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LIETUVOS 
PREZIDENTAS 

PERSPĖJA DĖL 
RUSIJOS SPAUDIMO

V iln iu s , gegužės 4 d. 
(LGĮTIC). Pasikalbėjimo metu 
tarptautiniam verslo dienraščiui 
Financial Times Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus įžvel
gė būtinybę sukurti bendrą 
Europos Sąjungos frontą, kuris 
pajėgtų atsakyti į Rusijos keti
nimus pasinaudoti energiniais 
ištekliais savo politinei įtakai 
kaimynų atžvilgiu sustiprinti. 
Kalbėdamas tarptautinės kon
ferencijos išvakarėse Vilniuje, 
V. Adamkus pasmerkė Vokieti
ją  už Rusijos kontraversiško 
plano per Baltijos jūrą nutiesti 
dujotiekį palaikymą -  šis vamz
dynas aplenktų tranzitines vals
tybes, įskaitant Baltijos šalis, 
Ukrainą ir Lenkiją. "Manau, 
galiu suvokti Rusijos poziciją, 
tačiau negaliu suprasti Vokieti
jos, kuri, būdama ES narė, ne- 
pasivargino netgi painformuoti 
[apie savo planus] Baltijos ša
lių", -  teigė prezidentas.

V. Adamkaus komentaras 
atliepė aukštų Lenkijos parei
gūnų pasisakymus, įskaitant 
gynybos ministrą Radek Si- 
korskį, kuris kiek anksčiau šią 
savaitę susitarimą dėl Baltijos 
jūros dujotiekio palygino su 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Molo
tov-Ribbentrop paktu -  hitle
rinės Vokietijos ir Sovietų Są
jungos slaptu susitarimu, ku
riuo prieš pat II pasaulinio karo 
pradžią buvo pasidalyta Rytų 
Europa. Nepaisant to, kad Lie
tuvos vadovas atsiribojo nuo R. 
Sikorski retorikos, jis nepaliko 
abejonių, kad Vilnius palaiko 
Varšuvos susirūpinimą, Lie
tuvai ir Lenkijai tapus naujoms 
ES narėms. "Aš nenoriu vartoti 
žodžio "šantažas"", -  kalbėjo V. 
Adamkus apie Maskvos pa
stangas plėsti savo įtaką per 
energetikos politiką, tačiau 
pabrėžė esąs itin susirūpinęs dėl 
Rusijos ekonominio ir politinio 
spaudimo.

Lietuvos prezidentas ragino 
ES vadovus remti Lietuvos sie
kį nuo kitų metų prisijungti prie 
euro zonos, teigdamas, kad 
Lietuvos prašymas neturėtų 
būti atmestas vien dėl to, kad 
šalies infliacijos lygis "vos 
procentinio punkto dalele" 
neatitiko Mastrichto kriterijaus. 
Vilnius stengiasi, kad Lietuvai 
kartu su Slovėnija būtų leista 
įsivesti eurą jau nuo sausio 1 d., 
tačiau Europos Kom isija ir 
Europos centrinis bankas pa
reiškė ketinantys griežtai in
terpretuoti priėmimo į euro 

(Nukelta į 4 psl.)

Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentas Richard Cheney pasitarimo metu su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi Prezidentūroje, 
Vilniuje. Kairėje JAV ambasadorius Stephen Mull, dešinėje Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. www.president.lt

V iln iu s , gegužės 4 d. 
(LGĮTIC). Vilniuje viešintis 
JAV viceprezidentas Dick Che
ney smerkia ekspansinę Rusijos 
politiką, joje vykstančias nede
mokratines reformas ir ban
dymą energetikos šaltinius 
naudoti kaip šantažo ir spau
dimo priemonę kitoms valsty
bėms. Be to, jis ragina Baltaru
sijos režimą nedelsiant paleisti 
iš kalėjimų opozicijos akty
vistus. "Demokratija yra nau
dinga kiekvienam, ji niekam 
nekelia pavojaus. Kas yra tei
singa Vilniuje, tas tiesa ir Tbi
lisyje, Kijeve, taip pat Minske 
bei M askvoje", - pažymėjo 
aukštas svečias, kalbėdamas 
tarptautinėje konferencijoje 
"Bendra vizija bendrai kaimy
nystei".

"Amerika ir visa Europa no
ri, kad Rusijoje gyvuotų sveika

M. SAAKAŠVILI ĮSPĖJA APIE GRĖSMES jav nepalaikys ryšių su "hamas

DEMOKRATIJAI
Vilniaus forume dalyvau

jantis Gruzijos prezidentas Mi- 
chail Saakašvili įspėja apie Eu
ropos laisvės ir demokratinėms 
vertybėms kylančius pavojus. 
"Tie pokyčiai, kurie įvyko Bal
tijos šalyse, Tbilisyje, Kijeve, 
dabar jiems kyla didelė grėsmė, 
o rezultatai gali būti baisūs. Tas 
jėgas kažkas toleruoja, kažkas 
finansuoja, skatina", - "Vilniaus 
konferencijoje 2006 "Bendra 
vizija bendrai kaimynystei" 
kalbėjo M.Saakašvili.

Pabrėžęs, kad būtina "kovo
ti už ateities kartas, jų ateitį", 
Gruzijos prezidentas teigė, jog

JAV VICEPREZIDENTAS SMERKIA RUSIJOS POLITIKĄ
demokratija. Tačiau reformų 
oponentai siekia panaikinti, kas 
buvo iškovota per pastarąjį de
šimtmetį, - kalbėjo D.Cheney.
- Daugelyje visuomenės sričių
-  nuo religijos ir žiniasklaidos 
ir jaunimo grupių ir politinių 
partijų -  ši valstybė neteisėtai 
ir nederamai suvaržė žmonių 
teises. Jokiu būdu negalima to 
pateisinti. Šie Rusijos valdžios 
veiksmai yra žalingi veiksmai."

Kaip pabrėžė JAV vicepre
zidentas, teisėtų interesų gy
nimu negalima pateisinti veiks
mų, "kurie kenkia kaimynių 
teritorin iam  vientisum ui ir 
demokratiniams judėjimui" ir 
tokios politikos, kai "nafta ir 
dujos tampa bauginimo ir šan
tažo įrankiu, manipuliuojant 
tiekimu arba bandymais mono
polizuoti jų  transportavimą". 
Jis, pakartojęs kitų aukštų JAV

jei Europai nepavyks tai pa
daryti ir "jei politinės galios 
kažkur Maskvoje galės pažeisti 
mūsų demokratiją, rezultatai 
bus baisūs". Anot prezidento, 
jei Europai nepavyks atsakyti į 
šiuos iššūkius, žmogaus teisės 
ir bendroms demokratinėms 
vertybėms iškils grėsmė. "Mes 
turėtume pabusti visi kartu ir 
pripažinti, ką iš tiesų pastatėme 
ant kortos", - kreipdamasis į 
forumo dalyvius pabrėžė M. 
Saakašvili. Jis užtikrino, kad 
Gruzija "laikysis savo principų 
ir eis pasirinktu keliu, nepaisant 
visų kliūčių". LRT

pareigūnų žodžius apie "pa
skutinę diktatūrą Europoje", 
paragino Aleksandr Lukašen
ka režimą nedelsiant nutraukti 
neteisėtus veiksmus ir paleisti 
iš kalėjimo Aleksandr Milinke- 
vič, kitus demokratijos šalinin
kus. Pasak aukšto svečio, Vaka
rų šalys įsipareigoja siekti de
mokratinės pažangos Baltarusi
joje, iš kurios gyventojų buvo 
atimta laisvė. Prisimindamas 
nedemokratiniais pavadintus 
kovą vykusius Baltarusijos pre
zidento rinkimus, D.Cheney 
pažymėjo, kad "demokratija 
prasideda nuo piliečių, kurie 
išreiškia savo valią balsuo
dami".

"Norėčiau pacituoti rusų di
sidentą Anatolij Šaranskij: jei 
žmogus gali išeiti į aikštę ir 
nebijodam as pasakyti savo 
mintis, jis gyvena laisvoje vi-

JAV ryžtingai nusiteikusios 
padėti Izraeliui užsitikrinti 
saugumą ir neketina užmegzti 
ryšių su valdančios palesti
niečių grupuotės "Hamas" va
dais, kol ji atsisako pripažinti 
žydų valstybės teisę egzistuoti, 
balandžio 4 d. sakė prezidentas 
George W.Busha. Jis pateikė šį 
komentarą per susitikimą su 
Vokietijos kanclere Angela 
Merkel, su kuria jis laikosi 
bendrų pozicijų dėl Irano bran
duolinės krizės, taip pat dėl 
"Hamas".

"Hamas" davė aiškiai su
prasti, jog nepripažins Izraelio 
teisės egzistuoti, ir aš duodu

suomenėje, jei ne, tai yra baime 
besiremianti visuomenė", - Bal
tarusijoje vykstančią kovą su 
opozicija kritikavo pranešėjas.

Anot D.Cheney, laisvės ju
dėjimas dar nepasibaigė visame 
pasaulyje, "mes dar gyvename 
herojų metu - nuo laisvės aikš
tės Tbilisyje iki nepriklausomy
bės aikštės Kijeve". Demokra
tija reiškia teisingumą, teisingu
mo ir demokratijos plėtra reiš
kia didesnį tautų saugumą, to
dėl esą būtina remti demokrati
nius procesus Europos rytuose 
ir kitose pasaulio dalyse vyks
tančius pokyčius. "Demokrati
jos sistema atplukdė viltį prie 
Baltijos krantų, tą patį gali at
plukdyti ir prie Juodosios jū 
ros", - sakė JAV vicepreziden
tas ir pridūrė, kad tvirtai ginanti 
teisingus principus XXI a. gali 
tapti kylančių vilčių amžiumi.

aiškiai suprasti, kad kol ši po
zicija jų politikoje nesikeis, mes 
nepalaikysime ryšių su "Ha
mas", - sakė G.Bush. Jis ir A. 
Merkel taip pat kritikavo Irano 
poziciją dėl Izraelio, apie kurį 
Irano prezidentas Mahmoud 
Ahmadinejad pasakė, kad jį 
būtina "ištrinti iš politikos že
mėlapio". LRT

Iranas tęs savo branduolinę 
programą, kol pasieks branduo
linio kuro gamybos "pramoninį 
mastą", gegužės 5 d. per viršū
nių susitikimą Azerbaidžane 
pareiškė prezidentas Mah- 
mouda Ahmadinejad. LRT

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS VAŠINGTONO NEPASITENKINIMAS MASKVA
Premjeras Algirdas Brazauskas, JAV teismui dar kartą 

pratęsus laikinąsias apsaugos priemones, draudžiančias "Jukos" 
vadovams parduoti "Mažeikių naftos" akcijas, keičia strategiją. 
Vyriausybė nusprendė pakalbėti su "Jukos" kreditoriais ir 
laikinuoju bendrovės valdytoju Rusijoje.

D arbo p artijos g re to s , kuriose  kyla vis stip resn is 
nepasitenkinimas Viktoro Uspaskicho vadovavimo metodais, 
toliau tirpsta. Iš šios politinės jėgos gali pasitraukti didžioji dalis 
Birštono skyriaus narių. Nepaisydami vadovybės paaiškinimų 
apie Darbo partijoje susidariusią situaciją, gegužės 4 d. partiją 
paliko daugiau nei pusė aktyvių Kauno rajono skyrių narių, tarp 
jų  -  ir skyriaus pirm ininkas A ndrius Ūsas. Dar labiau 
“nukraujavo" partijos K ėdainių skyrius, iki šiol buvęs 
didžiausias -  gegužės 4 d. atsistatydino beveik visa skyriaus 
taryba, o pareiškimus apie pasitraukimą iš partijos įteikė beveik 
300 narių. Parašyti pareiškim us “darb iečius” paskatino 
autoritarinis Viktoro Uspaskicho vadovavimas partijai, o 
paskutiniu lašu tapo balandžio 29 d. vykęs suvažiavimas.

Nenumaldomu pomėgiu atostogauti darbo metu pagarsėję 
kai kurie parlamentarai ir toliau stebina Seimo valdybos narius. 
Socialdemokratas Bronius Bradauskas valdybos paprašė išleisti 
jį dviem savaitėms nemokamų atostogų. Ketinimus nedalyvauti 
posėdžiuose parlamentaras motyvavo privačiomis aplinkybėmis, 
tačiau jų  neįvardijo.

Motinos dieną švenčia beveik visi Lietuvos gyventojai. 
Gegužės 6 d., sekmadienis -  Motinos diena -  buvo šventiškas 
98 proc. šalies gyventojų. Būtent tiek jų nurodo visada ar kartais 
minintys šią šventę, rodo viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovės “TNS Gallup” duomenys.

L ietu vos V yriausybės k an cleris A ntanas Z enonas 
Kaminskas gegužės 5 d. Seimo komisijos, narpliojančios statybų 
Turniškėse aplinkybes, nariams tvirtino, kad sprendimą dėl 
prezidento rezidencijos įkeitim o bankui jis  priėm ė pats 
savarankiškai ir apie šį sandorį nežinojo bei jo  nelaimino 
premjeras Algirdas Brazauskas.

Politinių permainų įkarštyje netikėtai sušlubavo Seimo 
pirm ininko Viktoro M untiano sveikata. Dėl prasidėjusios 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir aukštos temperatūros 
jam  teko atšaukti visus gegužės 5 d. suplanuotus susitikimus.

Siekdamas sulipdyti byrančią Darbo partiją jos vedlys 
Viktoras Uspaskichas griebiasi daug kartų išmėginto metodo -  
nemokamų vaišių. Po gegužės 3 d. įvykusio Darbo partijos 
frakcijos posėdžio politikai buvo nuvežti į sostinės restoraną 
“Ad astrum”. Pokylių salėje, pirtyje ir baseine Seimo nariai 
linksminosi iki vėlumos, rašo dienraštis Lietuvos rytas.

Vilniuje gegužės 5 d. prasidedančioje tarptautinėje politikos 
konsultantų konferencijoje Lietuvos politikos apžvalgą pateikė 
byrančios valdančiosios D arbo partijos vadas Viktoras 
Uspaskichas. Kelių dienų Europos politikos konsultantų 
asociacijos tarptautinė konferencija "Europos idėja rinkiminėse 
kam panijose", pranešim us skaitė bei diskutavo politinės 
komunikacijos specialistai iš Švedijos, Danijos, Norvegijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Turkijos, Argentinos, JAV bei ktių šalių. 
Minėto renginio programoje numatyta, kad V.Uspaskichas bus 
vienintelis pranešėjas, nušviesiantis Lietuvos politikos padėtį. 
Konferencijoje taip pat dalyvaus Darbo partiją rinkimuose 
konsultavęs garsus amerikiečių ryšių su visuomene konsultantas 
Joseph Napolitan, dirbęs su JAV prezidentu John F. Kennedy. 
J.Napolitan taip pat palaiko ryšius su Rusijos politiniais 
konsu ltan ta is  bei kai ku ria is  p o litik a is . T arp tau tinėje  
konferencijoje Vilniuje taip pat pakviestas dalyvauti ir Rusijos 
politinių konsultacijų bendrovės "Nikkolo M" vadovas Igor 
Mintusov. Prieš kelerius metus žiniasklaidoje rašyta, jog minėta 
Rusijos bendrovė prezidento rinkimuose konsultavo Rolandą 
Paksą. I.Mintusov tąkart negalėjo paneigti, kad rengė R.Pakso 
rinkimų į prezidentus strategiją, kuri daugelio stebėtojų teigimu, 
buvo grįsta juodosiomis technologijomis.

Opozicinė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija ragina kultūros 
ministrą Vladimirą Prudnikovą atsistatydinti, o priešingu atveju 
teigia pradėsią rinkti ministro interpeliacijai reikalingus Seimo 
narių parašus. “Ministras galėtų apsaugoti neatidėliotinų svarbių 
darbų turintį Parlamentą nuo šios nemalonios procedūros ir 
trauktis pats. Vis dėlto, jam  nutarus laikytis kėdės, nedvejodami 
inicijuosime nepasitikėjimą ministru Seime, kas, atsižvelgiant į 
neaiškią politinių jėgų pusiausvyrą, neturėtų būti itin sudėtinga”, 
- išplatintame pranešime pažymi Liberalų sąjūdžio frakcijos seni
ūnas Eligijus Masiulis. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 
konstatavo, kad V.Prudnikovas, išsiųsdamas už biudžeto lėšas į 
pasirodymus užsienyje savo žmoną ir dukrą, pasielgė neetiškai ir 
neišvengė viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

V iln iu s , gegužės 5 d. 
(LGĮTIC). Vakarų spauda pa
žymi, kad JAV viceprezidento 
Dick Cheney kalba, kurią gegu
žės 4 d. jis pasakė tarptautinėje 
konferencijoje Vilniuje, rodo 
vis didesnį Vašingtono nepasi
tenkinimą Maskva.

"Jau pats Cheney sprendi
mas atvykti į Lietuvą buvo sig
nalas Rusijai, - rašo įtakingas 
JAV dienraštis The Washington 
Post - Šio regiono (Baltijos jū 
ros ir Juodosios jūros šalių) de
mokratinių vadovų susirinki
mas Vilniuje yra tokio lygio, į 
kurį dažniausiai atvyksta vals
tybės sekretoriaus padėjėjas".

