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

Lietuvių fondo valdybos pirmininkė Sigita Balzekienė ir LF Garbės pirmininkas ir steigėjas dr. Antanas 
Razma 43-čiojo Fondo narių suvažiavime balandžio 29 d. Lemonte, IL. Z. Degučio nuotr.

LIETUVAI SKIRTA 37 MILIJARDAI LITŲ

LIETUVOS GYVENTOJAI TEIGIAMAI VERTINA 
SPRENDIMĄ NELEISTI ĮSIVESTI EURO

Beveik du trečdaliai Lietu
vos didžiųjų miestų gyventojų 
džiaugiasi, kad ir kitais metais 
Lietuvoje bus galima atsiskai
tyti litais, rodo savaitraščio 
Veidas užsakymu atliktos tele
foninės apklausos rezultatai. 
48 proc. apklaustųjų teigė labai 
gerai vertinan tys Europos 
Komisijos sprendimą neleisti 
Lietuvai nuo 2007-ųjų įsivesti

LENKAI GALI ĮSIGYTI 
MAŽEIKIŲ NAFTOS" AKCIJAS

Didžiausias Lenkijos naf
tos koncernas "PKN Orlen" 
dar gegužės mėnesį su Lietu
vos Vyriausybe turėtų pasira
šyti susitarimą dėl "Mažeikių 
naftos" įsigijimo, rašo neofi
cialius šaltinius cituojantis len
kų dienraštis Rzeczpospolita.

"OKN Orlen" valdybos pir
mininkas Igor Chalupec dien
raščiui atsisakė patvirtinti šią 
informaciją, tačiau teigė, kad 
derybos dėl "Mažeikių naftos" 
įsigijimo yra toli pažengusios.

Neoficialių šaltinių teigi
mu, "PKN Orlen" už "Mažei
kių naftos" akcijas siūlo 2.5 
mlrd. JAV dolerių (apie 6.75 
mlrd. litų). Lenkijos bendrovė 
taip pat žada papildomas 1 
mlrd. dolerių (2.7 mlrd. litų) 
investicijas per kelerius arti
miausius metus.

"PKN Orlen" siekia įsigyti 
94.4 proc. "Mažeikių naftos" 
akcijų - visą 40.6 proc. Lietu
vos Vyriausybei priklausantį 
įmonės akcijų paketą bei bank
rutuojančiam Rusijos naftos 
koncernui "Jukos" priklausantį 
53.7 proc. akcijų paketą.

Premjero patarėjas Saulius

euro, o dar 17.3 proc. tvirtino, 
jog  bus naudinga dar porą 
metų išlaikyti tautinę valiutą. 
Neigiamai Europos Komisijos 
sprendim ą vertino tik 14.3 
proc. apklaustųjų.

N et 91 proc. apklausos 
dalyvių tvirtino, jog jie pasitiki 
litu, o 48 proc. apklaustųjų 
mano, jog labiau laimėjo šalys, 
pasilikusios tautines valiutas.

Spėčius gegužės 17 d. Lietu
vos radijui teigė, kad Vyriau
sybę tenkina Lenkijos bendro
vės finansiniai pasiūlym ai, 
tačiau nekonkretizavo, kokio 
dydžio  akcijų  paketą  nori 
įsigyti "PKN Orlen".

Vyriausybė siekia už maž
daug 1.4 mlrd. JAV dolerių 
išpirkti 53.7 proc. "Jukos" 
valdomą "Mažeikių naftos" 
akcijų paketą ir po to jį kartu 
su dalim i ar visom is savo 
akcijom is parduoti naujam  
investuotojui bei iš šio san
dorio uždirbti apie 1 mlrd. litų.

Be to, pirkdama akcijas iš 
"Jukos" Vyriausybė pirmiausia 
siekia panaik in ti ja i  nepa
lankias 2002 metų sutartis su 
"Jukos" ir jose numatytus du 
pasirinkimus - "Jukos" teisę 
gerokai pigiau nei rinkoje 
įsigyti dar 21.2 proc. "Mažei
kių naftos" akcijų.

Jeigu Vyriausybei nepa
vyktų išpirkti akcijas iš "Ju
kos", kaip kraštutinė priemonė 
svarstom a galimybė nacio
nalizuoti jo  valdomas "Ma
žeikių naftos" akcijas.

LG0TIC

Tai, jog labiau laimėjo šalys 
įsivedusios eurą mano tik 29 
proc. apklausos dalyvių.

Tiesa, net 47 proc. apklaus
tųjų mano, jog euras yra stip
riausia valiuta pasaulyje.

A pklausos, kurią atliko 
Skambučių centras, telefonu 
buvo apklausti 500 Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio gyventojų. LG0TIC

VILNIUJE -  LIETUVOS 
AMBASADORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje keturias dienas 
vyko metinis Lietuvos diplo
m atinių atstovybių vadovų 
susitikimas.

D iplom atinių atstovybių 
vadovai susitikime diskutavo 
Lietuvos energetikos, narystės 
Europos Sąjungoje ir saugumo 
politikos klausimais.

Jie taip pat dalyvavo konfe
rencijoje "Naujas žvilgsnis į 
pasaulio žemėlapį: Lietuvos 
energetinis saugumas", kurioje 
pranešimus apie padėtį pasau
linėje energijos rinkoje ir nacio
nalinės energetikos strategijos 
formulavimo iššūkius skaitė 
Lietuvos, Europos Komisijos, 
JAV ir Švedijos ekspertai.

Apskritojo stalo diskusijoje 
"ES ateitis ir svarbiausi iššūkiai 
Europai ir Lietuvai" diploma
tinių atstovybių vadovai, Lietu
vos valstybės institucijų, akade
minės bendruomenės, diploma
tinio korpuso ir žiniasklaidos 
atstovai aptars svarbiausius ES 
ateities iššūkius.

Ekonominės diplomatijos 
klausimais susitikimo dalyviai 
diskutavo su Lietuvos pramoni-

V iln iu s , gegužės 18 d. 
Europos Parlamentas, Europos 
Komisija ir Europos Sąjungos 
taryba pasirašė  su tartį dėl 
2007-2013 metų finansinės 
perspektyvos. Šis susitarimas 
baigė daugiau kaip dvejus 
metus trukusias diskusijas, 
kurios buvo virtusios rimta ES 
krize. Lietuva pagal jai nu
m atytas Europos Sąjungos 
paramos lėšas užima pirmą 
vietą iš visų 25 ES šalių. Mūsų 
šaliai per septynerius metus 
num atoma skirti beveik 37 
mlrd. litų paramą, tai yra po 11 
tūkst. kiekvienam iš mūsų.

Lietuvos Respublikos pre
zidentas V. Adamkus ne kartą 
teigė, kad mūsų šalis turi uni
kalią galimybę pasinaudoti 
Europos Sąjungos struktūrine 
parama. Šalies vadovo nuomo
ne, būtina jau dabar sutarti dėl

V. MUNTIANAS JAU KVIEČIA Į LIETUVĄ 
ATVYKTI RUSIJOS DŪMOS PIRMININKĄ

Seimo pirm ininko pava
duotojas Česlovas Juršėnas 
Lietuvoje viešinčio Rusijos už
sienio reikalų vicem inistro 
Grigorij Karasin prašė tarpi
ninkauti organizuojant Rusijos 
Valstybės Dūmos - pirmininko 
Boris Gryzlov vizitą į Lietuvą.

"Priminiau, kad būdamas 
Sankt Peterburge per 100-ųjų 
Dūmos metinių minėjimą įtei
kiau mūsų Seimo pirmininko 
Viktoro M untiano laišką B. 
Gryzlov su pakartotu kvietimu 
atvykti į Lietuvą ir paprašiau 
svečią, kad jis pabūtų mūsų 
lobistas ir paagituotų, kad 
įvyktų šis vizitas", - po Seime 
įvykusio susitikimo su G.Ka- 
rasin žurnalistams sakė Č.Jur- 
šėnas.

Pasak Č.Juršėno, susitiki
me aptarti dvišalio bendradar
biavimo plėtojimo klausimai, 
taip pat kai kurios konkrečios

PREZIDENTAS SKIRIA UR MINISTRĄ
Prezidentas Valdas Adam

kus neturi abejonių dėl dabar
tinio ambasadoriaus Baltarusi-

ninkų konfederacijos, Pramo
nės, prekybos ir amatų rūmų 
asociacijos, Tarptautinių preky
bos rūmų Lietuva vadovybe.

Susitikimo proga Užsienio 
reikalų ministerijoje buvo ati
daryta paroda "Lietuvos amba
sados Lenkijoje istorija". Šiuo 
metu Lietuva turi 55 diplomati
nes atstovybes užsienyje - 37 
ambasadas, 7 generalinius kon
sulatus, 3 konsulatus, 7 atstovy
bės prie tarptautinių organiza
cijų bei 1 spec. misiją. LG0TIC

svarbiausių tikslų ir numatyti 
rezultatus. Jis ragina, kad Lie
tuvą pasieksianti ES parama 
būtų skirstoma skaidriai ir ne
šališkai. Respublikos vadovo 
įsitikinimu, svarbu, kad vals
tybės institucijos nustatytų aiš
kius param os tik slus, n u 
matytų rezultatus ir jų  siektų. 
“Svarbu ne tai, kiek lėšų bus 
skirta vienai ar kitai sričiai, o 
tai, kaip kokybiškai sugebė
sime tas lėšas panaudoti Lie
tuvos žmonių labui” , - įsiti
kinęs prezidentas V. Adamkus.

Prezidentas atkreipia dė
mesį, kad, šiuo metu rengiant 
programas Europos Sąjungos 
paramai įsisavinti, būtina atsi
žvelgti į visuomenės interesus 
ir poreikius, o ne konkrečių 
žinybų bei m inisterijų inte
resus.

LG0TIC

problem os - sienos lin ijos 
dem arkavim as, lietuviškos 
mokyklos Karaliaučiaus sri
ty je, "V nešekonom banko" 
indėlių grąžinimas.

G.Karasin savo ruožtu tei
gė, jog pagal susitikimų nuo
taikas Seime ir Užsienio reika
lų ministerijoje yra visos gali
m ybės m inėtas problem as 
spręsti.

Rusijos diplomatas, kuruo
jantis tautiečių išeivijoje klau
simus, taip pat užsiminė atvy
kęs dalyvauti į Vilniuje šiomis 
dienomis vykstantį Baltijos ru
sų tėvynainių kongrese.

"Džiaugiuosi, kad Vilnius 
šiuo atveju - šeimininkai, čia 
daugelis klausimų sprendžia
ma konstruktyviai, mūsų tau
tiečiai jaučiasi pakankam ai 
komfortiškai, daugelis jų  prob
lemų rimtai sprendžiamos", - 
sakė G.Karasin. LGITIC

joje Petro Vaitiekūno tinkamu
mo eiti užsienio reikalų mi
nistro pareigas.

Artimiausiu metu V.Adam- 
kus pasirašys dekretą dėl P.Vai- 
tiekūno paskyrim o. Pagal 
Konstituciją, ministrus skiria ir 
atleidžia prezidentas premjero 
teikimu. P.Vaitiekūno kandida
tūrą premjeras Algirdas Bra
zauskas prezidentui jau pateikė.

Taip pat prezidentui buvo 
pateikta parlamentarės, Darbo 
partijos narės Loretos Grauži- 
nienės kandidatūra į socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės 
postą.

LG0TIC
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 

straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo 
2006 m. gegužės 9 d. nutarimą, prezidentas Valdas Adamkus 
pateikė Seimui svarstyti patobulintą Lietuvos Respublikos 
teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvoje pastaruoju metu netyla diskusijos dėl vykdomos 
sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos. Ypač aštriai kri
tikuojam a ligoninių reorganizacija ir naujoji asmens sta
cionarinių paslaugų apmokėjimo tvarka. Nemažai priekaištų 
išsakoma ir dėl pirminės sveikatos priežiūros finansavimo. 
Daugiausiai nepasitenkinimo naujovėmis reiškia rajonų gydymo 
įstaigų medikų bendruomenės. Teigiama, kad minėta pertvarka 
tik tolina sveikatos priežiūros paslaugas nuo rajonuose ir ypač 
kaimo vietovėse gyvenančių gyventojų, o rajonuose dirbančius 
gydytojus ir slaugytojus skatina vykti dirbti į didžiuosius 
Lietuvos miestus.

“Valstybes žinios” nebebus parduodamos. Nuo birželio 
leidinių "Valstybės žinios" ir "Inform aciniai pranešimai" 
nebebus galima įsigyti spaudos kioskuose. Viešosios įmonės 
Seimo leidyklos "Valstybės žinios" leidžiamus leidinius bus 
galima įsigyti pačioje leidykloje, prenumeruojant elektroniniu 
formatu arba prenumeruojant paštu. Sprendimas nebeplatinti 
leidinio per spaudos kioskus buvo priimtas dėl to, jog tai 
nuostolinga. "Valstybės įmonė negali dirbti nuostolingai", - sakė 
jis. "Valstybės žinios" yra oficialus leidinys, spausdinantis 
svarbiausius teisės aktus. Tik po paskelbimo "Valstybės žiniose" 
įsigalioja Lietuvos įstatymai, prezidento dekretai, Vyriausybės 
nutarim ai, L ietuvos banko, m inisterijų, departam entų ir 
Vyriausybės įstaigų bei valstybės valdymo institucijų teisės 
aktai.

Valstybes prezidentas penkeriems metams Marijampolės 
rajono apylinkės teismo teisėja paskyrė Rasą Augustinavičiutę, 
Donatą Jatužį -  Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėju, 
Eugenijų Mačiulaitį -  Varėnos rajono apylinkės teismo teisėju, 
Aleksandrą Prygunkovą -  Šiaulių miesto apylinkės teismo 
teisėju, Valdonę Račiūnienę -  Kauno miesto apylinkės teismo 
teisėja, Joną Stubrį -  Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju, 
Mindaugą Šimonį -  Kauno miesto apylinkės teismo teisėju, 
Vilmą Šiukštienę -  Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėja, 
Editą Šliumpienę -  Kauno miesto apylinkės teismo teisėja. 
Teisėjams palinkėjo tesėti duotus įsipareigojim us, darbe 
vadovautis nešališkumo, sąžiningumo, humaniškumo principais 
ir visada ginti žmogaus teises bei laisves.

Gegužes 15 d. sukako 120 metų, kai gimė žymusis filosofas 
Stasys Šalkauskis, todėl į senąsias Šiaulių kapines rinkosi 
m okslininko gim inaičiai, pasekėjai, jo  vardu pavadintos 
mokyklos mokiniai. S. Šalkauskio sūnus Julius Šalkauskis 
"Šiaulių kraštui" sakė, kad tėvo skelbti žodžiai aktualūs ir 
šiandien. "Mano jaunystės metais vaikai tapdavo sąmoningesni 
daug anksčiau. Matėme karą, blogybes, vežimus, smurtą. Mes 
subrendome greičiau", - sako J. Šalkauskis.

M okslin inko kelią  pasirinkęs ir fiziku tapęs Julius 
Šalkauskis prisimena savo tėvą. Žymiojo filosofo sūnus sakė, 
kad tėvas save vadino pesimistiniu optimistu. "Jis sakė, kad 
Lietuva gali gerokai smukti žemyn. Liūdniausia, kad ne tik 
penkiasdešim t okupacijos metų padėjo šalį žlugdyti, bet 
žlugdom a iki šiol. Jis nurodė ir priežastis - liberalizm ą. 
Liberalizmas yra kelių rūšių, tas, kuris yra Lietuvoje, yra pats 
blogiausias. Tai neribotas gobšumas pinigams ir turtui, siekimas 
valdžios bet kokia kaina. Populizmas - kai nevykdant pažadų 
sakoma, kad pasikeitė sąlygos", - teigia J. Šalkauskis.

Romo Kalantos susideginimas Muzikinio teatro sodelyje 
jau tapo ryškiu Lietuvos istorijos epizodu, tačiau jį tebegaubia 
nem ažai ne iša išk in tų  dalykų. Kaune vykusių  rengin ių  
R.Kalantos atminimui metu jo dalyviai tarpusavyje kalbėjosi: 
istorikai dar nėra deramai ištyrinėję 1972-ųjų gegužės įvykių. 
1972-ųjų gegužės įvykiai Kaune įkvepia menininkus, o išsamių 
istorinių studijų dar teks palūkėti.

Į Lietuvą grįžta sovietinių laikų fobijos. Seimui gegužės 
pradžioje pateiktos Asmens duomenų apsaugos įstatym o 
pata isos, kurias priėm us būtų  beveik  ak linai uždary ti 
valstybiniai archyvai. Pagrindinė koreguojam o įstatym o 
nuostata - priėjimo prie asmens duomenų griežtinimas. Seimui 
pateiktose įstatymo pataisose numatyta, kad archyvais gali 
naudotis tik mokslinėje įstaigoje dirbantys mokslininkai. Be 
to, jie gali naudotis archyvine medžiaga tik tada, jei dirba pagal 
patvirtintą temą. Tačiau į sunerimusių mokslininkų pusę žada 
stoti rimtas sąjungininkas - prezidentas Valdas Adamkus.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Baltuosiuose rūmuose įvyko pasitarimas aptarti JAV užsienio politikos klausimams. Buvo pakviesti 
buvę ir esami užsienio ir gynybos sekretoriai -  ministrai. Nuotraukoje to pasitarimo dalyvių dalis: 
JAV viceprez. R. Cheney, JAV prez. G. Bush, Valstybės sekretorė C. Rice., buvę sekretoriai -  C. 
Powell ir M. Albright.

