvykimo 
bilietų kasose užpildyti pra
šymą kelionės dokum entui 
gauti. Šie asmens duomenys 
bus Interneto tinklais perduo
dami patikrinti Lietuvos kon
sulinėms įstaigoms.

Reglamentai įtvirtina Lie
tuvos pasiūlytą principą, kad į 
Rusijos tranzitinį traukinį įlipa 
žmogus, jau praėjęs Lietuvos 
konsulinę kontrolę, akcentuo
jama URM pranešime.

Tranzitiniuose traukiniuose 
nuolat keliaus trijų Lietuvos 
pareigūnų komandos, kurių 
tikslas bus sutikrinti keliaujan
čių asmenų duomenis su anks
čiau gautaisiais ir išduoti vadi
namąjį supaprastintą tranzito 
geležinkeliu dokumentą.

“Tačiau Lietuva atkreipia

dėmesį, kad tranzito į ir iš Ka
raliaučiaus srities klausimo 
sprendimas priklauso ir nuo 
Rusijos indėlio. Maskva yra 
įsipareigojusi sudaryti readmi- 
sijos sutartį su Lietuva ir ratifi
kuoti dvišalę sienos sutartį” ,- 
teigia URM. Pasak pranešimo, 
Lietuvos URM kviečia Rusiją 
artimiausiu metu pasirašyti su
tartį dėl bendradarbiavimo trau
kiniuose išduodant supapras
tintus kelionės geležinkeliu do
kumentus. Ši sutartis būtina 
praktiniam tranzito klausimo 
sprendimo užtikrinimui. Sutar
ties projektą Lietuva įteikė 
Rusijai kovo 19 d.

Jau nuo vasario 1 d. Lietuva 
sugriežtino pasų režimo rei
kalavimus tranzitu vykstan
tiems piliečiams. Tokia tvarka 
įvesta siekiant, kad Rusijos pi
liečių tranzitas per Lietuvos te
ritoriją nesukliudytų šaliai pri
sijungti prie Šengeno erdvės.

Šengeno sutartimi jos šalys 
panaikino tarpusavio sienų 
kontrolę, tačiau dokumente 
numatyta, kad ES išorinės sie
nos turi būti patikimai saugo
mos ir kontroliuojamos.

RUSIJA SKUNDŽIASI LIETUVA

Rusijos Baltijos laivyno vadovybė pareiškė, jog Lietuva ne
leidžia išvežti iš Karaliaučiaus srities apie 1200 tonų panaudoto 
raketų kuro, kurio negalima sunaikinti vietoje, praneša PAP- 
ELTA. Baltijos laivyno atstovas spaudai Anatolijus Lobskis sakė, 
jog laivyno vadas admirolas Vladimiras Valujevas prieš mėnesį 
informavo Lietuvos valdžią apie kuro išvežimo technines sąly
gas. Anot A. Lobskio, Vilnius iki šiol nedavė jokio atsakymo.

Toksiškas kuras, kuris turi būti išvežtas, buvo skirtas povan
deniniuose laivuose dislokuotoms balistinėms raketoms R-21. 
Keturi povandeniniai laivai, turėję po tris raketas R-21, bazavosi 
Karaliaučiuje iki 1990 m. Admirolas V. Valujevas pareiškė, jog 
“Baltijos laivynui nebereikia šio kuro, ir jis turi būti išvežtas į 
Rusiją ir sunaikintas” . Prieš metus Rusijos gynybos ministras 
Sergejus Ivanovas susitiko su Lietuvos Krašto apsaugos ministru 
Linu Linkevičiumi. Po susitikimo S. Ivanovas teigė, jog buvo 
susitarta dėl panaudoto raketų kuro išvežimo geležinkeliu iš Ka
raliaučiaus srities principų. Jis turėjo būti gabenamas specialiose 
cisternose, pristatytose iš Rusijos. Konvojų turėjo lydėti Rusijos 
chemijos tarnybų ekspertai. Dabar raketų kuras laikomas specia
liuose rezervuaruose Baltijos laivyno bazėje. Rusijos kariškiai 
teigia, kad šis kuras dar mažiausiai 10 metų nepateks į aplinką.
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VIOLETOS URMANOS KONCERTAS
Taigi, mes kovo 30 d., galėjome trumpam laikui užmiršti 

rūpesčius ir pergyvenimus dėl karo ir pasidžiaugti, pasigrožėti 
ir pasididžiuoti mūsų lietuviškos marijampolietės Violetos 
Urmanos žavingu balsu.

Pasaulinio garso operos solistės Violetos Urmanavičiūtės- 
Urmanos koncertas, surengtas Lietuvių Moterų Federacijos, 
Greenwich, CT, įvyko sekmadienį, kovo 30 d., 3 val. popiet, 
Kaye Playhouse, Hunter College Manhattan, 640 vietų salė buvo 
beveik pilna. Visas pelnas bus skiriamas kūdikių globos namams 
Lietuvoje. Violeta Urmana jau antrą kartą atliko koncerto 
programą šiam garbingam visuomeniniam tikslui. Ji atliko 
Gluck, Meyerbeer, Wagner, Rachmaninoff, Ponchielli ir Verdi 
veikalus. Jai akompanavo Eglė Janulevičiūtė iš Los Angeles, 
kuri pagrojo Chopin Ballade ir Rachmaninoff Etude. Koncertas 
buvo puikus ir buvo nuostabu girdėti Urmanos puikų balsą 
grynai soprano partijose. Ji ypatingai sukėlė ovacijas po 
Wagnerio Sieglinde arijos iš Die Walkure ir po Verdi arijos iš 
La Forza dėl Destino. Programą užbaigė a capella su lietuviška 
liaudies daina.