Išdėstydam as viceprezi
dento kalbą laikraštis atkreipia 
dėmesį į tai, kad jis "apkaltino 
Rusiją "neteisingai ir nedera
mai" apribojant savo žmonių 
teises ir naudojant naftą ir dujas 
kaip įrankį gretimoms šalims 
bauginti ir šantažuoti".

"Tokie renginiai paprastai 
erzina Rusiją, kuri juos vertina 
kaip priešiškus", - pažymi The 
Washington Post.

Laikraštis The NewYork 
Times rašo, jog "Cheney pasta
bos, kurios, kaip teigia oficialūs 
asmenys Vašingtone, buvo 
kruopščiai pasvertos ir, matyt, 
atspindi dabartinį administra
cijos požiūrį į Rusiją".

"Jos tikriausiai numato nau
jas gaires santykiuose, kurie 
darosi vis labiau įtempti ir, ga
limas dalykas, bus dar labiau 
įtempti ateinančiais mėnesiais", 
- rašo dienraštis.

"Šie žodžiai buvo pasakyti 
esant didžiausiam tarptauti
niam susipriešinimui dėl Irano 
branduolinės programos, per 
kurį JAV mėgino užsitikrinti 
Rusijos paramą, kad būtų gali
ma spausti ar net nubausti Te
heraną, - rašo leidinys. - Che
ney kritika, matyt, sukompli
kuos šias pastangas, bet drauge 
ji rodo ir vis didesnį nepasiten
kinimą dėl to, kad Rusija nenori 
remti griežtesnių priemonių

LENKIJA REIKALAUJA TARPTAUTINIO 
TYRIMO

Lenkijos Poznanės miesto 
prokuratūra kreipėsi į JAV 
teisėsaugos institucijas prašy
dama apklausti Simon Wie- 
senthal centro darbuotojus dėl 
šios organizacijos tinklalapio, 
kuriame tvirtinama, jog lenkai 
yra atsakingi už Holokaustą, 
pranešė dienraštis Zycie War- 
szawy.

Pasak Lenkijos europarla- 
mentaro Marcin Libicki, kuris 
Poznanės prokuratūrai pranešė 
apie tokius teiginius m ini
mame tinklalapyje, tai yra dar 
vienas absurdiškas išpuolis 
prieš lenkų tautą.

"Norime, kad amerikiečiai 
nustatytų, kas yra atsakingas 
už tokios inform acijos pa-

vįjjmtfi
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JAV viceprezidentas Dick Cheney Vilniaus forume.
www.vilniusconference2006.lt
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prieš iraniečius, tarp jų  - sank
cijas".

Didžiosios Britanijos spau
dos atsiliepimuose apie D.Che- 
ney kalbą vyrauja žodžiai "išba
rimas" ir "priekaištas".

Londono The Time išspaus
dino straipsnį, pavadintą "Grįž
tama į šaltąjį karą, Cheney iš- 
dėjus į šuns dienas Maskvą".

"JAV viceprezidentas Che
ney vakar apkaltino Rusiją pra
ėjusio dešimtmečio demokra
tijos reformų erozija ir Europos 
šantažavimu panaudojant savo 
energetikos išteklius, - sakoma 
straipsnyje.

"Tai pats griežčiausiais 
Amerikos papeikimas prezi
dentui Putin", - teigia The Time.

JAV viceprezidento teigi
niai, pažymi kitas Britanijos 
laikraštis The Daily Telegraph, 
- "parodė, kaip pašlijo abiejų ša
lių tarpusavio santykiai nuo to 
laiko, kai George W.Bush ir 
Vladimir Putin apsikabino per 
pirmąjį susitikimą 2001 me
tais".

"Net pagal vieno žymiausių 
p rezidento  Bush "vanagų" 
(Cheney) nuostatas, šios pasta-

skelbimą, o po to tuos žmones 
apklaustų", - dienraščiui sakė 
Poznanės prokuratūros atsto
vas Miroslaw Adamski.

Simon Wiesenthal centro, 
kuris ieško nacių karo nusi
kaltėlių ir kovoja su antise
mitizmu, interneto svetainėje 
rašoma, kad 1939 metais Len
kijoje gyveno 3 milijonai 351 
tūkstantis žydų.

Getuose ir mirties stovyk
lose žuvus 2 milijonams 982 
tūkstančiams žydų, Lenkijoje 
baigėsi jų  beveik 900 metų 
istorija.

"Lenkijoje iki šiol egzis
tuoja antisemitizmas", - pažy
mima tinklalapyje.

LRT

bos stebina savo griežtumu", - 
priduria The Daily Telegraph.

Laikraštis pateikia nuomonę 
vieno Vakarų diplomatų Mask
voje, pavadinusio šią kalbą 
"labiausiai erzinama kalba, nu
kreipta prieš Rusiją, nuo to lai
ko, kai Ronald Reagan 1987 
metais apsilankė prie Branden
burgo vartų (Berlyne) ir paragi
no savo partnerį Sovietų Sąjun
goje Michail Gorbačiov "nu
griauti šią sieną".

"Jo (Cheney) kalba, - rašo 
The Daily Telegraph, - sukėlė 
įtūžį Kremliuje, kurio atstovas 
pavadino ją "visiškai nepaaiš
kinama".

"Dalyvaujant devyniems 
valstybių vadovams, vienam 
ministrui pirmininkui ir dauge
liui ministrų iš Europos šalių - 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros 
- JAV viceprezidentas T.Che- 
ney pasakė itin kritišką kalbą, 
nukreiptą prieš Baltarusiją ir 
Rusiją", - rašo Prancūzijos Le 
Figaro. "Virš viršūnių susi
tikimo Vilniuje dėl ES ir NATO 
ateitis Rytuose dvelkė naujo 
šaltojo karo dvasia", - priduria 
dienraštis.

P. AMERIKOS VADOVAI
DERASI DĖL DUJŲ 

KAINŲ
Keturių Pietų Am erikos 

valstybių prezidentai gegužės 4 
d. susitarė derėtis dėl Bolivijos 
gamtinių dujų kainų ir atmetė 
nuomonę, kad Bolivijoje vyk
doma energetikos sektoriaus 
nacionalizacija pasėjo nesan
taiką. Pasak Bolivijos, Brazili
jos, Argentinos ir Venesuelos 
vadų, svarbu užtikrinti nenu
trūkstamą kuro tiekimą nepai
sant problemų, atsiradusių dėl 
nacionalizacijos, kurią Bolivi
jos prezidentas Evo Morales 
paskelbė per darbininkų mitin
gą ir kurios metu dujų gavybos 
laukuose bei dujų telkinius 
eksploatuojančių kompanijų 
biuruose buvo dislokuota ar
mija. LRT

http://www.vilniusconference2006.lt
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MES MIRŠTAME NENUGALĖTI!

Dažnai klausiama, kodėl lietuviai pamėgo operos meną. 
Aiškaus atsakymo nėra. Bet gal todėl, kad Operos teatras 
Lietuvoje gimė 1636-aisiais metais, kai Vilniuje karaliaus pilyje, 
buvo pastatyta karaliaus raštininko italo Virgilio Pucciteli opera 
“Il ratto d’Elena” -  lietuviškai “Elenos pagrobimas”, o 1664 
metais to paties kompozitoriaus “L’Andromeda”.

Kadangi opera, kaip atskiras teatrinio muzikinio meno 
žanras, gimė Italijoje šešiolikto amžiaus pabaigoje, todėl galima 
tarti, jog Lietuvos sostinė Vilnius ėjo kartu su operos meno 
gimimu Vakarų Europoje. Tad gal Operos menas ir yra mūsų 
protėvių palikimo dalis savo tautai.

Bet yra išlikę žinių, kad Vilniuje būdavo ne tik operos 
statomos, bet koncertuodavo ir įvairūs orkestrai. Žinoma, kad 
Kazimieras Jogailaitis penkioliktame amžiuje Trakų pilyje 
turėjęs 80-ties muzikantų orkestrą. Istorikas T. Narbutas, 
Lietuvos praeities tyrinėtojas, parašęs lenkiškai 9 tome Lietuvos 
istoriją, kuris studijavo Vilniuje, mini, kad 1515 metais Vilniaus 
vaivada Mikalojaus Radvila į suvažiavimą Vilniuje atvykęs su 
šimto muzikantų orkestru, dainininkais ir solistais.

Lietuviai Tėvynėje ir okupacijų metais išlaikė savo Operą. 
Kompozitoriaus Vytauto Klovos opera “Pilėnai” sovietų 
okupacijos metu 1956 m. išvydo sceną ir susilaukė didelio 
pasisekimo. Dabar mes žinome, kad tais pačiais metais Čikagoje 
Vyrų choro pirmininkas Vytautas Radžius iškėlė mintį statyti 
operą ir toks pastatymas įvyko su G. Verdi “Rigoletto” opera. 
Reikia dėkoti ne tik V. Klovai už drąsą kurti patriotine tema 
kūrinį, bet ir tiems, kurie turėjo galią leisti tą kūrinį parodyti 
savo žmonėms. “Pilėnai” per 50 metų nenuėjo nuo scenos; ji 
dabar statoma Trakuose, ir ar ne prasminga, kad užsienio 
lietuviai -  Lietuvių Opera savo 50-ties metų veiklos jubiliejų 
minėjo su šios operos spektakliu balandžio 30 dieną Čikagoje, 
kurios klausėsi du tūkstančiai žmonių.

Mūsų -  Lietuvių Opera -  yra atvedusi į sceną 33 operas. 
Aštuonios operos buvo pakartotos. Septynios buvo lietuvių 
kompozitorių sukurtos. Su operos spektakliais aplankytas 
Torontas, Clevelandas ir New Yorkas.

Čiurlionio galerijoje Čikagoje buvo Lietuvių Operos veiklos 
paroda nuo pat įsikūrimo iki pastarųjų dienų. Išstatyti operų 
plakatai, vadovų, solistų, chorų, baleto šokėjų, valdybų ir 
spektaklių nuotraukos. Daugelis jau iškeliavę į Amžinybės 
sodus. Jubiliejinį “Pilėnų” spektaklį dirigavo Alvydas Vasaitis, 
režisavo Eligijus Domarkas, koncertmeisteris -  Manigirdas 
Motekaitis, chormeisterė Jūratė Grabliauskienė. Dainavo Nida 
Grigalavičiūtė, Dalia Kuzmarskytė, Arvydas Markauskas, 
Liudas Norvaišas, Vytautas Juozapaitis, Audrius Rubežius, 
Julius Savrimas, Vaclovas Momkus, Algirdas Bagdonavičius. 
Džiaugėmės Lietuvos valstybinės Operos dekoracijomis ir 
kostiumais.

Šiandien yra faktas, kad bendradarbiavimo su Lietuvos 
Opera pradininkai yra Virgilijus Noreika, Irena Milkevičiūtė, 
Arvydas Markauskas ir Eligijus Domarkas. Lietuvių Opera savo 
spektakliais skelbė, jog Lietuva yra kultūringa tauta ir verta 
laisvės, kai ji buvo pavergta. O dabar prasminga Lietuvos 
Kultūros ministerijos parama mūsiškei Operai.

S. Tūbėnas

Tokią stulbinančiai skanda
lingą antraštę “Lithuania is 
bleeding”skaitome anglų kalba 
Vilniuje leidžiam am e kovo 
mėnesio numerio žurnale Li
thuania Today. Tai yra tikrai 
patrauklus, spalvingas, ir ko
kybiškai leidžiamas mėnraštis, 
kupinas straipsnių apie Lietu
vą, jos istoriją, verslą, turizmą, 
meną, ir klestinčias negeroves 
ir t.t. P irm aisiais leidybos 
metais tas žurnalas vadinosi 
“Vilnius M onthly” . Vėliau 
pavadinimas buvo pakeistas į 
“Lithuania Today”. Savo veda
majame vyr. redaktorius Aage 
Myhre (iš pavardės spėju kad 
tai norvegas gyvenantis Lietu
voj) rašo, jog vienas asmuo jį 
patikinęs kad nuo 1990 atsi
kračius sovietinės okupacijos 
ir atgavus nepriklausomybę iki 
dabar, Lietuvoje yra likę tik 
2,600,000 gyventojų. Tai reiš
kia, kad maždaug kas trečias 
Lietuvos gyventojas yra iš jos 
pasitraukęs ir išvykęs į kokį 
nors užsienio kraštą. Toliau jis 
rašo, kad tie skaičiai yra apy
tikri, jie gali būti ir didesni, nes 
dalis išvykėlių išvažiavo Lie
tuvos valdžiai apie tai nieko 
nepranešę, o atsiradę užsienio 
krašte jie  ten irgi neužsire
gistravo. Redaktorius Myhre 
pateikė ir aliarmuojančią sta
tistiką, palygindamas Lietuvą 
su kitomis Europos valstybė-

K. ANNAN RAGINA JAV IR IRANĄ 
PRADĖTI DERYBAS

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kofi Annan gegu
žės 4 d. paragino Jungtines 
Valstijas pradėti tiesiogines de
rybas su Iranu dėl jo  branduo
linės programos, pažymėjęs, 
kad jos gali padėti priimtinu 
būdu sureguliuoti krizę.

K.Annan tai pasakė, kalbė
damas per vieną Amerikos 
televizijos kanalų.

Pasak jo , Irano atstovai 
anksčiau šaltai reagavo į de
rybas su Europos Sąjungos 
(ES) atstovais, bet jeigu jose 
dalyvautų JAV, jis galėtų būti 
labiau suinteresuotas.

K.Annan seniai ragina poli
tinėmis ir diplomatinėmis prie
monėmis įveikti krizę dėl Ira
no branduolinės programos, 
kurią Teheranas sako įgyven
dinąs tik taikiais tikslais. Va
karai įtaria, kad Irano valdžia 
siekia įgyti branduolinį ginklą.

Gegužės 3 d. Didžioji Bri
tanija, Prancūzija ir Vokietija, 
rem iam os JAV, pateikė JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijos 
projektą dėl Irano, reikalau
damos, kad jis nutrauktų bran
duolinę programą.

"Jeigu visi - visos suin
teresuotos šalys ir pagrindiniai 
žaidėjai- susėstų prie stalo, 
manau, būtų galima parengti 
paketą dokumentų, kurie patei-

LIETUVA KRAUJUOJA
mis. Jis rašo, kad Lietuva turi 
didžiausią emigrantų skaičių, 
kad jos savižudybių skaičius 
yra didžiausias Europoje ir, 
kad Lietuvoj yra mažiausias 
skaičius žmonių norinčių sava
noriškai dalyvauti demokrati
nėse organizacijose. Tai ką gi 
m es turim e dary ti, kad ši 
liūdna statistika pasikeistų? -  
klausia redaktorius.

Daug kas pasakys, kad vie
na iš priežasčių yra bedarbystė 
ir sunki ekonominė padėtis. 
Būtent, kaip tik dėl to daug 
žmonių palieka savo kraštą, 
bet dar blogiau -  kiti pasilikę 
žudosi. Yra akivaizdu, sako jis, 
kad reikia imtis būdų kaip ga
lima greičiau sukurti dinamiš
ką ir naujovišką ekonomiką, 
kur žmonės pajustų, kad jie 
atlieka darbą, vedantį juos į 
geresnio gyvenimo visuome
nę. Tai reiškia, kad nuo dabar
tinės būklės reikia pereiti į la
biau pažangesnę prekybą ir 
pramonę. Daug kas pasakys, 
kad tam pasiekti yra būtina 
drastiškai griežta vidaus refor
ma, kuri įveiktų dar vis klestin
čią pasenusią biurokratiją, ko
rupciją, ir kitokią šešėlinę 
veiklą. Iš to Lietuvos valdžia 
turi pasimokyti, kad jai pačiai 
reikia stengtis tapti švaresne ir 
labiau veiksm inga. Tada ji 
pelnytų didesnę žmonių pa
garbą. Geriausias tokio tikslo

sintų kiekvieno viltis", - pažy
mėjo K.Annanas, atsakydamas 
į klausimą apie būtinybę Jung
tinėms Valstijoms dalyvauti 
tiesioginėse derybose.

Tačiau Teheranas užėmė 
griežtą poziciją, apkaltinęs 
Vakarus kurstant branduolinę 
krizę. Irano nuolatinis atstovas 
Jungtinėse Tautose Jawad Za- 
rif sakė žurnalistams, kad Te
heranas sutinka vesti derybas, 
kurios padėtų įveikti krizę, bet 
atmeta JAV ir ES reikalavimus 
sustabdyti branduolinę pro
gramą.

"Ši rezoliucija rodo keti
nimus tų, kurie ją  parengė, su
kelti krizę ten, kur nėra rei
kalo... ir kurios galima išvengti 
paprasčiausiai leidus surengti 
rimtas, išmintingas ir sveikas 
diskusijas dėl svarių siūlymų", 
- pažymėjo jis.

Vašingtonas atmeta gali
mybę pradėti tiesiogines dery
bas su Iranu dėl pastarojo bran
duolinės programos.

"Kalbama ne apie dvišalę 
JAV ir Irano režimo problemą, 
bet apie šio režimo ir pasaulio 
bendrijos problemą, keliančią 
grėsmę regionui ir visam pa
sauliui", - pareiškė gegužės 4 
d., atsakydamas žurnalistams, 
Baltųjų rūmų atstovas spaudai 
Scott McClellan. LRT

siekimas yra tai, kad Lietuvos 
vadovam s re ik ia  parody ti 
žmonėms gerą pavyzdį, o ne 
atvirkščiai, ką mes šiandien 
matome, samprotauja redak
torius.

