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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

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS 
ČIKAGOJE DALYVAVO

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME

Š.m. gegužės 6-7 d. Čikago
je apsilankęs Lietuvos Respub
likos Kariuomenės vadas gene
rolas majoras Valdas Tutkus da
lyvavo Lietuvos šaulių sąjun
gos išeivijoje XVII-jame visuo
tiniame dalinių suvažiavime.

Kreipdamasis į suvažiavi
mo dalyvius gen. mjr. V.Tutkus 
padėkojo visiem s Lietuvos 
šaulių sąjungos išeivijoje na
riams už jų  ilgametę aktyvią 
veiklą ir perskaitė Lietuvos 
krašto apsaugos ministro G. 
Kirkilo sveikinimą. Savo kal
boje kariuomenės vadas ap
žvelgė Lietuvos kariuomenės 
kelią nuo savanorių Seimo gy
nėjų iki šių dienų, papasakojo 
apie kariuom enės reformos 
kryptis, jai keliamus uždavi
nius bei jos dalinių dalyvavimą 
tarptautinėse operacijose.

Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau
noravicius sveikindamas suva
žiavim o dalyvius padėkojo 
šauliams už išsaugotą patrio
tizmą bei meilę Tėvynei Lie
tuvai, už jų  puoselėjamas ver-

LATVIJOJE NUSPRĘSTA PASKELBTI KGB 
AGENTŲ KARTOTEKĄ LAPKRIČIO 1 DIENĄ

Latvijos Seimo juridinė ko
misija gegužės 9 d. nusprendė 
paskelb ti sov ie tin io  KGB 
agentų kartoteką lapkričio 1 
dieną oficialiame laikraštyje 
Latvijas Vestnesis drauge su 
d ideliu  paaišk inam uoju  
straipsniu. Tokį siūlymą pa
teikė komisijos pirmininkas 
Marekas Seglinis.

Numatoma paskelbti in 
form aciją iš KGB įskaitos 
kartotekų - vardą, pavardę, tėvo 
vardą, gimimo datą, agento 
slapyvardį, užverbavimo laiką, 
darbovietę užverbuojant ir 
išbraukimo iš įskaitos datą, 
jeigu tokia yra.

Papildom ai bus pateikta

VIZŲ PRAŠANTIEJI IŠ JAV AMBASADOS 
PASUS GAUS PAŠTU

JAV ambasados konsulinis 
skyrius informavo apie naują 
pasų grąžinimo sistemą. Naujo
ji tvarka num ato, kad vizų 
besikreipiantiems asmenims 
gavus vizą nebereikės sugrįžti 
į ambasadą asmeniškai atsiimti 
pasų.

Tai daroma siekiant page
rinti dėl vizų besikreipiančiųjų 
žmonių aptarnavimą, sakoma 
pranešime spaudai.

Anksčiau dauguma gavu
siųjų vizas privalėdavo sugrįžti

tybes ir lietuvišką veiklą JAV.
Čikagoje Lietuvos kariuo

menės vadas taip pat susitiko 
su lietuviškos žiniasklaidos 
JAV a tstovais , papasakojo  
jiems apie šių dienų Lietuvos 
kariuomenę bei jai keliamus 
uždavinius, atsakė į klausimus. 
Iš Čikagos gen. mjr. V.Tutkus 
išskrido į Briuselį dalyvauti 
NATO šalių kariuomenės vadų 
susitikime.

Lietuvos šaulių sąjunga 
(LŠS) yra savanoriška sukarin
ta patriotinė organizacija, in
tegruota į Lietuvos gynybinę 
sistemą. Dabar veikianti LSS 
tęsia 1919 m. birželio 27 d. 
įkurtos ir iki 1940 m. veikusios 
organizacijos veiklą. Į JAV pa
sitraukę šauliai bei patriotiškai 
nusiteikę Amerikos lietuviai 
1954 m. Čikagoje atkūrė Lie
tuvos šaulių sąjungą. Prasidė
jus Lietuvos atgimimui, LSS 
veiklą Lietuvoje buvo atkurta 
1989 m. birželio 1 d. Šiuo me
tu LŠS priklauso beveik de
šimt tūkstančių narių.

LR Čikagos konsulato inf.

informacija apie teismo nuo
sprendį, kuriuo žmogus buvo 
pripažintas ar nepripažintas 
KGB agentu, taip pat apie tai, 
ar prisipažino žmogus bendra
darbiavęs su KGB.

Totalitarizmo padarinių do
kumentavimo centro vadovo 
Indulio Zalytės parengtas 12 
puslap ių  paaišk inam asis 
straipsnis bus pridėtas prie 
KGB agentų sąrašo.

Kaip jau pranešta, kovo 7 
dieną Seimo juridinė komisija 
uždarame posėdyje nusprendė 
paskelbti KGB ekonominių ir 
ideologinių agentų pavardes. 
Sąraše bus m aždaug 4,500
pavardžių. www.bernardinai.lt

į ambasadą tą pačią ar kitą 
darbo dieną atsiimti pasų. Re
miantis naująja tvarka, pasai 
bus grąžinami registruotų pri
statymų pagalba.

Norintieji pasus atsiimti pa
tys asmeniškai, galės tai pada
ryti kitą darbo dieną. Naujoji 
paslauga turėtų sutrumpinti dėl 
vizų atvykstančiųjų į ambasadą 
asmenų kelionėms skirtą laiką. 
Kritiniais atvejais pasą bus ga
lima atsiimti tą pačią dieną.

LRT

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus (viduryje), Lietuvos šaulių sąjungos 
užsienyje vadas Mykolas Abarius, kairėje, ir Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravicius. Romualdo Petkevičiaus nuotr.

RUSIJOS IR KINIJOS POLITIKA KELIA NERIMĄ
Jungtinės Valstijos neri

mauja dėl Rusijos, kuri savo 
energijos išteklius naudoja 
kaip  po litinę  priem onę, ir 
Kinijos, kuriai trūksta skaidru
mo dėl išla idų  ginkluotei, 
pareiškė JAV gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld.