Urm ana yra pasižym ėjusi Europos didm iesčių operų 
teatruose - La Scala, Milan, Staadtsoper, Munchen, The Royal 
Opera, London, bei įvairiuose festivaliuose. Balandžio 4, 7, 12, 
15 ir 18 ji vėl atliko Kundry rolę kartu su Placido Domingo, 
Wagnerio operoje Parsifal Metropolitan Opera.

Wagner operos Parsifal buvo transliuojamas per WQXR 96.3 
FM bangą. Urmana ypač daug dainuoja antrajame veiksme. Jos 
nepaprastai gražaus dainavimo buvo verta pasiklausyti.

G. Kumpikaitė

Violeta Urmanavičiūtė Vienos operoje su partneriais, kurioje dai
navo G. Donizetti “La Favorite” operos premjerą valstybiniame 
teatre.

“Trijų Panterų” ekskursija į Clevelando Meno Muziejų. Iš kairės Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Nomeda 
Vilkanauskaitė, Rasa Juzukonytė ir pranešėja Alanta Denisenkienė. Dr. V. Stankaus nuotr.

ORIGINALUS KONCERTAS
S. m. kovo 5 dienos vakare 

Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos salėje įvyko “Trijų pan
terų” koncertas, kurį suorgani
zavo Clevelando LB Apylinkė. 
Visi žinome, kad pantera yra 
leopardo kilmės plėšrus žvėris, 
bet kai scenon įžengė trys ele
gantiškos moterys, publika jas 
sutiko su audringais plojimais, 
kiek nustebinta ir nusivylusi, 
kad scenon įžengusios moterys 
nėra net panašios į panteras. Tai 
buvo Nomeda Vilkanauskaitė, 
Rasa Juzukonytė ir Raimonda 
Tallat-Kelpšaitė. Įdomu paste
bėti, kad solistės buvo ne tik 
skirtingai ir elegantiškai ap
sirengusios, bet visos trys turė
jo  skirtingų spalvų plaukus: 
blondinė, brunetė ir raudon
plaukė. Po vieną įžengusios 
scenon, jos pradėjo dainuoti, 
vaikštinėjo po sceną, šokinėjo, 
vaidino. Repertuarą sudarė pa
saulinių kompozitorių dainos, 
kaip Puccini, Strausso, Leharo

Aurelija M. Balašaitienė

ir kitų, tačiau nebuvo nei vie
nos lietuvio kompozitoriaus 
sukurtos dainos. Solistės su
dainavo pasaulinių klasikų kū
rinius, palydint garsiakalbių 
muzikai, o protarpiais net ir de
klamavo. Vėliau scenon įžen
gė visai persirengusios, vaidi
no, šoko. Protarpiais scenoje 
pasirodo pranešėja ir vieneto 
vadovė Alanta Denisenkienė. 
Po pertraukos ji padėkojo “Tė
vynės garsų” radijo valandėlės 
redaktorei ir pranešėjai A l
donai Stempužienei už kvieti
mą, o scenon įžengusios akto
rės sudainavo ir išvaidino Jo
hann Strauss, George Bizet ir 
kitų kom pozitorių kūrinius. 
Ypatingai stiprų įspūdį ir plo
jim us sukėlė H abanera  iš 
“Carmen” operos. Visos trys 
solistės, tarp dainų skoningai 
persirengusios, dainuodamos

vaikšto, juda, išvaidina. Pro
gramai baigiantis, jos nulipo 
nuo scenos ir arti sėdinčius vy
rus ištraukė šokti. Po to solistės 
buvo apdovanotos gėlėmis, o 
Gražina Kudukienė joms pa
dovanojo maišelius su ska
nėstais. Publikai audringai 
plojant, į pabaigą solistės su
dainavo Strauso valsus. Cle- 
velando LB apylinkės p ir
mininkas Algis Gudėnas pa
dėkojo atlikėjoms ir publikai. 
Tada visi nusileido į parapijos 
svetainę pasivaišinti puikia 
užkanda. Tai buvo originalus 
ir kultūringas vakaras, puikiai 
nu teikęs dainą ir m uziką 
mylinčią publiką.

Deja, į pabaigą reikia pa
stebėti, kad dailiai atspaus
dintoje programoje yra stam
bių klaidų, jų  tarpe “Kocerto 
programa”, ne “koncerto” , o ir 
vienoje pavardėje stamboka 
klaida. Tiek to, kas nieko ne
veikia, tas ir klaidų nedaro.

SEKMINIŲ VAINIKAS
Rašytojo Antano Gustaičio devyniasdešimt šeštosioms meti

nėms pažymėti Bostono lietuvių Kultūrinių Subatvakarių valdy
ba ir Užjūrio Lietuva stato A. Gustaičio pjesę “Sekminių vainikas”.