Kitas būtinas indėlis, sie
kiant Lietuvai teigiamos statis
tikos, yra telkti dėmesį į šeimą, 
ir ją  skatinti, kad įsijungtų į or
ganizacijas, kuriose dalyvau
damas žmogus pajustų kad jo 
balsas šį tą reiškia ir ką nors 
nulemia. Lyginant su Vakarų 
Europos šalimis, Lietuva ir čia 
labai atsilikusi. O norint įgy
vendinti demokratišką kaitą, 
tai yra būtina. Toliau jis sako: 
“Jei mes visi ta kryptimi veik- 
tumėm, tai Lietuvoj pasiektu
mėme ryškų pagerėjimą, žmo
nės pajustų savo vertę, kuri 
persiduotų ir sekančiai augan
čiai kartai. Gal kai kas tai pa
vadins idealizmu, tačiau aš tai 
vadinu praktišku pragmatiz
mu”, -  baigia redaktorius.

Iš viso to ryškėja kad vyks
tant tokiam besaikiui emigran
tų protų ir raumenų nutekėji
mui, Lietuva jau pradeda įgauti 
nykstančios tau tos vardą. 
Svarbiausia yra, kad visa tai 
vykdo ne kokios kraštą okupa
vusios jėgos, trėmimų baimė ar 
karo veiksmai, bet patys Lie
tuvos žmonės savo laisvu sa
vanorišku apsisprendimu.

Julius Vėblaitis

Ukraina svarsto, ar tikslin
ga pasilikti Nepriklausom ų 
Valstybių Sandraugoje, pareiš
kė gegužės 4 d. žurnalistams 
Maskvoje šalies URM vadovo 
pirmasis pavaduotojas Volo- 
dymyr Ohryzka. "Mes išties 
analizuojame, kokioms organi
zacijoms priklausome, daug ar 
mažai mokame, koks efektas, 
todėl siekdami kuo optimaliau 
dalyvauti organizacijose, mes 
analizuosime nasrystės, taip pat 
ir NVS, pliusus ir minusus".

Vyriausioji Jungtinių Tau
tų karo nusikaltimų prokurorė 
Carla Del Ponte pareiškė, kad 
Serbija pastaraisiais mėnesiais 
nepasinaudojo bent keliomis 
galimybėmis sučiupti genocidu 
įtariamą Ratka Mladič.

Gegužes 5 d., pirmą kartą 
per 6 metus, Jungtinių Tautų 
komitetas kankinimų klausi
mais apsvarstys, kaip Amerikos 
valdžios elgiasi su kaliniais, 
rašo BBC. Prieš komiteto posė
dį Ženevoje bus apklausti 30 
pareigūnų iš JAV valstybės de
partamento, taip pat Gynybos, 
Teisingumo ir Teritorinio sau
gumo departamentų.

Izraelyje gegužės 4 d. pra
dėjo dirbti naujoji vyriausybė, 
vadovaujama premjero Ehud 
Olmert, kuris žadėjo Vakarų 
Krante panaikinti izoliuotas 
žydų gyvenvietes, bet visam 
laikui pasilaikyti dideles gyven
viečių grupes. omni.lt

mailto:dirva@ix.netcom.com
omni.lt
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J. SOLANA RAGINA ATLIKTI NAMU 
DARBUS

Vilnius, gegužės 4 d. Euro
pos Sąjungos įgaliotinis ben
drai užsienio ir saugumo politi
kai Javier Solana žada paramą 
Rytų Europoje stiprėjančioms 
"naujosios demokratijos" ša
lims, tačiau įspėja, kad jų sėk
mė integruojantis į europines 
struktūras priklausys nuo na
muose atliekamų darbų.

Kalbėdamas Vilniuje vyku
sioje konferencijoje "Bendra 
vizija bendrai kaimynystei", 
J.Solana pareiškė paramą "drą
są ir pasišventimą demokra
tijai" pademonstravusiems Bal
tarusijos žmonėms ir paragino 
paleisti Minsko režimo įkalin
tus B altarusijos opozicijos 
vadovą Aleksandr Milinkevič ir 
kitus opozicijos aktyvistus. 
"Europos Sąjunga toliau rems 
Baltarusijos tautos siekį. Tikiu, 
kad vieną dieną jie  sulauks 
demokratijos proveržio savo

AZERBAIDŽANO PASIŪLYMAS EUROPAI

Azerbaidžanas siūlo Euro
pai energijos žaliavas bei tam 
tikrą nepriklausom ybę nuo 
Rusijos energetinių išteklių. 
Tokią mintį išreiškė Vilniuje 
tarptautinėje konferencijoje 
"Bendra vizija bendrai kaimy
nystei" gegužės dalyvaujantis 
Azerbaidžano premjeras Artur 
Rasi-Zade. "Kaspijos jūros re
gionas turi unikalių gamtinių 
išteklių, tai yra labai svarbus re
gioninės ir tarptautinės politi
kos veiksnys. Tai taip pat skati
na integracinius procesus. Dėl 
naftos strategijos sėkmingo 
realizavim o dabar sukurtos 
enegetikos kompanijos Kaspi
jos regione, realizuojami globa
lūs projektai, kurie turi didelė 
reikšmę šio regiono valsty
bėms", - sakė jis.

Premjeras priminė, kad dėl 
energetikos išteklių, transporto 
ar energetinio saugumo prob-

PRIE BALTIJOS JŪROS DUJOTIEKIO PRISIJUNGTI 
PAKVIESTOS IR BALTIJOS SALYS?

Dujotiekio Baltijos jūros 
dugnu tiesimu nepatenkintoms 
Baltijos šalims projekto rengė
jai - Vokietija ir Rusija - užsi
minė apie galimybę tiesti atšaką 
į savo valstybes. Dienraščio 
Lietuvos žinios šaltinių teigimu, 
toks pasiūlymas pateiktas Lat
vijos ir Estijos premjerams, prie 
šio projekto įgyvendinimo pri
sidėti gali būti pasiūlyta ir Lie
tuvai.

Baltijos šalims Siaurės Eu
ropos dujotiekio statybos pro
jekte siūloma dalyvauti "jau
niausio partnerio" statusu - tai 
reiškia, kad šalis turėtų savo 
lėšomis nutiesti atšaką nuo pa
grindinio dujotiekio.

Ūkio m inistras Kęstutis 
Daukšys Lietuvos žinios gegu
žės 3 d. sakė nežinąs, ar Lietu
vai buvo pasiūlyta prisidėti prie

šalyje", - sakė ES įgaliotinis. 
J.Solana pabrėžė, kad demok
ratijos keliu pasukusių Rytų Eu
ropos valstybių sėkmė priklau
sys nuo jų  pačių pastangų. 
"Maldelė vis ta pati - sėkmė nu
kalama namie, iniciatyva turi 
ateiti iš naujųjų demokratijų. 
ES sudės visą širdį ir visas pa
stangas, kad joms padėtų. Mūsų 
interesas - kad šių šalių svajo
nės virstų realybe", - sakė J. 
Solana.

Jis ragino Ukrainą ir Gruziją 
vykdyti reformas - kurti stiprias 
valdymo institucijas, siekti ne
priklausomos ir kokybiškos 
teismų sistemos, aiškių ir su
prantamų įstatymų, veikiančios 
rinkos ekonomikos, kovoti su 
nusikalstatumu ir korupcija. Jis 
taip pat žadėjo ES param ą 
sprendžiant "įšaldytus" konf
liktus Kalnų K arabache ir 
Padnestrėje. LRT

lemų didelę reikšmę įgyja tarp
tautinis bendradarbiavim as 
energijos išteklių saugumo sfe
roje. Todėl jis siūlo Europą pa
sinaudoti šiuo metu tiesiamu, 
Azerbaidžaną per Gruzija su 
Turkija sujungsiančiu dujotie
kiu Baku-Tbilisis-Džeichanas.

Vis garsiau kalbėti imta 
apie bendrą energetikos politi
ką bei būtinybę užtikrinti ma
žesnę priklausomybę nuo Ru
sijos po to, kai pernai po Rusi
jos ir Ukrainos dujų konflikto, 
kai Rusijai nutraukus dujų tie
kimą Ukrainai, dujų sumažėjo 
ir Europoje. Diskusijas dėl al
ternatyvių energijos išteklių 
suaktyvėjo po incidentų Gru
zijoje, kuomet sausio viduryje 
po įvykdytų dujotiekio ir elekt
ros linijų sprogdinimų Gruzija 
iš Rusijos beveik savaitę nega
vo nei elektros, nei dujų.

www.bernardinai.lt

projekto.
Praėjusį rugsėjį Rusija ir 

Vokietija pasirašė susitarimą 
Baltijos jūros dugnu nutiesti 
dujotiekį. Teigiama, kad taip 
bus garantuotas nepertraukia
mas dujų tiekimas į Vakarų 
Europą. "Gazprom" valdybos 
pirmininkas Aleksej Miler yra 
sakęs, kad Baltijos šalys, į 
kurias dujas bus galima tiekti 
nauju dujotiekiu, prie jo galės 
jungtis, jei tik to norės.

Baltijos šalys ir Lenkija, 
norėdam os būti ram ios dėl 
galimos Maskvos energetinės 
blokados ir m anipuliacijos 
kainomis, siekė, kad dujotiekis 
būtų tiesiamas jų teritorija.

Ekspertai galimybę nutiesti 
dujotiekio atšaką į vieną iš 
Baltijos šalių vertina atsargiai. 
Lietuvos laisvosios rinkos ins-

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus tarėsi su Europos Sąjungos įgaliotiniu bendrai 
užsienio ir saugumo politikai Javier Solana Vilniaus konferencijos metu. www.vilniusconference2006.lt

UKRAINA NEGALI LIKTI NEŽINOMYBĖJE 
TARP RYTŲ IR VAKARŲ

Demokratijos keliu pasu
kusi Ukraina negali likti neži
nomybėje tarp Rytų ir Vakarų, 
nori gauti aiškų "atvirų durų" 
signalą iš Europos Sąjungos, 
tarptautinėje konferencijoje 
Vilniuje pareiškė šalies pre
ziden tas V iktor Juščenka. 
Europos Sąjunga turi būti at
vira tiems, kurie aiškiai pasi
rinko savo ateitį ir daug nuvei
kė, įgyvendindami demokrati
jos principus, įtvirtindami tei
sės viršenybę, laisvos ekono
mikos principus", - sakė gegu
žės 4 d. konferencijoje "Ben
dra vizija bendrai kaimynys
tei" kalbėjęs Ukrainos vado
vas.

Jis prim inė, kad nau jo
sioms Europos demokratijoms 
reikia paramos. "Demokra
tinės vertybės yra pastovumo 
ir saugumo pagrindas kiekvie
noje šalyje. Pastarieji pokyčiai 
Ukrainoje ir kitose posovie
tinėse šalyse sukūrė naują 
dem okratijos p lėtros mūsų 
kontinente impulsą. Demokra
tinės Europos, laisvės bei de
mokratijos plėtros garantija - 
yra vienas iš didžiausių iššū
kių, su kuriais mes šiandiena 
susiduriame. Pabrėždamas re
gioninį pastovumą, ekonominę 
plėtrą, noriu pasakyti, kad nau-

"MAŽEIKIŲ NAFTA" SVETIMOSE RANKOSE
Realiausia pretendente val

dyti "Mažeikių naftą" įvardi
jam a Kazachstano bendrovė 
"Kazmunaigaz" į Lietuvos įmo
nę rengiasi įžengti ne viena. 
"Kazmunaigaz" derasi su part-

tituto ekspertas R em igijus 
Simašius sakė, kad vienareikš
miškai teigti, jog įsitraukimas į 
projektą Lietuvai būtų nau
dingas, negalima.

Mat lieka tas pats dujų tie
kėjas, tad tiekimo patikimumo 
grėsmė tebėra, o pasakyti, ar 
sumažėtų dujų kaina, kol kas 
sunku. LG0TIC

jom s dem okratijom s reikia 
paramos. Demokratijos konso
lidacija Europoje yra gana am
bicingas siekis, bet jis yra tei
singas ir didis", - dėstė prezi
dentas. Pasak jo, per 2004-ųjų 
"oranžinę revoliuciją" Ukraina 
pasirinko, kuriuo keliu sukti, 
o šiemet kovą vykę parlamento 
rinkimai parodė, "kad Ukrai
nos žmonės siekia politinio 
pastovumo ir tai, kad jie nori 
gyventi pagal europietiškus 
standartus". Ukraina, anot pre
zidento, tikisi gauti signalą iš 
Europos Sąjungos, jog "mūsų 
santykių filosofija remiasi at
virų durų filosofija". "Ukraina 
neieško naujos demokratijos 
modelio, mes norime sekti tuo 
pavyzdžiu, kuris buvo skatina
mas per pastaruosius 10-20 
metų Rytų ir Vidurio Europos 
šalyse".

Ukraina deklaruoja norą 
tapti NATO nare ir suintere
suota artimesniais santykiais 
su ES. Ukrainos prisijungimas 
prie NATO - svarbiausiu tiks
lu, taip pat vėliau sieksime 
prisijungti prie ES", - kalbėjo 
jis. V.Jušenka įsitikinęs, kad 
Europa negali likti nuošalyje 
žvelgdama į tas šalis, kurioms 
reikia pagalbos reformų kely
je. "Aš manau, kad Ukraina

neriais, su kuriais žada teikti 
bendrą siūlymą Vyriausybei dėl 
"Mažeikių naftos" akcijų įsigi
jimo, rašo dienraštis Lietuvos 
rytas. Kazachstano bendrovės 
partneriai turėtų dalyvauti va
dyboje ir ieškant alternatyvių 
naftos tiekimo šaltinių. Dar šių 
metų pradžioje skelbta, kad 
turintys savitų vadybos tradi
cijų kazachai greičiausiai ieš
kos partnerių iš Europos.

"Kazmunaigaz" įvardijama 
kaip viena pagrindinių preten
denčių įsigyti "Mažeikių naftą". 
Jų finansinis siūlymas nusileido 
tik Lenkijos pasiūlymui. LGfTIC

gali tapti turtinga ES šalimi, 
kuri remsis aiškiais, tvirtais 
standartais ir pagarba žmogaus 
teisėms. Mano žmonėms tai 
yra proga realizuoti savo gali
mybes laisvoje ir glaudžioje 
Europos tautų bendrijoje", - 
sakė Ukrainos prezidentas.

www.bernardinai.lt

(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVOS PREZIDENTAS 
PERSPĖJA...

zoną taisykles, įskaitant ir 
infliacijos kriterijų. Pasku
tiniais -  kovo mėn. -  duome
nimis Lietuvos infliacijos ro
diklis buvo 2.7 proc., tuo tarpu 
kai M astrich to  kriterijum i 
nustatomas rodiklis siekė 2.63 
proc.

V. Adamkus išreiškė viltį, 
kad Vilnius greitai nulems 
naftos perdirbimo bendrovės 
"Mažeikių nafta" -  didžiausios 
pram onės įm onės B altijos 
šalyse -  ateitį. 53.7 proc. 
"Mažeikių naftos" akcijų, kurių 
vertė siekia 1 mlrd. JAV dolerių 
priklauso sužlugdytai Rusijos 
naftos bendrovei "Jukos". Naf
tos perdirbimo bendrovę drau
ge su Lietuvos vyriausybe, ku
riai priklauso 41 proc. akcijų, 
valdanti "Jukos" dalyvavo de
rybose su Lietuva dėl savo turi
mo kontrolinio akcijų paketo 
pardavimo atgal Lietuvos vals
tybei. Tuomet Lietuva kontroli
nį akcijų paketą perparduotų 
kitai didelei naftos bendrovei, 
Kazachstano "KazMunaiGaz".

Tačiau Rusijos valdžiai, kuri 
yra pateikusi milžiniškus ieški
nius dėl nesumokėtų mokesčių, 
praėjusį mėnesį pavyko pa
siekti, kad JAV teismas už
draustų bendrovės turto parda
vimą. L ietuvos pareigūnai 
būgštauja, kad Maskva ketina 
išrūpintį šį kontrolinį akcijų 
paketą valstybės kontroliuo
jamai energetikos grupei "Ros
neft". "Lietuviai vis dar baimi
nasi, kad ekonominė priklauso
mybė [nuo Rusijos] nevirstų 
politine priklausom ybe", -  
pripažino V. Adamkus. LGfTIC

http://www.bernardinai.lt
http://www.vilniusconference2006.lt
http://www.bernardinai.lt


DIRVA • 2006 m. gegužės 9 d. 5

EUROPOS SĄJUNGA IR MAŽOSIOS 
LIETUVOS REINTEGRACIJA

Gintaras Songaila

Dažnai kritiškai žvelgiame 
tiek į Europos Sąjungą, kaip į 
globalizm o ar net im peria
lizmo jėgą, tiek į Lietuvos 
politikų bestuburiškumą vadi
namajame “eurointegracinia- 
me” procese. Įvairius pavojus 
ir galimas neigiamas pasekmes 
kažkiek atsveria struktūrinių 
fondų panaudojimo galimy
bės, greitesnis mūsų šalies ir 
v iso  B altijos šalių  rajono  
ekonominis vystymasis, dides
nis išsilaisvinimas nuo Rusijos 
įtakos. Bet pamėginkime pa
nagrinėti ir kitus galimai tei
giamus dalykus, kuriuos galėtų 
duoti Lietuvos narystė Euro
pos Sąjungoje, jeigu ją tinka
mai ir tikslingai išnaudotumė
me.