Prancūzijos laikraščio Le 
Figaro nuomonių skiltyje D. 
Rumsfeld rašo, kad šiuo metu 
Jungtinės Valstijos daugiausia 
dėmesio skiria Irakui ir Afga
nistanui, bet pažymėjo, jog 
ateityje jų  politika priklausys 
nuo kitų didžiųjų valstybių, 
tokių kaip Kinija ir Rusija, 
sprendimų.

VILNIUJE - NATO ŽVALGYBININKŲ 
POSĖDIS

Vilniuje dvi dienas vyko iki 
šiol Lietuvoje neturėjęs prece
dento NATO sąjungininkų ka
rinės žvalgybos vadovų pasita
rimas. Kaip informavo karine 
žvalgyba ir kontržvalgyba užsi
imančio Antrojo operatyvinių 
tarnybų departam ento prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
direktorius pulkininkas Ginta
ras Bagdonas, periodiškai ren
giamoje konferencijoje posė
džiavo visų NATO valstybių, 
išskyrus Liuksemburgą, karinės 
žvalgybos tarnybų vadovai ir 
NATO štabų žvalgybos skyrių 
vadai. Pasak pulkininko G.Bag- 
dono, konferencijoje buvo ap
tarti žvalgybos tarnybų bendra
darbiavimo, pasikeitimo žval
gybine informacija klausimai, 
žvalgybos parama NATO vyk
domoms operacijoms.

"Kaip vieną aktualiausių 
temų išskirčiau karinių žval-

"Rusija, šalis, turinti daug 
gamtinių išteklių, ... yra Jung
tinių Valstijų partnerė saugu
mo srityje", - teigė D.Rums- 
feld. "Tačiau kai kuriais klausi
mais Rusija nelabai norėjo 
bendradarbiauti ir naudojo 
savo gamtinius išteklius kaip 
politinę priemonę", - teigia jis.

Anksčiau šiais metais Ru
sija sulaukė tarptautinės kri
tikos, kai k ilus ginčui dėl 
kainų, trumpam nutraukė dujų 
tiekimą Ukrainai, dėl ko su
triko ir dujų tiekimas į Europą.

D.Rumsfeld taip pat pažy
mėjo, kad JAV ir Kinijos san
tykius komplikuoja nepakan-

gybininkų indėlį į NATO vyk
domas taikos palaikymo ir ka
rines operacijas, pirm iausia 
NATO ISAF misiją Afganis
tane (kurioje dalyvauja ir Lietu
vos vadovaujama Goro provin
cijos atkūrimo grupė - red). 
NATO šalys suinteresuotos 
keistis informacija, spręsti dėl 
skirtingų procedūrų ir resursų 
iškylančias problemas", - sakė 
AOTD vadovas.

Paklaustas, kodėl konfe
rencijai pasirinktas Vilnius, pul
kininkas G.Bagdonas teigė, jog 
nors Lietuva "dar jauna sąjun
gos narė, ji labai pastebima, be 
to, pastebimas Lietuvos karinių 
žvalgybininkų darbas".

"Mes pasiūlėme surengti su
sitikimą Lietuvoje, ir šiam siū
lymui buvo pritarta. Tam turėjo 
įtakos ir mūsų žvalgybininkų 
profesionalumas, jų  parodytas 
entuziazmas, intelektualiniai ir

kamas Pekino skaidrumas dėl 
karinių išlaidų.

"Kai kurie kinų požiūrio as
pektai kelia nerimą ir kompli
kuoja mūsų santykius", - teigė 
jis. "Skaidrumo trūkumas (ka
rinių išlaidų atžvilgiu), žino
ma, verčia būgštauti Kinijos 
kaim ynes", - pažym im a 
straipsnyje.

Kinija tvirtina neslepianti 
savo išlaidų kariuomenei ir 
sako, kad jos, palyginti su 
tarptautiniais standartais, su
daro gana mažą bendrojo vi
daus produkto ir vyriausybės 
biudžeto dalį.

www.bernardinai.lt

žmogiški faktoriai", - sakė G. 
Bagdonas. Jo teigimu, AOTD 
indėlis į NATO susijęs ir su Lie
tuvos vadovaujamos Goro pro
vincijos atkūrimo grupės veik
la. Paklaustas, ar pasitarimo 
vietos pasirinkimui nedarė įta
kos tai, kad Lietuva pastaruoju 
metu yra geopolitinių ir regio
ninių diplom atinių procesų 
centre, G.Bagdonas atsakė nei
giamai ir pabrėžė, kad karinės 
žvalgybos veikla yra nepoliti
zuota. Praėjusią savaitę Vilniuje 
vyko Europos Kaimynystės po
litikai ir demokratijos skleidi
mui į Rytus skirta konferencija 
"Bendra vizija bendrai kaimy
nystei", kurioje dalyvavo Balti
jos ir Juodosios jūrų regionų 
šalių vadovai, JAV vicepre
zidentas, ES ir kitų tarptautinių 
organizacijų aukšti atstovai.

Jis taip pat paneigė, kad 
NATO žvalgybininkų posėdis 
Vilniuje galėtų būti susijęs su 
nedraugiškų valstybių žvalgy
bos suaktyvėjimu. LG0TIC

http://www.bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Rolandas Paksas patvirtino, kad po ilgos ir sunkios ligos 

mirė Europos Parlamento narys, liberaldem okratas, prof. 
Rolandas Pavilionis. Jis mirė Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikose. Liga europarlamentarą kamavo jau 
keliolika metų. Jam artimų žmonių teigimu, politiko sveikata 
pastaruoju metu buvo itin pablogėjusi. 61 metų liberalde- 
mokratas jau beveik dvejus metus dirbo Europos Parlamente, 
buvo Sąjungos už tautų Europą frakcijos vicepirmininkas, 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus komiteto pirmininko 
pavaduotojas. R.Pavilionis gimė 1944 metų liepos 3 dieną 
Šiauliuose. Dirbdamas Šiaulių dviračių gamykloje baigė 
vakarinę darbo jaunimo mokyklą. 1962-aisiais įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti užsienio kalbų. Baigęs šią aukštąją 
mokyklą, studijavo Ukrainos mokslų akademijos aspirantūroje, 
apgynė logikos daktaro disertaciją. 1971-1977 metais buvo 
Vilniaus universiteto docentas, 1982-1990 metais - profesorius, 
kurį laiką vadovavo Filosofijos istorijos ir logikos katedrai. Dar 
aštuntojo dešimtmečio pabaigoje stažavosi Paryžiaus Sorbonos 
universitete pas prof. Algirdą Julių Greimą. 1981-aisiais apgynė 
habilituoto logikos daktaro disertaciją kalbos filosofijos ir 
logikos srityje. 1990 metais jis tapo Vilniaus universiteto 
rektoriumi ir ėjo šias pareigas iki 2000-ųjų, kai buvo išrinktas į 
Seimą. Aukštosios mokyklos vadovas taip pat priklausė Europos 
menų ir mokslų akademijai, buvo Lietuvos mokslų akademijos 
tikrasis narys. Politikas buvo apdovanotas Prancūzijos Garbės 
legiono, Akademinės Palmės, Nuopelnų Prancūzijos Respub
likai, Vytauto Didžiojo ordinais.