JAV VALDSTYBINE VADINA ANGLU KALBĄ
JAV Senatas gegužės 18 d. 

sutarė paskelbti anglų kalbą 
valstybine Jungtinių Valstijų 
kalba, bet netrukus priėmė ir 
nuosaikesnę alternatyvą, pagal 
kurią anglų kalba būtų šalį 
"vienijanti kalba". Kuri pataisa 
bus galutinėje pertvarkomo 
JAV imigracijos įstatymo ver
sijoje, priklausys nuo derybų 
su JAV Atstovų Rūmais. Nė 
viena šių pataisų nedraudžia 
ispanų ir kitų kalbų valstybi
nėse tarnybose.

Senato plane dėl imigraci
jos derinamos griežtesnės sie
nos apsaugos priemonės ir at
vykstančių darbuotojų progra
ma, numatanti galimybes 12- 
ai mln. nelegalių imigrantų, 
kurių dauguma į JAV atvyko 
iš ispaniškai kalbančių šalių, 
siekti JAV pilietybės.

"Tai ne tik dėl mūsų kul
tūros ir paveldo išsaugojimo, 
bet ir dėl didesnių galimybių 
naujausiem s potencialiem s

VIENINGOS EUROPOS KŪRIMAS
Varna, Bulgarija, gegužės 

19 d. Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus XIII 
Vidurio Europos valstybių va
dovų konferencijoje Varnoje 
kalbėjo apie iššūkius ir per
spektyvas siekiant sukurti vie
ningą, laisvą ir taikią Europą. 
Kreipdamasis į Varnos forumo 
"Vidurio Europos dabartis ir 
ateitis" dalyvius. Prezidentas V. 
Adamkus pažymėjo, kad dau
giau nei per dešimtį egzistavi
mo metų šis Vadovų susitiki
mas išpuoselėjo puikias šalių 
bendradarbiavimo tradicijas.

Lietuvos vadovas atkreipė 
dėmesį, kad šiandien visi esame 
sparčiausio politinės konsoli
dacijos proceso liudytojai. Jis 
pažymėjo, kad ši politinė kon
solidacija yra grįsta bendrosio
mis vertybėmis ir ekonomine 
integracija, atveriančią preky
bos, investicijų ir klestėjimo ga
limybes visiems, norintiems da
lyvauti tame procese ir remian-

mūsų šalies piliečiams", - sakė 
Oklahomai atstovaujantis res
pub likonas Jam es Inhofe, 
rėmęs pataisą dėl valstybinės 
kalbos, kuri buvo priimta 63 
balsais prieš 34.

Šiuo metu Jungtinės Vals
tijos neturi oficialios kalbos, ir 
kai kurie įstatym ų leidėjai 
reiškė nuogąstavimus, kad dėl 
J.Inhofe pataisos bus diskrimi
nuojami žmonės, nelabai gerai 
kalbantys angliškai. Taip pat 
nuogąstaujama, kad ši pataisa 
gali trukdyti pastangoms kito
mis kalbomis propaguoti vi
suomenės sveikatą ir saugumą. 
"Nors tokio ketinimo gali ir 
nebūti, tikrai manau, kad ši pa
taisa yra rasistinė. Manau, kad 
ji yra nukreipta prieš ispaniškai 
kalbančius žmones", - sakė 
Senato dem okratų vadovas 
Harry Reid, kuris atstovauja 
Nevadai.

Senatas 58 balsais prieš 39 
taip pat sutiko su Colorado de-

tiems laisvos rinkos reformas. 
Taip pat pastebėjo, kad Europos 
ateitis priklauso nuo to, ar su
gebėsime sukurti bendrą stra
teginę Europos viziją ir ar turė
sime pakankamai politinės va
lios ją  įgyvendinti.

Lietuvos vadovas pažymė
jo, kad šiandien daugelis Euro
pos Sąjungos kaimynų į naują
sias ES nares žvelgia kaip į 
įkvėpimo šaltinį, iš kurio remia
si patirties ir ieško politinio pa
laikymo. "Tam, kad būtume 
stiprūs ir suvienytume pastan
gas Vakarinėje Balkanų dalyje 
ir Juodosios jūros regione, bū
tinas Jungtinių Amerikos Vals
tijų ir Europos, Vidurio Euro
pos ir jos kaimynių bendradar
biavimas ir bendri veiksmai. 
Bendradarbiavimas reikalingas 
ir siekiant suderinti mūsų teisi
nę bazę, plėtoti transporto ir 
energetikos ryšius", - sakė pre
zidentas V. Adamkus.

Keldamas klausimą, ar ga-

mokrato Ken Salazar pasiūlyta 
alternatyva, kurioje sakoma, 
kad "anglų kalba yra bendra ir 
vienijanti Jungtinių Valstijų 
kalba, padedanti užtikrin ti 
Jungtinių Valstijų žmonių vie
nybę".

P reziden tas G eorge W. 
Bush remia imigracijos refor
mą, panašią į tą, kurią svarsto 
Senatas, ir gegužės 18 d. lan
kėsi Arizonoje, kur propagavo 
savo planą prie Meksikos sie
nos nusiųsti iki 6 tūkst. Nacio
nalinės gvardijos karių. Konk
rečiai nepareikšdamas para
mos Senato pataisai, G. W. 
Bush kalbėjo apie būtinybę su
vienyti amerikiečius.

"Turime gerbti didžią Ame
rikos, kaip "lydomojo katilo", 
tradiciją, - sakė prezidentas. - 
A m erik iečius sieja  bendri 
idealai ir mūsų istorijos, mūsų 
pagarbos savo vėliavai ir ge
bėjim o kalbėti anglų kalba 
vertinimas". LRT

lima demokratinė transforma
cija be europinės ir transatlanti
nės integracijos, Lietuvos vado
vas pažymėjo, kad šie dalykai 
yra neatsiejami. Prezidento 
nuomone, niekas neturėtų už
kirsti kelią kitai demokratinei 
valstybei prisijungti prie ben
draminčių bendrijos. "Esu tik
ras, kad nuoširdžios ateities 
partnerystės gali būti kuriamos 
tik bendrųjų vertybių, o ne atsi
tiktinių interesų pagrindu".

Jis dalyvavo Varnos archeo
logijos muziejuje rengiamame 
žymaus lietuvių valstybininko, 
medicinos daktaro Jono Ba
sanavičiaus fotografijų parodos 
atidaryme. Šioje parodoje pir
mą kartą Bulgarijos gyven
tojams pristatoma dvidešimt 
J.Basanavičiaus darytų Varnos 
ir miesto apylinkių nuotraukų. 
Kartu eksponuojamos kitų au
torių nuotraukos ir dokumentų 
kopijos, liudijančios apie Basa
navičiaus ryšius su Bulgarija.

www.president.lt

http://www.president.lt
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VILNIUJE PAREIKŠTAS NAUJAS
BENDRAVIMO TONAS SU MASKVA■------------------------------------

Pasaulio spauda, kai buvo skelbiamas Vilniaus forumas, ne
daug dėmesio skyrė, manydama, kad tai bus dar vienas eilinis 
suvažiavimas. Tačiau padėtis pasikeitė po Jungtinių Amerikos 
Valstijų viceprezidento Richard Cheney pareiškimo. Jo kalba, 
kritikuojanti Rusijos pažiūras, kad naujosios demokratijos, 
įskaitant ir Baltijos valstybes, yra grėsmė buvusiai Sovietų Są
jungai, kuri įsipareigojo vykdyti pasaulyje priimtas demokra
tines normas. Kai kas JAV viceprezidento kalbą Vilniaus forume 
prilygino politiko Winston Churchill žodžiams, pradėjusiems 
šaltąjį karą. Pasaulio žiniasklaida rašo, jog Lietuvos sostinėje 
buvo pareikštas naujas JAV bendravimo tonas su Kremliumi.

Viceprezidentas kalbėjo, kad Rusijoje ribojamos kai kurių 
žmonių teisės ir kad ji vykdo šantažą, pasinaudodama savo tu
rimais energijos šaltiniais. Kai NBC  žinioms viceprezidentas 
atsakė į žurnalisto klausimą, ar tai yra nauja Amerikos užsienio 
politika, R. Cheney atsakė,kad ta kalba buvo kruopščiai paruošta 
Washingtone. “Aš išdėsčiau mūsų nuomonę, kad Rusija atsi
meta nuo demokratijos tam tikru lygiu ir nėra abejonių, kad ji 
naudojasi energijos šaltinių ištekliais, transportuodama į Europą 
ir siekdama daryti įtaką toms vyriausybėms, kurios kadaise bu
vo Sovietų Sąjungos dalimi, ir jeigu pasikalbėtumėte su žmonė
mis, su kuriais aš kalbėjausi Vilniuje iš Baltijos valstybių, Lenki
jos, Ukrainos ir kitų kraštų -  jie visi sako patirią didelį Rusijos 
spaudimą”.

Richard Cheney sako, jog jis nepasakęs Vilniaus konferenci
joje griežčiausios kalbos apie rusus. “Griežčiausią kalbą pasakė 
apie rusus pats rusas Andrėj Ilarionov, pateikęs kaltinimą, kas 
vyksta ryšium su demokratijos įvedimu Rusijoje, kuris yra bu
vęs paties Rusijos prezidento patarėju ekonomikos klausimais. 
Jis -  žinomas žmogus, vadovaująs ekonomikos institutui Mask
voje. Tai rodo, kad rusai nerodo tokio tvirto įsipareigojimo de
mokratijai, kaip dauguma žmonių mano”, - kalbėjo viceprezi
dentas NBC  žurnalistui.

Rusijoje šią vasarą įvyks G8 valstybių konferencija. Pa
prastai tai laikoma privilegija tai valstybei, kurioje toks pasi
tarimas rengiamas. JAV Vyriausybė mano, kad toks pasitarimas 
Sankt Peterburge yra geras ir laisvas idėjų paskleidimas tarp 
aštuonių vadovų ir tai būsiąs teigiamas dalykas ir pačiai Rusijai. 
Rusija turinti neeilinę galimybę tapti strateginiu partneriu ir 
sąjungininku Jungtinėms Valstijoms ir kitoms pasaulio de
mokratijoms. Šaltasis karas baigėsi ir Sovietų Sąjungos nebėra 
jau 15 metų, tad Rusija turi įsipareigoti tikrai demokratinei 
praktikai ir jos politika turi būti draugiška jos kaimynų atžvilgiu. 
JAV prezidentas palaikąs gerus santykius su Rusijos prezidentu. 
“Jie gerai sutaria ir diskutuoja atvirai. Šia mano kalba ir buvo 
to siekiama, bet kai žiūriu į Rusiją, susirūpinimą man kelia tai, 
kad jie veikia taip, lyg naujosios demokratijos Rytų Europoje 
būtų grėsmė, lyg tai, kas įvyko Baltijos kraštuose, Lenkijoje, 
Ukrainoje, ar Gruzijoje, kelia grėsmę Rusijai. Bet nė viena iš 
tų vyriausybių Rytų Europoje nekelia jokios grėsmės Rusijai. 
Tas faktas, kad daugelis jų yra NATO narės, nekelia grėsmės 
Rusijai. Tačiau kartais sunku rusus tuo įtikinti. Todėl ir svarbūs 
tokie pokalbiai, kaip Sankt Peterburge”. Kada visa tai supras 
Rusija? S. Tūbėnas

UGDYTI PILIETĮ -  KURTI TAUTĄ IR VALSTYBĘ

Tautinių valstybių kūrima
sis nėra demokratijos nuopel
nas, nes demokratijos akiratyje 
nei tautos, nei tautybės nėra. 
Demokratinio valdymo mecha
nizmas vertina formaliai vals
tybei davusį pasižadėjimą pilie
tį, o jo  tautybė mechanizmui 
nesvarbi. Paradoksas: valstybė 
sukurta tautiniu pagrindu, o 
tautybė -  nevertinama! Deja, 
taip yra. Dėl pastarosios prie
žasties tautinės valstybės pilie
tis turi būti ne tik doras, ne tik 
valstybei pareigą ir atsakomybę 
turintis žmogus, bet ir tautiškai 
susipratęs, tikras savo tautos 
patriotas. Pilietybė yra formali 
kategorija, piliečiu tampama 
įgijus įstatymu numatytą cenzą 
ir davus valstybei pasižadėjimą 
ar priesaiką. Tautiečiu gimsta
ma, tautietį ženklina istorinio 
likimo bendrystės ženklas. Gali 
kilti klausimas, kaip turime 
vertinti kitataučius, kurie jau 
šimtmečius čia gyvena, kurie 
savo likimą susiejo su Lietuva? 
Pagrindiniu tautos požymiu 
reikia laikyti ne geografinę 
tautos padėtį, antropologinius 
bruožus, išpažįstamą tikėjimą, 
kalbą, bet istorinio likimo ben
drystę. Kitataučiai, šimtmečius 
gyvenę kartu su lietuviais, savo 
likimą susieję su Lietuva, yra 
lietuviai, nors jų kilmė kitokia. 
Teisus buvo popiežius Jonas 
Paulius II, kai 1993 m. lankyda
masis Lietuvoje, čionykščius 
lenkus vadino lenkiškos kilmės 
lietuviais. Imigrantus, okupan
tus bei jų  palikuonis reikia 
vertinti kitaip, išskirtinai.

Ar gali atstovauti lietuvių 
tautos idealams ir interesams 
buvę sovietiniai okupantai bei 
jų  palikuonys, kurie Lietuvoje 
steigia kitos šalies vardu politi
nes organizacijas? Antai Lietu
voje įregistruotos ir veikia po
litinės organizacijos -  Rusų są
junga, Lenkų rinkimų akcija, 
Lenkų Lietuvoje (Polaki na 
Litwe) organizacija; jei jie ne 
Lietuvos rusai, ne Lietuvos len
kai, o rusai ir lenkai Lietuvoje, 
aišku, nors jie yra Lietuvos pi
liečiai, Lietuvos tautiniams 
reikalams bus abejingi arba 
priešingi. O kaip tie piliečiai 
elgtųsi valstybei svarbiais tauti
niais klausimais referendumuo
se, rinkimuose, iškilus grėsmei 
ar karinio konflikto atveju? Už
tenka prisiminti, kaip balsavo 
1990 m. kovo 11 d. lenkai 
Aukščiausios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo nariai lenkai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ar
ba kaip kėsinosi kurpti Lietuvo
je lenkų autonominį darinį. Pa
stebėkime, kokios užplūdusių 
migrantų girnapusės kelyje į 
tautinio valstybingumo įtvirti
nimą prikabintos prie latvių, 
moldavų, baltarusių kojų! Šie 
pavyzdžiai rodo, kokie pavojai

Algimantas Zolubas

tautai ir jos valstybei slypi pa
čiame demokratijos mechaniz
me. Čia verta minėti naują, kita
taučio įsteigtą, deja, labai popu
liarią, Darbo, iškilaus publicisto 
pavadintą, Uspaskico Archan
gelsko partiją. Joje slypi pavo
jus daugumos valia Lietuvai 
tapti NVS nare, Rusijos vasale.

Lietuvoje tautinis ugdy
mas kaip sudedamoji pilietinio 
ugdymo dalis valstybiniu lyg
meniu apeinama arba apie jį 
kalbama vangiai. Iš praeities ei
nančios "tautų draugystės" ir iš 
dabarties -  kosm opolitinės 
nuostatos tautinės savimonės 
išlikusius pradus ne tik užgožia, 
bet kėsinasi juos visiškai ištrin
ti.

Iškilus lietuvių rašytojas 
Vincas Pietaris savo "Prisimini
muose" prisipažino padaręs di
delę tautinę nuodėmę -  vedęs 
kitatautę. Savo poelgį jis prašė 
laikyti blogu, nesektinu pavyz
džiu, ir tą nuodėmę jis išpirko 
savo patriotiniais, Lietuvą iš
aukštinančiais raštais. Ar išgir
dome V. Pietario persergėjimą? 
Deja, deja...

Rašytojas, žurnalistas, pub
licistas Vytautas Alantas 1987 
metais parašė knygą "Tauta 
istorijos vingiais". Knyga 1990 
metais buvo išleista Čikagoje, 
o jos fotografuotas leidinys -  
1992-aisiais Vilniuje. Knygos 
skyrelyje "Prieš prakalbant" 
autorius prisipažįsta: "Knygą 
rašiau nežinau kiek metų. Kar
tais pagalvoju tarsi būčiau rašęs 
visą gyvenimą... Sunku nusa
kyti, kada tautos ideologijos da
lykai prasideda ir kada baigiasi. 
Tauta yra gyvas, nuolat pirmyn 
žengiantis organizmas, tad ir 
savaime peršasi išvada, kad 
tautą reikia nuolat kurti". Iš tik
rųjų knyga parašyta patrauklia 
ir žodinga kalba, yra tautines 
ideologijos vadovėlis, ji, greta 
Katekizmo, etikos pagrindų bei 
Konstitucijos, turėtų būti nagri
nėjama mokyklose. Iš skyriaus 
"Pasisakymai", kuriuos auto
rius palygino su savo ilgo gyve
nimo ir didelės patirties kons
pektine apžvalga, verta cituoti, 
įsidėmėti, tautiškumo saugik
liais laikyti:

Jokia kita tauta nedavė savo 
kaimynams tiek savo kraujo ir 
smegenų, kaip lietuvių tauta.