Viena iš tokių galimybių, 
tai suderinta Europos Sąjungos 
politika ne tik pačios Rusijos, 
bet ir konkrečiai -  Mažosios 
Lietuvos rajono vystym osi 
perspektyvų atžvilgiu. Kara
liaučiaus sritis (ar kitaip ta
riant, Mažoji Lietuva) -  tai ne 
tik labai svarbus Lietuvos už
sienio politikos svertas santy
kiuose su Rusija ir rajonine 
užsienio politikoje, bet ir vie
nas iš svarbiausių tarptautinių 
tikslų mūsų valstybei, jeigu, ži
noma būtų aiškiai suformuluo
ti ir vykdomi tokios politikos 
uždaviniai, išnaudojant daly
vavimo Europos sąjungoje ga
limybes ir geografines Mažo
sios Lietuvos sąlygas.

1. Rusijos politikai aktyviai 
spaudė tiek Lietuvą, tiek visą 
Europos Sąjungą dėl laisves
nio Rusijos piliečių pravažia
vimo į Karaliaučiaus sritį. Iš 
vienos pusės, Europos Sąjunga 
padėjo Lietuvai atsispirti visos 
Rusijos spaudimui, iš kitos 
pusės, Lietuvai susidarė geres
nės galim ybės susitarti dėl 
lankstesnio vizų režimo su Ka
raliaučiaus sritimi, vadinasi ir 
p la tesn iam  ekonom iniam - 
socia lin iam  bend radarb ia 
vimui Lietuvos Respublikos ir 
Mažosios Lietuvos rajone.

2. Mažosios Lietuvos geo
grafinė padėtis sudarė sąlygas 
Lietuvai išsireikalauti vadina
mą dvišalio bendradarbiavimo 
instrumentą pasienio apsau
goje. Tai, kad galėjo būti vie
nodai taikoma visoje Europos 
sąjungos erdvėje per visą jos 
perimetrą, Mažosios Lietuvos 
atveju atrišo Lietuvai rankas 
pačiai formuluoti ir netgi tam 
tikru mastu savarankiškai vyk
dyti bendraeuropinę politiką 
(pasienio valstybės padėtis ap
skritai Lietuvai atveria daug 
galimybių naudoti specialius 
Europos Sąjungos fondus, ak
tyviai dalyvauti organizuojant 
bendraeuropines bendradar
biavimo struktūras, kartu iš

saugant didesnį autonom iš
kumą).

3. Europos Sąjungoje yra 
fondų, kurie naudojami ben
dradarbiavimui per sienas: tai 
-  vadinamosios kaimynystės 
program os -  IN TER REG , 
TACIS bei kitos. Yra reika
lingas aktyvus Lietuvos daly
vavimas, panaudojant šias lė
šas, susijęs su valstybinio lygio 
suvokimu, ko mes norime, ko 
siekiame. Tikriausiai, reikėtų 
skatinti tiek bendros ekono
minės infrastruktūros plėto
jimą, tiek ir stipresnį kultūrinį 
bendradarbiavimą, įskaitant ir 
istorinės sąmonės gaivinimą. 
Bendras Lietuvos ir Mažosios 
Lietuvos sovietinis paveldas, 
sakytume, tam tikra bendra 
psichologinė erdvė, netikėtai 
leidžia tikėtis šio rajono dides
nio bendradarbiavimo ir integ
racijos kaip tik su Lietuva. Ki
tos alternatyvos -  Lenkija ar 
Vokietija -  sunkiai tikėtinos, 
atsižvelgiant į sovietines izo
liacijos tradicijas. Gal dėl to, 
šiandien nuėję į Kaliningrado 
parduotuves, mes matome jog 
vyrauja lietuviškos prekės, o 
ne lenkiškos ir net ne vokiškos.

4. Mažoji Lietuva -  labai 
patogi vieta Lietuvos investi
cijų skatinimui -  tiek dėl atsi
veriančių eksporto į Rusiją ga
limybių, tiek atvirkščiai -  dėl 
Rusijos “ekonominio kanalo” 
į Europos Sąjungą. Lietuva 
pagal investicijas ir dabar yra 
p irm a ar v iena iš pirm ųjų 
Karaliaučiaus srityje pagal jos 
oficialiąją statistiką. Tačiau 
kryptingesnė ir sąm oninga 
mūsų valstybės politika, gal 
būt -  netgi specialios lengva
tos, šį procesą dar labiau pa
skatintų.

5. Reikia atsižvelgti į natū
ralų Karaliaučiaus srities po
reikį vystytis didesnio autono
miškumo ar net valstybingumo 
link, kuriant ketvirtąją Baltijos 
valstybę. Tokią kryptį rodo ir 
atviros diskusijos šiuo klausi
mu Karaliaučiaus spaudoje. 
Kai kurios Karaliaučiuje vei
kiančios partijos atvirai ir vie
šai palaiko valstybingum o 
idėją. Ypatingo ekonominio 
stovio šiai sričiai suteikimas 
tik patvirtina šį siekimą ir 
dėsningo proceso nė kiek ne
sustabdys. Čia auga naujosios 
kartos, kurios psichologiškai 
yra mažai susijusios su Rusija, 
dauguma net nėra tenai buvę. 
Reikia padaryti viską, kad šie 
žmonės jaustų didesnį ryšį su 
Lietuva. O juk Lietuva natū
raliai tampa jų vartais į Euro
pos Sąjungą.

6. Visa tai, kas buvo aukš
čiau pasakyta apie natūralios 
reintegracijos paskatinim ą, 
visai nereiškia, kad Lietuva

Lietuvių fondo suvažiavime, kuris įvyko balandžio 29 d., už ilgą veiklą buvo pagerbtas adv. Algirdas 
Ostis, viduryje. Kairėje Fondo valdybos pirm. Sigita Balzekienė, dešinėje LF garbės pirm. dr. Antanas 
Razma. Z. Degučio nuotr.

Iš Darbo partijos (DP) pasi
traukęs Seimo pirm ininkas 
Viktoras Muntianas viešu pa
reiškimu be užuolankų pažėrė 
buvusiem s kolegoms į akis 
aitraus sarkazmo. V.Muntianas 
nepraleido pro ausis Darbo 
partijos vado Viktoro Uspas- 
kicho postringavimų, esą šis 
Seimo pirmininko postas iš 
partijos besitraukiančiam V. 
M untianui gali būti paliktas 
"kaip dovana". Pasak V. Mun- 
tiano, vargiai įmanoma "įsi
vaizduoti didesnį įžūlumą", 
kaip tokie V.Uspaskicho pa
reiškimai. "Ko gero, ir Europa 
per pastarąjį pusę amžiaus 
tokių įžūlumo pavyzdžių nėra

neturėtų tiesiogiai siekti Kara
liaučiaus srities dem ilitari- 
zavim o. L ietuvos a tstovai 
kiekviena proga turėtų rasti 
galimybę tarptautinėje arenoje 
iškelti šio krašto teisinio statu
so klausimą, genocido, koloni
zavimo ir kitas problemas (to
kias, kaip ekologija). Tam irgi 
galima panaudoti europinio 
bendradarbiavimo struktūras, 
jei žiūrėtume į jas ne kaip į 
savaiminį tikslą ar tikėjimo 
objektą, bet kaip į priemonę 
ilgalaikiams nacionaliniams 
interesams.

Prasmingas buvimas Euro
pos Sąjungoje leistų naciona
linį Mažosios Lietuvos rein- 
tegravimo tikslą formuluoti 
kaip konkretų rajoninės “euro- 
integracijos” projektą.

Mūsų politiniame gyveni
me daug kas skeptiškai vertina 
rytų geopolitikos kryptį, tačiau 
niekas mums netrukdo Mažo
sios Lietuvos reintegracijos 
uždavinį įtvirtinti kaip pagrin
dinį Vakarų geopolitikos prio
ritetą. Pagaliau, Karaliaučiaus 
sritis juk yra pietvakariuose, o 
ne rytuose... Taigi, visų pirma 
turime išlaisvinti savo protus 
iš rusiško imperializmo įtakos.

Tautininkų žinios, 2006 m. 
kovas-balandis Nr. 5-6.

ŽODIS BUVUSIEMS PARTIEČIAMS

nei regėjusi, nei girdėjusi. Ne
bent skaičiusi viduramžių ro
manuose", - rašoma gegužės 4 
d. išplatintame pranešime.

Kalbėdams apie "dovanas" 
V.Muntianas DP vadui prime
na žiniasklaidoje nuskambėju
sią istoriją, esą V.Uspaskichas 
Vilniuje gyvena su jauna mer
gina, kuriai ne tik padovanojo 
butą miesto centre bei praban
gų automobilį, bet ir išrūpino 
tarnybą Ūkio m inisterijoje. 
"Ponui Uspaskichui primenu, 
kad Muntianas nėra mergelė, 
o Kėdainių rajono mero, Sei
mo nario ar Seimo pirmininko 
postai nėra džipai ar prabangūs 
butai, kuriuos galima dovanoti 
už įvairias paslaugas", - rašo
ma pranešime.

Kliūna ir Darbo partijos 
frakcijos Seime seniūnei Lore
tai Graužinienei, kurios kandi-

EUROPOS SĄJUNGA-  
ATVIRA VISOMS VALSTYBĖMS

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ragina neužtrenkti 
Europos Sąjungos durų jokiai 
žemyno valstybei ir vengti vie
nos ar kitos dabartinės bloko 
narės išskirtinumo. Taip jis 
pareiškė per spaudos konferen
ciją, apibendrindamas Vilniuje 
vykusio tarptautinio forumo 
"Bendra vizija bendrai kai
mynystei" rezultatus. "Jei mes 
ruošiamės nubrėžti liniją, atren
kame viršesnius išskirtinius 
naujosios Europos klubo na
rius, tuomet, džentelmenai, pa
mirškime vienybę ir progresą", 
- pažymėjo mūsų šalies vado
vas.

Jis pabrėžė atmetantis "bet 
kokią idėją apie narystės apri
bojimą" -  esą kiekviena senojo 
žemyno valstybė gali priklau
syti ES, jei atitinka keliamus 
kriterijus.

"Netikiu, kad galime nu
brėžti liniją ir atskirti senąją bei 
naująją Europą, - kalbėjo V. 
Adam kus. - Kalbam e apie 
vieną kūrybingą Europą, kuri

datūra siūloma į socialinės ap
saugos ir darbo ministrės pos
tą. "Net L.Graužinienės jau 
priimtas V.Uspaskicho siūly
mas užimti socialinės apsau
gos ir darbo ministrės postą yra 
visai ne džipas, o greičiau Dar
bo partijos vedlio bandymas 
įrodyti Lietuvai, kad Lenino 
teiginiai apie tai, kas gali val
dyti valstybę, buvo teisingi", - 
rašoma pareiškime. Sovietinio 
socializmo kūrėjo Vladimir 
Lenin žodžiai, esą valstybę 
galinti valdyti kiekviena virėja, 
liaudyje buvo tapę anekdotu.

Balandžio 29 d. vykusiame 
DP suvažiavime partijos vadas 
V.Uspaskichas organizavo sa
vo perrinkimą partijos pirmi
ninku ir kartu pašalino savo 
oponentą V.Muntianą iš parti
jos vicepirmininko posto.

LGITIC

turi įveikti būsimus iššūkius. 
Kitaip mes viską įšaldysime. 
Net nerandu tinkamo žodžio -  
mes tiesiog sustotume savo 
kelyje. Jei tikrai tikimės pro
greso, bendradarbiavimo, kūry
bingumo, atmetu bet kokio da
lyvavimo apribojimo idėją".

Lietuvos prezidento įsitiki
nimu, jungtinės Europos, kuri 
"individams suteikia lygias 
galimybes būti kūrybingiems, 
judėjimo, išraiškos laisvę, o 
svarbiausia -  užtikrina pagarbą 
žmogui", idėja yra mūsų atei
ties veiksmų pamatas.

Paramą "atvirų durų" politi
kai išsakė ir kitas tarptautinio 
forumo šeimininkas, Lenkijos 
prezidentas Lech Kaczynski. 
"Esame įsitikinę, kad Europa 
turi likti atvira", - teigė jis ir kar
tu teigė esąs už tolim esnę 
NATO plėtrą. Lenkijos vadovas 
taip pat pritarė V.Adamkaus 
idėjai įsteigti Europos Demok
ratijos fondą. Apie jį Lietuvos 
prezidentas užsiminė baigia
majame forumo žodyje. LG0TIC



6 DIRVA • 2006 m. gegužės 9 d.

RASIZMAS RUSIJOJE TAPO "NEKONTROLIUOJAMAS"
Žm ogaus teisių  gynim o 

organizacija "Amnesty Inter
national" ("Tarptautinė amnes
tija") savo naujoje ataskaitoje 
teigia, kad žudymai rasiniu 
pagrindu Rusijoje tapo "ne
kontroliuojami", rašoma BBC  
naujienų svetainėje. "Padėtis 
Rusijoje nesuderinama su ta 
vieta, kurią ši šalis užima tarp
tautinėje arenoje. Rasizmas 
pakerta Rusijos pozicijas pa
saulyje", - pareiškė šios įtakin
gos organizacijos generalinė 
sekretorė Iren Khan. Ataskai
toje sakoma, kad mažiausiai 25 
žmonės nužudyti 2005 metais 
rasiniu pagrindu ir dar 366 
tapo rasistinių išpuolių auko
mis. Be to, teisių gynėjų susi
rūpinimą kelia teismo spren
dimai bylose, susijusiose su ra
sizmu. Jie ypač atkreipia dė
mesį į tai, kad prisiekusiųjų 
teismas Sankt Peterburge pri
ėmė sprendim ą panaik in ti 
te isiam iesiem s kaltin im us 
nužudžius mergaitę tadžikę.

"Amnesty International" 
kaltina Rusijos valdžią diskri
minacija tautiniu požiūriu, tai 
pat tuo, kad ji neregistruoja ir 
reikiamai netiria nusikaltimų 
rasiniu pagrindu. Ataskaitoje, 
pavadintoje "Rusijos federa
cija: rasinis smurtas tampa 
nekontroliuojamas", pateikta

KONFLIKTŲ SPRENDIMAS ĮMANOMAS TIK PER DEMOKRATIJĄ
Problemų su maištaujančiu 

Padnestrės reg ionu  tu rin ti 
Moldova tiki, kad visus įšal
dytus konflik tus įm anom a 
su regu liuo ti dem okratijos 
pagalba. Tai ketvirtadienį teigė 
tarptautinėje konferencijoje 
Vilniuje dalyvaujantis Moldo
vos prezidentas Vladimir Vo
ronin.

Moldovai priklausantis Pa- 
dnestrės regionas yra pasiskel
bęs nepriklausomybę, kurios 
tarptautinė bendruomenė ne
pripažįsta. Jau penkiolika metų 
Moldovai nepavyksta suregu
liuoti šio konflikto.

Kalbėdamas apie Padnest- 
rę, M oldovos p rez iden tas 
džiaugėsi Europos Sąjungos, 
taip pat kaimyninės Ukrainos 
pagalba m ėginant išspręsti 
konfliktą.

"Pasirinkusi europinės in
tegracijos kelią, pasirašiusi

Pertraukos metu Lietuvių fondo suvažiavime rašytojas Stasys 
Džiugas ir foto žurnalistas Vytautas Jasinevičius. Z. Degučio nuotr.

pavyzdžių, kad dažnai milicija 
ir prokuratūra klasifikuoja 
skustagalvių ekstremistų įvyk
dytus nužudymus ir žiaurius 
išpuolius kaip paprastą chuli
ganizmą.

"Rusijos Federacijos pozi
cija dėl išpuolių rasiniu pagrin
du pasikeitė: anksčiau ji buvo 
aklai abejinga, dabar - mirtinai 
pavojingai pakanti", - teigia 
Josh Rubinstein, "Amnesty In
ternational" ekspertas Rusijos 
klausimais ir Siaurės Rytų re
gioninės valdybos direktorius.

"Rusijos valdžia į tai žiūri 
pro p irš tu s, - jam  an trina 
"Amnesty International" Brita
nijos skyriaus direktorė Kate 
Allen. - Užuot vadinusi chuli
ganizmu žiaurius organizuotus 
išpuolius prieš studentus iš 
Afrikos ir Pietryčių Azijos ša
lių, taip pat ne slavų kilmės 
Rusijos gyventojus, pavyz
džiui, čečėnus, Rusijos milicija 
ir prokuratūra turi imtis spęsti, 
kaip sustabdyti žiauraus rasiz
mo plitimą šalyje".

Ji pridūrė, kad prezidento 
Vladimir Putin vyriausybė turi 
priimti išsamų kovos su rasiz
mu ir antisemitizmu "veiksmų 
planą".

"Amnesty International" 
ataskaitoje, pavyzdžiais patei
kiami tokie atvejai kaip žiau-

dvišalį planą su ES, taip pat 
nustačiusi konflikto suregulia
vimo instrumentus, Moldova 
pasirinko demokratijos kelią. 
Svarbiausias konflikto suregu
liavimas - per demokratiją, 
kurį pasiūlė U krainos p re 
ziden tas V iktor Juščenka. 
Svarbu, kad šį planą besąly
giškai parėm ė ir patvirtino 
M oldovos parlam entas", - 
kalbėjo V.Voronin.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
svarų indėlį į konflikto suregu
liavimą įnešė ir JAV bei ES.