Spektaklis įvyks gegužės trečią dieną, šeštadienį, 6 valandą 
vakaro, South Bostono Lietuvių piliečių klube.

Rengėjai maloniai kviečia Bostono ir apylinkių lietuvius bei 
Bostono svečius apsilankyti spektaklyje ir tuo būdu prisiminti 
ir pagerbti rašytoją Antaną Gustaitį. Rima Girniuvienė

TEATRAS ATSISVEIKINA SU VERDI OPEROMIS

Lietuvos operos ir baleto teatras atsisveikina su dviem G.Ver- 
di operų - “Nabukas” ir “Don Karlas” - pastatymais. Balandžio 
24 d. paskutiniame prieš vienuolika metų pastatytos operos “Na
bukas” spektaklyje dainuos Eugenijus Vasilevskis, Sigutė Stony
tė, Vladimiras Prudnikovas, Irena Zelenkauskaitė, Laima Jonu
tytė ir kiti. Spektaklį diriguos Martynas Staškus.

Balandžio 25 d. operoje “Don Karlas” pagrindines Don Karlo 
ir Pilypo II partijas dainuos pasaulinio garso solistai - buvęs Vilniaus 
operos tenoras Gehamas Grigorjanas ir bosas iš JAV Simon Estes.
Režisierės Nijolės Krotkutės 1981 m. pastatytame ir vienintelį kar
tą šį sezoną rodomame “Don Karle” žiūrovai galės grožėtis įspū
dingomis, itin efektingomis, “muzikaliomis” dailininko sceno
grafo Liudo Truikio dekoracijomis ir scenografija. Drauge su Scena iš spektaklio “Sekminių vainikas” (autorius Antanas Gustaitis) repeticijos. Iš kairės: Gita 
svečiais spektaklyje dainuos garsiausi mūsų teatro solistai Irena Kupčinskienė, Birutė Šležienė ir Gintas Narkevičius. Vytauto Sužiedėlio nuotr
Milkevičiūtė, Inesa Linaburgytė, Vytautas Juozapaitis ir kt. ____________________________________________________________________________________
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Vaišinasi kleb. Juozas Bacevice ir vysk.Roger Gries, OSB. E.Klimo nuotr.

ŠVENTES JURGINEJE
Balandžio mėnesio pradžioje Clevelando Šv.

Jurgio parapija iškilmingai atšventė du sek
madienius.

Balandžio 6 d., sekmadienį, parapijos keturi 
jaunuoliai priėmė pirmąją komuniją. Į Viešpa
ties kvietimą atsiliepė - Darius Čepulis, Sara 
Verbyla, Aras Klimas ir Caroline Bacevice. Bu
vo miela stebėti jų  šypsenas žengiant prie alto
riaus. Juos lydėjo klebonas kun. Juozas Bacevi
čius. Vėliau kiekvienas jų atsistojęs ant suoliuko 
prie sakyklos skaitė Mišių skaitinius. Po Mišių vi
si susitiko parapijos salėje ir vaišinosi parapijos 
tarybos paruoštais skanėstais, sultimis ir kava.

Balandžio 13 d. Clevelando rytinės srities 
vyskupas Roger Gries, OSB, pirmą kartą aplan
kė Sv. Jurgio parapiją ir aukojo Verbų sekmadie
nio Mišias. Jis pašventino palmes, kurias aukų 
rinkėjai išdalino maldininkams. Verbų - Kris
taus kančios sekmadienio skaitinius skaitė kle
bonas kun. Juozas Bacevičius, Živilė Vaitkienė 
ir Kęstutis Civinskas. Vyskupas R. Gries, OSB, 
pasakė pamokslą. Jis kartu su klebonu dalino 
maldininkams Komuniją ir Mišių pabaigoje vi
sus mus palaimino. Po Mišių vyskupas ir klebo
nas sveikino visus šventės dalyvius ir vėliau pa
rapijos salėje vaišinosi kava bei tarybos paruoš
tais užkandžiais.

Balandžio 27 d. užbaigsime Velykų oktavą 
su tradiciniu lietuvišku atvelykiu. Gegužės 11 d.
Sv. Jurgio parapija švęs Motinos dieną. Tos dienos Mišios bus 
skiriamos pagerbti mūsų gyvas ir mirusias motinas. Specialias 
Motinos dienos korteles ir aukų vokus rasite gale bažnyčios ir 
pirmo aukšto priebutyje. Užpildę jas, įteikite aukų rinkėjams 
prieš Motinos dieną. Ger. Juškėnas

Po pirmosios 
Čepulis, Aras 
Bacevice.

komunijos. Iš kairės: Darius 
Klimas, Sara Verbyla, Caroline

G. Juškėno nuotr.

JAUNŲ LIETUVOS MUZIKŲ

Pianisto Aido Puodžiuko

Smuikininko Dainiaus Puodžiuko

K O  N C E R T A S
2003 m. gegužės 3 d., šeštadienį, 6:30 v.v. 

Dievo Motinos parapijos salėje, Clevelande

Bilietai: 15 dol. ir 10 dol., 
moksleiviams ir studentams 5 dol.