Valstybėje gali būti daug 
įvairių konfesijų, bet tautos vie
nijantį branduolį sudaro lie
tuvybė.

Tauta be savo kalbos ir kul
tūros pasmerkta išgaišti.

Tauta atskleidžia ir išryški
na savo asmenybę didvyrių žy
giais ir kūrybiniais darbais ir 
kalba į pasaulį savo talentų 
lūpomis.

Tautos paskirtis -  surasti sa
vo teisingą tautinį kelią amžių 
vingiuose.

Tauta, paklydusi savo istori
jos vingiuose, ima orientuotis 
pagal svetimas gaires.

Tikras patriotas bus ne tas 
tautietis, kuris garsiai trimituo
ja  per tautos šventes, bet tas, 
kuris įmūrija patvarią plytą į 
tėvynės pastatą.

Kada užtvenksime lietuviško 
kraujo srovę, tekančią į sveti
mus baseinus ir sukančią sveti
mas girnas, kada atgręšim sro
vę į save?

M ylėk teisybę, bet pirmų 
pirmiausia mylėk savo tautos 
teisybę.

Lietuvybės drungnumas — 
pakelė į tautinį susinaikinimą.

Lietuvis neatlaiko "svetimo 
klimato", nors savybėje jo  nar
sybė neginčijama.

Lietuviška šeima — lietuvy
bės negęstantis židinys, arba su 
lietuvybe atsisveikinimo kryž
ke lė .

Nulietuvėjimas — tautinė sa
vižudybė ir trąša svetimiems 
dirvonams.

Lietuvis nenusileis lietuviui, 
bet greit kapituliuoja prieš kita
tautį. Ar tai įsisenėjusi iš bau
džiavos laikų atlieka, ar tauti
nio subrendimo stoka, ar imlių 
svetimybių pamėgimas, ar vis
kas kartu?

Lietuvį tyko per daug pa
gundų ir pavojų tapti tautos at
skalūnu: mums verkiant reikia 
lietuvybės apaštalų.

Tautos išdavimas — didžiau
sias dievų keršto šaukiantis nu
sikaltimas.

Nėra ko brautis į svetimą 
sąžinę ir šnipinėti, kas kokiam 
dievui žibina žvakutę: svar
biausia, kad ten skaisčiai lieps
notų lietuvybės liepsna.

Kova dėl lietuvybės yra  
yrimasis prieš milžinišką srovę.

Niekad neužmirškime kelių, 
vedančių į gimtosios kalbos 
lopšį!

Vargu ar rasime kitą tautą, 
kuri būtų parodžiusi tiek heroiz
mo kovodama už savo laisvę 
kaip lietuviai, bet kodėl jos  
žiedai taip greit nuvysta, patekę 
į svetimą dirvą?

Mes didžiuojamės esą nar
sios tautos palikuonys ir žvan
giname kardais su savo broliais 
lietuviais, kartais pamiršdami 
net ir tikruosius savo priešus.

Lietuvybė, neturinti šaknų 
istorijoje, yra kasdienybės pa
viršiumi plūduriuojantis laivas, 
kurį vėjai blaško kaip nori, jau  
nekalbant apie audras.

Tautos istorija kaip didysis 
epas, kuris gal turi pradžią, bet 
neturi pabaigos.

Lietuvio tautybės atgimimas 
dar nėra baigtas.

Sekantis XXI amžius bus 
lietuvio tautybės galutinio su
brendimo amžius.

Lietuvis apčiuops lietuvybės 
(Nukelta į 4 psl.)

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kalba amba
sadorių pasitarime Vilniuje. www.president.lt

LIETUVA DAR TURI VILTIES
Europos Komisija pristatė 

savo išvadas, kuriose teigiama, 
kad Lietuva dar yra nepasiruo
šusi įsivesti eurą 2007 metų 
sausio 1 dieną. Tačiau Lietuvos 
politikai ir diplomatai kol kas 
nesiruošia nusileisti. Jie siekia, 
kad sprendimą dėl narystės 
euro zonoje priimtų Europos 
Sąjungos (ES) Vadovų taryba, 
kuri susirinks birželio viduryje.

Tiesa, tam reikia pasiekti, 
kad EK tonas taptų švelnesnis, 
rašo dienraštis Lietuvos rytas.

Jei EK išvados bus labai 
griežtos, ES Vadovų taryba gali 
net nesvarstyti klausimo dėl 
Lietuvos narystės euro zonoje.

Vienas būdų sušvelninti 
išvadas - pasiekti, kad visi EK 
komisarai, tarp jų ir Lietuvos 
atstovė Dalia Grybauskaitė, 
balsuotų dėl Lietuvos pasiren
gimo įsivesti eurą.

(Atkelta iš 3 psl.)
UGDYTI PILIETĮ...

šaknis, kurios j į  sieja su tautos 
senais mistiniais paversmiais.

Kiekvienas iš cituotų pasi
sakymų vertas gilesnio nagri
nėjimo ir apmąstymo. Jie -  
tautinės ideologijos akcentai ir 
kelrodžiai ženklai.

Valstybės valdymo mecha
nizmui pakeisti pakanka kelių 
mėnesių, pakelti ekonomiką -  
kelių metų, o išugdyti ir sutelkti 
tautiškai susipratusią pilietinę 
visuomenę reikia dešimtmečių. 
Tačiau, žinant koks nelengvas 
ir ilgos trukmės darbas laukia, 
jo reikia imtis nedelsiant.

Prezidento paskata tauti
niam ir patriotiniam ugdymui 
neturi likti be pėdsako.

Jeigu dalis komisarų nepri
tartų Lietuvai nepalankioms 
išvadoms, tuomet mūsų šalis 
išsaugotų bent jau  teorines 
galimybes kitąmet įsivesti eurą.

Dienraščio šaltinių teigimu, 
kai kurie komisarai vis dėlto 
vengia tokio balsavimo, nes 
nenori atsakinėti į pakankamai 
nepatogius klausimus, kuriuos 
pateikia Lietuvos atstovai.

Beje, D.Grybauskaitė taip 
pat yra atsidūrusi dviprasmiš
koje situacijoje. Lietuvos atsto
vai labai norėtų, kad D.Gry- 
bauskaitė paskatintų EK narius 
balsuoti dėl teigiam ų mūsų 
šaliai išvadų. Tačiau D.Gry- 
bauskaitė negali aklai ginti 
Lietuvos pozicijų - ji yra atsa
kinga už visos ES finansinį 
programavimą ir biudžetą, o ne 
už mūsų šalies reikalus.

Jeigu EK išvados vis dėlto 
išliks griežtos, tada Lietuva gali 
tikėtis palankesnės ES ekono
mikos ir finansų ministrų ta
rybos (ECOFIN) pozicijos.

ECOFIN nariai susitiks 
birželio pradžioje. Posėdyje 
ministrai, pareikšdam i savo 
nuomonę apie EK ataskaitą ir 
Lietuvos pasirengimą įsivesti 
eurą, gali pasiūlyti šį klausimą 
svarstyti ES vadovams birželio 
viduryje. Ar tai bus padaryta, 
daugiausia priklauso nuo mūsų 
šalies Finansų m inisterijos 
pastangų.

Kovo m ėnesį L ietuvoje 
vidutinė metinė infliacija siekė 
2.7%, o Mastrichto kriterijus 
buvo šiek tiek didesnis nei 2.6 
%. Visus kitus kandidatėms į 
euro zoną keliamus reikalavi
mus Lietuva atitinka. LGITIC

ES PLĖTRA YRA SVARBI BENDRIJOS ATEIČIAI
Užsienio reikalų ministro 

Antano Valionio nuomone, 
vienas svarbiausių procesų 
Europos Sąjungos ateičiai yra 
Bendrijos plėtra.

"N ereikia užverti suar
tėjimo su ES kelių nė vienam 
kaimyniniam europiniam re
gionui ar valstybei. Vienodai 
atsakingai į demokratinę pa
žangą, reformų vykdymą ir 
stabilum o kūrim ą turėtume 
žiūrėti tiek  Vakarų B alka
nuose, tiek Rytų kaim ynys
tėje", - gegužės 19 d. Vilniuje 
vykstančioje apskritojo stalo 
diskusijoje "Europos Sąjungos 
ateitis ir svarbiausi iššūkiai 
E uropai ir  L ietuvai"  sakė 
A.Valionis.

Pasak jo, šių šalių laukia 
ilgas ir sunkus pasiruošimas, 
tačiau svarbu, kad jos būtų 
skatinamos vykdyti reformas, 
turėtų tam stiprų stimulą.

"Manau, kas šiame kon
tekste Lietuva ir toliau turi 
imtis lyderės vaidmens, kuris 
leistų tęsti ES plėtrą, įtvirtinti 
demokratijos vertybes tiek ES

AR DARBO PARTIJOS NEFINANSUOJA 
RUSIJOS SPECTARNYBOS?

Kol prokurorai aiškinasi, ar 
didžiausios parlamentinės Dar
bo partijos (DP) vadovai negau
davo vadinamojo "atkato" už 
padėtą gauti Europos sąjungos 
paramą, Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) tiria, ar į 
šios partijos kasas neplaukė ir 
Rusijos specialiųjų tarnybų pi
nigai. Kaip gegužės 19 d. pra
nešė LNK televizijos žinios 
VSD tiria įtarimus, kad Darbo 
partiją pasiekdavo milžiniškos 
lėšos iš užsienio.

Saugumo pareigūnai tiria, ar 
partija nebuvo finansuojama 
per su Rusijos slaptosiomis 
tarnybomis susijusias ofšori- 
nes bendroves.

Neoficialiomis žiniomis, 
pareigūnai dom isi Rusijos 
verslininkais Jakov Goldovski, 
Dmitrij Buriak ir Michail Cior- 
nij. Anot LNK žinių, saugu
miečių akiratyje atsidūrę vers
lin inkai esą lankėsi ir  pas 
premjerą Algirdą Brazauską.

D.Buriak į Lietuvą bandė 
atvesti m ažai kam žinom ą 
Austrijoje registruotą bendrovę 
"Baltic Holding". Ją domino 
galimybė įsigyti "Mažeikių 
naftą".

D.Buriak samdžiusi "Baltic 
Holding" priklauso tiems pa
tiem s savininkam s kaip ir 
pajūryje esanti chemijos ga
mykla gaminanti polietileno 
(PET) tarą. D.Buriak taip pat 
yra vienas iš Vilniaus pramogų 
ir sporto rūmų "Forum palace" 
savininkų.

J.Goldovski siejamas su 
K rem liaus valdom u "G az
prom" koncernu, vadovavo 
vienai jo įmonei.

D arbo partijos atstovas

rytuose, tiek pietuose", - kal
bėjo ministras, pridūręs, jog 
L ie tuva  rem ia to lesnę ES 
"atvirų durų" politiką.

Pažym ėjęs, jog  poreikis 
rasti būdų tęsti Europos integ
racijos projektą yra akivaiz
dus, ministras sakė, kad didė
jantis ES konstituciją ratifika
vusių šalių skaičius įrodo šios 
sutarties svarbą tolesnei Euro
pos ateičiai.

Sutarties dėl Konstitucijos 
Europai ratifikavimas žlugo po 
to, kai pernai gegužės 29 dieną 
prancūzai, o birželio 1 dieną 
olandai atmetė kelis metus 
rengtą ir 2004 metų pabaigoje 
Romoje pasirašytą ES konsti
tucijos projektą.

Kad ES konstitucija įsiga
liotų, ją  turi ratifikuoti visos 
25-ios Bendrijos narės.

R atifikavim o procedūra 
buvo pratęsta, kai šią savaitę 
dokumentui pritarė Estija.

Lietuva ES konstitucinę 
sutartį ratifikavo 2004-ųjų lap
kritį. Ji tapo pirmąja tai pada
riusia ES valstybe.

Vyriausybėje vidaus reikalų 
ministras Gintaras Furmana- 
vičius LNK tvirtino šių versli
ninkų nepažįstantis.

Galimą DP finansavimą iš 
užsienio tiria VSD pareigūnai. 
Prokurorai teigia apie šį tyrimą 
neturį išsamios informacijos.

Aukšti Generalinės proku
ratūros pareigūnai užsimena, 
kad su "Gazprom" siejami Ru
sijos verslininkai jų  akiratyje 
buvo atsidūrę ir anksčiau, ti
riant kitas bylas.

Generalinės prokuratūros 
pareigūnai gegužės 19 d. po 
pietų atliko kratą Darbo partijos 
būstinėje, esančioje Ankštojoje 
gatvėje, Vilniuje.

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasaitis 
patvirtino, kad kratos metu bu
vo ketinama paimti buhalte
rinės apskaitos dokumentus.

Prieš trejus metus pradėtas 
ikiteisminis tyrimas prokurorus 
atvedė prie Darbo partijos ve
damos buhalterinės apskaitos.

Pasak prokurorų, iš 2003- 
siais pradėto ikiteisminio tyri
mo dėl įmonės "Šilų paukšty
nas" ir  buvusių ES param ą 
skirstančios Nacionalinės mo
kėjimo agentūros tarnautojų 
veiklos buvo gauti duomenys 
apie galimus pažeidimus tvar
kant buhalterinę apskaitą ir 
kitose įm onėse bei organi
zacijose.

"Taigi, analizuojant gautus 
duomenis, tiriamos ir galimos 
šių pažeidimų sąsajos su Darbo 
partijos būstinėje vedama fi
nansine apskaita", - spaudos 
konferencijo je penktadienį 
sakė generalinio prokuroro 
pavaduotojas Gintaras Jasaitis.

Diskusijoje pasakytoje kal
boje A.Valionis taip pat siūlė 
svarstyti, kuriose srityse dabar
tinė ES struktūra neleidžia 
tinkamai įgyvendinti Lietuvos 
interesų, kaip siekti sustiprinti 
ES užsienio politiką ir kaip 
išlaikyti įtaką ją  nustatant.

"Šioje laisvoje diskusijoje 
turime progą apsvarstyti, kaip 
įveikti po ES plėtros atsira
dusią baim ę ir kokiu būdu 
padėti tam tikroms ES šalims 
atsikratyti negatyvių stereo
tipų", - kalbėjo ministras.

Apskirtojo stalo diskusijoje 
dalyvauja Lietuvos diploma
tinių atstovybių vadovai, Lie
tuvos valstybės institucijų , 
akademinės bendruomenės, 
diplomatinio korpuso ir žinia- 
sklaidos atstovai. Pranešimus 
diskusijoje skaito Karo aka
dem ijos P o litikos m okslų  
katedros vedėjas Gediminas 
Vitkus, S trateginių studijų 
cento d irek torius E gidijus 
Motieka, Lietuvos nuolatinis 
atstovas ES am basadorius 
Rytis Martikonis. LGITIC

EK PATVIRTINO 
815 MILIJONŲ PARAMĄ

Europos Komisija (EK), 
išanalizavusi Valstybės kontro
lės atlikto audito ataskaitą, 
teigiamai įvertino Nacionalinės 
mokėjimo agentūros (NMA) 
prie Žemės ūkio ministerijos 
pateiktas praėjusių metų fi
nansines ataskaitas. EK ofi
cialiai patvirtino beveik 815 
mln. litų vertės NMA išlaidas, 
susijusias su Europos žemės 
ūkio orientavimo bei garantijų 
fondo (EŽŪOGF) garantijų 
skyriaus finansuojamomis iš
laidom is 2005 finansiniais 
metais. Jokių finansinių pataisų 
2005 metais Lietuvai nebuvo 
pritaikyta, rašo dienraštis Lie
tuvos rytas.

"Šis sprendimas reiškia, kad 
agentūros įgyvendinamas pa
ramos administravimas iš es
mės atitinka ES teisės aktus, o 
mūsų pateiktos finansinės ata
skaitos teisingos, išsamios ir 
tikslios", - sakė NMA direkto
riaus pavaduotojas Vitas Lopi
nys. Per EŽŪOGF garantijų 
skyrių yra finansuojamos Kai
mo plėtros 2004-2006 metų 
plano (KPP) paramos priemo
nės, intervencinės priemonės, 
eksporto subsidijos, tiesioginės 
išmokos, NMA administruoja
mos kvotos ir kitos paramos 
priemonės - tai yra 91 proc. 
Lietuvos kaim o plėtrai bei 
žemės ūkiui skiriamos paramos 
lėšų. LGITIC

Šį tyrimą atlieka Generalinė 
prokuratūra kartu su Krimina
linės policijos biuru, Specialių
jų  tyrimų tarnyba, Valstybės 
saugumo departamentu ir Fi
nansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba. LGITIC

http://www.president.lt
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Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus ir Lietuvių 
Saulių sąjungos užsienyje vadas Mykolas Abarius šaulių metiniame 
suvažiavime Čikagoje. Z. Degučio nuotr.

KARIUOMENE NEGALI IŠMINUOTI ŽALIOSIOS GIRIOS

LIETUVOJE TRADICIŠKAI MINIMA 
KARIUOMENES IR VISUOMENES 

VIENYBES DIENA
Lietuvoje gegužės 21 d. 

buvo minima Partizanų pa
gerbimo, kariuomenės ir vi
suomenės vienybės diena. Šia 
proga visoje Lietuvoje vyko 
šven tin ia i reng in iai. Kaip 
pranešė KAM, Vilniuje m i
nėjimas prasidėjo mišiomis už 
Lietuvos partizanus ir laisvės 
gynėjus.