M irusį liberaldem okratą Europos Parlam ente turėtų 
pakeisti jo partijos kolega, buvęs Seimo narys ir ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis. Toliau liberaldemokratų kandidatų į 
europarlamentarus sąraše eina M.A.Pavilionienė.

Pas prezidentą Valdą Adamkų apsilankę Seimo Tėvynės 
sąjungos frakcijos atstovai žada birželio pabaigoje, kai paaiškės, 
ar Lietuva įsives eurą kitų metų pradžioje bei "Mažeikių naftos" 
savininkės "Jukos" likimas, reikalauti Vyriausybės atsakomybės. 
Tačiau paklausti, ar pasirengę patys stotis prie valstybės vairo, 
opozicijos atstovai kalba tik aptakiai. Birželio viduryje turi 
galutinai paaiškėti, ar Lietuvai bus leista įsivesti eurą nuo kitų 
metų pradžios. O birželio pabaigoje M askvoje turi būti 
nagrinėjama "Mažeikių naftos" savininko Rusijos koncerno 
"Jukos" bankroto byla iš esmės. Šiuo momentu kompanijai yra 
paskirtas laikinasis valdytojas. A.Kubiliaus teigimu, per bankroto 
procedūrą Maskvoje "Mažeikių naftos" akcijos bus perimtos 
valstybinės Rusijos kompanijos "Rosneft". "Manome, kad tai būtų 
didžiulė nesėkmė Lietuvai, už kurią būtų atsakinga visa 
Vyriausybė, ir tokiu atveju visos Vyriausybės politinės 
atsakomybės klausimas turi būti keliamas pačiame aukščiausiame 
lygyje", - teigė A.Kubilius.

Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnės Irenos Degutienės 
teigimu, V.Adamkus konservatorių paklausė, ar opozicija 
pasirengusi stoti prie valstybės vairo, jeigu Vyriausybę ištiks krizė. 
"Kad dar tas vairas užimtas, gyvenimas parodys, jis protingesnis 
už visokias mūsų prognozes. Aš tik išdėsčiau prezidentui, kad 
birželio pabaigą matau kaip tam tikrą kritinį momentą, kai mes, 
būdami opozicijoje, turėsime kelti Vyriausybės atsakomybės 
klausimą", - žurnalistų paklaustas, ar opozicija būtų pasirengusi 
imtis valstybės vairo, teigė A.Kubilius. Jis pripažino, kad opozicija 
nėra aptarusi šešėlinio ministrų kabineto kūrimo, tačiau "viskas 
įmanoma šiame pasaulyje, jei gyvenimas pareikalaus". Seimo 
konservatoriai esą yra pasiruošę "tiek vardan Lietuvos būti kantriai 
opozicijoje, tiek imtis iniciatyvos, jei to tikrai prireiktų". "Bet 
nesame iš tų, kurie spurdėtų ir sakytų: duokite mums valdžią", - 
kalbėjo A.Kubilius.

Nušalintasis prezidentas Rolandas Paksas siūlo iš esmės 
reformuoti Lietuvos politinę sistemą, kad gyventojai galėtų 
aktyviau dalyvauti valstybės valdyme. Jų manymu, šalyje turėtų 
būti įteisinti tiesioginiai ne tik merų, bet ir prokurorų bei policijos 
komisarų rinkimai, galimybė piliečiams patiems kreiptis į 
Konstitucinį Teismą, palengvintos sąlygos inicijuoti referendumą. 
"Penktajame partijos kongrese bus siūloma visomis priemonėmis, 
taikiomis ir demokratinėmis, siekti, kad Lietuvos politinė sistema 
būtų pertvarkyta taip, jog tauta galėtų esmingai dalyvauti valstybės 
valdyme", - spaudos konferencijoje teigė R.Paksas. Paprašytas 
patikslinti, kaip įsivaizduoja aktyvesnį gyventojų dalyvavimą 
valstybės valdyme, buvęs prezidentas paminėjo tiesioginius merų, 
policijos komisarų, prokurorų rinkimus. "Žinau vieną rajono 
centrą, kur dauguma tarybos narių ir meras buvo prieš siūlomą 
kandidatą į policijos komisarus. Nežiūrint to, policijos generalinis 
komisaras trinktelėjo kumščiu į stalą ir pasakė: ten bus mano 
žmogus", - tikino R.Paksas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

NAUJOS NARĖS
ATNAUJINTU 
ES IR NATO

JAV viceprezidentas R i
chard Cheney parėmė tris Bal
kanų valstybes, siekiančias 
įstoti į NATO ir Europos Są
jungą, pareikšdamas, kad jų  at
ėjim as "padėtų atnaujinti" 
šiuos du Vakarų blokus. Jis 
kalbėjo Adrijos chartijos gru
pės šalių - Kroatijos, Albanijos 
ir Makedonijos - viršūnių susi
tikime vaizdingame Dubrovni
ko uostamiestyje, baigdamas 
penkias dienas trukusią kelio
nę po buvusias komunistines 
valstybes. Jis gyrė šias tris šalis 
už jų  norą imtis demokratinių 
reformų, o jų  dalyvavimą JAV 
vadovaujamose karinėse ope
racijose Irake ir Afganistane 
pavadino "taip pat labai svar
biu žingsniu". "Jūs, siekiantys 
(įstoti) į tas organizacijas, pa
dedate jas atnaujinti ir padeda
te mums iš naujo atsidėti pa
grindinėms ir esminėms lais
vės ir dem okratijos verty 
bėms".