Bilietus galima įsigyti Dievo Motinos 
parapijos svetainėje po 10:00 v. šv. Mišių, 

arba paskambinus M. Mikonienei 216-531-2190

Rengia Ateities klubas

LIETUVIŲ FONDO 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kaip ir kiekvieną pavasarį 
taip ir šiemet yra rengiamas me
tinis Lietuvių Fondo narių su
važiavimas. Siemetjis yra sukak
tuvinis, nes jau 40-sis iš eilės.

Turbūt, dabar jau mūsų skai
tytojams nėra reikalo aiškinti 
- kas yra tas Lietuvių fondas, 
nes apie jį jau ne kartą buvo 
rašyta, skelbta lietuviškose ra
dijo programose, rodoma lietu
vių televizijoje.

Prieš šį suvažiavimą visi 
Fondo nariai gavo Tarybos 
pirm. Antano Razmos ir valdy
bos pirm. Povilo Kiliaus pasi
rašytus laiškus, kurių pradžia 
skamba taip: “2002 m. į Lietu
vių Fondą atėjo 2,417,895 dol., 
įskaitant A.A. Alphonse Sa- 
rausko iki šiol gautą palikimo 
dalį - 2,247,401 dol. Lietuvių 
Fondas jau artėja prie 13.5 mil. 
dol. suaukoto kapitalo, o turtas 
jau siekia apie 15 mil. dolerių. 
2003-tieji metai taip pat turėtų 
būti Fondui labai geri, nes šiuo 
metu yra tvarkomas palikimas 
kuris praturtins Lietuvių Fondą 
daugiau, kaip vienu milijonu 
dolerių. Labai malonu Jums 
pranešti, kad jau ketvirti metai 
iš eilės Lietuvių Fondas skirsto 
po milijoną dolerių lietuvybės 
darbams remti.”

Taip pat yra įdėta metinė fi
nansinė apyskaita, 2002 m. LF 
pelno paskirstymas, sužymėti šios 
organizacijos pareigūnai ir t.t.

Kaip iš tų duomenų galima 
suprasti, kad LF vadovybė dir
ba gerai ir atsakingai, stengian
tis, kad ši institucija augtų ir 
stiprėtų, duotų daugiau pelno, 
kurį vis būtų galima išdalinti 
paramos prašantiems.

Reikia paminėti, kad nema
ža dolerių jau nukeliavo ir vis 
tebekeliauja ir į Lietuvą. Taip 
pat daug paramos susilaukia ir 
iš Lietuvos atvykusieji ir JAV 
studijuojantieji studentai. Para
ma džiaugiasi ir užsienyje lei
džiama lietuviška spauda, radi
jo valandėlės, lietuvių televizi
ja bei kitos kultūrinės ar švieti
mo institucijos.

Ir tas jau tęsiasi 40 metų ir 
tik reikia įsivaizduoti - kas būtų 
jeigu šiandien neturėtume Lie
tuvių fondo!

Šių metų suvažiavimas įvyks 
gegužės 3 d. 9:30 val. ryto PL 
Centre, Lemonte, kur, beje, yra 
ir LF raštinė. Negalintieji as
meniškai dalyvauti gali įgalioti 
kitus narius juos atstovauti.

Kviečiami ir nauji nariai. 
Už 100 dol. įnašą kiekvienas 
narys gauna vieną balsą. Įstoti 
į LF galima bet kada, kad ir 
prieš čia minimą suvažiavimą.

Lietuvių Fondui reikia ne 
vien tik pinigų, bet ir daugiau 
narių, ypatingai jaunų žmonių, 
kurie turės perimti jo vadova
vimą iš vyresniųjų ateityje!

Edvardas Sulaitis

XII MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas 

dalyvaus XII Mokslo ir kūrybos simpoziume, kuris įvyks š.m. 
gegužės 21-25 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Amb. Ušac- 
kas vadovauja simpoziumo paskaitų politinei sekcijai. Jo praneši
mą simpoziumo dalyviai ir svečiai turės progą pasiklausyti sek
madienį, gegužės 25 d. Į simpoziuma yra maloniai kviečiami ne 
tik mokslininkai, bet ir visa visuomenė. Susidomėjusių iš Lie
tuvos atvyksta daug, toks pat turėtų būti ir mūsų išeivijos visuo
menės dėmesys ir dalyvavimas.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES XVII-OS TARYBOS RINKIMAI
Lietuvių Bendruomenės Taryba yra vyriausias organas, kuris sprendžia visus JAV LB įstatuose ir 

taisyklėse numatytus reikalus. Šią 60 narių tarybą renkame kas treji metai. Šiemet yra tokie rinkimų 
metai. Rinkimai vykdomi lygiu, slaptu ir tiesioginiu balsavimu. Balsuoti galima paštu arba asmeniškai 
gegužės 3-4 ir 10-11 dienomis abejose parapijose ir LR Garbės konsulate. Ohio apygardoje balsuosime 
už tris kandidatus, pasirinkdami juos iš dešimties kandidatų sąrašo. Džiaugiamės šiuometiniu gausiu 
skaičiumi asmenų, sutinkančių kandidatuoti šioms pareigoms. Štai mūsų apygardos kandidatai:

1. GEČIENĖ, RŪTA, mokytoja, skautų vadovė, Rochester, N.Y.
2. GUDĖNAS, ALGIS, inžinierius, Clevelando LB apylinkės pirm. Euclid, OH
3. LITVINIENĖ, JANINA BIRUTĖ, firmos Vita Nuova savininkė, LB apylinkės 
pirmininkė,skautų, mokyklos, parapijos veikėja, Rochester, N.Y.
4. DR. M AŠČINSKIENĖ, ZITA , prieš 10 m atvykus iš Lietuvos, gydytoja ir 
registruota gail. sesuo, LB apylinkės valdybos narė.
5. DR. MATAS, STEPAS J., zidiumo v-p Cleve
land, OH.
6. PUŠKORIENĖ, DALIA , ne pelno siekiančių organizacijų vadyba, JAV LB XVI 
Tarybos narė, JAV LB ir LR Seimo Komisijos narė.
7. STANKUS, VIKTORAS, odontologas, LB apylinkės v-p., buvęs LB Tarybos narys, 
dabar LB Visuomeninių reikalų taryboje.
8. SIRVINSKAS, RIČARDAS, inžinierius, prieš 7 m atvykęs iš Lietuvos, aktyvus 
bendr. narys, Lituanistinės m-los mokytojas.
9. TAMOSIUNAS, RIMVYDAS, pensininkas, ištvermingas bendruomeninių darbų 
talkininkas, Rochester LB apyl.pirm.
10. ŽIBAS, HORSTAS, pensininkas, PLB Revizijos kom.pirm., Cincinnati, OH.

Norintieji balsuoti paštu, bet negavę balsavimo kortelės, gali ją gauti paskambinę Rinkimų 
komisijai telefonu 216/531-8207. JAV LB Ohio Apygardos Rinkimų Komisija
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 26 d., Grandinėlės 50-ties metų jubiliejus

su koncertu, pokyliu ir šokiais prie geros muzikos Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje.

BALANDŽIO 27 d. 11:30 v.r. Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 2 d., penktadienį, 8 v. vakaro, Lietuvių Namų 
“Gintaro” restorane įvyks Vytauto Kernagio kūrybos vakaras 
ir naujo CD “Teisingos dainos” pristatym as. Telefonas 
informacijai 216-481-0011.

GEGUŽĖS 3 ir 4 dienomis Ateitininkų šeimos šventė
Dievo Motinos parapijoj. Šeštadienį 6:30 v. vak. koncertas ir 
sekmadienį akademija. Programoje mergaičių trio, vadovau
jamas muz. Ritos Kliorienės.

GEGUŽĖS 3-4 ir 10-11 dienomis, JAV LB XVII Tarybos 
rinkimai. Savo balsą tiems asmenims kuriuos norėtumėte turėti 
savo atstovais Taryboje, galėsite atiduoti nuo 11:00 iki 1:00 val. 
LR Garbės konsulate ir Dievo Motinos ir Šv. Jurgio parapijose.

GEGUŽĖS 9, 10 ir 11 dienomis - 53-sios Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės Clevelande.

GEGUŽĖS 26 d. 8:30v.r. - Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo veteranų 
613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 15 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Tragiškojo 
birželio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius latvius, lietuvius ir estus Dievo 
Motinos parapijoje. Rengia Clevelando Baltiečių Komitetas.

RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

LAIŠKAS R ED A K C IJA I

KAS YRA TAS ROLANDAS PAVILIONIS?

Kodėl tas užsienio lietuvių “dergikas” yra Seimo komiteto 
vadovo poste. Dalies Seimo narių balsuotojų - gėdingas 
rezultatas. Seimas turi 144 narius. Už R. Pavilionį balsavo 24 
Seimo nariai. 6 nariai balsavo prieš. Norint pasiekti rezultatus, 
turi balsuoti ne mažiau pusė Seimo narių.

Tad kodėl nebalsavo 120 Seimo narių, kurie būtų lengvai 
pasiekę norimus rezultatus. Kokia politika vyrauja Lietuvos 
Seime?

R. Pavilionis opozicijos bandymą atleisti jį  iš pareigų 
pavadino “gėdingu konservatorių ir kai kurių nesubrendusių 
liberalų žingsniu, kuris padarys milžinišką žalą šioms partijoms 
ir stojimui į ES”.

Opozicinių konservatorių, jungtinės ir liberalų frakcijų 
atstovai kaltino R. Pavilionį atsakingumo stoka, jo  vadovaujamo 
komiteto misijos nesupratimu, destrukcija. Jų nuomone R. 
Pavilionis yra nepajėgus vadovauti Seimo Švietimo, mokslo ir 
Kultūros Komitetui.

Paklaustas ar pritaria Lietuvos pozicijai dėl JAV ketinimų 
Irako atžvilgiu, sakė, kad nepritaria ir niekada nepritars, nes 
save laiko užkietėjusiu pacifistu.

Vienas iš R. Pavilionio atleidimo iš pareigų iniciatorių, Seimo 
konservatorių frakcijos seniūnas Andrius Kubilius, ELTAI sakė 
laikąs skandalingais balsavimo rezultatus. Jam susidarė įspūdis, 
kad valdančioji dauguma uždraudė saviems balsuoti prieš R. 
Pavilionį, tačiau ir nepasakė, kad jį remia! “Valdantieji jo veiklos 
neremia, tačiau palieka Seimo komiteto vadovo poste, kas yra 
skandalinga situacija”.