Lietuvos kariuomenės Šv. 
Ignoto bažnyčioje aukoja
mose mišiose dalyvavo pre
zidentas Valdas A dam kus, 
krašto  apsaugos m inistras 
Gediminas Kirkilas, Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Valdas Tutkus, kiti 
k rašto  apsaugos sistem os 
civilinės ir karinės vadovybės 
atstovai.

Vėliau aikštėje prie Krašto 
apsaugos m inisterijos vyko 
iškilminga partizanų pager
bimo ceremonija - buvo pa
k e lta  L ie tuvos va lstyb inė  
vėliava ir pristatytos partizanų 
vėliavos, tylos minute ir karių 
salvėmis pagerbti žuvusieji už 
tėvynės laisvę, dedamos gėlės 
prie partizanų vado generolo 
Jono Žemaičio paminklo.

Gegužės 21 d. popietę vil
niečiai ir miesto svečiai buvo 
kviečiami į Kariuomenės ir 
visuomenės vienybės šventę 
V ingio parke. Č ia išaugo 
karinis palapinių miestelis, 
svečiams buvo rodomos gink
luotės ir technikos ekspo
z ic ijo s , ve ikė  fo to g ra fijų  
paroda L ietuvos karių  da
lyvavimo tarptautinėse m i

sijose tem a, taip pat vyko 
įvairios varžybos, buvo ve
žiojam a karinėm is m ašino
mis, norintieji galėjo išmėgin
ti savo jėgas specialiai įreng
tame kliūčių ruože.

Renginio metu galima bu
vo stebėti lengvųjų lėktuvų 
ak ro b a tin iu s  sk rydž iu s ir 
parašiutininkų šuolius.

Anot pranešimo, išskirtine 
šių metų renginio puošmena 
tapo karinių orkestrų pasiro
dymas. Šeši Lietuvos kariniai 
orkestrai ir Estijos gynybos 
pajėgų orkestras surengė kon
certą po atviru dangum Vingio 
parko estradoje. Koncertas 
baigėsi fejerverkais.

Partizanų pagerbimo, ka
riuom enės ir v isuom enės 
diena taip pat buvo minima 
Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir 
kituose Lietuvos miestuose - 
buvo organizuojamos gink
luotės ir technikos parodos, 
kariški atrakcionai, sporto 
varžybos, vyko karinių or
kestrų, liaudies meno kolek
tyvų ir šiuolaikinės muzikos 
atlikėjų koncertai.

Partizanų pagerbimo, ka
riuomenės ir visuomenės die
nos tradicijos susijusios su 
Lietuvoje gyvavusia Kariuo
menės ir visuomenės susiar
tinimo diena.

P irm ą k artą  šią  šventę  
nuspręsta surengti 1935 me
tais, treč ią jį m ėnesio sek 
madienį. Šventė buvo orga
n izuojam a iki 1938 m etų, 
vėliau ją  pakeitė ištisus metus

A ntrojo pasaulinio karo 
sprogmenų ir amunicijos nu
sėta Žaliosios giria Vilkaviškio 
rajone - tik mažas lopinėlis, 
palyginti su pavojingais ob
jektais užterštais dešimtimis 
tūkstančių hektarų Lietuvoje, 
kuriems išminuoti kariuomenė 
neturi pajėgumų. Tai teigia 
kariuomenės specialistai, ko
mentuodami galimybes išmi
nuoti 144 hektarų ploto Žalio
sios girią, ko iš kariškių pa
staruoju metu reikalauja vietos 
gyventojai ir politikai.

Kaip sakė Inžinerijos bata
liono štabo viršininkas majoras 
Arūnas Dzidzevičius, Lietuvos 
savivaldybės deklaravo maž
daug 24 tūkstančių hektarų 
plotą, kuris galimai užterštas 
Antrojo pasaulinio karo sprog
menų ir amunicijos.

"Lietuvoje yra ne vien Ža
liosios giria, ji tik lašas jūroje. 
Pavyzdžiui, Kaišiadorių rajo
no Žaslių geležinkelio stotis, 
kurios apylinkėse - ypač dide
lis užterštumas sprogmenimis. 
Išm inuotojai ten dirba kas
met", - sakė A.Dzidzevičius.

Jo teigimu, Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Alytuje ir Taura
gėje dislokuotos septynios 
išminuotojų komandos dirba 
maksimaliu pajėgumu, kas
dien gauna iki 20-ies iškvieti
mų dėl pavojingų radinių. Vi
dutiniškai per dieną 2005- 
aisiais Išminavimo kuopa gau
davo po 3 iškvietimus ir kariai, 
nuvykę į vietą, sunaikindavo 
vidutiniškai apie 2-3 sprog
menis.

v isoje L ietuvoje vykstanti 
G inklų fondo akcija - lėšų 
rink im as kariuom enei p a 
remti.

Pagrindinės šventės iškil
mės vykdavo laikinojoje sos
tinėje Kaune - bažnyčiose 
būdavo pamaldos su tai dienai 
skirtais pamokslais, pagrindi
nėmis Kauno gatvėm is nu
sidriekdavo šventinės kariuo
menės ir visuomenės eisenos, 
pasirodydavo kariai, buvo 
dem onstruojam a technika, 
no rin tie ji galėjo  išbandyti 
ginklus, žmonės buvo vai
šinami kareiviška koše.

1993 metais sumanymas 
atgaivinti šventę kilo Vytauto 
D idžio jo  karo  m uzieju i ir 
tuometiniam Krašto apsaugos 
ministerijos Sporto ir kultūros 
poskyrio viršininkui Leibai 
Ritvui. Idėjai sulaukus plataus 
pritarimo, tais pačiais metais 
įvyko pirmoji po nepriklau
somybės atkūrim o K ariuo
menės ir visuom enės suar
tėjimo šventė. Vėliau šventė 
buvo pervadin ta į Partiza
nų pagerbimo, kariuomenės 
ir visuomenės vienybės die
ną.

LGĮTIC

Be skubių iškvietimų, pra
ėjusiais metais Inžinerijos ba
taliono išm inuotojai vykdė 
planinius šaudmenų neutrali
zavimo darbus Kazlų Rūdos 
poligone, taip pat planinius iš
minavimo darbus Berčiūnų- 
Daukniūnų žvyro ir smėlio 
karjere Panevėžio rajone, Vil
niaus rajone išminavo Šv. Mer
gelės Marijos Ėmimo į dangų 
ir Šv. Onos bažnyčias.

Iš viso per praėjusius metus 
Inžinerijos bataliono kariai 
Lietuvoje sunaikino 2,5 tūkst. 
įvairių tipų ir kalibrų standar
tinių sprogstamųjų užtaisų: 
artilerijos sviedinių, rankinių 
granatų, reaktyvinių sviedinių, 
jūrinių, prieštankinių, mino
svaidžio minų, aviacinių bom
bų, povamzdinių granatų, kitų 
užtaisų, šovinių.

Be to, majoro A.Dzidzevi- 
čiaus teigimu, Inžinerijos ba
taliono Išminavimo kuopos 
kariai deleguoti į Lietuvos 
vadovau jam ą A fgan istano  
Goro provincijos atkūrimo 
grupę, aptarnauja Lietuvos 
kariuom enės ir tarptautines 
pratybas poligonuose. "Turi
mų žmogiškų išteklių pakanka 
tik operatyviniam reagavimui, 
bet jokiu būdu ne ištisiniam 
terito rijos išm inavim ui", - 
konstatavo jis.

Karininko teigimu, tik pa
tikrinti, o ne išminuoti vieno 
aro plotą vienam kariui užtrun
ka vieną dieną, o Žaliosios 
girioje - šimtai hektarų. Be to, 
girioje itin tanki augmenija, 
smarkiai apsunkinanti įvairių 
priem onių ir technikos pa-

SEIMAS TURI SVARSTYTI PASITIKĖJIMO 
VYRIAUSYBE KLAUSIMĄ

Žinios apie prokurorų at
liekamus tyrimus susijusius su 
Darbo partija, apklausos ir kra
tos šios partijos būstinėje tik 
patvirtina būtinybę jau arti
miausiu metu Seime svarstyti 
pasitikėjimo dabartine prem
jero Algirdo Brazausko Vyriau
sybe klausimą. Tai sako Seimo 
opozicijos vadovas konserva
torių vadovas Andrius Kubi
lius. Pasak jo, DP nariai turėtų 
pagalvoti apie ateitį ir kuo grei
čiau išsiskirstyti, kol nepaaiš
kėjo naujų juos kompromituo
jančių faktų.

Prieš trejus metus pradėtas 
ikiteisminis tyrimas prokurorus 
atvedė prie Darbo partijos ve
damos buhalterinės apskaitos.

Pasak prokurorų, iš 2003- 
siais pradėto ikiteisminio tyri
mo dėl įmonės "Šilų paukšty
nas" ir buvusių ES param ą 
skirstančios Nacionalinės mo
kėjimo agentūros tarnautojų 
veiklos buvo gauti duomenys 
apie galimus pažeidimus tvar
kant buhalterinę apskaitą ir 
kitose įmonėse bei organiza
cijose. Tiriamos ir galimos šių 
pažeidimų sąsajos su Darbo

naudojimą.
"Daugelyje užsienio vals

tybių sprogmenimis užterštų 
vietų ištisinis išminavimas - ne 
kariuomenės, o visos valstybės 
problema, tuos darbus pagal 
užsakymą atlieka pusiau vals
tybinės arba privačios bendro
vės. Tačiau šios paslaugos 
labai brangios, pavyzdžiui, 
K roatijoje vieno aro ploto 
išminavimas kainuoja 250 JAV 
dolerių", - pasakojo majoras 
A.Dzidzevičius.

Lietuvoje kol kas nėra pri
vačių išminavimo specialistų.

Ištisinį Žaliosios girios te
rito rijo s  nuo nesprogusių  
sprogstamųjų užtaisų valymą 
kariai atliko 2003 m. balan- 
džio-spalio mėn. Per šią ope
raciją kariai surado ir sunai
kino beveik 200 įvairių sprog
menų, išvalė beveik 2 hektarus 
teritorijos.

Seimo narys Algirdas Iva
nauskas raštu kreipėsi į krašto 
apsaugos ministrą Gediminą 
Kirkilą dėl Žaliosios girios 
išvalym o nuo sprogm enų. 
Būgštaudamas dėl grėsmės, 
kylančios žmonėms, gyvenan
tiems ir dirbantiems aplink 
Žaliosios girią, parlamentaras 
prašo ministrą spręsti šį klau
simą, apsvarsčius galimybes, 
sudaryti Žaliosios girios išmi
navimo grafiką ir imtis darbų, 
kad žmonėms nereikėtų gy
ven ti nuo latin io  pavojaus 
zonoje. Sprogmenų šioje vie
tovėje ypač daug pastebima 
šiemet, kai po žiemos išeinant 
įšalui dalis karo palikimo iš
kyla paviršiun. LGĮTIC

partijos būstinėje vedama fi
nansine apskaita.

Iš valdančiosios daugumos 
į opoziciją neseniai pasitrauku
sios Naujosios sąjungos vado
vas Artūras Paulauskas teigia, 
jog apie tolimesnę savo veiklą 
ir galimybes dirbti kartu su Dar
bo partija pirmiausia turi susi
mąstyti dabartinės koalicijos 
narės - socialdemokratai, vals
tiečiai liaudininkai ir prie val
dančiųjų žadantys prisijungti 
"pilietininkai". "Girdint naujau
sias žinias apie atliekamus 
tyrimus kyla klausimas, ar tos 
partijos - socialdemokratai, 
V.Muntiano vadovaujama Pi
lietinės demokratijos partija 
nemato, kad jų buvimas koali
cijoje su Darbo partija daro žalą 
ne tik jiems, bet ir visai vals
tybei", - sakė A.Paulauskas.

Socialliberalų vadovas tei
gė, jog svarstant dabartinės Vy
riausybės "nuvertimo" galimy
bę būtina gerai pasiruošti, t.y. 
numatyti galimą alternatyvą 
dabartinei koalicijai. "Būtina 
rimtai pasiruošti ir jei grius Vy
riausybė reikia turėti bent kon
tūrus naujos Vyriausybės". LRT
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VYTAUTO APYGARDOS PARTIZANŲ VADOVYBĖS ŽŪTIS
1951 m. partizanų ginkluo

tasis pasipriešinimas Lietuvoje 
blėso. Nors Vytauto apygarda 
karinių veiksmų nebevykdė, 
tačiau dirbo platų agitacinį 
darbą. Partizanai, palaikydami 
viltį ir moralinį kovingumą, 
leido laikraštį “Sutemų ke
leivis”.

Čekistai ėmėsi visų priemo
nių likviduoti Vytauto apygar
dos vadovybę. 1951 m. vasario 
9 d. Lietuvos SSR MGB 2 N 
valdybos grupė, kuriai vado
vavo 2 N valdybos viršininkas 
plk. Počkajus, suėmė partizanų 
štabo ryšininkę Bulkienę. Ji po 
ilgo tardym o ir specialaus 
“apdorojimo” papasakojo apie 
kitą štabo ryšininkę Vasiulytę- 
Aguonėlę. Vasiulytė buvo slap
ta suimta ir tardyta, papasakojo 
apie ryšius su “banditais” . 
Čekistinės karinės operacijos 
metu buvo nukauti Vytauto 
apyg. partizanų štabo viršinin
kas. Pakštas ir štabo narys A. 
Bulka. Gyvas paimtas Juozas 
Bulka-Skrajūnas buvo užver
buotas čekistų. Sudaryta spe
cialioji agentų smogikų grupė, 
vadovaujama Lietuvos SSR 
MGB 2 N valdybos 2 skyriaus 
vyresniojo operatyvinio įgalio
tinio ltn. Staškevičiaus, daly
vaujant Skrajūnui, per ryši
ninkus perdavė laiškus Vytauto 
apyg. vadui Baliui Vaičėnui- 
Pavasariui ir kitiems apygardos 
vadams, kviesdama susitikti ir 
aptarti tolimesnius kovos veiks
mus. Laiškuose buvo nurodyta, 
kad susitikimas įvyks 1951 m. 
balandžio 11 d. ryšininko Urbo
no sodyboje. Specialioji smogi
kų grupė buvo gerai pasiruošusi 
likvidavimo planui.

Į susitikimą Pavasaris atėjo

lydimas keturių partizanų: Ser- 
no, Čigono, Paparčio ir Tėvo. 
Susitikę nutarė vykti į Strazdų 
kaimą, pas rėmėją Juozą Čibirą. 
Pakeliui p risidėjo  dar trys 
partizanai. Kaip papasakojo 
partizanas Vaclovas Mikalai- 
čiukas-Sakalas, jis taip pat buvo 
gavęs laišką, kviečiantį į susi
tikim ą. Jam  laiškas sukėlė 
įtarimą. Be to, išvakarėse matė, 
kaip karinės m ašinos vežė 
kareivius, kurie pam iškėje 
išlipdavo ir dingdavo miške. 
Mikalaičiukas pasakojo, kad 
Strazdų kaime J. Čibiro sody
bos teritoriją buvo okupavusi 
kariuomenė, bet jis neturėjo 
galimybės pranešti partiza
nams. Jis girdėjo šūvius, matė 
gaisro pašvaistę.

Susirinkę vakarienės pas 
Juozą Čibirą agentai smogikai, 
m atydami gerai ginkluotus 
partizanus, nedrįso pradėti ope
racijos ir tik išėję į kiemą ati
dengė ugnį. Partizanai, supratę 
išdavystę ir matydami, kad 
prasiveržti iš apsupties nėra 
jokios vilties, sugulę kieme 
atsišaudė. Smogikai susišaudy
mo metu padegė tvartą. Partiza
nai kovėsi ir visi septyni žuvo. 
Kaip pasakojo  šeim ininkų 
duktė, Balys Vaičėnas-Pavasa- 
ris nakties glūdum oje kaip 
protestą okupantams ir kaip 
atsisveikinimą savo 35-ajam 
pavasariui, uždainavo mėgiamą 
dainą “Tu pavasari malonus, tu 
pavasari gražus...” Okupantų 
kulkos suvarpė jų  kūnus, bet 
laisvės idėjos, Tėvynės meilės 
nužudyti negalėjo.

Žuvo Vytauto apyg. vadas, 
Kalnų sr. vado pirmasis pavad. 
Balys Vaičėnas-Pavasaris, Lo
kio rinkt. vadas Vladas Juoza

pavičius-Papartis, Lokio rinkt. 
kuopos vadas Jonas Čiučelis- 
Tėvas, Džiugo rajono Lokio 
rinkt. štabo darbuotojas Vy
tautas Dručkus-Šernas, Džiugo 
r. rinkt. vadas Alfredas Gar- 
nelis-Čigonas, Laisvės kuopos 
vado pavaduotojas Šventosios 
štabo narys Juozas Sidaravi- 
čius-Sakalas, Lokio rinkt. 
Šventosios brigados narys 
Jeronimas Bulka-Gintaras.

Per kautynes žuvo namo 
šeimininkas Juozas Čibiras. 
Čekistai nušovė seną močiutę, 
peršovė dešimtmetį berniuką. 
Smogikas “Sakalas” nušovė 
sužeistą nėščią Pauliną Čibi- 
rienę.