"Demokratinis ES, Ukrai
nos ir Moldovos solidarizavi- 
masis leido pradėti Padnestrės 
regiono dekrim inalizavim ą. 
Labai svarbu, kad buvo pra
dėta vykdyti ES stebėsenos 
m isija U krainos-M oldovos 
pasienio ruože, buvo nustatyta 
skaidri tarptautinė kontrolė 
šiame sienos ruože, sudarytos

rus susidorojimas su devynerių 
metų tadžike Churšeda Sulto- 
nova. Ji buvo nužudyta 2004 
metų vasarį savo namo kieme 
Sankt Peterburg centre. Mer
gaitė ėjo namo po pasivaikš
čiojimo su tėvu ir broliu, kai 
juos užpuolė grupė paauglių, 
apsig inklavusių  peilia is  ir 
kastetais. Ch.Sultonova mirė 
nuo daugybės pjautinių žaizdų, 
o jos giminaičiai buvo sunkiai 
sužeisti.

Persekiojami ir tie, kurie 
mėgina pasipriešinti rasizmui. 
Kovos su rasizmu organizaci
jos "Susivienijusi Europa" va
dovas Dmitrij Krajuchin papa
sakojo "Tarptautinės amnes
tijos" atstovams, kad jam  ne 
kartą buvo grasinta "nupjauti 
galvą". Oriolo miesto valdžia, 
kuriame įsikūrusi organizacija, 
nuolat atsisako apginti D.Kra- 
juchin.

"Tarptautinės amnestijos" 
taip pat primena, kad dėl kovo
tojų išpuolių Čečėnijoje ir ki
tose Siaurės Kaukazo respubli
kose visi išeiviai iš Rusijos šio 
regiono nuolat kuo nors "už
kliūva" milicijai. Vadinamo
sios antiteroristinės priemonės, 
pabrėžia pranešimo autoriai, 
dažnai yra pap rasč iausia  
dingstis teisėtvarkos darbuoto
jams iš jų reikalauti kyšio. LRT

lengvatinės sąlygos legali
zuotis Padnestrės verslui", - 
pasakojo V.Voronin.

Moldova, taip pat Ukraina 
bei Vakarų šalys, įtaria, jog į 
kompromisus nesileidžiantys 
Padnestrės vadovai užsiima 
didelio masto kontrabanda, ir 
jau  seniai yra paraginusios 
griežčiau kontroliuoti regione 
veikiančias gam yklas. Kai 
kuriose jų  gaminami sudėtingi 
ginklai.

LRT

IRAKAS KELYJE Į DEMOKRATIJĄ 
PASIEKĖ POSŪKĮ

W ashington, D C , gegu- gynybos sekretorius Donald
žės 2 d. Treji metai po gar
siosios kalbos apie Iraką, 
pasakytos po didžiuliu užrašu 
"Misija atlikta", JAV prezi
dentas George W .Bush pa
skelbė, kad ši karo nualinta 
šalis pagaliau atliko posūkį 
kelyje į saugumą ir demokra
tiją. Tačiau JAV vadovas pripa
žino, kad Irakas dar laukia 
"sunkių dienų". "Mūsų šalis ir 
m ūsų koalic ijos partneria i 
dirbs su naująja vadovybe 
siekdami stiprinti mūsų abipu
ses pastangas tam, kad pasiek
tume ... pergalę šiame kare su 
teroru", - kalbėdam as sakė 
G.W.Bush. "Manome, kad tai 
Irako piliečiams yra posūkis ir 
... naujas mūsų partnerystės 
puslapis", - sakė prezidentas, 
šalia kurio stovėjo valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice ir

Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Vytautas Kamantas kalba LF 
43-čiojo suvažiavimo nariams balandžio 29 d. Lemonte, IL.

Z. Degučio nuotr.

DEMOKRATIJOS PASIRINKIMAS YRA 
ATVIRAS VISOMS ŠALIMS

"Šis susitikimas nėra atsi- Jo teigimu, partnerystė tarp
tiktinis, tai yra galimybė įver
tinti ir palengvinti mūsų pa
stangas užtikrinant demokra
tinį perėjimą Europos rytuose, 
visų pirma, spalvotose - ro
žinėje ir oranžinėje revoliu
cijose. Mūsų ryžto ir geros 
valios dėka, mes be jokios 
abejonės pasieksim e svar
biausią mūsų tikslą -  kursime 
vientisą ir laisvą Europą," -  
tarptautinėje konferencijoje 
Vilniuje sakė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus. Pasak 
prezidento, šis susitikimas ir jo 
metu vykstanti atvira diskusija 
dėl demokratinio vienijimosi 
ateities yra ženklas, kad de
mokratinė ir klestinti Europa 
dar toli gražu nėra užbaigtas 
re ika las. Jo teig im u, nors 
demokratinis pasirinkimas yra 
atviras visoms valstybėms ir 
tautoms, naujų geležinių už
kardų grėsm ė ir galim ybę 
išlieka. Prezidentas savo kal
boje teigė, kad "jei šiandien 
demokratija negali išspręsti kai 
kurių problemų, sprendimas 
yra daugiau , o ne m ažiau 
demokratijos. "Šiandien būti 
europiečiu, tai reiškia tikėti 
la isvais rink im ais, žodžio 
laisve, laisva rinka ir žmogaus 
teisėmis", - sakė V.Adamkus.

Rumsfeld, praėjusią savaitę 
netikėtai lankęsi Irake.

"Šie sekretoriai per savo 
kelionę pradėjo kurti tą naują 
partnerystę. K itaip tariant, 
Irako vadai pamatė, kad mes 
esam e įsip a re ig o ję  padėti 
jiems pasiekti tikslą", - žurna
listams sakė G.W.Bush.

Jo komentarai ir dabar jau 
liūdnai pagarsėjęs užrašas 
"Misija atlikta" nuo to laiko 
buvo smarkiai kritikuojami, o 
per pastaruosius trejus metus 
Irake žuvo tūkstančiai JAV 
karių ir civilių irakiečių. Opo
zicijoje esantys demokratai, 
kurie tą pirmalaikį užrašą "Mi
sija atlikta" laiko viena d i
džiausių  G .W .Bush adm i
nistracijos klaidų, negalėjo su
silaikyti nepriminę prezidentui 
k la id ingų  adm in istrac ijo s

šalių gali būti kuriama bendrų 
vertybių, o ne sutampančių 
interesų pagrindu.

Anot prezidento, labiausiai 
reikalingas bendradarbiavimas 
Sąjungos šeim oje plėtojant 
santykius su išoriniu pasauliu. 
"Europos sąjungos padėtis per 
pastaruosius kelerius metus 
pasikeitė, demokratinio pasi
rinkimo galimybės atsiradimas 
yra didžiausias pokytis. Tau
tos, kurias amžiais vienija ben
dra Europos istorija ir identi
tetas, šiandien turi bendrą 
tikslą -  grįžti ir jausti savo 
indėlį į euroatlantinę šeimą", - 
teigė prezidentas.

Jo teigimu, šiandien Euro
pos kaimynystės politika ir 
NATO atvirų durų politika 
skatina Rytų europiečius eiti 
dem okratijos keliu. "Mano 
gyvenimo patirtis byloja, kad 
nėra sienų ir durų, kurių nega
lėtų atverti dem okratija", - 
sakė Lietuvos prezidentas. Jis 
teigė tikįs, kad dabar atsirado 
galimybė pasiekti ambicingos 
susitikimo darbotvarkės tikslo 
-  vizijos, kuri padėtų sukurti 
vientisą Europą, siejamą ben
drų interesų ir ekonominės 
integracijos.

LGITIC

žingsnių Irake.
"Šiandien paminint (kalbos) 

"Misija atlikta" metines, leis
kite man priminti prezidentui 
kai kuriuos jo "laimėjimus" Ira
ke", - pareiškime spaudai rašė 
JAV Atstovų Rūmų demokratų 
vads Rahm Emanuel.

"Prognozes, kad Irako konf
liktas truks ne daugiau kaip 5 
mėnesius, kad mūsų kariai bus 
sutikti kaip išvaduotojai, kad 
bus rastos masinio naikinimo 
ginklų atsargos ir kad iš Irako 
naftos bus finansuojamas at
statymas", - sakė R.Emanuel, 
kuris išvardijo dar daugiau kaip 
dešimt JAV nesėkmių Irake. 
"Nuo to laiko, kai prezidentas 
(lėktuvu) nutūpė ant "USS 
Abraham Lincoln" ir paskelbė 
pergalę, mes netekome 2,260 
amerikiečių gyvybių, o dabar
tiniais apskaičiavimais, pro
jektas kainuoja 800 mlrd. do
lerių", rašė R.Emanuel. LRT
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Mieli Amerikos lietuviai,
Prieš 56 metus gegužės mėn. 9 d. paskelbta Šumano 

deklaracija padėjo pagrindą Europos šalių integracijai, 
bei besitęsenčiai taikai, stabilumui ir ekonominiam 
augimui kontinente.

Deja, pusę amžiaus iš Lietuvos ir kitų komunistinio 
rėžimo pavergtųjų tautų buvo atimta teisė bendrai kurti 
Europos ateitį. Lietuvos partizanų auka, pogrindiniai 
leidiniai, gilios katalikybės tradicijos, pagarba šalies 
istorijai, bei lietuviškų tradicijų laikymasis liudija, kad 
mes visuomet išlikome ir lietuviais, ir europiečiais.

Dveji narystės ES metai parodė, kad esame patikimi 
ir aktyvus bendrųjų Europos namų kūrėjai ir šeimi
ninkai. Lietuvos indėlis plečiant laisvės ir demokratijos 
erdvę ES rytų kaimynystėje stipriną pačią ES. Lietuvos 
gerai atliekami namų darbai ir tęsiamos reformos rodo 
mūsų žmonių ryžtą kuo greičiau pasiekti ES ekono
minio išsivystymo vidurkį. Tam reikia visų mūsų- 
Lietuvos valdžios, žm onių bei lietuvių užsienyje- 
bendrų pastangų. Tad kviečiu Jus kartu kurti euro- 
pietišką Lietuvą stiprioje ES, susietą tvirtais ir 
draugiškais ryšiais su Amerika.

Sveikinu Jus su Europos diena!
Lietuvos ambasadorius JAV

Vygaudas Ušackas

AMERIKOJE DARYTAS 
NUOTRAUKAS RODO LIETUVOJE

Saulius Sasnauskas yra 
pažįstamas ne vienam čika- 
giečiui, nes jis gyvendamas 
“vėjų mieste” nepraleisdavo 
nė vienos parodos ar k ito  
didesnio lietuvių susibūrimo. 
Jis 1990-2005 m. laikotarpyje 
Dėdės Samo žemėje išbuvo 
apie 8 metus ir čia padarė 
tūkstančius nuotraukų. Savo 
užfiksuotas akimirkas jis dabar 
rodo Vilniuje rengiamose pa
rodose, spausdina laikraščiuo
se (daugumoje Lietuvos aido 
dienraštyje, kur jis jas palydi 
teminiais straipsniais.

V iena iš įdom iausių  S. 
Sasnausko foto parodų buvo 
atidaryta 2006 m. sausioll d. 
L ietuvių grįžim o į Tėvynę 
informacijos centre, Gedimino 
gatvėje Vilniuje. Si paroda, 
pavadinta “Kelyje į laisvę” 
vaizdavo1990  m. lie tuv ių  
demonstraciją (joje dalyvavo 
apie tūkstantis mūsų tautiečių) 
W ashington SSSR prez. M. 
Gorbačiov apsilankymo proga.

Kaip rašė Lietuvos spauda 
prisiminti pilietinės drąsos ir 
pasiaukojimo akimirkų nepri
klausom ybės priešaušryje į 
šios parodos atidarymą gausiai 
susirinko laisvės kovų da
lyviai, tremtiniai, fotografai, 
kiti žmonės.

K iek anksčiau buvo su
rengtos kitos šio fotografo 
parodos, pavadintos “Rugsėjo 
II-sios JAV įvykiams atminti”,

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METU - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

“JAV miestai ir nacionaliniai 
parkai” , “Bėgančio gyvenimo 
akimirkos”, “Egiptas ir Ispa
nija”. S. Sasnauskas 2005 m. 
buvo pripažintas geriausiuoju 
“Lietuvos aido” dienraščio 
fotografu.

Siame leidinyje “2005 m. 
Nr.180” apie šį fotografą taip 
rašoma:

“Saulius gim ė 1957 m. 
Vilniuje. Fotografuoja nuo 12 
metų, t.y. jau 36 metus. 1976 
m. baigė Vilniaus 47-ąją tech
nikos mokyklą ir įsigijo foto
grafo specialybę. Dirbo dauge
lyje Vilniaus miesto fotografi
jos salonų. Per pastaruosius 15 
m. ne kartą lankėsi JAV. Daug 
fo tografavo  JAV gam tą ir 
didmiesčių architektūrą, taip 
pat Amerikoje gyvenančius 
tautiečius. Ten dalyvavo lietu
vių rengiamose parodose. Pa
staruoju metu fotomenininkas 
ypač daug dėm esio  sk iria  
įžymiems Lietuvos kultūros 
veikėjams, menininkams, ra
šytojams, politikams bei kole
goms fotografams.”

Po šia įžanga visas “Lietu
vos aido” puslapis yra skirtas 
Sauliaus darytiems portretams, 
kurių tarpe yra ir šio rašinio 
autoriaus (jis pristatomas kaip 
išeivijos žurnalistas).

Čia norisi pažymėti, kad 
Saulius nėra vien tik fo to
grafas. Jis yra gamtos mokslų 
magistras, vid. mokyklos dės-

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir “Lietuvių balso” literatūrinio konkurso laureatų šventėje: 
Virginija Savrimienė, Kęstutis Salavėjus, Rūta Mičiulienė, Julius Savrimas, Vytautas Radžius, Dalia 
Sokienė, Ričardas Sokas ir Lijana Kopūstaitė-Pauletti. Donato Soko nuotr.

C H IC A G O , IL

A rtėja M otinos d ien a .
Lietuvių fondas sveikina visas 
motinas, močiutes išlaikiusias 
lie tuvišką pradą, besirūp i
nančias lietuviškumo išsaugo
jimu, sukūrusias ir išlaikiusias 
lietuviškas organizacijas. Lie
tuvių fondo tikslas - lietuvybės 
išlaikymas. Tad pagerbkime 
savo mamas įnašais Lietuvių 
fondui, pratęsdami Jų pradėtus 
darbus.

Feliksas Kontautas iš Bos
ton, MA, Lietuvių fondui at
siuntė $500 auką. Dėkojame 
šiam dosniam LF rėmėjui ir 
kviečiame visus didinti savo 
įnašus bei jungtis į Lietuvių 
fondą. LF adresas: 14911 
127th Street, Lem ont, IL 
60439, tel. 630-257-1616.

tytojas, o taip pat ir tauto
dailininkas.

2006 m. sausio 13 d. Tauto
dailininkų sąjungos galerijoje 
Vilniuje buvo išstatyta jo  ir 
Vlado Rakuckio kūrybos pa
roda. S. Sasnauskas jai atrinko 
lakštinio stiklo vitražo kom
pozicijų rinkinį. Kaip pažymi 
Lietuvos spauda, tiek Sas
nauskas, tiek Rakuckis, išsta
tęs Rūpintojėlių rinkinį, savo 
darbais sukėlė didelį lankytojų 
susidomėjimą.

Reikia pažymėti, kad būda
mas Čikagoje jis padovanojo 
38 vitražo kūrinius Lietuvių 
Dailės muziejuj Lemonte ir 
laukia, kol čia bus suruošta jo 
darbų paroda.

Neseniai mums pranešė, 
kad Saulius laimėjo taip vadi
namą “Žalią kortą” ir žada 
persikelti gyventi į JAV. New 
Yorke nuo seniau yra apsi
gyvenusi jo  dukra, buvusi 
studentė, o dabar jau spėjusi 
ištekėti ir susilaukti šeimos 
prieauglio.

Čia dar reikėtų pažymėti, 
jog Saulius nevengia visuome
ninio darbo. Jis užima gana 
svarbią vietą -  jis yra Lietuvos 
N epriklausom ybės gynimo 
Sausio13-osios Brolijos valdy
bos pirmininkas.

Edvardas Sulaitis

KARALIAUČIAUS SRITYJE -  LIETUVIU 
KALBOS OLIMPIADA

Balandžio 29 d. Černia- 
chovske vyko Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
(TMID) remta 6-oji Karaliau
čiaus srities (Rusijos Federa
cija) lietuvių kalbos olimpiada. 
Renginyje dalyvavo daugiau 
nei 40 moksleivių iš 24 srityje 
veikiančių lituanistinio ugdy
mo įstaigų.

Olimpiadą surengė Kara
liaučiaus srities lietuvių kalbos 
mokytojų asociacija.