R.Cheney pagyrim as už 
Adrijos chartijos šalių vadovų 
pastangas yra kontrastas kan- 
diems priekaištams Rusijai, 
kuriuos jis pareiškė lankyda
masis Vilniuje, Baltijos ir Juo
dosios jūros regiono valstybių 
vadovų susitikime.

Tolesnė Maskvos kaimynių 
integracija į Vakarų sąjungas 
gali dar labiau ją  papiktinti.

Daugelis rusų nerimauja 
dėl to, kad JAV spaudimas pa
saulinės demokratijos klausi
mu iš tikrųjų gali reikšti siekį 
dominuoti regionuose, kuriuos 
jie  prieš Sovietų Sąjungos 
žlugimą 1991 metais laikė sa
vo įtakos sfera.

Išreikšdamas pokomunisti
nės Rytų Europos pasirinkimą 
integruotis į Vakarus ir ne- 
slopstantį susirūpinimą dėl Ru
sijos, Albanijos premjeras Sali 
Berisha konferencijai sakė, jog 
jo  vyriausybė "sumokės bet 
kokią kainą", kad atitiktų rei
kalavimus dėl narystės NATO.

Kroatijos premjeras Ivo Sa- 
nader sakė, jog minima grupė 
tikisi, kad jai per lapkritį Ry
goje įvyksiantį viršūnių susi
tikimą bus pasiųstas "aiškus 
signalas" dėl narystės. Kroatija 
spalio mėnesį pradėjo derybas 
dėl stojimo į ES ir tikisi Ben
drijos nare tapti maždaug 2009 
metais. Ji taip pat lenkia savo 
Adrijos chartijos partneres 
M akedoniją ir A lbaniją dėl 
narystės NATO.

Minimos trys šalys, kurios 
praleido du svarbius NATO 
plėtros į rytus po komunizmo 
žlugimo etapus, JAV remiamą 
Adrijos chartiją pasirašė prieš 
dvejus metus, siekdamos padi
dinti savo galimybes įstoti į šį 
Vakarų karinį aljansą.

Svarbi kliūtis Kroatijos na-

Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili ir Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus tarptautinio Vilniuje forumo metu. www.president.lt

NAUJUOJU ITALIJOS PREZIDENTU 
IŠRINKTAS BUVĘS KOMUNISTAS

Rinkėjų kolegija Italijos 
prezidentu išrinko buvusį ko
munistą Giorgio Napolitano. 
Aštuoniasdešimtmetis politikas 
po ketvirtojo balsavimo turo 
laimėjo absoliučią balsų daugu
mą, praneša BBC. G.Napolita- 
no kandidatūrą parėmė naujasis 
Italijos premjeras Romano Pro
di, tačiau jai priešinosi konser
vatyvusis blokas. G.Napolitano 
surinko 543 iš 1,009 galimų 
balsų. Rinkėjų kolegijos nariai, 
atidavę balsus už G.Napolitano, 
aplodismentais sutiko žinią 
apie šio politiko išrinkimą.

Tai vienuoliktas Italijos pre
zidentas po Antrojo pasaulinio 
karo. Pirmoji G.Napolitano 
laukianti užduotis -  pavesti 
sudaryti vyriausybę centro kai
riųjų vadovui R.Prodi, kuris ne
didele balsų persvara praėjusį 
mėnesį laimėjo parlamento rin
kimus.

1925 metų birželio 29 dieną 
Neapolyje gimęs G.Napolitano 
yra senatorius iki gyvos galvos. 
Praeityje jis glaudžiai bendra
darbiavo su į valdžią ateinančiu 
ministru pirmininku Romano 
Prodi ir 1996 metais pirmojoje 
jo  vyriausybėje buvo vidaus 
reikalų ministras.

Nors G.Napolitano artimai 
siejamas su R.Prodi, jam reikės 
sutelkti visą savo patirtį norint

rystei buvo pašalinta gruodžio 
mėnesį, kai Ispanijoje buvo 
areštuotas buvęs generolas 
Ante Gotovina, kurio ieškojo 
Jungtinių Tautų karo nusikal
timų tribunolas ir kuris slaps
tėsi nuo 2001-ųjų.

R.Cheney į Balkanus at
skrido iš naftos turtingo Ka
zachstano, kur susitiko su au
tokratišku prezidentu Nursul
tan Nazarbajev.

JAV ragino N.Nazarbajev 
išplėsti laisves, bet tuo pačiu 
m etu stengėsi nesukelti jo  
priešiškos reakcijos. Jis valdo 
nuo 1989-ųjų, bet niekada nėra 
laimėjęs rinkimų, kuriuos už
sienio stebėtojai būtų pripažinę 
teisingais. LRT

apraminti politinius nuogąsta
vimus, kilusius po to, kai tris 
dienas balsavęs parlamentas jį 
išrinko prezidentu.

G.Napolitano politinė karje
ra prasidėjo Antrojo pasaulinio 
karo metais: 1942-aisiais jis 
įkūrė komunistų kuopelę ir da
lyvavo pasipriešinimo kovoje 
prieš nacių bei fašistų karius. 
Karui pasibaigus, 1945 metais 
jis oficialiai įstojo į Italijos ko
munistų partiją, pradėjo daly
vauti politikoje ir 1953-aisiais 
pirmą kartą buvo išrinktas į par
lamentą. Tapęs partijos Nacio
nalinio komiteto nariu, G.Na- 
politano netrukus išgarsėjo kaip 
pagrindinis organizatorius ir 
vienas įtakingiausių reformis- 
tinio sparno vadovų.

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, 
1991 metais partija oficialiai iš
iro, o G.Napolitano, kaip ir dau
gelis kitų komunistų, prisijungė 
prie dabartinės Kairiųjų demo
kratų partijos. 1992-1994 m. 
G.Napolitano ėjo parlamento 
pirm ininko pareigas, 1996
1998 m. pirm ojoje R.Prodi 
centro kairės vyriausybėje buvo 
vidaus reikalų ministras. 1999 
m. G.Napolitano buvo išrinktas 
į tuo metu Strasbūre posėdžia
vusį Europos Parlamentą ir kaip 
kairiųjų europarlamentas jame 
dirbo iki 2004.