Lietuvos SSR MGB 2 N 
valdybos viršininko plk. Počka- 
jaus pranešime nurodoma, kad 
per susišaudymą sužeisti Lietu
vos SSR MGB 2 N valdybos 
2-ojo skyriaus vyresnysis ope
ratyvinis įgaliotinis ltn. Staške
vičius ir agentas smogikas 
“Aras”.

Taip žuvo vienas iš tauriau
sių krikščioniškos moralės par
tizanų vadų. V. Vaičėnas, kuris 
vienas iš pirmųjų organizavo ir 
beveik septynerius metus vedė 
garbingą išsivadavimo kovą 
šiaurės rytų Lietuvoje, taip pat 
ir Latvijos Aknistos, Jekabpilio, 
Ilukstės rajonuose. Kovėsi va
dovaudamasis šūkiu “Už Dievą 
ir Tėvynę”.

Balandžio 10 d. Utenos r. 
Strazdų k. Buvo paminėtos 55- 
osios Vytauto apygardos vado
vybės žūties metinės. Obelių 
istorijos muziejuje atidaryta 
minėjimui skirta Mykolo Dir
sės tapybos paroda.

Andrius Druckus
Tremtinys 2006m. balandžio 13 d.

jiJV^TĖJYHE M t M  
PJDVVRIU ŽfMEj 
RūEITlEE SŪHŪ

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius 
kalba Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos suvažiavime Čikagoje.

Vytauto Jasineviciaus nuotr.

“Los A ngeles L ietuvių  
Bendruomenes valdyba šir
dingai dėkoja Lietuvių fondui 
už suteiktą 300 dolerių paramą 
mūsų apylinkės lietuviškai 
veiklai. Lietuvių fondo parama 
mums yra labai svarbi puo
selėjant lietuvių kultūrą ir ben
d rav im ą ...” -  rašo  D arius 
Udrys. Kviečiame visus per 
Lietuvių fondą prisidėti prie 
Lietuviškos veiklos paramos 
čia, Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

Argentinos Lietuvių Jau

nimo Sąjungos vardu už para
mą dėkoja Juan Ignacio Four- 
ment Kalvelis. Jis džiaugiasi, 
kad LF paramos dėka jaunuo
liai turi galim ybę išm okti 
lietuvių kalbą, bendrauti lie
tuviškose organizacijose, reng
ti Jaun im o suvažiav im us. 
Kviečiame visus, norinčius 
remti lietuviškas organizacijas, 
jungtis į Lietuvių fondo šeimą. 
Mūsų adresas: 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616.

LF inf.

GLORIA VICTIS
A. Randamonis

“Trimitas” 1936 m. birželio 11 d.

I.
1. Pirmos kautynes.

Vadas pats nežinojo, kodėl 
jis šiąnakt negalėjo užmigti. 
Gal pušys ošė per smarkiai, gal 
sausos šakelės per dažnai lūžo, 
gal dienos nuovargis dar nenu
siramino? Vadas visiems liepė 
ramiai miegoti, tik pats sau to 
įsakyti nesugebėjo. Maskoliai 
dar toli. Jų jėgos išblaškytos. 
Bus galima jas naikinti iš eilės. 
Vilniaus štabo planas vykdo
mas be kliūčių. Stovykloje visi 
sveiki. Vakare vėl keli nauji 
būriai prie partijos prisidėjo. Ir 
tas mažutis, ir tas prašė nevaryti 
namo. Puikus bus karys! Karš
tas, drausmingas, matyti, pro
tingas. Reikės jis panaudoti 
žvalgybai. Juk vaikas ir moteris 
daugiau kartais sužino negu 
gudruolis, net negu žydas. -  
Kodėl tos pušys taip įsisiūbavo, 
net kamienai stena? Kodėl taip

ilgai neaušta?
Vadas energingu judesiu

atskleidė palapinę ir išėjo lauk.
Ramiai mėnesienoje ilsėjosi 

sukilėlių stovykla. Buvo drėgna 
ir šilta. Tarp medžių išsitiesę ir 
susiraitę gulėjo jauni ir jau 
barzdoti vyrai. Dažnas jų  laikė 
ginklą rankoj. Dievaž, koki tie 
mūsų ginklai! -  pagalvojo 
vadas. Ar tai ne juokai, su 
peiliais ir kastuvais, dalgiais ir 
medžiokliniais šautuvais pulti 
patrankas, pulti Rusiją? -  Sako,
Klaipėdoje jau laukia laivas su 
belginiais ginklais, tik kaip prie 
jo  prisimušti? Liepojon esą 
plaukia kitas, prancūzų siųstas. 
Ar tai nebus šaukštas po piet? 
Rusai prie jų mūs neprileis ir 
iššaudys pagalbos belaukian
čius, kaip kurapkas. -  Vadas 
silpnai tikėjo į tai, ką jis kitiems 
įkalbinėjo. Senas karys pasi-

tikėjo tik raumenimis ir durtu
vais. Kulkas tik dabar jis pradė
jo gerbti, kada kareiviai vien 
ugnimi iš tolo prie savęs nepri
sileisdavo jo  dalgininkų.

Vadas atsargiai žingsniuoja 
tarp m iegančių. Daugumas 
saldžiai knarkia, kas balną, kas 
kelmą, o kas ir kumštį pasidėjęs 
po galva. Bet tūli nerimauja, 
kalbasi, vaitoja, verkia. Ir tas 
mažas guli išsiblaškęs, bene 
karščiuoja, jo lūpos mini ma
mos v a rd ą .  Reikės gydytojui 
liepti apžiūrėti. -  Atokiau ga
nosi arkliai. Vadą pažino jo  
Astra. Tyliai suprunkštė ir pra
dėjo kasytis. Buvo taip šviesu, 
kad lengvai buvo galima arklius 
suskaičiuoti. Tik staiga už 
krūmų švystelėjo asmuo.

- Kas eina?
- Savas.
- Kas savas?
- Vytis.
Kiek snūstelėjęs ir dabar 

pabudęs sargybinis vadą pa
gerbė ginklu.

- Ar toliau dar kas stovi?
-Stovi Pomarnackis-Povas

ir dar toliau -  Kuleša-Kėkštas.

-Jau pasikeitė sargyba?
- Jau senai.
Pom arnackis m iegojo. Į 

medį atsilošęs sėdėjo kepurę 
ant akių užvožęs. Tai buvo 
labai jaunas, vos pūkais bepra- 
dedančia užaugti viršutine 
lūpa, mamos lepinys. Vadui jo 
pagailo, ir jo  net nepažadinęs, 
nuėjo toliau. Giria čia buvo 
tankesnė ir Kulešos nebuvo 
matyti. Vadas sutartu būdu 
sušvilpė. Atsakė Kėkšto krak- 
šėjimas. Kuleša atraportavo, 
kad be kelių stirnų nieko gyvo 
nėra pastebėjęs. -  “Viena tokia 
didelė, matyti riebi, galėjau 
šauti, tik stovyklos bijojau 
žadinti”.

- Medžioklei gaila parako. 
Sulauksime vertingesnių tai
kinių, - pasakė vadas reikš
mingai ir nuėjo tikrinti sargybų 
iš kitos stovyklos pusės. Grįž
tant mėnulis matomai pradėjo 
blėsti. Kažin kur toli, už miško, 
aušo. Č iulbėjo  ry tm etin iai 
paukščiai.

Kai vadas antrą kartą išėjo 
iš savo palapinės, gyvenimas 
stovykloje virte virė. Užu-

bališkiai valė šautuvus, pagi- 
riškiai šveitė ir galando kardus, 
kai kas siuvo dainuodamas, 
kitas prausės, eiliniai virėjai 
laužus kūrė. Šeimininko akis 
visa matė, visa užgyrė, tik jai 
nepatiko daugumo nerūpes
tingumas.

- It maži vaikai. Jų nuotaika 
pareina nuo oro. Giedra -  ir 
visi linksmi. Dargana -v is i 
paniurę. Geri berniokai, bet 
jiems visiems dar labai toli ligi 
tikros kariuomenės! Pradėsi 
juos barti, mokyti, mankštyti, 
bausti, bematant išsibėgios, 
pradėsi girti -  visiškai pasileis. 
-  Kur tas mano “mažutis”, kur 
tas mano radinys?

Mažučio ilgai ieškoti nete
ko. Jis sukinėjosi visur, steng
damasis būti naudingas. Virė
jams sunešė sausų šakų, at
rinkdamas drėgnus lapus ir 
šiukšles, kad nebūtų matyti 
viršum medžių baltų vandens 
garų. Sukilėliui, kuriam skau
dėjo ranką, iššveitė  batus. 
Suvarė išsibėgiojusius arklius 
vienon krūvon.

(Bus daugiau)
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L O S  A N G E L E S ,  CA

LOS ANGELES 
“LIETUVOS DUKTERYS” 

ŠELPIA LIETUVOS 
VARGUOLIUS

Los Angeles lietuvių tel
k in io  “D uk terys” suruošė 
pavasario balių gegužės 7 d., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Tai yra jau 33-tieji metai, nuo 
kada aktyviai šelpia vargs
tančius lietuvius tėvynėje.

Telkinio balių pradėjo Da
rija  Z aliūna itė -F rancesco , 
pakviesdama pravesti Reginą 
Gasparonienę. Dukterų veik
los pranešime R. Gasparonienė 
išvardino, kad daug siuntinių 
pasiųsta į Lietuvą. Tūkstančiai 
dolerių plaukia padėti vaikams 
ir paliegėliams. Visos kitos 
gėrybės keliauja į L ietuvą 
nepertraukiamai. Šio pobūvio

LIETUVOS VYČIU CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

Lietuvos Vyčių centro val
dybos posėdis vyko š.m. ge
gužės 6 d. Philadelphijoje, Šv. 
Jurgio parapijos patalpose. 
D alyvavo centro valdybos 
nariai iš Connecticut, Illinois, 
Indiana, Massachusetts, M i
chigan, Pennsylvania, New 
Jersey ir New York valstijų. 
Suvažiavimą globojo Phila- 
delphijos Vyčių 3 kuopa, vei
kianti prieš Šv. Jurgio para
pijos.

Susirinkimo pradžioje dva
sios vadas prelatas Juozas 
Anderlonis sukalbėjo maldą, 
pasveikino dalyvius ir palin
kėjo sėkmingo posėdžio. Lie
tuvos Vyčių kuopos vardu 
pasveikino kuopos pirmininkė 
Irene Ozalis. Posėdžiui vado
vavo pirmininkė Agnes Mic- 
kunas. Ji pasveikino centro 
valdybos narius ir svečius.

Kadangi Centro valdyba 
ruoš ir globos ateinantį 93-ąjį 
m etin į suvažiav im ą, daug 
laiko buvo skirta šiam reikalui. 
Yra sudarytas suvažiavim o 
rengim o kom itetas, kuriam 
vadovaus patikėtiniai Mary 
Beth Slakis ir Joseph Stiklius. 
Komiteto sudėtis yra: iždinin
kė ir prieš seimo/suvažiavimo 
išvykos koordinatorė Elena 
Nakrosis, jaunimo koordina
torė Andreja Deksnis, regist
racijos koordinatorė Becky 
Pataki ir ryšininkė su visuo
mene Regina Juškaitė-Švobie- 
nė. Seimo pradinės ir baigian
čios šv. Mišios bus aukojamos 
Marijos, Pasaulio Karalienės 
šventovėje. Ta šventovė buvo 
pastatyta tik su turistų aukomis 
prieš 35 metus. Visomis litur
ginėmis apeigomis rūpinsis 
dvasios vadas prelatas dr. Juo
zas Anderlonis. Kitos įvairios 
pareigos buvo paskirstytos 
pagal suvažiavimo pageida
vimą.

Yra nuspręsta, kad 93-ias 
metinis Lietuvos Vyčių su

metu ji išvardino daug asme
nų, kurie paaukojo tūkstančius 
do lerių  aukų tėvynės l ie 
tuviams.

M eninę program ą atliko 
Los Angeles Dramos sambūrio 
aktoriai: Ema Dovydaitienė, 
A lg im antas Z em aita itis  ir 
Juozas Pupius. Kiekvienas jų 
suteikė k lausytojam s gerų 
įspūdžių, nes programos turi
nys buvo įdomiai paruoštas.

Šeimininkės Antaninos Ul- 
dukienės buvo skaniai paruošti 
pietūs, vynas ir kavutė. Lo
teriją, varžybas ir kitas links
mybes, gerai pravedė Algi
mantas Zemaitaitis.

Los A ngeles “L ietuvos 
dukterys” su šiuo renginiu 
turėjo didelį pasisekimą, daly
vavo pilna salė žmonių. Valio 
Los Angeles “Lietuvos dukte
rims” ! Vytautas Šeštokas

važiavimas/seimas vyks 2006 
m. rugpjūčio  mėn. 3-6 d., 
Grosvenor Resort viešbutyje, 
Orlando, Florida. Registracijos 
kaina suaugusiam -  200 dol. 
(iki 2006 m. birželio 30 d.) ir 
jaunimui (iki 18 metų amžiaus) 
100 dol. Po liepos 1 d. regist
racijos kaina suaugusiam - 230 
dol. ir jaunimui -  115 dol. Prieš 
seimo suvažiavimą, norintiems 
dalyvauti, vyks pilnos dienos 
išvyka į “The Holy Land Ex
perience” , Orlando, Florida. 
Dalyviai stebės seno ir naujo 
testamento įvykius, kuriuos net 
prieš 3 tūkstančius metų, 6 
hektarų dydžio Gyvos Biblijos 
muziejuje. Registracijos kaina 
išvykai yra 45 dol. suaugusiam 
ir 30 dol. jaunimui. Suvažia
vimo planai vyksta gerai ir bus 
daug įdomių staigmenų. Seimo 
rengim o kom itetas kviečia 
visus gausiai dalyvauti suva
žiavime.

Centro valdybos lietuvių 
kalbos ir kultūros komiteto 
p irm ininkė Ju lia  Schroder 
pranešė, kad Lietuvos Vyčiai 
koordinuoja ypatingą šventę/ 
paminėjimą Šiluvos Mergelės 
Marijos koplyčioje, Washing
ton, D.C. Bus švenčiama koply
čios 40 metų gyvavimo sukak
tis. Šv. Mišios jau užprašytos 
2006 m. sekmadienį, spalio 8 
d. 2 v.p.p. Visi vyčiai ir lietuvių 
bendruomenė raginama gausiai 
organizuotis ir dalyvauti šioje 
svarbioje šventėje.

Tolimesnėje posėdžio ei
goje buvo aptarti einam ieji 
re ik a la i, vyko d iskusijo s , 
svarstymai ir nutarimai. Posė
dis baigtas malda, sukalbė
ta pirmininkės Agnes Micku- 
nas.

Šv. Mišias Šv. Jurgio baž
nyčioje aukojo prelatas dr. 
Juozas Anderlonis. Savo pa
m oksle prelatas dr. Juozas 
Anderlonis sveikino centro 
valdybą ir patyrė, kad posėdis

LF metinio suvažiavimo išvakarėse 2006 m. balandžio mėn. 28 d. įvyko pirmasis Lietuvių fondo 
įgaliotinių susipažinimo-pabendravimo vakaras. Įgaliotiniai atstovauja Lietuvių fondą savo apylinkėse, 
aktyviai prisidėdami prie LF naujų narių vajaus ir lėšų telkimo. Pirmoje eil. iš kairės: G.Kamantienė, 
Michigan (Grand Rapids), A.Stasiukevičienė, Floridoje (St. Petersburg), Dalia Puškorienė, Cleveland, 
(Ohio); V. Gedgaudienė, California, (Los Angeles); Dalia Jakienė , Pensylvania, (Philadelphia). Antroje 
eil. R.Steponavičiūtė-Zemaitienė LF Pelno skirstymo pirmininkė, V.Kamantas LF Tarybos pirmininkas, 
V.Kirvelaitis, LF sekretorius, S.Cyvas, LF Valdybos iždininkas, dr. A. Razma, LF Tarybos Garbės 
pirmininkas, V.Vaitkus, LF Valdybos įgaliotinių koordinatorius (baigiantis pareigas, dabar LF kontrolės 
komisijos narys), D.Kojelytė, LF Tarybos narė; S.Anužis, LR Garbės konsulas Michigan, LF Tarybos 
narys; dr. S.Vanagūnas, LF įgaliotinis Arizonoje, L.Misevičius, LF įgaliotinis JAV rytinėje pakrantėje, 
S.Balzekienė, LF Valdybos pirmininkė, K.Ječius, LF Valdybos sekretorius. LF suvažiavime taip pat 
dalyvavo A.Bičkienė, LF įgaliotinė IL valstijoje ir L.Johansonas, LF įgaliotinis Michigan (Union 
Pier, New Buffalo ir Beverley Shores). Eugenijos Misevičienės nuotr.

BEREIKŠMIS ĮGALIOJIMAS
Prisilaikant Ohio valstijos 

statutu, tvarkančiu šioje vals
tijoje inkorporuotas korpora
cijas, 2006.05.07, 12:00 val. 
p.p. Cleveland, Ohio buvo su
šauktas Lithuanian Village, 
Inc. akcininkų (stockholders) 
susirinkimas “Lithuanian Vil
lage” patalpose.