Vytautas Šeštokas

Brangiai mamytei
A. f  A.

ONAI JOKUBAITIENEI
mirus,

jos dukrai MILDAI JOKUBAITYTEI- 
SANDARGIENEI ir visai šeimai 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Lili Snarskytė-Račylienė
Clevelando jaunystės mokslo 

ir šokių draugė ir
Regina Snarskienė

DIRVAI
AUKOJO

A. f  A.
SABINA RUTKAUSKAS

mirė 2003 m. balandžio 11 d., St. Louis, MO, 
sulaukusi 92 metų. Mirusio a.a. VIKTORO 
žmona, mylima ALGIO ir BRONIO mama, 

brangi CINDY, ALAN ir DEBORAH senelė, 
mylima BIRUTĖS sesuo.

Laidotuvių apeigos buvo trečiadienį, Jakubs and 
Son Golden Rule Funeral Home, Cleveland, OH. 

Palaidota All Souls Cemetery, Chardon, OH. 
Liūdinti šeima

J.Sonta, Akron, OH, .............. 60
A.Muliolis, Euclid ,O H ......... 50
G.Bartkus, Mansfield, O H ....25
M.Pautienis,

W. Barnstable, MA .............25
L. Petronis, Dearborn Hts. M .. 25
VJanulaitis, Oak Lawn, IL ......20
Z.Juškevičius, Oak Lawn, IL ... 20
M. Jasėnas, Medford, N J ....... 20
A. Grushnys, Wichita, KS .....  10
G.Jankauskas,

Woodhaven, NY ...................10
J.Kleinaitis, Germantown, TN .10
B. Liaudanskienė,

Camano Island, W A ............ 10
V.Šeštokas, Los Angeles, CA .. 10 
A.Orand, Gulfport, F L ..........  10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

DIRVOS 14 nr. buvo neteisingai 
parašyta aukotojo pavardė. Turi 
būti: E.Sinkys,

Santa Monica, C A .........25
Atsiprašom ir labai ačiū už auką.

SPORTAS

PLAUKIMO PIRMENYBĖS
2003 m. Š. Amerikos lietu

vių plaukimo pirmenybės įvyks 
gegužės 10 d., šeštadienį, John 
C arroll U niversiteto (JCU) 
Johnson Natatorium (baseine). 
Formalus JCU adresas yra: 
20700 North Park Boulevard, 
U niversity  H eights, Ohio. 
Johnson Natatorium yra Cam
pus šiaurės-rytų dalyje, prie 
South Belvoir Blvd. Įvažiavi
mas į Campus - iš S. Belvoir 
Blvd. Baseinas yra 25 jardų il
gio ir turi 6 linijas. Varžybas 
rengia Clevelando LSK “Zai- 
bas”. Registracija ir apšilimas 
- nuo 5:00 val. p.p. Varžybų 
pradžia 6:00 val.

Varžybos vyks šiose klasė
se: vyrų ir moterų (17-24 m.), 
senjorų vyrų ir moterų (25 m. 
ir vyresnių), berniukų ir mer
gaičių - 15-16 m., 13-14 m., 
11-12 m., 9-10 m. ir 8 m. ir jau
nesnių. Taipogi bus atžymėti ir 
6 m. ir jaunesni vaikai, jei tokių 
atsirastų. Klasifikacija-pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Programa apima visus sti
lius. Šuolių į vandenį ir estafe
čių nebus. Dalyvauti kviečiami 
visi lietuvių kilmės plaukikai.

Išankstinė dalyvių registra
cija iki 2003 m. balandžio 26 
d. imtinai: Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH

44117-2122, USA. Tel: 216
486-0889; Faksas: 216-481
6064; E-mail: Vyts@VPAcct.com. 
Papildomai: Pilypas Taraška, 
tel 440-944-7743; cell. Tel 
440-552-0195; E -m ail: 
ptaraska@yahoo.com

Nevėluokite registruotis Jei 
vėluojate, praneškite A. Biels- 
kui ar P. Taraškai telefonu, 
faksu ar E-mail. Laiku užsire
gistravusieji, jei reiks, gaus pa
pildomas instrukcijas.

ŠALFASS-gos 
CENTRO VALDYBA

JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Papildydami mūsų ankstyvesnį pranešimą skelbiame, kad 2003 metų Š. Amerikos jaunučių 

krepšinio pirmenybės įvyks 2003 m. gegužės 30, 31 ir birželio 1 dienomis, Toronte, Ont., 
Kanadoje. Vykdo Toronto Prisikėlimo parapijos Sporto klubas “Aušra” .

Pagal preliminarinės registracijos duomenis, žaidynėse numato dalyvauti 47 komandos, tačiau 
dar ne visi klubai atsakė. Čikagos ASK Lituanica ir Toronto Aušra užregistravo po 14 komandų. 
Po jų  seka Clevelando Zaibas su 9 komandomis.