Praėjusių metų spalį G.Na- 
politano buvo paskirtas sena
toriumi iki gyvos galvos - šį 
titulą jam  suteikė prezidentas 
Carlo Azeglio Ciampi, kurį da
bar jis keičia Italijos Kvirinalo 
rūmuose. www.bernardinai.lt

Estija uždraudė į šalies 
teritoriją įvažiuoti arba tranzitu 
ją kirsti dešimtims aukštų Bal
tarusijos pareigūnų, tarp jų  ir 
prez. Aleksandr Lukašenka. Es
tai rėmėsi “juoduoju sąrašu”, į 
kurį įtrauktam 31 Baltarusijos 
pareigūnui per artimiausius me
tus atimama teisė lankytis ES 
šalyse. Be A.Lukašenkos į šį są
rašą pateko Baltarusijos KGB 
vadovas, teisingum o ir kt. 
aukšti pareigūnai. LRT

http://www.president.lt
http://www.bernardinai.lt
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TARPTAUTINIO FORUMO BENDRA VIZIJA

Vilniuje baigėsi svarbus tarptautinis forumas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Bulgarijos, Estijos, Gruzijos, 
Latvijos, Moldovos, Rumunijos ir Ukrainos prezidentai, JAV 
viceprezidentas Richard Cheyney, Europos Sąjungos užsienio 
ir saugumo politikos vadovas Javier Solana, Azerbaidžano 
premjeras Artur Rasi-Zade, Armėnijos užsienio reikalų 
ministras Vartan Oskanian, NATO ir Europos Sąjungos bei Rytų 
Europos atstovai. Rusija buvo kviesta, bet savo atstovų 
neatsiuntė, tačiau dalyvavo jos politologai, žurnalistai, kritiškai 
nusiteikę dabartinei Rusijos valdžiai.

Sis forumas ne kartą tapo didžiųjų Europos ir JAV laikraščių 
skiltyse ne tik aprašytas, bet ir politologų aptartas. The New 
York Times, The Washington Post, Washington Times ir Chicago 
Tribune keliuose puslapiuose su nuotraukomis, kaip kad 
matome iš Briuselio, dabar iš Vilniaus, spausdino nuotraukas 
ir plačiai rašė apie Rusijoje vedamą politiką suvaržant žmonių 
teises ir spaudos laisvę. Lietuvos prezidentas paneigė, kad kai 
kas forumą pavadino “antirusiškos” minties skleidimu: 
“Akivaizdu, kad šis forumas buvo be Rusijos, bet nebuvo 
nukreipta prieš ją”. Jis pareiškė, “jog norime matyti Rusiją mūsų 
gretose, kad ji prisiimtų įsipareigojimus už ateitį ir džiaugtųsi 
taikios bendruomenės privalumais”.

Ziniasklaida daug dėmesio skyrė JAV viceprezidento kalbai, 
kuris konferencijoje kritikavo Rusiją dėl suvaržytų teisių: 
“Daugelyje pilietinės visuomenės sričių -  nuo religijos ir 
žiniasklaidos iki pilietinių organizacijų ir partijų -  ši vyriausybė 
neteisėtai suvaržė žmogaus teises”. Šie ir kiti viceprezidento 
kalbų pareiškimai sukėlė Maskvos didžiulį pasipiktinimą. D. 
Cheney pareiškimus vadino, kaip kišimąsi į Rusijos vidaus 
reikalus. Valstybės Dūmos ir Rusijos Užsienio ministerijos 
atstovai pasmerkė JAV viceprezidento kalbą. Forume iš Rusijos 
dalyvavo tik iš Kremliaus atleistas prezidento patarėjas Andrej 
Illarionov ir du akademikai -  Boris Kuznecov ir Andrej 
Piontkovskij.

Konferencijoje buvo aišku, kad reformos Ukrainoje ir Gruzi
joje atvers kelią narystei NATO ir Europos Sąjungoje. Tačiau 
įdomi žodžių kova įvyko tarp dviejų rusų: B. Kuznecov pasa
kius, kad Vilniaus konferencija nukreipta prieš Rusiją, į tai A. 
Illarionov pareiškė, jog atvirkščiai, ši konferencija yra labai 
“prorusiška”, nes skatina Rusijai svarbias vertybes -  demo
kratiją, žmogaus teises, spaudos laisvę, laisvąją rinką ir gerbūvį.

Lietuvos prezidentas ragino Europos Sąjungą susitarti dėl 
bendros europinės energetikos politikos. Jis priminė vienos 
narės susitarimą, be jokių pasitarimų su kitomis ES narėmis, 
tiesti dujų vamzdyną Baltijos jūros dugnu. Jis turėjo mintyje 
Vokietiją, pritarusią Rusijai nutiesti dujotiekį, aplenkiant 
tranzito valstybes -  Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą. Tai buvo prez. 
V. Adamkaus pasikalbėjime Financial Times Anglijoje pa
smerkta už tai Vokietija. Jam pritarė ir JAV viceprezidentas, 
sakydamas, kad “negalima pateisinti Rusijos, kai nafta ir dujos 
tampa šantažo įrankiu”.

Politologų manymu, Vilniaus konferencija atnešė gausų 
politinį derlių. Konferencijos organizatorė Lietuva savo tikslą 
pasiekė -  atkreipė pasaulio dėmesį į rytinę ES kaimynę.

S. Tūbėnas

Vytautas Landsbergis:
PAPRASTOS TIESOS

K orupcija griauna vals
tybės pagrindus. Atskleidusieji 
korupciją gina valstybės pa
grindus. Ginantys korupciją, 
tarkim, persekiojantys atsklei- 
dėją, gina nusikaltėlius ir ardo 
valstybę.

Taip ir susitarkim bei pa- 
skirstykim vaidmenis Kreke
navos spektaklyje. Naciona
linė premjera, kuri atskleidžia 
visą mūsų mėšlą. Persekioti 
atskleidėją galim a įvairiais 
būdais. Pavyzdžiui, socialiai -  
atleidžiant iš darbo ir darant 
įtaką sėbrams, kad niekur kitur 
nepriim tų į darbą. (Tai a t
spindys SSRS socialinio teroro 
sistemos, išsiilgtosios, kurioje 
visus darbus totaliai kontrolia
vo vienas didelis Sėbras).