Į olimpiadą atvykę TMID 
atstovai įteikė moksleiviams 
atminimo dovanas, su mokyto
jais aptarė lituanistinio švieti
mo klausimus bei informavo 
apie 2006 m. vasario 13 d. Lie
tuvos Respublikos Vyriausy
bės nutarim ą Nr. 140 "Dėl 
valstybės param os skyrimo 
lietuvių kilmės užsieniečiams, 
atvykstantiems studijuoti Lie
tuvos aukštosiose mokyklose, 
ir Lietuvos mokytojams, dėsty
tojams bei kultūros ir meno 
darbuotojams, vykstantiems į

PRAKTINIS SEMINARAS LITUANISTINIU 
MOKYKLŲ STEIGĖJAMS IR MOKYTOJAMS
2006 m. gegužės 24-26 

dienomis Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės rengs praktinį seminarą 
užsienio lituanistinių mokyklų 
steigėjam s ir m okytojam s. 
Renginys vyks Vilniaus vidu
rinėje mokykloje “Lietuvių 
namai”.

Į seminarą, kraštų bendruo
menių teikimu, kviečiami da
lyvauti naujai (iki vienerių 
metų laikotarpio) pradėjusių 
ve ik ti užsien io  litu a n is ti
nio ugdymo įstaigų steigėjai ir

Tarpininkaujant Tautinių 
mažumų ir išeivijos depar
tamentui, Lietuvos Respub
likos Vyriausybė (2006 m. 
balandžio 19 d. nutarimu Nr. 
381) iš rezervo fondo skyrė 200 
tūkstančių litų XII Pasaulio 
lie tuv ių  jaunim o sąjungos 
(PLJS) kongreso reikmėms.

užsienio valstybes dirbti lie
tuvių švietimo, kultūros įstai
gose, aukštųjų mokyklų litua
nistikos ar baltistikos cent
ruose ir lietuvių bendruome
nėse tvarkos".

Pagal šį nutarimą nuo 2006 
m. birželio 1 d. TMID galės 
sudaryti sutartis su mokytojais, 
dėsty to jais bei ku ltūros ir 
meno darbuotojais, išvykstan
čiais į užsienio valstybes dirbti 
lietuvių švietim o, kultūros 
įstaigose, aukštųjų mokyklų 
lituan istikos ar baltistikos 
centruose bei lietuvių ben
druomenėse.

2005-2006 mokslo metais 
Karaliaučiaus srityje veikia 28 
lituanistinio ugdymo įstaigos 
(2 lituanistinės mokyklos, 20 
lietuvių kalbos ir etnokultūros 
fakultatyvų, 4 ugdymo įstaigos 
su lietuviškomis klasėmis, 1 
įsta iga  su lie tuv ių  kalbos  
pam okom is ir 1 darželis), 
kuriose m okosi 876 m oks
leiviai. TMID inf.

mokytojai. Jie bus supažindi
nami su naujausiais lietuvių 
kalbos m okym o m etodais 
dvikalbėje ugdymo aplinkoje, 
įgis lietuvių tautos tradicijų ir 
papročių puoselėjimo, pilie
tiškumo ugdymo įgūdžių.

TMID riboja valstybės fi
nansuojamų vietų skaičių, ta
čiau siūlo galimybę dalyvauti 
seminare savo lėšomis. Semi
naro dalyvių registracija vyko 
iki gegužės 5 d.

JAV skirta 1 finansuojama 
vieta.

TMDI inf.

TMID, atsižvelgdamas į PLJS 
prašymą, praėjusiais metais dėl 
paramos Kongresui kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos Seimą 
bei Vyriausybę. Departamentas 
Seimo ir Vyriausybės nariams 
pristatė PLJS projektą, paaiški
no jo svarbą užsienio lietuvių 
veiklai, pagrindė poreikius.
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LIETUVA IR PASAULIS
Vilniuje taręsi Baltijos ir Juodosios jūrų regionų ir JAV 

vadovai bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų 
atstovai paragino Europos Sąjungą iki galo išnaudoti Europos 
Kaimynystės politikos galimybes besivystančių demokratinių 
valstybių labui. Tai teigiama tarptautinės konferencijos "Bendra 
vizija bendrai kaimynystei" baigiamajame bendrame komu
nikate. "Instrumentų, tokių kaip Europos Kaimynystės politika, 
galimybės turi būti visiškai išnaudotos ir toliau tobulinamos", - 
rašoma komunikate.

Dokumente Baltijos ir Juodosios jūrų regionų vadovai 
pabrėžia, kad Europos ir transatlantinių vertybių plėtrai labai 
reikšmingas regioninis bendradarbiavimas. "Mes sveikiname 
iniciatyvas, plėtojančias bendradarbiavimą Europoje neformaliu 
pagrindu, tokias, kaip Demokratinio pasirinkimo bendrija, ir 
kitas, kad būtų skatinama partnerystė, ypač parlamentiniu, 
nevyriausybiniu, jaunimo ir tiesioginių kontaktų tarp žmonių 
lygiu", - rašoma dokumente. Demokratinio pasirinkimo bendrija, 
aprėpianti Ukrainą ir Gruziją, pernai buvo inauguruota daly
vaujant Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui ir tuometiniam 
Lenkijos vadovui Aleksandr Kwasniewski.

Forumo dalyviai taip pat reiškia tolesnę paramą nevyriau
sybinėms organizacijoms ir demokratijos keliu pasukusių šalių 
pilietinėm s visuom enėms. Tam siūlom a įsteigti Europos 
demokratijos fondą.

Prieš dvejus metus Lietuva oficialiai tapo Europos Sąjungos 
nare. Įvairių apklausų duomenimis, šalies gyventojai mano, kad 
narystė Lietuvai naudinga, tačiau nem ažai jų  teigia dar 
nesijaučiantys visateisiais Bendrijos nariais, praneša Lietuvos 
radijas. Nors Lietuva ir yra visateisė narė, jai vis dar galioja 
keletas pereinamųjų laikotarpių, tokių kaip laisvo asmenų 
judėjimo ir žemės pardavimo užsieniečiams apribojimai, bei 
teisė išlaikyti žemesnius akcizus cigaretėms. Tikimasi, kad jau 
kitąmet Lietuva taps Šengeno erdvės dalimi, tačiau vis garsiau 
abejojama, kad nuo 2007-ųjų šalis prisijungs prie euro zonos. 
Apklausos rodo, kad narystę Bendrijoje Lietuvos gyventojai 
vertina nevienareikšmiškai. Praeitais metais atliktas Euroba- 
rometro tyrimas parodė, kad net du trečdaliai Lietuvos gyventojų 
mano, kad narystė šaliai yra naudinga. Tačiau savaitraščio Veidas 
apklausa atskleidžia, kad tiek pat jų  teigia nesijaučiantys 
visateisiais ES nariais. Per šį laikotarpį Lietuva jau gavo arti 2 
milijardų litų paramos iš Struktūrinių fondų. Įvairiais skai
čiavimais, tikėdamiesi susirasti geriau apmokamą darbą iš šalies 
išvyko dešimtys tūkstančių žmonių.

Buvusi Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos sekretorė 
Gailė Dagilienė pradėjo eiti Europos Sąjungos įstaigų vertimo 
centro direktorės pareigas. Ji vadovaus nuo 1995 metų 
veikiančiam ES įstaigų vertimo centrui, organizuojančiam ES 
agentūrų ir įstaigų  vertim us. Vertim o centre dirba 180 
darbuotojų, pranešė URM. G.Dagilienė pirmoji iš naujųjų ES 
šalių narių atstovų laimėjo visų ES šalių piliečiams atvirą 
konkursą ES specializuotosios agentūros vadovės pareigoms. 
Ji yra antroji Lietuvos atstovė, konkurso keliu užėmusi aukštas 
ir atsakingas pareigas ES institucijose. URM duomenimis, 
Europos Komisija 2006 metų viduryje ketina skelbti papildomus 
atvirus konkursus aukšto lygio - Europos Komisijos Vertimų 
generalinio direktorato ir Jungtinių tyrimų centro direktorių 
pareigom s. 2004-2010 m etais num atytas pereinam asis 
įdarbinimo ES institucijose laikotarpis, kurio metu dešimties 
naujų jų  ES šalių  narių  p ilieč ia i gali da lyvau ti nuo lat 
skelbiamuose atviruose konkursuose.

Šių metų balandžio mėnesį atliktos visuomenės nuomonės 
apklausos duomenimis, 67 proc. apklaustųjų remia Lietuvos 
narystę Europos Sąjungoje, neremia- 17 proc. ir 16 proc. neturi 
savo nuomonės. Parama narystei ES Lietuvoje yra stabili - šaliai 
tapus Europos Sąjungos nare ji vidutiniškai siekia 73 proc, 
pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba. N arystę Europos 
Sąjungoje labiau remia aukštesnio išsilavinimo, aukštesnes 
pajamas gaunantys apklaustieji. Lietuvos visuomenė išlieka 
viena iš labiausiai palaikančių narystę, lyginant su kitomis ES 
valstybėmis narėmis. Pastebėtina, kad per pastaruosius metus 
išaugo kaime gyvenančių žmonių parama, ji dabar nesiskiria 
nuo didmiesčių gyventojų.

Lietuvos gyventojai jaučiasi gana gerai informuoti apie 
narystę Europos Sąjungoje- pernai lapkričio mėn. Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu atliktos apklausos 
duomenimis 59 proc. apklaustųjų teigė, kad jiems pakanka 
informacijos apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, 32 proc. 
manė, kad nepakanka. Lietuva tapo Europos Sąjungos nare 2004 
gegužės 1 d. Reguliarūs Lietuvos visuomenės požiūrio į narystę 
Europos Sąjungoje tyrimai atliekami nuo 1997 m. LGĮTIC

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus tarp Lenkijos prezidento L. Kaczynski ir JAV 
viceprezidento D. Cheney tarptautinėje "Vilniaus konferencija 2006: Bendra vizija bendrai 
kaimynystei" nuotraukoje. www.president.lt

V. ADAMKUS RAGINA ES TAIKYTI GRIEŽTĄ 
ENERGETIKOS POLITIKĄ VISOMS NARĖMS

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, įspėdamas apie 
Rusijos spaudim ą Europos 
Sąjungai energetikos srityje, 
ragina bloką susitarti dėl aiš
kios bendros energetikos poli
tikos. Šiuos tarp tau tin iam  
verslo dienraščiui Financial 
Times išsakytus žodžius Lietu
vos vadovas pakartojo spaudos 
konferencijoje po Vilniuje vy
kusio  ta rp tau tin io  forum o 
"Bendra vizija bendrai kaimy
nystei".

"Energetika bus svarbiau
sia rytdienos Europos tema. 
Nemanau, kad pavienės šalys 
galėtų išspręsti energetikos po
reikių, kurie besiplečiančioje 
Europoje auga ne dienomis, 
bet valandom is, problem ą. 
Manau, kad dabar pats laikas 
sukurti bendrą europietišką

EK SIŪLO TVIRTINTI 
2007 METŲ 

ES BIUDŽETĄ
Europos Komisija, teigianti 

dėl Europos Sąjungos vadų per
nykščių sprendimų negalinti 
skirti daugiau lėšų plėtrai, dar
bo vietų kūrimui ir moderniza
cijai, siūlo ateinantiems me
tams patvirtinti griežtą ES iždą.

Komisijos parengtame iždo 
projekte numatoma, kad nomi
nalios išlaidos, palyginti su 
2006 metais, padidės 4,6 proc. 
iki 126,8 mlrd. eurų (160,5 
mlrd. JAV dolerių). Daugiausia, 
palyginti su šiais metais, siūlo
ma didinti išlaidas darbo vietų 
kūrim ui, m oksliniam s tyri
mams ir technologijų plėtrai.

Tačiau reali išlaidų suma, 
apskaičiuota atsižvelgiant į 
infliaciją ir ūkio plėtrą, taip pat 
neįskaitant Bulgarijai ir Rumu
nijai, kurios turėtų tapti ES 
narėmis 2007 metais, numatytų 
lėšų, 2007 metų biudžetas yra 
mažesnis negu šiemet, pareiškė 
biudžeto komisarė Dalia Gry
bauskaitė.

Pasak komisarės, rengiant 
projektą atsižvelgta į ES vadų 
pasiryžimą siekti finansinės 
drausmės, kaip numatyta ES 
2007-2013 metų išlaidų plane, 
kuris po ilgų ir sunkių derybų

energetikos politiką", - pažy
mėjo jis.

V.Adamkus teigė kviesian- 
tis ES sukurti "labai aiškią ir 
griežtą" energetikos politiką, 
kuri būtų taikoma visoms Ben
drijos valstybėms.

"Tai, kas vyksta dabar, turiu 
galvoje vienos Europos šeimos 
narės individualų susitarimą - 
be jokios konsultacijos, - tai 
visiška nepagarba kitoms ES 
narėms, - piktinosi V.Adam
kus. - Neatsižvelgti į papras
čiausią mandagumo taisyklę 
pasitarti su kitais - visiškai ne
priimtina. Turiu galvoje vamz
dyną po Baltijos jūra".

Lietuvos prezidentas kalbė
jo  apie V okietijos param ą 
Rusijos projektui nutiesti du
jotiekį Baltijos jūros dugnu, 
aplenkiant tranzito valstybes

POPIEŽIUS IŠREIŠKĖ VILTĮ DĖL ES
Popiežius Benediktas XVI 

gegužės 5 d. per susitikimą su 
Europos K om isijos p irm i
ninku Jose M anuel Barroso 
išreiškė viltį dėl Europos in
tegracijos ir teigė, kad krikš
čionys turi atlikti vaidmenį 
žemynui siekiant savo tikslų. 
Privati audiencija pontifiko 
biure Vatikano Apaštaliniuose 
rūmuose truko 20 minučių. 
Vėliau J.M.Barroso dar susi
tiko  su V atikano užsien io  
reikalų ministru, arkivyskupu 
Giovanni Lajolo.

buvo patvirtintas praėjusiais 
metais.

"Tai minimalistinis biudže
tas... ES biudžetas negali būti 
modernesnis už ES politiką", - 
pareiškė D.Grybauskaitė spau
dos konferencijoje, pasak ste
bėtojų, turėdama omenyje ES 
vyriausybių delsimą įgyven
dinti reformas, kurios skatintų 
augimą ir konkurencingumą.

D. Grybauskaitė, buvusi 
Lietuvos finansų ministrė, sakė, 
kad ES vyriausybėms peržiū
rint bloko ilgalaikių išlaidų 
planą, EK siūlys esm inius 
2008-2009 m. biudžeto forma
vimo pokyčius. LGĮTIC

Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą.
Kaip V.Adamkus teigė in

terviu Financial Times, ben
dras ES frontas pajėgtų atsa
kyti į Rusijos ketinimus pasi
naudoti energiniais ištekliais 
savo politinei įtakai kaimynų 
atžvilgiu sustiprinti.

Tarptautinės konferencijos 
išvakarėse V. Adamkus pa
smerkė Vokietiją už Rusijos 
kontraversiško plano per Balti
jos jūrą nutiesti dujotiekį palai
kymą -  šis vamzdynas aplenk
tų tranzitines valstybes, įskai
tant Baltijos šalis, Ukrainą ir 
Lenkiją. "Manau, galiu suvokti 
Rusijos poziciją, tačiau nega
liu suprasti Vokietijos, kuri, 
būdama ES narė, nepasivar- 
gino netgi painformuoti [apie 
savo planus] Baltijos šalių", -  
teigė prezidentas. LGĮTIC

Pasak Vatikano pranešimo 
spaudai, abi pusės pripažino, 
kad integracijos procesą temdo 
"šešėliai" - tai nuoroda į Pran
cūzijos ir Nyderlandų rinkėjų 
sprendimą atm esti Europos 
Sąjungos konstitucijos pro
jektą.

"Buvo sutarta, kad nepai
sant dabartinių šešėlių, galima 
viltingai žvelgti į integracijos 
procesą ir Europos institucijų 
konsolidaciją", - rašoma pra
nešime.

Vatikano pranešime taip pat 
teig iam a, kad krikščionys 
turėtų prisidėti prie pastoves
nės ir sėkmingesnės Europos 
kūrimo.

Benediktas XVI anksčiau 
yra paraginęs Europą išsaugoti 
savo krikščioniškas šaknis.

Knygoje, kuri buvo išleista 
likus kelioms dienoms iki jo 
išrinkimo popiežiumi, tuome
tinis kardinolas Joseph Rat
zinger kritikavo tradicinių šei
mų nykimą ir mėginimus lega
lizuoti tos pačios lyties asmenų 
santuokas. Jis teigė, kad tikin
tieji turėtų pamėginti išgelbėti 
Europą, atgaivindami tai, ką jis 
pavadino "geriausiu jos pali
kimu". www.bernardinai.lt

http://www.president.lt
http://www.bernardinai.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

Balys Auginąs

VAIKYSTĖS UOSTAS
...Norėčiau savo tyriausius širdies 

žodžius supinti giesmėn, kad j i  visad 
skambėtų Tavo garbei žemėje,

o, mano M  A M  A - -

Ir žmogaus, ir paukščio
Vienodas likimas -  palikti savąjį lizdą,
Kur Motinos akių švyturiai
Nušviečia pirmąjį žingsnių bangavimą,
Kur mylinčių rankų pavėsyje negresia
Jokie pavojai. Jos rūbų klostėse ne kartą,
Paslėpęs papurusią galvą, ramiai užmigdavau, 
Sapnuodamas pavasario linksmutį piemenaitį,
Su karklo švilpynėle brendantį laukais,
Paliekantį žieduotas p ė d a s----

Bet laiko ižas pajudino
Mano buities netvirtą luotą -
Ir aš išplaukiau su vėjo burėmis
Į  ateities vaivorykštėm sužydusias salas,
Išmesdamas vilties svajonių inkarus,
Nes prieš akis išnirdavo viliojančios 
Nežinomų žemynų laimės uo los----

Ir tik šiandien -
Kai mano laivas vėtrų apdraskytom burėm, 
Įstrigęs seklumos smėly trūnija -  
O, Motina, suprantu,
Koksai ramus vaikystės uostas Tu 
Mažai širdies valtelei mano! -  
Kokia jauki, tyli užuovėja 
Tavųjų rankų -  lelijų žydinčių glėbys -  
Jame užmigdamas, regėdavau 
Virš savo ilsinčios galvelės budint 
Tavo mylinčias šviesias žvaigždes----

KRAŽIUOSE - BAŽNYČIOS TRADICIJŲ 
STUDIJOS

Liepos 30 - rugpjūčio 6 
d ienom is K ražiuose  vyks 
penktoji Grigališkojo choralo 
ir Bažnyčios tradicijos studijų 
savaitė  “Ad F ontes” . S to 
vyklos dienotvarkės pagrindas 
- Svč. Eucharistijos šventimas, 
t.y. šv. M išių ir litu rg in ių  
valandų giedojim as Kražių LGITIC

Audrius Rubežius, Nalšos valdovo Rūtenio rolėje, kurią jis dainavo 
“Pilėnų” operos spektaklyje, Čikagoje balandžio 30 d.