Pagal tarybos pateik tus 
duomenis, dešimt dienų prieš 
susirinkim ą 58% akcininkų 
buvo išsiuntinėti šios korpora
cijos pelno ir nuostolių duome
nys su laišku pranešančiu, kad 
galvojama parduoti šios kor
poracijos nuosavybę -  jos val
domą pastatą. Pastebėtina, kad 
šiame pastate yra įsikūręs ir 
The American-Lithuanian Ci
tizens Club, vadovaujamas pa
tikėtinių, kurie, taip pat, yra ir 
“Lithuanian Village, Inc.” di
rektoriai.

Rūta Degutienė, Lithua
nian Village, Inc. pirmininkė, 
savo smulkmeniškam ir su
glaustam pranešime, nurodė ir 
apžvelgė priežastis, privedusias 
prie šios drastiškos išeities. Pa
gal p irm ininkę, num atom o 
pardavimo priežasčių esą daug: 
buvusių direktorių vadyba, 
nepakankama buvusios ir esa
mos lietuvių bendruomenės pa
rama naudojant ir remiant šias 
patalpas, kas, tuo pačiu, atito
lina ir sekančias, jaunesnes kar-

buvo darbingas ir sėkmingas. 
Po Mišių visi susirinko para
pijos salėje vakarienei ir pa
bendravimui.

Ateinantis centro valdybos 
posėdis numatytas 2006 m. 
rugpjūčio 3 d. per 93-ąjį metinį 
suvažiavimą, Orlando, Flori
da.

Regina Juškaitė-Svobienė

tas nuo naudojimosi šiomis pa
talpomis nuomojant sales, susi
rinkimų kam barius, lankant 
klubą ir t.t. Visa tai labai apsun
kina Lithuanian Village, Inc. 
veiklą.

Pirmininkė taip pat pabrė
žė, kad šiuo metu, mėnesinis 
finansinis šių patalpų trūkumas 
yra 5,000 dol. Pats pastatas ku
ris yra įvertintas 500,000 dol., 
įranga -  šaldytuvai, vėsintuvai, 
viryklės, indų plovimo maši
nos, ir t.t., įvertintos iki 15,000 
dol., bus parduota iš varžyti
nių. Dabartiniai finansiniai įsi
pareigojimai, tokie, kaip pasta
to skola (mortgage), siekia 
300,000 dol. Išlaidos susietos 
su nuosavybės pardavimu ir 
varžy tinėm is num atom os 
10,000-15,000 dol. Grynas 
pelnas (atskaičius visus finan
sinius įsipareigojimus nuo už 
pastatą gautos sumos) būtų 
išdalintas akcininkams.

Pagal Rūtą Degutienę, 42% 
žinomų akcininkų nebuvo ga
lima surasti dėl mirties, netei
singo ar nežinomo adreso ar 
nežinomų jų įpėdinių. Visi su
sirinkusieji buvo paprašyti per
žiūrėti akcininkų sąrašuose 
esančias pavardes ar alfabetinį 
sąrašą kompiuteryje ir taip pa
dėti surasti nepasiekiamus ak
cininkus ar jų palikuonis. Buvo 
keista girdint pirmininkės siū

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METU - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

lymą, kad 42% nepasiekiamų 
asmenų akcijos būtų perleistos 
The A m erican -L ithuan ian  
Club naudojimui. Šis akcinin
kų susirinkimas buvo sušauk
tas gauti akcininkų įgaliojimą 
pastatą parduoti, ne korpora
ciją panaikinti. Tikrai nuostabu 
ir liūdna, kad, pradėdama savo 
pranešimą, pirmininkė paskel
bė jog direktorių taryba turi 
51% akcininkų įgalio jim ų 
(proxies)!!!

Šis stulbinantis pareiškimas 
rašančiajam padarė labai nema
lonų įspūdį. Jei taip iš tikro yra, 
šis akcininkų susirinkimas te
buvo tik jokios reikšmės neturįs 
ir nereikalingas “įgaliojimas”. 
Toks praeities ir dabarties lietu
viškųjų bendruomenių keistas 
elgesys ir noras sutraukyti tuos 
saitus, kurie mus turėtų tamp
riai rišti, griauti tai, kas turėtų 
būti mums visiems brangu, at
rodo glūdi mūsų savanaudišku

me. Algirdas V. Matulionis

Red. pastaba. Atsiprašome 
skaitytojus už techninę klaidą, 
kuri įvyko “D irvos” gegužės 
16 dienos laidoje. Straipsnyje 
“Bereikšmis įgaliojimas” at
spausdinta, kad “pirmininkė 
paskelbė jog  direktorių taryba 
turi 5% akcininkų įgaliojimų”, 
turėjo būti -  51% . Todėl skai
tyto jų  a iškum ui p ersp a u s
diname visą straipsnį.
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuva remia Kroatijos siekius tapti Europos Sąjungos bei 

NATO nare. Tai Bulgarijos mieste Varnoje vykusio dvišalio 
susitikimo metu Kroatijos prezidentui Stjepan Mesic sakė 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Lietuvos vadovas 
penktadienį dalyvauja Varnoje vykstančioje tryliktoje Vidurio 
Europos valstybių vadovų konferencijoje. Susitikim o su 
Kroatijos prezidentu metu buvo pabrėžta dvišalių santykių 
svarba ir būtinybė p lėto ti aktyvesnį bendradarbiavim ą. 
Intensyvesni ryšiai turėtų atsispindėti Lietuvos ir Kroatijos 
politiniuose ir ekonominiuose santykiuose, pranešė prezidento 
spaudos tarnyba.

Su darbo vizitu viešėdam as Bulgarijos Respublikos 
sostinėje Varnoje, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko su Albanijos Respublikos prezidentu Alfred 
Moisiu. Susitikimo metu buvo pabrėžta, jog Lietuva ir Albanija 
turi puikią galimybę užmegzti ir plėtoti glaudesnius ryšius. 
Prezidentas V. Adamkus pažymėjo, kad remia Albanijos siekius 
tapti Europos Sąjungos ir NATO narėmis ir patikino, kad Lietuva 
yra pasirengusi pasidalyti savo euroatlantinės integracijos 
patirtimi. Jis pastebėjo, kad Albanija padarė nemažą pažangą 
siekdama narystės NATO ir žengia demokratinių bei ekonominių 
reformų keliu. “Neabejoju, kad į tai atkreips dėmesį visa 
tarptautinė bendruomenė”, - sakė prez. V.Adamkus. Kalbėdamas 
apie Albanijos vaidmenį stabilizuojant Vakarų Balkanų regioną, 
prezidentas V.Adamkus pažymėjo, kad geri kaim ynystės 
santykiai, konstruktyvi veikla regione yra labai svarbūs 
veiksniai, galintys atverti Albanijai NATO duris. Lietuvos 
vadovas pabrėžė, kad tai itin svarbu visam Balkanų regionui.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad Varnoje vykstantis 
Vadovų susitikimas ir Vilniuje jau įvykusi konferencija “Bendra 
vizija, bendrai partnerystei” įrodė, jog regionų kaimynystės 
politika bei pastangos siekti pastovumo turi didelės reikšmės 
bendrame Europos politikos kontekste. Prezidentas A. Moisiu 
išreiškė padėką L ietuvai už param ą A lbanijos siekiam s 
integruotis į Europos Sąjungą ir NATO. “Siekdami narystės 
Europos Sąjungoje, mes esame suinteresuoti, kad Balkanų 
regionas prisidėtų prie saugumo bei pastovumo užtikrinimo”, - 
sakė Albanijos prezidentas. Jis pakvietė prezidentą V. Adamkų 
atvykti oficialaus vizito į Albaniją, išreikšdamas viltį, kad tai 
dar labiau sustiprins dvišalį bendradarbiavimą.

Lietuvos ambasadore UNESCO Ina Marčiulionytė ragina 
paspartinti Lietuvos ir Rusijos tarpusavio pagalbos išimtinomis 
situacijomis sutarties pasirašymą. Pasak ambasadorės, jei tokia 
sutartis būtų pasirašyta, galbūt ir Kuršių neriją nuniokojęs gaisras 
būtų greičiau užgesintas, pagalbos sulaukus iš kaimyninės 
Rusijos Karaliaučiaus srities. "Reikia kuo greičiau pasirašyti 
su Rusija bendradarbiavimo sutartį ekstremalių situacijų atveju. 
Turime paspartinti tokių sutarčių pasirašymą nepaisant to, kad 
su Rusija jokia sutartis nebūna lengvai pasirašoma", - spaudos 
konferencijoje Seime sakė I.Marčiu-lionytė. Ugnis Kuršių 
nerijoje, Smiltynės miške įsiplieskė gegužės 4-osios popietę ir 
buvo užgesinta tik po penkių dienų. Pirminiais skaičiavimais, 
liepsnos nuniokojo mažiausiai 250 hektarų kalnapušių miško. 
Gamtai padaryta žala gali siekti kelis milijonus litų. Įtariama, 
kad Smiltynės miškas buvo padegtas. Dėl šio fakto pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Šiauliuose viešėjo Nyderlandų nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė Johanna Gerarda Maria Ruigrok. Priėmime pas 
miesto merą Vytautą Juškų ambasadorė sakė, kad kelionių po 
Lietuvą tikslas - pristatyti ambasadą ir save. Ambasadorė 
Šiauliuose lankosi ne pirmą kartą. Šį kartą ambasadorė norėjo 
sužinoti kuo daugiau apie Šiaulius. Ambasadorę domino tautinė 
gyventojų sudėtis.

Po to, kai slovėnams leista įsivesti eurą, o Lietuvai - ne, 
mūsų šalis sulaukė dar vienos nemalonios žinios. Šįkart ji 
atskriejo iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Gegužės 18 d. JAV 
Senatui patvirtinus imigracijos reformos įstatymo pataisas, 
paaiškėjo, kad be vizų keliauti į šią šalį siekę lietuviai ir vėl liko 
už borto. Naujos bevizės programos, galiosiančios dvejus metus, 
kriterijus atitiko tik Lenkija, o Lietuvos kandidatūra atmesta 
dėl per menkos paramos JAV karui Irake.

JAV Senato patvirtintas pataisas dėl vizų diplomatai vertina 
skirtingai. Am basadorius V.Ušackas ir U žsienio reikalų 
ministerijos Konsulinio departamento direktorius V.Verba 
nevienodai įvertino JAV Senato sprendimą. Nepaisant gegužės 
18 d. pasigirdusių žvalių žodžių, bevizis režimas Lietuvos 
piliečiams į JAV vis dar lieka tolimas miražas. JAV Senato 
patvirtintos imigracijos reformos įstatymo pataisos, kurias dalis 
diplomatų įvertino kaip lūžį, ekspertai pavadino politiniu triuku 
rinkėjams patraukti. LG0TIC

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Suomijos Respublikos p re
zidente Tarja Halonen. www.president.lt

BRIUSELIS IGNORUOJA LIETUVAI 
PALANKIĄ STATISTIKĄ

Praėjus dienai po to, kai 
Europos Komisija paskelbė, 
kad Lietuva neatitinka Mast
rich to  k rite rijų  ir negalės 
įsivesti euro nuo 2007 metų, 
pasirodė naujausi, Lietuvai 
palankūs Europos Sąjungos 
(ES) sta tis tikos agentūros 
"Eurostat" duomenys, pranešė 
portalas "EUobserver.com". 
Tačiau Briuselis linkęs šiuos 
duomenis ignoruoti.

Gegužės 17 d. paskelbtoje 
"Eurostato" ataskaitoje nuro
doma, kad infliacijos rodiklis, 
nurodytas Mastrichto kriteri
juose, balandį buvo 2,7 pro
centiniai punktai (mažiausią 
infliaciją turėjusių trijų ES 
valstybių narių -  Švedijos, 
Suomijos ir Lenkijos -  vidur
kis 1,2 proc. plius 1,5 proc.). 
Atitinkamas Lietuvos inflia
cijos rodiklis taip pat buvo 2,7 
proc.

"EUobserver.com" teigia, 
jog kurie Europos Parlamento 
nariai piktai reagavo į šią nau
jieną. EP liberalų grupės vado
vas Graham Watson pareiškė, 
kad Europos Komisija neturė
tų ignoruoti naujausios infor
macijos. "Mes reikalaujame 
paaiškinimo", - gegužės 18 d. 
sakė jis.

Lietuvos europarlamentarė 
Danutė Budreikaitė sakė: "Aš 
negaliu suprasti, kaip ir kodėl 
Komisija galėjo priimti nei
giam ą sprendimą dėl mūsų 
prisijungimo prie euro zonos, 
rem dam asi ne pačiais nau
jausiais skaičiais. Nenorėčiau 
tikėti, kad čia būta slaptų poli
tinių sumetimų".

Tačiau Europos Komisija 
gynė savo sprendimą, tvirtin
dama, kad Lietuvoje kainų 
pastovumas nėra "tvarus". ES 
finansų  kom isaro  Joaquin

Almunia atstovė spaudai teigė, 
kad Komisija atsižvelgė "ne tik 
į infliacijos lygį konkrečiu 
momentu", bet ir į tai, kiek 
tvarus jis yra.

"M ūsų analizė pasirodė 
teisinga", -  pažymėjo ji, nuro
dydama, kad, pagal naujausius 
duom enis, infliacijos lygis 
Lietuvoje pakilo.

J. Alm unia anksčiau šią 
savaitę yra pasakęs, kad Briu
selis prognozuoja Lietuvai 
vidutinę 3,5 proc. infliaciją 
2006 metais.

"Lietuvos Vyriausybė da
bar turi užtikrinti, kad inflia
cijos lygis imtų kristi, nes tik 
tokiu atveju galėtų spėti į euro 
traukinį 2008-aisiais", - pridū
rė J. Almunios atstovė spaudai.

Briuselyje įsikūrusio Euro
pos politikos studijų centro 
vadovas Daniel Gross situa
ciją, susijusią su Lietuvos sie
kiu įsivesti eurą, apibūdino 
žodžiu "tragikomedija".

"Mes ilgą laiką matėme, 
kad tokia situacija artėja, ta
čiau niekas nenorėjo mūsų 
klausyti ir pakoreguoti keistą 
taisyklę", - sakė jis, turėdamas 
galvoje faktą, jog infliacijos 
k rite riju s apskaičiuojam as 
pagal visos ES, o ne vien euro 
zonai priklausančių šalių vi
durkį. Jo nuomone, infliacijos 
kriterijus turėjo būti pakeistas 
dar 2000 m etais, kai buvo 
ruošiama Nicos sutartis arba 
kai politikai diskutavo dėl ES 
Konstitucijos.

"Naujosios narės iš dalies 
kaltos ir pačios, nes nedėjo 
daug pastangų, kad ši taisyklė 
būtų  pakeista", - teigė D. 
Gross. Nepaisant stiprios eks
pertų ir kai kurių politikų kri
tikos, D. Gross abejoja, ar 
dabar galiojanti taisyklė bus

LIETUVAI REIKIA 
DERINTI ENERGETIKĄ 

SU UŽSIENIO 
POLITIKA

Lietuva turi suartinti ener
getikos ir užsienio politikas, 
mano užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. Kalbėdamas 
gegužės 16 d. Vilniuje vyks
tančioje konferencijoje "Naujas 
žvilgsnis į pasaulio žemėlapį: 
Lietuvos energetinis saugu
mas" A.Valionis pabrėžė, kad 
Lietuvos energetinis saugumas 
yra vienas aktualiausių šian
dienos klausim ų. K asm eti
niame Lietuvos diplomatinių 
atstovybių vadovų susitikime 
užsienio reikalų ministras sakė, 
kad Lietuvoje apie energetiką 
iki šiol daugiausia kalbėdavo 
specialistai. Tačiau, anot jo, čia 
svarbus ir diplomatų vaidmuo, 
pranešė URM. "Tarptautiniai 
procesai daro kur kas didesnę, 
nei įprasta manyti, įtaką mūsų 
energetikos saugumui. Dau
giašalių koalicijų sėkmė ar 
nesėkmės Artimuosiuose Ry
tuose, kituose "karštuosiuose" 
pasaulio taškuose turi įtakos 
naftos ir dujų kainoms, o per jas 
- ir mūsų galimybėms įsivesti 
eurą bei visam Lietuvos ūkio 
konkurencingum ui", - sakė 
ministras. Jo manymu, Lietuvai 
šiandien iškylą principinis klau
simas, ką daryti su savo bran
duoline energetika. Mat brangs
tant naftai ir dujoms, keičiasi ir 
požiūris į atomo panaudojimą 
energijos gamybai, o Lietuvai 
tai - galimybių metas. LG0TIC

pakeista per artimiausius mė
nesius.

"Sutarties nuostatų peržiū
rėjimas užtrunka ilgai, ir bet 
kas, iškėlęs šį klausimą, gali 
būti apkaltintas kurios nors 
valstybės protegavimu. Todėl 
mažai tikėtina, kad taip nu
tiktų", - sakė D. Gross. LGĮTIC

http://www.president.lt
EUobserver.com
EUobserver.com
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FESTIVALIS "VILNIUS JAZZ" ŽADINA JAUNUOSIUS 
DŽIAZO KŪRĖJUS

"Vilnius Jazz" -  vienas 
seniausių džiazo festivalių  
Lietuvoje, puoselėjantis savi
tas tradicijas, dėl kurių yra 
vertinamas Europos naujojo 
džiazo bendruomenėje, per 18 
gyvavimo metų išugdęs kelias 
džiazo  gerbėjų  ir a tlikė jų  
kartas.