Radijo diskusijoje teisinin
kas Kęstutis Cilinskas antai 
vienintelis pavadino velnią 
vardu: terorizuoja. Kurie tero
rizuoja, ar socialiai, ar psicho
logiškai (prasitariant: žinome, 
kuriomis gatvėmis tavo vaikai 
eina į mokyklą), tie yra tero
ristai. Ir viskas. Su teroristais 
reikia kovoti ir Lietuvoje.

Persekioti už teisybę gali
ma ir m oraliai, pavyzdžiui, 
išjuokiant. Pavlik Morozov -  
tai berniukas iš sovietin ių  
šventųjų gyvenimų, kuris neva 
dėl iškreiptai suvokto revoliu
cinio entuziazmo išdavė savo 
kaimietį tėvą raudoniesiems 
teroristams. Aišku, raudonieji

NUO RAKETŲ EUROPĄ SAUGOTŲ 
PRIEŠRAKETINIS SKYDAS

Europa susiduria su vis 
d idesne to lim ojo  nuoto lio  
raketų išpuolių grėsme, kurios 
išvengti padėtų priešraketinės 
gynybos sistemos kūrim as, 
gegužės 10 d. perspėjo aukšto 
rango NATO pareigūnas.

"Didėja tolimojo nuotolio 
raketų išpuolių NATO terito
rijoje grėsmė ir atėjo laikas 
išnagrinėti būdus ir priemones 
šiai grėsmei atremti", - sakė 
NATO Nacionalinių ginkluo
tės direktorių konferencijos 
vadovas Marshall Billingslea,

GENEROLAS W. JARUZELSKI ATSISAKĖ 
DUOTI PARODYMUS

Gegužės 11d. Varšuvoje 
Lenkijos Tautos atm inim o 
instituto Katovicų skyriaus 
prokuroras Piotr Piętkowski 
apklausė generolą Wojciech 
Jarezulski dėl jam  pateiktų 
kaltinimų įvedus karo padėtį 
šalyje 1981 metų gruodžio 13d.

Generolas duoti parodymus 
atsisakė ir pareiškė, jog norėtų 
susipažinti su byloje esančia 
medžiaga.

"Neatsisakau atsakomybės. 
Tegul sunkus ir vis dar prieš
taringai vertinamas karo padė
ties įvedimas bus atidžiai išnag
rinėtas ir teisingai įvertintas

Lenin ir Dzeržinskij riteriai 
šlovino tokį tik riausia i nė 
nebūtą žygdarbį. Kitus berniu
kus "dzeržinskiečius" auklėjo 
panašiai noriai išdavinėti arti
muosius ir vėlesniems bolše
vikų teroristams. O dabar lyg 
demokratinėje Lietuvoje arba 
kvaili, arba labai gudrūs veikė
jai daro susuktai apverstą pa
lyginimą: pranešęs teisinės 
valstybės (tarkim) pareigū
nams apie ekonominį nusikal
timą, taip pat sužalojimą, už
mušimą, išprievartavimą, tu 
kenki nusikaltėliams ir turi būti 
už tai smerkiamas, dėl to pra
vardžiuojamas. Kad ir Pavlik 
Morozov. Mafijos negailestin
gai baudžia už pranešimus apie 
jų  veiklą, tad Lietuvos visuo
menei dabar siūloma persiimti 
mafijine galvosena. Jeigu jau 
už drąsų teisybės sakymą ap
spjaudome ir tyčiojamės, tai 
netrukus užmušinėsime akme
nimis ir kryžiuosime. Arba sto
vėsime po medžiu: ne mūsų 
reikalas, mes geručiai; tegu 
anie blogieji spjaudo ir mėto 
akmenimis.

Toks stovėjimas po medžiu 
-  svarbus žingsnis reikiama 
(mafijai) kryptimi. Kad kojos 
tiesiog priaugtų prie žemės iš 
baimės, nūnai paleista išmėgi
nimui dar ypatinga masinės 
pajuokos forma, "vokelinė" 
reklama. Apie kokius čia Kre
kenavos vokelius kalbate, žur-

bet nepaaiškino, kokios šalys 
kelia tokia grėsmę.

Izraelio karinės žvalgybos 
vadovas praėjusį mėnesį pra
nešė, kad branduolinės progra
mos atsisakyti neketinantis Ira
nas iš Šiaurės Korėjos įsigijo 
tolimojo nuotolio balistinių 
raketų, kurios galėtų pasiekti 
Europą.

Balandžio 29 dieną Pakis
tanas sėkmingai išbandė rake
tą, galinčią įveikti mažiausiai 
2 tūkstančių kilometrų atstu
mą, pranešė kariškiai.

nepriklausomame teisme. Ten 
aš ir duosiu savo parodymus. 
Labai noriu, jog šio proceso 
tiesa prisidėtų prie geresnio 
tarpusavio supratimo ir padėtų 
įveikti visus istorinių lenkų 
pasidalijimų barjerus", - sakė 
W.Jaruzelski Lenkijos naujienų 
agentūros PAP išplatintame 
pareiškime.

G enerolas W .Jaruzelski 
buvo karo padėties įvedimo 
Lenkijoje sumanytojas. Jam ir 
grupei aukštų Lenkijos kari
ninkų Tautos atminties insti
tutas pateikė kaltinim ą dėl 
dalyvavim o rengian t prieš

nalistai? Žmonėms juk patin
ka! Perki iš mūsų dešrą ir gauni 
dar vokelį. Parduodi savo dar
bą už neleistinai menką sumą 
ir gauni dar malonės vokelį.

R eklam os ar kok ia  ten 
agentūra, gal iš tų almaksinių 
ar panašių, dabar semia pini
gus už mūsų valstybes pa
grindų griovimą. Nepranešk 
apie blogybes, apie suktybes ir 
nusikaltimus, nes tai juokinga, 
ir liksi kvailas. Nepadėk tei
sinei valstybei! Tegu ji persi- 
gimsta visai į mafijinę, tada 
bus aiškiau.

O vargšė valstybė skėsčioja 
rankomis: negaliu gintis, nes 
tie jau Seime, visi kartu juoksis 
iš manęs... Tai baugu! "Neturiu 
nuomonės, nes priklausau Dar
bo partijai..."