Donato Soko nuotr.

švč. M ergelės M arijos N e
kaltojo Prasidėjim o bažny
čioje; taip pat teologijos-filo
sofijos, liturgijos paskaitos, 
praktiniai grigališkojo choralo 
užsiėmimai, susitikimai su sa
vaitės svečiais, teigiama pra
nešime spaudai.

PARDUOTA 
BILIETŲ 

UŽ MILIJONĄ 
LITŲ

V iln iu s , gegužės 3 d. 
(ELTA). Per pirm ąją parą į 
Elton John koncertą Lietuvoje 
parduota bilietų už milijoną 
litų. Patys pirm ieji, panorę 
įsigyti bilietus į žvaigždės 
koncertą už mažiausią 99 litų 
kainą, nuo vidurnakčio stovėjo 
ilgoje eilėje prie centrinės 
"bilietai.lt” kasos. Per parą 
trukusią  akciją visose 
"bilietai.lt” kasose į Elton John 
koncertą parduota trečdalis - 10 
tūkstančių bilietų už daugiau 
negu 1 milijoną litų. Iš viso 
koncerte šių metų rugsėjo 1 
dieną Vingio parke planuojama 
sulaukti iki 30 tūkstančių klau
sytojų.

"Tikėjomės sulaukti didelio 
pirkėjų antplūdžio, kadangi jau 
keletą savaičių skambino tūks
tančiai Elton John gerbėjų. 
Pirmą kartą Lietuvoje žmonės 
eilėje stovėjo naktį, norėdami 
įsigyti bilietus į koncertą”, - 
sakė tarptautinės koncertinės 
agentūros "Makrokoncertas” 
komunikacijos skyriaus vadovė 
Inga Grigaliūnaitė.

Pasak koncerto organizato
rių, "bilietai.lt” elektroninė bi
lietų sistema veikė be mažiau
sių sutrikimų. Per pirmąsias dvi 
prekybos valandas bilietų po 99 
litus vienoje kasoje buvo par
duota daugiau nei už 200 tūks
tančių litų.

Bilietai į vienintelį britų 
žvaigždės koncertą kainuoja 
nuo 120 iki 1,000 litų. Jo kon
certas rugsėjo 1-ąją įvyks sos
tinės Vingio parke ir taps reikš
mingiausiu festivalio “Sostinės 
dienos 2006” akcentu. Elton 
John pasirodymas bus įspūdin
giausias pastarųjų kelių metų 
renginys ne tik Lietuvoje, bet 
ir visose Baltijos valstybėse. 
Atlikėjas su grupe gerbėjams 
Vilniuje pristatys dainas iš rug
sėjį pasirodysiančio naujausio 
albumo "The captain and the 
kid”.

Dainininkas priklauso bran
giausiai m okam ų pasaulio  
atlikėjų trejetukui kartu su airių 
roko grupe "U2” ir britų atlikėju 
Robbie W illiams, tad Elton 
John honoraras, koncerto ren
gėjų teigimu, bus didžiausias iš 
visų iki šiol Lietuvoje koncerta
vusių atlikėjų.

Elton John, kitąmet švęsian
tis 60-metį, yra pardavęs dau
giau kaip ketvirtį milijardo al
bumų, o daugelis jo  dainų pri
klauso pasaulio popmuzikos 
klasikos lobynui. Jis yra pirmoji 
Vakarų roko žvaigždė, 1979 
metais pasirodžiusi Izraelyje ir 
Sovietų Sąjungoje. Ekstrava
gantišku įvaizdžiu garsėjantis 
atlikėjas daug dėmesio skiria 
labdaringai veiklai. Jis yra įkū
ręs kovos su AIDS fondą. Nuo

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami 
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto 
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda 
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. rug
pjūčio 21 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą  savo artim iesiem s ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių (JAV ar Kanadoje), kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgom is, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir 
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Cia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

SUOMIŲ REŽISIERIAUS IR LIETUVIŲ AKTORĖS 
SPEKTAKLIS BRIUSELYJE

B riu se lis , gegužės 4  d. 
(ELTA). Garsaus suomių teat
ro režisieriaus Kristian Smeds 
ir lietuvių aktorės Aldonos 
Bendoriūtės kuriamo spektak
lio "Liūdnos dainos iš Europos 
širdies" eskizas savaitgalį 
buvo rodomas prestižiniame 
Briuselio festivalyje "Kunsten- 
FESTIVALdesArts".

Šio spektaklio eskizą lietu
vių publika galės pamatyti šių 
metų Naujosios dramos akci
joje gegužės 26-28 dienomis, 
o spektaklio premjera numa
toma rugsėjo mėnesį tarptau
tiniame Vilniaus teatro fes-

1992 metų ši labdaros organi
zacija surinko daugiau kaip 60 
mln. dolerių. Vien gegužės mė
nesį Elton John ir jo partnerio 
David Furnish drabužių aukcio
ne New York buvo surinkta per 
700 tūkst. dolerių.

tivalyje "Sirenos".
Spektaklis "Liūdnos dainos 

iš Europos širdies" kuriamas 
pagal naują paties K. Smeds 
pjesę, kurią jis rašo repeticijų 
metu pagal Fiodor Dostojevs- 
kij romaną "Nusikaltimas ir 
bausmė". Pjesės veiksmas pra
sideda pasibaigus romano įvy
kiams, kai viena iš pagrindinių 
jo  veikėjų Sonia sugrįžta min
timis į praeitį, kad papasakotų 
savo artimiausių žmonių isto
rijas.

"Liūdnos dainos iš Europos 
širdies" bus neįprastai kame
rinis ir asmeniškas dialogas su 
publika apie šiandieninio žmo
gaus vilčių, idealų ir tikrovės 
konfliktus. Spektaklis repetuo
jamas ir bus rodomas "Meno 
forto" scenoje. "Liūdnos dainos 
iš Europos širdies" jau antras 
režisieriaus pastatymas užsie
nyje.
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Clevelando choras "Exultate", vadovė Rita Kliorienė.

PATRIOTINĖS POEZIJOS KONKURSAS 
IŠEIVIJOS JAUNIMUI

Skelbiam as šeštasis lie tuviškos patrio tinės poezijos 
konkursas išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB 
Cleveland’o apylinkės valdyba.

Konkurse dalyvauti gali jaunim as nuo 12 iki 25 metų 
amžiaus. Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 
JAV dol., trys po 50 JAV dol.

Konkurso mecenatai: C.I. Satkai, V. Bučmienė, J.D. Abriani, 
dr. K. Stankaitytė Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno 
palikimo likutis.

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti 
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti 
slapyvardį, vardą, pavardę, amžių, adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą 
voką, ant voko užrašyti slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su 
eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio 1 d. siųsti vertinimo komisijos 
pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita Kavaliūnaitė, 3332 Boyne 
Rd., Barberton, O H 44203, USA.

DVIVEIDIŠKUMO KULTŪRA
Dr. Giedrė Kumpikaitė

D ažnai pagalvojus apie 
skirtumus tarp DP ir “naujųjų 
lietuvių” imigracijos bangų, 
šio straipsnio rašytojai kyla 
daug klausimų.

Užaugusi su meile širdyje 
prarastai Lietuvai, tiek de
šimtmečių uždarytai po Ge
ležine “uždanga” , naiviai ir 
idiliškai įsivaizdavau gimtąjį 
kraštą bei jo  žmones. Tarsi 
sventum o šydas buvo ap 
gaubęs brangius prisiminimus. 
Kai į New York “Kultūros 
ž id in į” pirm ą kartą atvyko 
“žmogus iš Lietuvos” , susi
rinko 400 klausytojų, pano
rėjusių su juo susitikti, pa
m atyti šį “stebuklą” . Kaip 
vaikai, užhipnotizuoti senovės 
pasakų apie didvyrius, klausė
mės apie jo  pergyvenim us 
Sibire, pabėgimą iš “gulago”. 
Vargu ar pats Lietuvos Res
publikos p rez iden tas būtų 
buvęs geriau priimtas. Idea
lizmas pradėjo blėsti, suži
nojus, kad šis žmogus nebuvo 
nuoširdus, o atvyko užverbuo
tas sovietinės valdžios. Išvada, 
kad tėvų  širdyse 1944 m.

Clevelando choras Svaja , vadovė Danutė Liaubienė.

išsivežta Lietuva liko, kaip ir 
filme “Gone with the Wind”, 
tiktai svajonė, arba, geriausiu 
atveju, laiko pagražinta nostal
gija, piršosi pati.

Grįžkime prie straipsnio 
temos. Praėjo jau  nem ažai 
metų nuo pirmųjų lietuvaičių 
atsilankymų pas mielus turtin
gus gimines Amerikoje. Besi
baigiant azartiškam “broliavi- 
muisi” , kurio metu buvo iš
graibsty ti visi viengungiai 
Amerikos lietuviai, o kai ku
rios čia sukurtos šeimos išar
dytos, norėtųsi paanalizuoti 
kai kurias šiuolaikiniu lietuvai
čių, mergaičių ir berniukų, sa
vybes. Ypač jų  veidm ainiš
kumą.

Lietuviai yra fiziškai gra
žūs žmonės, ypač moterys. Tai 
jau žinoma visame pasaulyje. 
Ir vertinama. O šiuolaikiniame 
pasaulyje viskas, kas yra verti
nama, yra ir parduodama bei 
perkama. Didžiąją dalį ”naujo- 
sios lie tuv ių  im ig rac ijo s” 
bangos sudarė moterys, kurių 
tikslai ne visai galėtų būti 
įvardinti kilniais. Beveik be

išimties jos domėjosi pinigais. 
Pinigai išties yra įdomus ir 
malonus dalykas, na o darbas 
- nelabai. Tačiau ar sėkminga 
ir pelninga vedybų paieška 
negali būti prilyginta sunkiam 
darbui. Kiek pastangų buvo čia 
įdėta! Perskaity tos “lovos 
etiketo” knygelės, paruoštos 
veido išraiškos, nuolankumas 
bei pataikavim as. N em aža 
Amerikos lietuvių vyrų ne
atsispyrė šiai galimybių kom
binacijai ir suteikė šaunioms 
lietuvaitėm s darbo statusą 
šeimoje. Liūdniausia yra tai, 
kad “vargšas darbdavys” po 
vestuvių  neretai pasijun ta  
nem ylim u pasiek tu  tikslu , 
lengvu pinigėlių šaltiniu. Jam 
į akis šypsom asi, tiesa, su 
trupučiu ironijos, o už akių ir 
atvirai kitiem s yra pasako
jam a, koks jis  kva ilas . Ir 
džiaugiamasi draugiškai tarpe 
savųjų, kaip lengva tuos “ame
rikonus” mulkinti, kokie jie 
naivūs ir patiklūs.

Amerikoje žmonės moki
nami nemeluoti ir būti sąži
ningais. Ne todėl, kad jie to 
nesugebėtų ir net ne dėl Dievo 
baimės. Nemeluoti jie moki
nami todėl, kad tai yra žalinga

Nuoširdžiai kviečiam e JU S į

KETURIŲ CLEVELANDO CHORU 
KONCERTĄ

ATSILIEPK DAINA !
Pakeliui I A štun tą  Lietuvių D ainų šventę

E X U L T A T E
N A  U J O  J  i  IN T R IG A  S

SVAJA
Š A U K T U K A S !

2006 m., šeštadienį, gegužės 20 d., 6 v.v. 
Dievo Motinos Parapijos didžiojoje salėje

Bilietai -$10.00, jaunimui/studentams - $5.00.
Bilietus gedima įsigyti sekmadieniais 

Dievo Motinos parapijos svetainėje- po 10 v. Mišių, 
arba kontaktuojant Dalių Arm onienę  

tet:(440) 477-3057, e-paštas: jarmonas@sbogiobcd.net 
Vietos -  nenumeruotos.

visuomenei. Neįmanoma pa
siekti teigiamo rezultato ben
druomenėje, negrindžiamoje 
tarpusavio motyvacija ir pasiti
kėjimu. Tarp kitko, melas yra 
laikomas ir labai žemo mora
linio sąmoningumo apraiška.

Tačiau veidmainiškumas 
reiškiasi ne tik “šeimyninia
me” bendravime. Kritikoje, 
kurios Amerikos lietuviai su
silaukia iš naujai atvykusių, 
neretai girdime frazes, tokias 
kaip “jie visi durni, tiki tuo, ką 
jiems sakai” . Jau vien šis pa
sakymas liudija, kad: 1. jo  
autoriams tikėjimas yra kvailu
mo apraiška; 2. jie sąmoningai 
meluoja.

Dažnas pokalbis su naujai 
atvykusiu lietuviu po visų ma
lonių bendrybių neišvengiamai 
pateikia kokį nors prašymą, 
kuris, prisiminus jų pamėgtą, 
“pamelavau ir užmiršau” fra
zę, tampa įtartinas. Bet argi tai 
nuostabu, kuomet girdi pana
šias, sąžinei ram inti skirtas 
frazes, kaip: “Mielasis, neper
gyvenk dėl to savo dėkingumo 
jausmo tiem žmonėm, kurie 
tau ką nors padėjo Amerikoje. 
Jie ne dėl tavęs tą daro, bet dėl 
savęs!”. Tokie žmonės ramiai 
šypsosi, o širdyje laiko pasipū
timą ir panieką tiems ameri
kiečiams, kuriems jie “malo
niai leidžia” padėti. Pasibaigus 
naudai tos šypsenos dažniau
siai prapuola.

O už vis linksmiausia yra

stebėti lietuvius vyrus, tvirtus 
kaip ąžuolus, užsiim ančius 
intrigėlėm is, panašiai kaip 
serialo  “D esperate H ouse
wives” veikėjai. Na, Gedimi
no, Algirdo ir Kęstučio vaikai
čiams gal ir nederėtų taip elg
tis, galvoji sau žmogus. Ir top
teli mintis: juk tai - sovietinis 
palikimas.

Komunistai sugebėjo de
moralizuoti mūsų tautą ne tik 
gėrimu, bet ir primesta mo
raline veidmainyste. Juk nie
kas iš tiesų netikėjo komunis
tinio rytojaus utopija, tačiau 
buvo priverstas ją viešai išpa
žinti. Širdyje per metus kaupė
si pyktis, nepasitenkinimas ir 
pagieža. Pagieža, išsiliejanti 
bejėgiais piktais kandumo, 
sarkazmo protrūkiais ir liudi
janti, dvasinį bejėgiškum ą. 
Veidmainiavimas, bijant, kad 
tiesa bus a tsk le ista , noras 
užslėpti savo trūkumus, prisi
taikyti, tikintis naudos: visatai 
įsišaknijo per tuos nelemtus 50 
vergovės metų. Nesugebėji
mas suprasti, kad pasaulyje yra 
ir kitų, ne tik  m aterialinių 
paskatų ir geri darbai gali būti 
atliekami be išskaičiavimo.

Pasaulis keičiasi, keisis ir 
pož iū ria i. T ikėkim ės, kad 
pritapimas prie vakarietiškos 
visuom enės reikš ne naują 
veidmainiavimo kultūrą. Kad 
išnyks širdyje dvasinė baimė, 
skurdas ir noras pasislėpti už 
kitų žmonių trūkumų.

mailto:jarmonas@sbogiobcd.net
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai 
Sv.Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 20 d. "Exultate" organizuojam as koncertas 
"Atsiliepk daina!" Dalyvauja visos Clevelando grupės 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje ("Exultate", 
"Svaja", "Naujoji intriga", ir "Šauktukas!").
GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 4 d., sekmadienį, 12 val., - Lietuvių bendruomenės 
Clevelando skyrius ruošia metinį susirinkimą Dievo Motinos 
parapijos konferencijos kambaryje.
BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių  bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
Clevelando Baltiečių komitetas.
BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

Karolis Milkovaitis Kalėdų metu. Nuotrauka iš šeimos albumo.