Festivalis garsėja ištik i
mybe pasirinktai krypčiai. Jo 
scenoje pristatomos naujausios 
pasaulio šiuolaikinio džiazo 
tendencijos ir propaguojamos 
šiuolaikinio džiazo raiškos 
formos. "Vilnius Jazz" festi
valis nuolat skatina ir lietuvių 
džiazo muzikantų novatorišką 
kūrybą, bei jų  dalyvavim ą 
tarptautiniuose projektuose, 
inicijuoja naujus džiazo pro
jektus, taip vykdydamas savo 
misiją instituciškai palaikyti 
Lietuvos džiazo scenos gyvy
bingumą. "Vilnius Jazz" daly
vavę ir debiutavę Lietuvos 
atlikėjai ne tik sėkmingai pa
sirodo Europos džiazo festiva
liuose ir kituose renginiuose 
(pvz., Frankfurto knygų mugė
je rengtame Lietuvos džiazo 
festivalyje), bet ir bendradar
biauja daugelyje tarptautinių 
džiazo kolektyvų. Ypač džiu
gu, kad tai būdinga ne tik se
niesiems pripažintiems meist
rams, bet ir jaunajai Lietuvos 
džiazo atlikėjų kartai. Tai, tam

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Inc.

307 West 30th Street, New York, NY 10001 
Tel. (212) 868-5860 FAX (212) 868-5815 

E-mail -  Tautfd@aol.com Interneto puslapis -  tautosfondas.org

Mieli ir gerbiami lietuviai,

Artėja birželio 15-oji. Tą dieną sukanka 65-eri metai nuo lemtingų ir tragiškų įvykių Lietuvos 
istorijoje -  nuo pradžios išvežimų į Sibirą. Su pertrauka jie tęsėsi visą dešimtmetį.

Prisiminkime, kad 500,000 žmonių buvo Lietuvos okupantų išvežti į tolimas Sovietų sąjungos 
vietoves. Prie jų reikia pridėti 20,000 Lietuvoje žuvusių laisvės kovotojų-partizanų, kurie aktyvia 
kova išvežimams pasipriešino. Daugiau kaip 100,000 vyrų, moterų buvo nuteisti išvežti už 
partizaninę veiklą. Per okupacijos laikotarpį lietuvių tauta prarado penktadalį savo gyventoju.

Prisiminkime tremtinius ištremtus sunkiausiems darbams miškuose, kasyklose, Sibiro šiaurės 
salose be žmoniškos pastogės, be tinkamų rūbų, pasmerktų mirčiai.

Vienas-kitas grįžusiųjų parašė atsiminimus, kuriuose skaitome šiurpą keliančius jų gyvenimo 
sąlygų aprašymus. Štai keletas faktų iš Grinkevičiūtės “Amžino įšalo žemėje”.

* Vaikai nuo bado mirė vienas po kito,
* 1942-43 metų žiemą mirė kas antras,
* Nuo šalčio ir bado mirė ištisos šeimos.

Nėra abejonės, kad tremtiniai iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių buvo sąmoningai žudomi. 
Kiekviena mirties priežastis yra nelengva, tačiau mirtis nuo bado yra ilga ir žiauri.

* Prisimenant visų tremtinių, partizanų ir jų šeimų tragišką likimą,
* Pagerbiant jų ištvermę ir nepalaužiamą ryžtą bei viltį sugrįžti į tėvynę Lietuvą,
* Tikslu priminti, ne tik mūsų augančiai jaunajai kartai, bet ir plačiajai visuomenei dar 

netolimos praeities tragišką mūsų tautos istorijos tarpsnį.

Tautos fondas skelbia specialų vajų, kurio tikslas yra 
APRŪPINTI VISAS LIETUVOS MOKYKLAS 

TREMTINIŲ IR LAISVĖS KOVŲ ISTORINIAIS LEIDINIAIS.
Šiuo būdu prasmingai paminėsime Sovietų okupacijos laikotarpyje patirtas tremtinių kančias 

bei laisvės kovotojų-partizanų aukas ir prisidėsime prie Lietuvos jaunimo tautinio auklėjimo, 
suteikdami galimybę susipažinti su netolima Lietuvos istorija ir patirtomis aukomis kovoje už 
tautos LAISVĘ ir NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Aukas prašome adresuoti ir siųsti šiuo adresu:
Lithuanian National Foundation, Inc.

307 West 30th Street 
New York, NY 10001-270

Aukos nurašomos nuo valstybinių mokesčių. Tax exempt numeris 51-0172223

TAUTOS FONDAS

tikra prasme, yra ir "Vilnius 
Jazz" festivalio, propaguojan
čio tarptautinį pripažinim ą 
įgijusią Vilniaus džiazo mo
kyklą ir jos atlikėjus, įverti
nimas.

Vienu svarbiausių uždavi
nių festivalio rengėjai mato 
jaunosios džiazo atlikėjų kar
tos ugdymą. Kasmet festivalio 
scenoje pristatom a rengėjų 
nuom one perspektyviausia 
jaunosios kartos lietuvių džia
zo atlikėjų grupė, festivalio 
metu vyksta edukacinės prog
ramos.

Siekdami dar labiau prisi
dėti prie jaunosios džiazo at
likėjų kartos ugdymo, šiais 
metais festivalio rengėjai nu
tarė vieną iš festivalio koncertų 
skirti Lietuvos džiazo jauno
sioms žvaigždėms, šį festivali-

TARPTAUTINĖ MUZIEJŲ DIENA - IR LIETUVOJE

Gegužės 18-ąją viso pa
saulio muziejininkų bendruo
menė mini Tarptautinę muziejų 
dieną. Tarptautine m uziejų 
taryba (ICOM), 2006 m. šven
čianti 60-ąjį jubiliejų, kasmet 
inicijuoja Tarptautinės muziejų 
dienos renginius skirtingomis 
temomis. Tarptautinės muziejų 
tarybos (ICOM ‘o) paskelbta 
2006 metų tema "Muziejai ir 
jaunimas".

Gegužės 17 d. Lietuvos

nį p ro jek tą  pavad indam i 
"Young Power" vardu.

Norėdami atrinkti į šį kon
certą pačius talentingiausius ir 
vertingiausius jaunuosius džia
zo atlikėjus, o taip pat padėti 
atsiskleisti jauniesiems Lietu
vos džiazo kūrėjams, paskatin
ti juos kūrybinei laisvei, festi
valio  rengėjai tiesia  ranką 
jauniesiems džiazo muzikams, 
skelbdami konkursą "Vilnius 
Jazz Young Power", taip sutei
kiant jiems galimybę pristatyti 
savo originalią kūrybą. Kon
kurso dalyviai, kurių amžius 
turi neviršyti 27-erių, gros 
vieną originalią kompoziciją ir 
vieną pasirinktą iš parengto 
džiazo temų sąrašo. Konkurso 
pagrindinis partneris -  Vil
niaus kolegijos Menu fakul
tetas. LG0TIC

valstybinio muziejaus salėje 
(Arsenalo g. 3, Vilnius) Lietu
vos muziejų asociacija ir Tarp
tautinės muziejų tarybos Lie
tuvos skyrius rengė spaudos 
konferenciją, kurioje buvo 
pristatytos Lietuvos muziejų 
aktualijos bei renginiai, skirti 
Tarptautinei muziejų dienai.

Dalyvavo: LR kultūros vi
ceministras Faustas Latėnas; 
Tarptautinės muziejų tarybos 
Lietuvos skyriaus pirmininkas,

Vytautas Juozapaitis -  Pilėnų karys Udrys, Dalia Kužmarskytė -  
Margirio augintinė Mirta “Pilėnų” operos spektaklyje, minint 
Lietuvių Operos 50 m. sukaktį balandžio 30 d. Donato Soko nuotr.

Trakų istorijos muziejaus di
rektorius Virgilijus Poviliūnas; 
Lietuvos muziejų asociacijos 
valdybos pirmininkas, Šiaulių 
"Aušros" muziejaus direktorius 
Raimundas Balza; Lietuvos 
nacionalinio muziejaus direk
torė Birutė Kulnytė; Lietuvos 
savivaldybių muziejų direkto
rių bendrijos pirmininkė, Kre
tingos muziejaus direktorė Vida 
Kanapkienė; Lietuvos muziejų 
asociacijos atsakingoji sekre
torė, projekto "XXI amžiaus 
muziejininkų kompetencijos ir 
gebėjimų ugdymas" vadovė 
Lolita Valužienė.

2005 Metų muziejininko 
vardas ir prem ija Lietuvos 
muziejų asociacijos valdybos 
2006 m. balandžio 24 d. nuta-

TELŠIUOSE - KETVIRTĄ KARTĄ 
JAPONŲ KULTŪROS DIENOS

Žemaitijos sostinėje Tel
šiuose jau  k e tv irtą jį kartą  
vyksta japonų kultūros dienos, 
kurias organizuoja Telšių Že
maitės gimnazijoje susibūrusio 
japonų  kalbos ir ku ltū ros 
būrelio "Nihon" narės, vado
vaujam os m okyto jos E lės 
Kakanauskienės.

Kaip ir praėjusiais kartais, 
organizatorės turi rėmėjų, tal
kininkų -  tai miesto inteligen
tai, besidomintys originalia ir 
tolima šalimi. Daugiausia - 
Vilniaus dailės akademijos Tel
šių dailės fakultete lektoriais 
dirbantys dailininkai ir stu
dentai -  būsimieji dailininkai.

Pirmąjį kartą Japonų kultū
ros dienos Žemaitijos sostinėje 
E. Kakanauskienės iniciatyva 
surengtos 2003 metų balan
džio 10 -  17 dienomis, jos 
vadinosi "Paukščio sparnas 
danguj", 2004 metų balandžio 
29 -  gegužės 5 dienomis vyku
sios dienos vadinosi "Baltuoja 
aitvaras padangėj". 2005 metų 
balandžio  28 -  gegužės 5 
dienomis tolimosios Tekančios

rimu skirta Lietuvos naciona
linio muziejaus Ikonografijos 
skyriaus vyresniajai m uzie
jin inkei, knygos "Vilniaus 
vaizdų atvirukai 1897-1915" 
sudarytojai Daliai Keršytei.

Gegužės 20 d. Lietuvos 
muziejuose vyks tarptautinė 
akcija "Muziejų naktis" rengia
ma bendradarbiaujant su Pran
cūzijos muziejų direkcija ir 
Tarptautine m uziejų taryba 
(ICOM). Tarptautinė akcija 
"Muziejų naktis" vyko 2006 m. 
gegužės 20-osios vakarą. Iki 
pirmos valandos nakties, ak
cijoje dalyvavę Europos muzie
jai, tame tarpe ir Lietuvos, kvie
tė savo lankytojus ir jiems pa
siūlė renginius bei parodas te
ma "Muziejai ir jaunimas". LRT

saulės šalies kultūrai skirtos 
dienos pavadintos "Gervės 
parskrido".

Šių metų renginių ciklą 
skirtą Tekančios saulės šalies 
kultūrai ir tradicijoms mer
ginos ir vadovė pavadino "Vė
jas nupūtė debesis". Visi pava
dinimai siejasi su pavasariu, 
skrydžiu, dangaus mėlyne, ver
čia pakelti akis nuo pilkos že
mės, atitrūkti nuo kasdienybės, 
vilioja skristi į tolį, į pasaulį, 
kuriame yra ne tik nuostabi 
Tekančios saulės šalis, bet ir 
daugybė kitų įdomybių.

2006 metų balandžio 27 
dieną Telšių Žemaitės gim 
nazijoje po trijų pamokų vyko 
haiku skaitymai. Haiku - tai 
tradicinis žanras japonų poezi
joje -  trumpas trijų eilučių ei
lėraštis su tiksliai nustatytu 
skiemenų skaičiumi kiekvie
noje eilutėje: penki -  septyni 
-  penki. Buvo skaitomi haiku, 
kuriuos lietuvių kalbos moky
tojos D.Pabrėžienės sukūrė 
gimnazistai ir gimnazistės.

LGITIC

tautosfondas.org
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TAS ŽYDINTIS PAVASARIS!
Leonas Milčius

Ką nors parašyti žodžiais 
apie savo krašto žydintį pava
sarį yra pats tuščiausias užsi
ėmimas. Jį reikia matyti, juo 
reikia gyventi ir... grožėtis, 
grožėtis. Tik besigrožint ir 
besidžiaugiant, taip norisi nors 
mažą gabalėlį tos žydinčios 
žemės stebuklo pasilikti ilges
niam  laikui, pasidalin ti su 
kitais. Gi taip ilgai buvo laukta, 
taip dažnai buvo svajota ir 
trokšta sulaukti dar vieno, na 
dar vieno, galbūt paties gra
žiausio žydėjimo. Štai ir su
laukta. Džiaugiesi, kad vėl gali 
važiuoti N evėžio, Nemuno 
pakelėmis, sustoti prie vaiz
dingesnio posūkio, pražydu
sios laukinės kriaušės, ar ievų 
krūmo, kurių šakos šiais me
tais nuo gausybės žiedų, rodo
si, yra pačios balčiausios ir 
pačios sodriausios. Vienos jų 
nusivirusios iki žaliuojančios 
žemės, kitos iškeltos ligi pat 
dangaus. Žiūri į jas ir nesu
pranti, ar tai debesys į Nemuno 
šlaitus nusileido, ar pačios 
pavasarinės ievos į dangaus 
žydrynę nuplaukė, toks tas 
švelnus pražydusios gamtos ir 
pavasarinio dangaus baltumas.

Žinoma, nieko nereikėtų 
rašy ti, gi a tm inčiai turėtų  
pakaktų ir tų vaizdų, kurie liks 
skaitmeniniame fotoaparate. 
Kiekvieną pavasarį jų  šimtais 
lieka. Tik ateina naujas pava
saris ir, atrodo, kad šį kartą 
pagaun i dar g ražesn į, dar 
įspūdingesnį gimtosios žemės 
vaizdą. Vėliau, kai už lango 
jau  bus p ilkas ir rūškanas 
ruduo, siaus ne žiedų, o pati 
tikriausia pūga, kompiuterio 
monitoriuje vėl gali sugrįžti į 
pavasarį.

T ikriausia, bet kuriam e 
pasaulio kampelyje pavasaris 
yra nuostabus, yra kerintis ir 
visur žmonės jo  laukia. Tik 
galvoju, kad savo namų, tėviš

Nevėžis. Leono Milciaus nuotr.

kės pavasaris kiekvienam yra 
pats brangiausias. Tad taip juo 
norisi pasidalinti su kitais, 
pasiųsti draugams, artim ie
siems, kurie, žiūrėk, dideliame 
mieste, ar tolimame krašte, 
viso to ir nepamatys. Rašyti 
verčia ir tai, kad vieną kitą 
nuotrauką labai jau norėtųsi 
parodyti daugiau kam, pasiųsti 
į laikraštį ir pasidžiaugti bei 
kitiems priminti -  va, kokie 
gražūs tie žydintys mūsų upių 
krantai. Tik tie mano mėgiami 
laikraščiai dar nespalvoti, tad 
nuotraukose tų spalvų, tikrojo 
grožio nelieka. Tada ir sumąs- 
tai, kad prie ryškesnės foto 
nuotraukos dar ir vienas kitas 
parinktas žodis, jau tresn is 
sakinys tikrai nepakenktų

Ne vieną kartą rašant apie 
žalias Nemuno lankas, mintys 
pirmiausia nuklysta prie Za
pyškio, prie senosios gotikinės 
šv. Jono krikštytojo bažnyčios. 
Sunku pasakyti kiek Nemunas 
nuo 1578 metų pro ją nuplukdė 
vandens, gal visa Baltijos jūra 
jau būtų. Ir kiek pavasarių to 
paties Nemuno ledų ji buvo 
daužoma, ardoma. Tik dabar 
taip neįsivaizduojami vienas 
be kito, kaip ir pavasaris, be čia 
pat žydinčių ievų, laukinės 
obels ir alyvų.

Šiais metais man itin pasi
sekė. Turėjau progą į Zapyškio 
miestelį pažvelgti ne tik nuo 
Nemuno kranto bet ir nuo gana 
aukšto vandentiekio bokšto, iš 
kurio matyti ne tik Kačerginė 
ar Kulautuva, bet ir balti Rau
dondvario bažnyčios bokštai. 
Nežinau kaip padaryti, bet vien 
dėl tų vaizdų, kurie tada atsi
veria akiai, būtų verta ne tik 
stačiomis metalinėmis kopė
čiomis lipti, bet dar ir pinigus 
mokėti. Nemeluodamas sakau:

-  Pamatyti Lietuvą, tai ne 
vien Vilniuje nuo Gedimino 
pilies bokšto ar Kaune nuo

Nemunas prie Zapyškio. Leono Milciaus nuotr.

Prisikėlimo bažnyčios į mies
tus pažiūrėti, bet ir čia, Za
pyškyje, į senolį Nemuną ir 
prie jo  esančius net penkis 
miestelius pasižvalgyti, tikrą 
gamtos ir žmogaus rankų su
kurtą grožį pajausti.

Žinau, kuriuo keliu šian
dien bevažiuotum, prie kurios 
upės besustotum, kurį kaimą 
befo tog rafuo tum , v isur 
džiaugsis širdis, visur akys 
gers ir nesugers sodų, medžių, 
šlaitų ir pievų žydėjimą. Tik 
dabar be Z apyšk io  lankų, 
senolio  N em uno, jau  taip  
traukia ir Nevėžis, jo  pienių 
auksu užlietos pievos, prie pat 
vandens palinkę gluosniai, 
pačio m ėlyniausio vandens 
pilnos senvagių akys. O tie 
Nevėžio vingiai! Nuo pačių 
Babtų, kaip pradeda upė vin
giuoti, tai iki paties Raudon
dvario vis vingiais, vis kilpo
mis taip lėtai teka.