Dar primąstoma (girdėjau 
per radiją), kad jeigu siste
miškai sukčiaujanti ir darbi
ninkę terorizuojanti įmonė ne
priklausytų daug išgeriančiam 
politikui, būtų lengviau. Ma
nau, yra priešingai: jeigu suk
čiavimu ir socialiniu teroru 
verčiasi atsipalaidavęs politi
kas, jį reikia stabdyti dešimtį 
kartų ryžtingiau negu šiaip 
kokį smulkų kom binatorių. 
Užtat jis ir ieško plačios pa
ramos, politizuoja patį sukčia
vimą.

Vytautas Landsbergis yra 
Europos Parlamento narys.

www.berbardinai.lt

Pasak M. B illingslea , 
NATO ambasadoriams įteiktas 
10 tūkstančių lapų projekto 
įgyvendinamumo tyrimas ro
do, kad priešraketinis skydas 
ir palydoviniai detektoriai 
susieti su "keliais perėmimo 
naikintuvais" gali būti įrengti 
palyginti nedidelėmis sąnau
domis. Kiek tokia sistema ga
lėtų kainuoti, M .Billingslea 
neatsakė. Pasak jo, 2002 me
tais NATO užsakyto tyrimo 
autoriai pateikia kelis "grės
mės scenarijus", todėl kaina 
priklauso nuo to, kokią priešra- 
ketinę sistemą pasirinks 26-ios 
aljanso narės. LRT

lenkų tautą ginkluotus nusikal
timus, kurie pasireiškė žmonių 
internavimu, fizinės jėgos nau
dojimu, žmogaus teisių laužy
mu. Bylą dėl karo padėties 
įvedimo Lenkijoje nagrinėti 
pradėta 2004 metų spalį. Proku
rorai susipažino su Lenkijos 
prezidento ir Seimo kance
liarijų dokumentais. Jiems taip 
pat buvo sudaryta galimybės 
susipažinti su karinės Varšuvos 
sutarties organizacijos doku
mentais.

CK pirmasis sekretorius W. 
Jaruzelski ilgą laiką tikino, jog 
karo padėties įvedimas padėjo 
išvengti pilietinio karo, kurį ga
lėjo sukelti Solidarumas. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.berbardinai.lt
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UKRAINA ABEJOJA NVS NAUDA
Ukrainos užsienio reikalų 

m in is te rija  gegužės 11 d. 
patikslino Kijevo poziciją dėl 
narystės Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugoje (NVS), 
pareiškusi, kad šalis kol kas 
neketina pasitrauk ti iš šio 
organizacijos, nors abejoja 
NVS veiksmingumu.

Praėjusią savaitę užsienio 
reikalų ministro pirmasis pava
duotojas Volodymyr Ohryzka 
ir Ukrainos prezidento sekre
toriato užsienio politikos tar
nybos vadovas Konstantyn Ty- 
mošenka pareiškė, kad Kijevas 
svarsto klausimą, ar tikslinga 
narystė Sandraugoje.

Kiek anksčiau tai padaryti 
pagrasino Gruzija, nepatenkin
ta tuo, kad "politiniais moty
vais" uždrausta įvežti jos vyną 
ir mineralinį vandenį į Rusiją 
ir tuo buvo suduotas skaudus 
smūgis Gruzijos ekonomikai. 
"Klausimo išeiti iš NVS kol 
kas niekas nekėlė", - sakė Uk
rainos URM vadovas Borys 
Tarasiuk, paprašęs žurnalistus 
"neplėtoti" šios temos. Tačiau
B.Tarasiuk patvirtino, jog Uk
raina nepatenkinta, kad "mažai 
veiksm inga" posov ie tin ių  
valstybių sandrauga.

"Ukraina siekia konstruk
tyviai dalyvauti NVS veikloje, 
bet, deja, Ukrainos siūlymai, 
kurie turi labai didelę reikšmę

UZBEKISTANAS SUTRUKDĖ KELIONĘ 
Į AFGANISTANĄ

Seimo NATO reikalų ko
m isijos narei konservatorei 
Rasai Juknevičienei nepavyks 
kartu su NATO parlamentinės 
asamblėjos delegacija išvykti 
į Afganistaną. R.Juknevičienė 
gegužės 11 d. teigė, jog turė
jusi vykti kartu su NATO par
lamentinės asamblėjos dviejų 
komitetų delegacija į Afga
nistaną.

Į minėtą vizitą turėjo vykti 
įvairių NATO valstybių parla
mentarai.

Tačiau Uzbekistano valdžia 
neleido Lietuvos parlam en
tarei, taip pat JAV ir Didžiosios 
Britanijos atstovams nusileisti 
Uzbekistano oro uoste, kuriuo 
naudojasi NATO pajėgos.

"Į priekį turėjome skristi 
per Tadžikistaną, o grįžti per 
Uzbekistaną kariniais lėktu
vais. Paaiškėjo, kad Uzbekis
tano valdžia atsisakė leisti nu
sileisti Uzbekistano teritorijoje 
man ir JAV bei Didžiosios Bri
tanijos atstovams. Mano turi
momis žiniomis, tai susiję su 
tuo, kad šios valstybės atsisakė 
pasirašyti sutartis su Uzbekis
tanu dėl to, kad būtų žymiai 
pakeltas mokestis už karinių 
lėktuvų skrydžius šios šalies 
teritorijoje", - sakė R.Jukne
vičienė. Seimo narė sakė ap
gailestaujanti dėl tokio Uzbe
kistano valdžios sprendimo.

pirmiausia NVS šalių pilie
čiams, ne visada susilaukia 
pritarimo", - sakė URM vado
vas.

Kijevo ir Tbilisio pareiš
kimus, paskelbtus tuo metu, 
kai Kremlių smarkiai kritikavo 
JAV viceprezidentas Richard 
Cheney, komentatoriai vertina 
kaip patvirtinimą, kad NVS 
skyla į Maskvai priešišką ir 
Maskvai palankias sąjungas.