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI -216-387-3204

Ii nas@fixlerrea lty.com
www.ClevelaadHousiogMaiker.com 

w . LyndhurstOhioHimeB .com 
www. Euclid - H ot nea.cot n

www. Richmond-H e ighls-H oines, com 
wwwJdiayfieldHames.net 

www.Pepper-Pike-Honies.com
www.SouthEuclidHooies.com

www.Benchwood-Ohio-Homes.coai
www.FixlerRealty.com

Filler Realty Group. Inc,
Linas M uliolis - Mob. Tel. - 2 16-387-32Ū4

KAROLĮ MILKOVAITĮ PRISIMENANT
Yra sakoma, kad kiekviena 

tauta yra verta tiek, kiek ji 
gerbia savo didžiavyrius. Daž
nai žvelgdami toli į praeitį, kur 
ieškome idealų, nepastebime 
tų, kurie rodos dar vakar dirbo 
naudingą darbą visuomenei, 
negailėdami nei jėgų nei laiko 
tam, kad toli nuo Lietuvos, už 
A tlan to , lie tuv ių  šeim ose 
skambėtų gim tasis žodis ir 
nebūtų pam iršta lietuvybės 
dvasia.

Praėjusiųjų metų gegužės 
5-ąją -  ugniagesių dieną -  
anapilin pasitraukė žinomas 
JAV lietuvių išeivijos veikėjas, 
buvęs gaisrininkas Karolis 
Milkovaitis.

Lietuvių tautos patriarcho 
daktaro Jono Basanavičiaus 
gyvybė užgeso vasario 16-ąją 
dieną Lietuvai minint Nepri
klausomybės akto paskelbimo 
metines, dieną, kuriai išaušti 
jis pašventė visą savo gyve
nimą. Šis faktas yra įdomus 
sutapimas Lietuvos istorijos 
vadovėliuose, apie tai kalbama 
m okiniam s pam okų m etu. 
Nepriklausom oje Lietuvoje 
buvusio Kauno miesto prieš
gaisrinės apsaugos kapitono -  
Karolio Milkovaičio -  širdis 
nustojo plakti, kai ugniagesiai 
visame pasaulyje minėjo savo 
profesinės šventės dieną. Apie 
tai, žinoma, nerašė spauda, tik 
pasirodė vos keletas nekro
logų, bet gražią pavasario  
dieną lietuvių tauta neteko dar 
vieno sūnaus, likimo nublokš
to toli nuo gimtosios Lietuvos, 
tačiau niekada nepamiršusio 
savo šaknų.

Karolis M ilkovaitis p ri
klausė tai išeivijos bangai, 
kuriuos iš gimtųjų namų išvijo 
ne finansinės naudos ieško
jim as, bet į Lietuvą atūžusi 
raudonojo teroro banga. Gimęs 
1915 metais Pilviškėse, Vilka
viškio apskrityje baigė pra
džios mokyklą ir dvi gimna
zijos klases.

Karolis Milkovaitis pradėjo 
rašyti 1932 metais. Rašė į “Su
valkietį”, “Darbininką”, “Sek
m adienį” kur pasirašydavo 
Sūduvos Juliaus ir J. Pušinio 
slapyvardžiais.

1936 -  1938 m etais K. 
Milkovaitis tarnavo Lietuvos 
kariuomenės 9-ajame pėstinin
kų pulke ryšininkų, buvo pa
skirtas būrininku.

Karo metais Karolis Milko- 
vaitis persikėlė į Kauną, kur 
netrukus sutiko savo gyveni
mo meilę Eleną, kurią netrukus 
vedė.

Nuo 1941 iki 1944 metų jis 
buvo Kauno miesto priešgais
rinės apsaugos kapitonas.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Karolis Milkovaitis buvo 
baigęs ugniagesybos ir prieš
lėktuvinės apsaugos vadų kur
sus, ir sudarinėjo priešgaisri
nės apsaugos savanorių būrių 
sąrašus, į kuriuos įtraukdavo 
kuo daugiau jaunuolių, taip 
apsaugodamas juos nuo pražū
tingos tarnybos vokiečių armi
joje. Siekdamas išmokyti žmo
nes apsisaugoti bom barda
vim ų m etu K. M ilkovaitis 
organizavo viešus mokymus ir 
paskaitas, tuo pat metu jis dar 
redagavo žurnalo “Policija” 
ugniagesybos skyrelį. Karo 
veiksm am s p riartė jus prie 
Lietuvos 1944 metų spalio 
m ėnesį kartu  su žm ona ir 
mažyte dukrele pasitraukė į 
Vokietiją.

Vokietijoje Karolis Milko- 
vaitis buvo Rendsburgo, vėliau 
Liubecko pabėgėlių stovyklų 
komendantas ir Lietuvių ben
druomenės kom iteto pirm i
ninkas, Jungtinių tautų pa
ramos ir administracijos san
dėlio vedėjas. Nepaisant to, 
kad darbas siekiant bent kiek 
palengvinti pabėgėlių kančias 
atėmė daug jėgų, K. Milko- 
vaitis aktyviai bendradarbiavo 
Vokietijos lietuvių spaudoje.

1950 metais Milkovaičių 
šeima persikėlė anapus A t
lanto, ir įsikūrė Č ikagoje. 
Uždirbdamas duoną šeimai ir 
kartu besimokydamas techni
kos institute, Karolis Milko- 
vaitis buvo aktyvus JAV lietu
vių visuomeninėje veikloje: 
buvo Lietuvių tautinės sąjun
gos Čikagos skyriaus pirmi
ninkas, jū rų  šaulių kuopos 
“Klaipėda” pirmininkas, Lie
tuvos šaulių sąjungos tremtyje 
centro valdybos pirmininkas 
bei garbės narys, Vasario 16- 
tosios gimnazijos rėmimo ir 
išlaikymo centrinio komiteto 
pirmininkas. K. M ilkovaitis 
yra paminklo Romui Kalantai 
Čikagoje statymo sumanytojas 
ir darbų vykdytojas, taip pat 
žurnalo “Pensininkas” įkūrėjas 
ir ilgametis redaktorius.

Nuo 1970 metų Karolis 
M ilkovaitis buvo Lietuvių 
žurnalistų sąjungos narys ir 
nuo 2002 m. Lietuvių rašytojų 
draugijos narys.

T ėvynės ilgesį K arolis 
Milkovaitis slopino rašydamas 
eiles: Čikagoje 1983 metais 
pasirodė  p irm oji poezijos 
knyga “Ledinės kregždės” , 
1984 m etais -  “Saulėtekių 
upės” . Jau nepriklausomoje 
Lietuvoje 1991 m. pasirodė 
eilėraščių rinkinys “Akimirkų 
amžinybės”.

Savo gyvenimo patirtį Ka
rolis Milkovaitis aprašė auto-
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

biografiniame romane “Slibi
nų miškas” , išleistame 1990 
metais Kaune.

Lietuviams ieškantiems lai
mės, ar sotesnio duonos kąsnio 
svetur matyt bus nesupranta
ma, kas gali paskatinti žmogų, 
svečioje šalyje sunkiai uždir
bant pinigų šeimai išlaikyti, 
imtis visuomeninės veiklos ir 
kiekvieną laisvą vakarą, sa
vaitgalius bei atostogas aukoti 
gimtąją kalba leidžiamo žur
nalo redagavimui? Atsakymas 
paprastas -  lietuvybės dvasia, 
tėvynės ilgesys. Sovietų oku
pacija išgynė iš Tėvynės šim
tus tūkstančių lietuvių, tačiau 
niekada nepajėgė iš jų širdžių 
ištrinti Tėvynės meilę. Karolis 
Milkovaitis buvo vienas iš tų 
kuris paskyrė savo gyvenimą 
tam, kad toli nuo Lietuvos būtų 
išsaugota gimtoji kalba, kad 
pasaulis išgirstų, jog už “gele
žinės uždangos” gyvena maža, 
bet išdidi lietuvių tauta.

Karolio Milkovaičio mir
ties metinės buvo kukliai pa
minėtos jo  gimtosiose Pilviš- 
kėse gegužės 5 dieną, ir ge
gužės 7 dieną, sekm adienį 
buvo aukojam os mišios už 
Karolį Milkovaitį Pilviškių Šv. 
Trejybės bažnyčioje.

Domas Palevicius

NAUJIENA 
Gardūs įvairių dydžių 
šakočiai jau kepami

Clevelande
Puiki dovana

Motinos dienai
Užsisakyti įvairiom 

progom, skambinkite
216 374-1977 
216 773-0913
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http://www.Pepper-Pike-Honies.comwww.SouthEuclidHooies.com
http://www.Pepper-Pike-Honies.comwww.SouthEuclidHooies.com
http://www.Benchwood-Ohio-Homes.coaiwww.FixlerRealty.com
http://www.Benchwood-Ohio-Homes.coaiwww.FixlerRealty.com
mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

2006 m. SENJORU KREPŠINIO 
MEISTERIS

2006 metų ŠALFASS-gos 
vyrų senjorų (35 metų ir vy
resnių) krepšinio pirmenybės 
įvyko 2006 m. balandžio 1 ir 
2 dienomis, Čikagoje. Vykdė 
-  Čikagos ASK Lituanica. 
Varžyboms vadovavo Stepas 
Žilys.

Pirmenybėse dalyvavo 6 
komandos, visos iš Amerikos. 
Pasigesta Kanados komandų. 
Komandos buvo paskirstytos į 
dvi grupes, A ir B. Prelimi
narinėse varžybose buvo žai
džiama grupėse, kiekvienas su 
k iekvienu  (R ound Robin). 
Toliau, pirma ir antra vieta iš 
kiekvienos grupės kvalifika- 
vosi į pusfinalius, varžytis dėl 
medalių.

A grupėje ASK “Lituanica” 
nugalėjo New Yorko “LAK” 
58:42, ir Čikagos “Lokius” 
60:56. New Yorko “LA K ” 
laimėjo prieš “Lokius” 52:39. 
Taigi komandos išsirikiavo: 1) 
ASK “Lituanica” 2-0, 2) New 
Yorko “LAK” 1 -  1, 3) “Lo
kiai” 0 -  2.

B grupėje Clevelando “Žai
bas” įveikė Čikagos “Kretin
gą” 69:65 ir Čikagos “Klaipė
dą” 78:64, tuo tarpu kai “Kre
tin g a ” v irš ijo  “ K la ipėdą” 
67:39. Tuo būdu komandos 
pasiskirstė: 1) “Žaibas” 2-0, 2) 
“Kretinga” 1-1, 3) “Klaipėda”
0-2.

JAUNUČIŲ KREPŠINYJE TORONTE 
38 KOMANDOS

2006 metų ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmenybės 
jau artėja. Kaip žinome, jos 
įvyks š.m. gegužės 27 ir 28 
dienomis, Toronte, Ont., Ka
nadoje. Žaidynių rengėjai, 
Toronto PPSK Aušra praneša, 
kad pagal gegužės 1 d. pasi
baigusios galutinės komandų 
ir žaidėjų registracijos duo
menis, nors dar ir nevisai pil
nus, dalyvauti užsiregistravo 
38 komandos (15 berniukų, 11 
mergaičių ir 12 mišrių) iš 8 
sporto klubų. Laukiama virš 
400 sportininkų bei vadovų.

Varžybos bus vykdomos 
šiose klasėse (nurodyta ko
mandų skaičius): berniukų B 
(1990-91 m. gim im o) -  4 
kom., mergaičių B -  4, ber
niukų C (1992-93 m.) 6, mer-

Pusfinaliuose “Lituanica” 
laim ėjo  prieš “ K retingą” 
69:55, o “Žaibas” -  prieš New 
Yorko “LAK” 48:35. Tuo būdu 
finale susikibo pereitų metų 
nugalėtojai “Žaibas” ir per
nykštis finalistas ASK “Litua- 
nica” . Šį kartą viršų paėmė 
ASK “Lituanica” , atsirevan
šuodam i už pernykštį p ra 
laimėjimą 58:45, pasiglemžda- 
mi auksinukus ir pereinamąją 
trofėją.

Rungtynes dėl 3-čios vietos 
-  bronzos m edalio laim ėjo 
“Kretinga” prieš New Yorko 
“LAK”, be žaidimo, dėl laiko 
stokos, nes niujorkiečiam s 
nepavyko gauti vėlesnio lėk
tuvo skrydžio. Gaila.

Rungtynės dėl 5-tos vietos 
nebuvo sužaistos tarp “Lokių” 
ir “Klaipėdos” . (Kodėl?)

Galutinis komandų išsidės
tymas: 1) Čikagos ASK “Li- 
tuanica”, 2) Clevelando LSK 
“Žaibas” , 3) Čikagos “Kretin
ga”, 4) New Yorko “LAK”, 5
6) Čikagos “Lokiai” ir Čikagos 
“Klaipėda” .

Visos komandos, palygi
nus, buvo gana panašaus lygio. 
Varžybos praėjo sėkmingai ir 
geroje nuotaikoje. Yra gero pa
grindo nujausti, kad sekančiais 
metais senjorų krepšinio var
žybos turės rekordinį dalyvių 
skaičių. SALFASS inf.

gaičių  C -  3, bern iukų  D 
(1994-95 m.) -  5, mergaičių D 
-  4, mišrių E (1996-97 m.) -  6 
ir mišrių F “molekulių” (1998 
m. gim. ir jaunesnių) -  6 kom.

Ž aidynėse dalyvau ja  8 
sporto klubai: Toronto PPSK 
“A ušra” , Toronto “V ytis” , 
Mississauga “Anapilis” , Ha
miltono “Kovas” , Mississauga 
“Lietuvių sporto klubas”, Det
roito LSK “Kovas” , Cleve- 
lando “Ž aibas” ir Čikagos 
ASK “Lituanica” .

Varžyboms vadovauja Lar
ry Hurst, tel. 416-992-3449, E
mail: info@ ausra.net Visais 
žaidynių reikalais kreipkitės į 
Larry Hurst bei sekite tinkla- 
lapyje: www.ausra.net

SALFASS inf.

Vilniaus "Lietuvos rytas" 
po nelauktai užsitęsusios Lie
tuvos krepšinio lygos (LKL) 
pusfinalio serijos trečiosiose 
rungtynėse namie nepasigai
lėjo Kėdainių "Nevėžio" ir, nu
galėjęs 106:60. Įpykę vilnie
čiai sumindė "Nevėžį". Vil
niaus komanda atkeršijo "Ne
vėžiui". "Lietuvos rytas", lai
mėjęs pusfinalio seriją, pateko 
į LKL finalą, kur jų lauks Kau
no "Žalgiris". Gegužės 8-ąją 
Vilniuje prasidėjo didysis LKL 
finalas tarp nuolatinių varžovų 
- "Žalgirio" ir "Lietuvos ryto". 
Komandos kovos iki keturių 
pergalių.

Pasak G raikijos žinia- 
sk la id os , v idurio puolėjas 
Eurelijus Žukauskas palieka 
Pirėjo "Olympiakos" klubą 
(Graikija), kuriame, be jo, yra 
dar du lietuviai - vyriausiasis 
komandos treneris Jonas Kaz
lauskas ir krepšininkas Renal
das Seibutis.

"Pas mus pradėjo virti 
panašios aistros kaip ir poli
tikoje. Niekas nenori ramiai 
gyventi", - po vykdomojo ko
miteto posėdžio apgailestavo 
Lietuvos krepšinio federacijos 
(LKF) prezidentas Vladas Ga
rastas.

Rusijos krepšinio klubo 
Kazanės "Uniks" prezidentas 
Jevgenij Bogačiov patvirtino, 
kad Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės ir buvęs Kauno "Žal
girio" vyriausiasis treneris An
tanas Sireika yra tarp kandi
datų po šio sezono pakeisti 
dabartinį ekipos trenerį Sta
nislav Jeriomin.

Kauno "Žalgirio” vidurio 
puolėjas Darjušas Lavrinovi- 
čius Eurolygos sezoną baigė 
labai iškilmingai - Čekijos sos
tinės Prahos pilyje, kur buvo 
pagerbtas kartu su dar devy
niais Eurolygos krepšininkais, 
išrinktais į geriausiųjų dešimtį.

LGITIC

T A U P A I
SAVI 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)

Lietuvos ir Estijos krepšininkai tarpusavyje žaidė 64 rungtynes -  
50 baigėsi lietuvių pergalėmis.

ISPANIJOS LIETUVIAI VARŽYSIS KREPŠINIO 
AIKŠTELĖJE

Gegužės 6-7 dienomis Ni- 
jare (Alm erijos provincija) 
Lietuvių bendruomenė Anda
lūzijoje ir Ispanijos lietuvių 
bendruomenė organizuoja II 
gatvės krepšinio turnyrą 3x3, 
skirtą Motinos dienai pami
nėti.

Turnyrui jau užsiregistravo 
daugiau kaip 20 Alikantės, 
Valensijos, Andalūzijos, Mad
rido ir kitų Ispanijos provincijų 
lie tuv ių  kom andų. G atvės 
krepšinį žais lietuvių vyrų ir 
moterų komandos, vieną ko TMID inf.

mandą sudarys mažiausiai 4 
dalyviai.

Turnyrą rem ia Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas (TMID) prie Lietuvos 
R espublikos V yriausybės, 
Nijaro (Almerija) savivaldybė, 
vietinės sporto mokyklos.

Turnyro nugalėtojai atsto
vaus Ispanijos lietuviams š.m. 
gegužės 26-28 dienomis Puns
ke (Lenkija) vyksiančiame IV 
E uropos lie tuv ių  jaun im o  
krepšinio turnyre.

http://www.ausra.net
mailto:TAUPA@AOL.COM