Šalimais ir toks pat senasis 
Rygos kelias. Tik išsuki nuo 
plačios ir tiesios Kaunas -  
K laipėda autostrados, nuo 
Babtų nusileidi žemyn, palieki 
mažą Stabaunyčiaus kaimą ir 
ke lias v isą  la iką  kartu  su 
Nevėžiu jo pakrante nubėga. 
Tik ir vėl. Tie pavasariniai

vaizdai verčia sustoti ir sustoti. 
Vienoje vietoje negali nepasi
grožėti pražydusia laukine 
kriauše, kitur ant aukšto elekt
ros stulpo sukrautu gandraliz
džiu ir gandrų porele, kitur 
pačiu Nevėžiu, į kurį sumerkę 
dešimtis meškerių laukia savo 
laim ikio žvejai. Gerai, kad 
žmonės ilsi, žvejoja, gėrisi 
pavasarine gamta.

Tik deja, yra vietų, pro ku
rias žvilgsnis nori kuo greičiau 
praslysti, kur ir sustoti nesi
nori, kur matai, kad čia buvo 
žmogus, kuriam gamta nėra 
namai, kuris jos nemyli. Taip 
ir norėtųsi pasakyti, kad ne, čia 
nebuvo Žmogaus, o tik žmo
gaus vardu prisidengusi būty
bė, kuri nežino kas yra žydintis 
pavasaris, kas yra grožis, kas 
yra gamta, kas yra savo kaimas 
ir savo kraštas. Tai juodos, 
išdeg in tos p ievos, š la ita i, 
kuriuose nesuspėjo pražįsti ne 
tik pienės, bet ir laukinės obe
lėlės. Su skausmu matai, čia 
šiais metais jau nežydės erš
kėtrožės, nemėlynuos lubinai, 
nebaltuos ramunės. Kažin, ar 
yra žodžiai, kurie galėtų nuga
lėti abejingumą, savanaudiš
kumą, kurie galėtų sutramdyti 
nebaudžiamumą ir žmogaus 
sielos sulaukėjimą? Gal tik 
p rievarta , tik  bausm ė, tik 
baimė. Bet ar to reikia žmogui, 
taip neseniai tapusiam laisvu? 
Pasirodo, tapo tik laisvas, bet 
ne protingas, ne mąstantis, kur

ir kam gyvena.
Nefotografuoju tų tamsių 

vaizdų, atrodo, L ietuvai ir 
Neringoje išdegusių Smiltynės 
šimtų hektarų miško turėtų 
pakakti. O ką čia vienas kitas 
hektaras buvusios pievos ar 
šlaito. Gamta užgydys savo 
žaizdas, tik kada pagis žmo
gus? Pagis nuo savo paties be
protystės?

Labai nesinorėtų baigti ke
lionės, o juo labiau straipsnio 
su skausmu, priekaištais, juo 
labiau, kad prasidėję lietūs 
sustabdys piktą ranką, nuplaus 
suodžius ir naujai gyvybei, 
naujai žalumai pakels žolę. 
Taip norėtųsi tikėtis, kad dar 
sulauksime pavasarių, kai ga
lėsime matyti visą savo žemę 
žydinčią. Kažkada monsin
joras Alfonsas Svarinskas man 
sakė, kad Dievas sukūrė labai 
gražią žemę, bet daug darbų 
paliko ir žmogui, kad žemė 
būtų dar gražesnė. Gerai būtų, 
kad džiaugdamiesi pavasariu, 
atbudusia ir pražydusia gamta, 
kiekvienas pagalvotum e ką 
mes patys galime padaryti, kad 
mūsų kaimas, miestelis, kraš
tas būtų dar gražesnis, kokio
mis gėlėmis, krūmais ar me
džiais galime papuošti savo 
aplinką. Na, o jei nieko negali
me pasodinti, tai nors nesuga
dinkime, saugokime, kas Die
vo duota, kas kitų žm onių 
sukurta. Graži šiandien žydinti 
Lietuva, dar labai graži.

Aštuntosios Dainų šventės metu
vyks lietuviška mugė 

Mugė veiks šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 1-2 d. Sheraton viešbučio Ohio, 
Mississippi ir Arkansas kambariuose. 

Kambariai yra puikioje vietoje, 
prie pat viešbučio restorano.

Ieškome menininkų, verslininkų ir prekiautojų, 
kurie galėtų pardavinėti ar pademonstruoti 

lietuvišką meną, parduoti lietuviškas knygas, 
muziką, audinius ir t.t.

Už dalyvavimą mugėje bus renkamas mokestis, 
sumokamas iš anksto.

Norintys daugiau informacijos, 
prašome kreiptis, į Taiydą Ciapetta 

(taiyda@dainusvente.org arba 708-839-4438).
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RENGINIŲ KALENDORIUS
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.

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.

Čia, 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 ........

Ilgameciui DIRVOS bendradarbiui

A.f A.
GERARDUI JUŠKĖNUI

mirus, reiškiame užuojautą Velionio žmonai 
dr. NELEI, dukroms MEILUTEI ir RAMUNEI, 
jų  šeimoms ir kitiems artimiesiems.

DIRVA
Vilties draugija

DIRVAI
AUKOJO

J. Maurukas, S. Pasadena, FL.122 
G.Kumpikas, Hollis H., NY 100
V.Gruzdys, Euclid, O H ......... 30
V.Aukštuolis, Westmont, IL ... 25
K. Palubinskas, Euclid, OH .... 25 
A.Lazdinis, South Lyon, M I.. 20 
F.Nemanis, Dearborn Hts., MI. 3

BROLIUI v.s. 
GERARDUI JUŠKĖNUI

mirus, jo  žmoną, mūsų v.s. NELĘ JUŠKĖNIE- 
NĘ, jo gausią šeimą ir didį būrį jo  artimųjų, ir 
gerbėjų nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Clevelando skautininkių 
draugovė

KONCERTAS
Gegužės 28 dieną, sekmadienį, 4:00 val. p.p., 

Dievo Motinos parapijos salėje, Šiaulių liau
diškos muzikos ansamblio “Saulė” ir Čikagos 
tautinių šokių grupės “Suktinis” koncertas.

Koncertą rengia
JAV LB Clevelando apylinkės valdyba

JAV VICEPREZIDENTAS LIETUVOS SOSTINĖJE 
SUKRITIKAVO RUSIJOS VEDAMĄ POLITIKĄ
Milijoninio tiražo Amerikos 

dienraštis Los Angeles Times 
savo skaitytojams pateikė Ame
rikos viceprezidento Dick Che
ney aštrią kritiką, kurią G. Bush 
administracijos vardu, pasakė 
atvykęs į Vilnių gegužės 4 d.

Jis apkaltino Rusiją ir jos 
prezidentą Vladimir Putin už 
nesiskaitymą su žmonių tei
sėmis, kuris naftos ir dujų at
sargas panaudoja šantažuoti 
pasaulį. D. Cheney savo kalbo
je pažymėjo, kad Rusijos val
džia neteisingai suvaržė žmo
nių teises, kurios atsilieps nei
giamiems santykiams su ki
tomis valstybėmis.

Ši Amerikos viceprezidento 
kalba susilaukė iš Rusijos val
džios ir kritikų aštrios reakcijos. 
To pasėkoje Rusijos pagalba 
sustabdyti Irano atominių gink
lų gamybą yra nereali.

Vilniuje įvykusioje konfe
rencijoje susitiko Baltijos ir 
Juodosios jūros valstybių vado
vai, kurių kraštai anksčiau buvo 
valdomi sovietų komunizmo.

Tuo pačiu čia yra ir Ameri
kos viceprezidento linija su Ru
sija kalbėtis griežtai.

Rusijos kišimasis ir įtaka

DARBO PARTIJOS
BŪSTINĖJE -  KRATA
Praeityje nuskambėjusi vie

na pirmųjų Europos Sąjungos 
lėšų grobstymo istorija, kai 
2003 metais buvo pradėtas iki
teisminis tyrimas dėl beveik 
199 tūkst. litų SAPARD para
mos išm okėjim o bendrovei 
"Šilų paukštynas", nenutyla iki 
šiol. Pagal šio tyrimo ištakas 
tęsiamos bylos atvedė iki Darbo 
partijos (DP) būstinės buhalte
rijos, kurios dokumentų gegu
žės 19 d. Valstybės saugumo 
departamento pareigūnai ir pro
kurorai ieškojo per kratą.

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasaitis 
patvirtino, kad DP būstinėje 
sostinės Ankštojoje gatvėje 
pareigūnai ieškojo apskaitos 
dokum entų. Gegužės 17 d. 
kratos buvo atliktos artimo 
Viktoro Uspaskicho bendražy
gio bendrovės "Suskystintos 
dujos“ komercijos direktoriaus 
Romo Ruškulio namuose ir 
biure.

Šį didelės apimties Gene
ralinės prokuratūros kontro
liuojam ą ikiteism inį tyrimą 
atlieka Finansinių nusikaltimų 
tyrim o, Specialiųjų tyrim ų 
tarnybų, VSD ir L ietuvos 
kriminalinės policijos biuro 
pareigūnai. Neoficialiais duo
m enim is, pastarieji, a tlik i
nėdami su Šilų paukštynu ne
susijusį tyrimą, užčiuopė, kad 
visos aplinkybės dėl lėšų su
teikimo šiai bendrovei buvo 
neišaiškintos. LG0TIC

Gruzijai, Moldovai, Ukrainai 
ryšium su teritoriniais ir demo
kratiniais principais nesiderina 
su tikrąja demokratija.

Baltarusija, kurią smerkė ki
tos valstybės yra paskutinis Ru
sijos diktatoriškumo postas Eu
ropoje. Prezidento Aleksandr 
Lukašenka oponentas A lek
sandr Milinkevič, kurį jis nu
baudė 15 parų kalėjimo. Dick 
Cheney kada nors susitiks su A. 
Milinkevič.

Viceprezidentas Dick Che
ney nevažinėja dažnai po užsie
nį, bet jeigu jis retkarčiais išva
žiuoja, tai pakalba griežčiau 
negu pats JAV prezidentas.

Rusijos aukštas pareigūnas, 
Vasilij Lichačiov, pasipiktinęs 
D. Cheney kritika, jį pavadino 
propagandistu prieš Rusiją.

Buvęs Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michail S. Gorba- 
čiov, kaip ir galima buvo tikėtis, 
pareiškė, kad D. Cheney kalba 
buvo provokacinė ir jos turinys

buvo kišimasis į Rusijos vidaus 
reikalus.

Amerikos viceprezidentas 
po Vilniuje įvykusios konferen
cijos, išvyko į kitas buvusias 
Sovietų Sąjungos pavergtas 
valstybes.

Vytautas Šeštokas

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

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

MOTERIS,
PRALENKUSI DAUGELĮ VYRU

Kas Lietuvoje nepažįsta 
sporto žurnalistės M arytės 
Marcinkevičiūtės? Ji jaunystėje 
pagarsėjo kaip gabi lengva
atletė ir dar sportuodama, pa
ėmusi plunksną į rankas, ne
padėjo jos iki šios dienos.

Balandžio 15 d. ji atšventė 
60-ąją amžiaus sukaktį. Iš jų 
beveik 40 m. praleido "Sporto" 
laikraščio (jis šiemet paminėjo 
savo auksinę sukaktį) redak
cijoje. Marytės rašinių, beje, 
galima rasti ne vien tik "Spor
te", bet ir kituose laikraščiuose 
bei žurnaluose.

Ji mano, kad visus straips
nius sudėjus į krūvą, išeitų 20
25 knygos. Jos kūryba -  ne vien 
reportažai iš įvairių varžybų (ji 
yra buvusi bent keliose olim
piadose bei kituose didelio 
masto sportiniuose renginiuose 
užsienyje), bet ir daug apybrai
žų apie garsius Lietuvos sporti
ninkus.

Čia reikia paminėti, jog ju 
biliatė jau parašė ir išleido pen
kias knygas, kurias mes turime 
savo bibliotekoje. Pirmoji iš jų 
skirta žinomam krepšinio trene
riui Vladui Garastui.

Jau parengta ir šeštoji jos 
knyga "Ignalinos sportas ir 
turizmas", ji atiduota į spaustu
vę. Ir šioji žada būti ne paskuti
nė -  žurnalistės planuose yra ir 
daugiau knygų.

Su jubiliate yra tekę nema
žai bendrauti lankantis Lietuvo
je įvairiomis progomis. Teko 
susitikti žaidynėse, ypač Lietu
vai atgavus nepriklausomybę ir 
atsidarius keliams užsienio lie
tuvių sportininkams nuvažiuoti 
į tėvynę.

M. Marcinkevičiūtė buvo 
viena iš tų, kuri mus ragino ra

T A U P A I
LITHUANIAN CREDIT UNION

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)

šyti į "Sportą" apie išeivijos 
lietuvių sportą. Tad daugiau 
kaip dešimtmetį "Sporto" skai
tytojai galėjo sekti išeivijos lie
tuvių sportinę veiklą. Apie ją 
taip pat rašė žurnalistas ir sporto 
veikėjas iš Australijos, Antanas 
Laukaitis, kuris būdavo dažnas 
svečias Lietuvoje.

Gimusi ir vidurinę mokyklą 
baigusi Alytuje, M. Marcinke
vičiūtė buvo kalbinama stoti į 
tuometinį Kūno kultūros in
stitutą Kaune. Tačiau šiai pa
gundai atsispyrė ir pasuko į 
Vilniaus universitetą studijuoti 
žurnalistikos. Kartu darbavosi 
ir "Sporto" redakcijoje, rašy
dama apie tinklinį, slidinėjimą 
ir biatloną. O vėliau prisidėjo 
lengvoji atletika, sportiniai šo
kiai, dviračių sportas (ji yra iš
leidusi knygą apie dviratinin
kus), akademinis irklavimas, 
šiuolaikinė penkiakovė bei 
kitos sporto šakos.

Marytė yra gavusi nemažai 
apdovanojimų už žurnalistiką. 
K artą yra tapusi "Ausinės 
plunksnos" konkurso laureate 
(tai buvo gerokai anksčiau). 
Visai neseniai, net keturis kar
tus iš eilės, išrinkta Lietuvos 
sporto federacijų sąjungos or
ganizuojamo konkurso "Popu
liariausias Lietuvos sporto žur
nalistas" laureate. Tokie apdo
vanojimai daug pasako apie M. 
Marcinkevičiūtės darbštumą 
bei sugebėjimus. Todėl nenuo
stabu, kad šį rašinį pavadiname 
"Moteris, pralenkusi daugelį 
vyrų".

Šiandien gerokai pasikeitu- 
siame "Sporto" laikraštyje (da
bar tai didelio formato savait
raštis) tarp redakcijos narių 
sukaktuvininkė yra viena iš

MACIJAUSKO 
PAREIŠKIMAI 

PASIEKĖ JAV SPAUDĄ
Lietuvos krepšininko Arvy

do Macijausko neigiami atsi
liepimai apie Naujojo Orleano 
"Hornets" klubą pasiekė JAV 
spaudą. Vienas Oklahomos 
dienraščių spausdina straipsnį 
remdamasis Macijausko min
timis, pasakytomis Lietuvos 
spaudai. "Jokiais būdais negrį
šiu į ‘Hornets’, -  rašoma dien
raštyje, kuriame taip pat mini
ma, jog lietuvis nėra patenkin
tas aikštėje praleidžiamu laiku 
bei bendravimo su "Hornets" 
treneriu Byron Scott trūkumu.

Straipsnyje skelbiama, kad 
savo nepasitenkinim ą JAV 
spaudai lietuvis pareiškė tik 
kartą. Tai įvyko gruodį: "Ne
žaidžiu. Problema ta, kad noriu 
žaisti, tačiau situacija čia nėra 
palanki man. Ne tik nežai- 
džiant, tačiau net nebūnant re
gistruotu. Atvykau čia žaisti. 
Nesijaučiu gerai sėdėdamas 
ant suolelio", -  tuomet tikino 
lietuvis.

Straipsnio autorius tikina, 
kad Macijauskas savo nuomo
nę kur kas atviriau išreiškė 
Lietuvoje. Paklaustas, ar grįžtų 
į "Hornets" kitą sezoną, lietu
vis išbėrė: "Jokiu būdu. Ne
abejotinai ne. Noriu būti išmai
nytas. Nenoriu grįžti. Net jei 
būtų siūlom i aukso kalnai, 
nematau tikslo likti ten. Ne
sijaučiau komandos dalimi".

LGITIC

trijų apžvalgininkų. Girdėjome, 
kad ja i buvo siūlomas vyr. 
redaktorės postas, bet ji neno
rėjo jo imtis.

Linkime sukaktuvininkei 
dar ilgai darbuotis sportinės 
spaudos baruose!

Edvardas Sulaitis

Žymusis krepšininkas Arvydas Macijauskas, NBA “New Orleans Hor
nets” žaidėjas, norėtų žaisti kitoje komandoje, nes daug kartų tenka 
sėdėti ant suolelio, kadangi treneris jam neleidžia pasireikšti aikštėje.

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINO MULIOLJO -216-387-3204

mailto:TAUPA@AOL.COM