Varžybos bus vykdomos berniukams ir mergaitėms atskirai B (1987-88 m. gimimo), C (1989
90 m.) ir D (1991-92) klasėse, tačiau E (1993-94 m.) ir F “molekulių” (1995 m. gimimo ir 
jaunesnių) klasių komandos bus mišrios.

Principiniai jaunesnių klasių žaidėjams yra leidžiama kartu žaisti ir vyresnėse klasėse, kiek 
aplinkybės leidžia. Mergaitės gali žaisti berniukų komandose, tačiau ne atvirkščiai.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių sporto klubai bei kiti vienetai atlikę 2003 m. metinę 
ŠALFASS-gos narių registraciją.

Galutinė komandų ir žaidėjų registracija privalo būti atlikta iki 2003 m. gegužės 2 d. imtinai 
pas varžybų vadovą Rimą Miečių, šiuo adresu:

Rimas Miečius,54 Burrows Ave., Etobicoke, Ont. M9B 4W7, Canada. Tel.: 416-234-0878; 
Faksas: 416-234-8506; E-mail: rimmer1@sympatico,ca

Varžybos prasidės gegužės 30 d., penktadienio vakare, tik toms komandoms, kurios sutinka. 
Nesutinkančios pradėti žaisti penktadienį, žais tik šeštadienį ir sekmadienį.

Po galutinės komandų registracijos bus paskelbta galutinis varžybų formatas, tvarkaraštis ir 
kitos informacijos. Visais varžybų reikalais kreipkitės į Rimą Miečių.

ŠALFASS-gos KREPŠINIO KOMITETAS, ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

mailto:Vyts@VPAcct.com
mailto:ptaraska@yahoo.com
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ĮVAIRENYBĖS

TRUPINIAI APIE 
TECHNOLOGIJĄ 

Antanas Dundzila

Šį kartą minutėlei palieka
me išeivijos lietuvių rūpes
čius, reiškinius Lietuvoje, karą 
Irake bei panašias temas. Pa
įvairinimui, atsikvėpimui ir 
tiesa, nuostabai - pažvelkime 
į technologinius reiškinius. 
Seka keli beveik visiems pri
einamos aukštosios technolo
gijos naudojimo pavyzdėliai.

XxxxX
Mobilus telefonas - savyje 

technologiniai stebinantis, la
bai reikšmingas prietaisas. Ne 
tik reikšmingas, bet ir reikalin
gas. Net ir eilinio žmogaus gy
venime šie telefonai savo vertę 
daug kartų įrodė. Plačiai žino
ma, kad World Trade Center 
griuvėsiais užverstas žmogus 
(gal net keli) su savim turimu 
mobiliu telefonu galėjo prisi
šaukti pagalbą. Be tokio tele
fono iki mėnesiais trukusio

Mūn.-FrL; a am (0 1 pm 866 E. 200 111 SL
Rut.: I m f e t p o i  Cleveland, Oh. 4411B

Paul Stefanac

T h e 'T tegericy
Luxury Apartments

The Best Address in PARMA!

1st M onth FREE 
on 1 and 2 Bedroom s

(RESTRICTIONS APPLY)

440-845-4841
Owner's Management Company

griuvėsių išvežimo, niekas bū
tų nežinojęs, kad ten alsavo dar 
gyva terorizmo auka. Mobi
laus telefono ryšiu buvo išgel
bėta gyvybė.

Tą lemtingą rugsėjo 11-ją 
Amerikoje viso buvo pagrobti 
keturi keleiviniai lėktuvai. Du 
iš jų  sunaikino World Trade 
Center dangoraižius, vienas 
trenkė į Pentagono rūmus Va
šingtone, o vienas nukrito Pen- 
sylvanijos laukuose. Vėl įdo
mu ir reikšminga, kad Pensyl- 
vanijoje žuvusio lėktuvo kelei
viai mobiliais telefonais galėjo 
susisiekti su savo namiškiais ir 
jiems pranešti, kad lėktuvas 
pagrobtas, o per šeimas įspėti 
valdžios įstaigas apie dar vieną 
pavojų iš oro. Mobiliu telefonu 
buvo pranešta apie žiauriai nu
žudytus ar sužeistus lėktuvo 
įgulos narius ir kad keli kelei-

viai yra pasiryžę grobikus pulti 
- pagrobtą lėktuvą sunaikinti, 
dar nepasiekus tankiai apgy
ventos vietovės, kur nors lygu
mose. Iš artimųjų patyrus apie 
teroristų jau įvykdytus puoli
mus, keleiviams buvo aišku, 
kad ir pagrobtas jų lėktuvas yra 
skirtas Vašingtone esančių Bal
tųjų arba Kongreso rūmų su
naikinimui. Visas apsikeitimas 
šiomis žiniomis vyko per mo
bilius telefonus, lėktuvą pagro
busiems teroristams nežinant. 
Eventualiai keli pasiryžėliai 
puolė teroristus, lėktuvas nu
krito ir visi žuvo, bet niekur ki
tur tuo lėktuvu žalos nepadaryta. 

XxxxX
Atsimenate prieš pat pas

kutinio šimtmečio pabaigą bu
vusį rūpestį, kad stovime prieš 
pavojų, kai metų skaičius kei
sis iš 1999 į 2000? Pavojaus 
priežastis buvo labai paprasta: 
daug kur metų skaičių žymėjo
me ne keturiais skaitmenimis 
(pvz.,1999), bet tik dviem pa
skutiniais (99). 1997-1999 bė
gyje kompiuterius naudojan
čios įmonės (o vienaip ar kitaip 
nenaudojančių jau dabar, tur- 
būt,nėra...) stvėrėsi taisyti savo 
kompiuterines programas (kad 
ir senoj dokumentacijoj rašyti 
metus keturiomis skaitlinėmis) 
ir, atsargum o dėlei, ėm ėsi 
kaupti atsarginius duomenų 
“archyvus”. Saugojantis gais
ro, audrų ar žemės drebėjimo 
pobūdžio nelaimių, archyvai 
buvo įrengiami vis kitose vie
tovėse. Visa tai vien Amerikos 
pramonei kainavo kelis bili
jonus dolerių.

Kai 1999 gruodžio 31 laik
rodis mušė vidurnaktį, dauge
liui rūpėjo tuoj pat sužinoti, ar 
kas blogo, netikėto nepasida
rys... Visi lengviau atsikvėpė, 
kai iš pirmųjų sausio pirmąją 
išvystančių šalių (Ramiojo 
vandenyno salų, Australijos,

Japonijos ir kt.) atėjo žinios, 
kad jokių katastrofų nepatirta. 
Nieko blogo neįvyko ir Ameri
koje. Reiškia, į kompiuterinių 
programų “lopymą” bei archy
vų sistematišką naudojimą in
vestuoti bilijonai nenuėjo vel
tui.

Kai 2001 m. rugsėjo 11 
ugnyje ir dūmuose susmuko du 
New Yorko dangoraižiai, juose 
veikė ar ne tūkstantis firmų, tad 
kilo rūpestis apie sunaikintus tų 
firmų duomenis bei dokumen
tus. Atsimename, New Yorko 
akcijų birža juk buvo uždaryta 
tą visą savaitę. Vėl įdomu, kad 
čia savo vertę įrodė 1997-1999 
metais išleistos bilijoninės su
mos duomenų archyvams. Pra
monei, prekybai ir visuomenei 
reikalingi duomenys buvo gan 
greitai atstatyti, kaip tik pasi
naudojus anksčiau įrengtais ar
chyvais: ruošiantis naujojo 
šimtmečio pradžiai išleisti pi
nigai, save pateisino visai kito
kios rūšies katastrofoje.

XxxxX
Kai, maždaug, 1950 m. bė

gyje išplito televizija, sumažė
jo radijo klausytojų, skaičius. 
Šiuo metu televizijai grasina... 
(kompiuterizuotas) internetas. 
Kalifornijos Universitetas Los 
Angeles mieste, UCLA, pa
skelbė tyrimo rezultatus (juos 
galima rasti www.ccp.ucla.edu 
adresu), kuriuose teigiama, kad 
interneto naudotojai televizijos 
programas žiūri vidutiniškai 
beveik 5 valandas per savaitę 
mažiau negu anksčiau. Interne
to naudojimas ypač kopia į vir
šų duomenų paieškoje ir žinia- 
sklaidoje.

XxxxX
Stovime naujų kelionių į 

erdves angoje. Jau 1996 keli 
turtingi Amerikos entuziastai 
paskelbė taip vadinamą X-Pre- 
miją privačios iniciatyvos (ne 
valdžios finansuotos, kaip bili

joninėmis sumomis kad JAV 
veikia National Aeronautics 
and Space A dm inistration, 
NASA) į erdves skrid im o 
konstruktoriui-laimėtojui. Są
lygos yra tokios: privačia ini
ciatyva pastatytas erdvėlaivis 
turi iškelti tris žmones į bent 
100 k ilom etrų  (62 m ylių) 
aukštį ir tą skridimą pakartoti 
dviejų savaičių bėgyje. Premi- 
ja:10 milijonų dolerių!

Šį iššūkį į erdves motyvavo 
1927 m. įvykdytas Lindbergo 
perskridimas per Atlantą. Juo 
Lindbergas laimėjo taip vadi
nama Orteig premiją, 25,000 
dol. Įdomu, kad Lindbergo 
perskridimas neliko vien avia
cijos cirkininkų skraidymais 
patiltėmis, bet jaunutę aviaciją 
nepaprastai pastūmėjo priekin. 
Tuoj po Lindbergo kelionės 
JAV-se pilotų skaičius per me
tus laiko patrigubėjo; lėktuvų 
skaičius padidėjo keturis kar
tus; oro keleivių skaičius paki
lo net 30 kartų Po Lindbergo 
skridimo sensacijos gimė avia
cijos “aukso amžius”, kuris tę
siasi ir dabar.

M anoma, kad kelionių į 
erdves iniciatyvą perdavus į 
privačias rankas, erdvių tech
nologija duotų panašų šuolį 
priekin. X-Premija yra susido
mėję maždaug 20 organizuotų 
vienetų iš Amerikos, Anglijos, 
Argentinos ir Rusijos. Smul
kiau apie tai - gal kita proga.

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

e
S AVI PAS SAVUS 

KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

DARBO VALANDOS:
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.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

http://www.ccp.ucla.edu
mailto:TAUPA@AOL.COM