Rusija, metų pradžioje ki
lus ginčui dėl kainų, sustabdė 
dujų eksportą į Ukrainą ir dėl 
to buvo dujų tiekimo į Europą 
pertrūkių. R.Cheney tai pava
dino "šantažo ir įbauginimo 
politika". Gruzija ir Ukraina 
siekia tapti NATO narėmis, ir 
tai Kremliui kelia susirūpi
nimą. Rusijos politikai mano, 
kad jeigu Ukraina pasitrauks iš 
NVS, Kremlius gali vėl padi
dinti dujų kainas ir įvesti naujų 
prekybos kliūčių U krainos 
produkcijai Rusijos rinkoje.

www.bernardinai.lt

JAV prezidentas George 
W.Bush gegužės 11 d. neigė, 
kad vyriausybė "kapstosi" po 
asmeninį amerikiečių gyve
nimą, nors buvo pranešta, kad 
vidaus žvalgybos agentūra 
renka duomenis apie dešimčių 
m ilijonų piliečių pokalbius 
telefonu. LRT

"Man dar praėjusį rudenį 
teko būti vienoje iš NATO ka
rinių bazių Uzbekistane. Ma
nau, kad ši šalis gauna didžiulę 
naudą iš to, kad jos teritorijoje 
dislokuotos NATO bazės. Sun
ku pasakyti, ar toks Uzbekis
tano valdžios elgesys susijęs su 
akivaizdžia į Rusijos pusę 
krypstančia oficialiosios val
džios laikysena, arba yra tiesiog 
noras gauti kuo daugiau pini
gų", - teigė R.Juknevičienė.

Pastaruosius kelerius metus 
JAV ir NATO pagal sutartį su 
Uzbekistano vyriausybe naudo
josi šios šalies Karši-Chana- 
bado ir Termezo aerodromais, 
kur leisdavosi JAV vadovau
jamą antiteroristinę operaciją 
"Enduring Freedom" ("Tvirta 
taika") ir NATO Tarptautinių 
param os saugum ui pajėgų 
(ISAF) aprūpinantys lėktuvai.

Po Andižano įvykių, kai Uz
bekistano kariuomenė susido
rojo su opozicija, paaštrėjus 
prezidento Islam Karimov san
tykiams su Vakarais, pernai lap
kritį JAV buvo priverstos palikti 
Karši-Chanabado bazę, o kelių 
NATO ir ES valstybių kariškiai 
buvo iškraustyti iš Termezo, 
kur liko tik Vokietijos kontin
gentas. "Išvarytųjų" šalių orlai
viams uždrausta ne tik leistis 
Uzbekistano oro uostuose, bet 
ir skristi šalies oro erdve. LG0TIC

Tarptautinio Vilniaus forumo šeimininkai -  Lenkijos prezidentas Lech Kaczinski ir Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus sveikina Ukrainos prezidentą Viktor Juščenko. www.president.lt

AR GALI PREMJERAS KALBĖTI KITAIP? 
LIETUVOS PREZIDENTAS NEPRITARIA PREMJERUI

Premjeras Algirdas B ra
zauskas per vykusį vizitą į 
Vokietiją nekėlė Baltijos dug
nu statom o dujotiekio tarp 
Rusijos ir Vokietijos klausimo. 
"Dujotiekis yra statomas, aš 
nemanau, kad būtų tinkamas 
laikas šį klausimą dabar kelti", 
- žurnalistams antradienį sakė 
A.Brazauskas. Jis taip pat teigė 
susitikimuose su Vokietijos 
vadovais neketinąs kalbėti ir 
apie galimą Lietuvos prisijun
gimą prie jau pradėto tiesti du
jotiekio. "Čia yra inžinieriniai 
techniniai reikalai. Tas pri
sijungimas milijardus kainuoja 
irgi. Ar jis tikslingas, ar ne - 
turi būti labai rim tai pasi
ruošta, ne vien tik kalbomis. Ir 
jei gali būti prisijungimas - jis 
turėtų būti Latvijoje, yra logika 
tam tikra. Nemanau, kad dabar 
yra laikas apie tai kalbėti. Apie 
euro įvedimą tai aš kalbėsiu ir 
apie esamą mūsų padėtį", - 
sakė A.Brazauskas.

Kaip pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba, Berlyne įvy
ko prem jero susitikim ai su 
Vokietijos prezidentu Horst 
Kohler, federaline kanclere 
Angela M erkel, federaliniu 
ekonomikos ir technologijų 
ministru Michael Glos, taip pat

A. PAULAUSKAS -  
BIUDŽETO IR FINANSŲ 

KOMITETE
Buvęs parlamento vadovas, 

opozicinės Naujosios sąjungos 
vadas Artūras Paulauskas dirbs 
Seimo B iudžeto ir finansų 
komitete. Seimas gegužės 11 
d. priėmė komitetų sudėtį pa
keičiantį nutarimą.

Į Biudžeto ir finansų komi
tetą paskirta ir valdančiųjų 
"darbiečių" atstovė Seime Ete- 
la Karpickienė.

Pagal Seimo statutą, par
lam entin ių  kom itetų  narių 
skaičių, sudėtį bei vadovus 
tvirtina Seimas.

LG0TIC

su Berlyno valdančiuoju meru 
Klaus Wowereit.

Susitikimuose, kaip teigta 
spaudos tarnybos pranešime, 
aptarti dvišalius Lietuvos ir 
V okietijos santykius, euro 
įvedimo Lietuvoje bei ener
getikos politikos klausimus, 
taip pat santykius su Rytų 
kaimynais ir kitas politikos 
aktualijas.

Prem jeras taip pat apsi
lankė Tiuringijos federalinėje 
žemėje, kur su žemės premjeru 
Dieter Althaus aptarė Lietuvos 
ir šios žemės bendradarbia
vimą bei jo  plėtros galimybes. 
Be to, A.Brazauskas dalyvavo 
Vartburg pilyje rengiam oje 
diskusijoje "Tiuringija keičiasi 
- keliai į ateitį" ir Erfurte or
ganizuotame informaciniame 
verslo renginyje "ES naujųjų 
valstybių narių prisistatymas - 
mūsų partnerė Lietuva".

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, neseniai įspėjęs 
apie Rusijos spaudimą Europai 
energetikos srityje, praėjusią 
savaitę paragino Europos Są
junga susitarti dėl bendros eu
ropinės energetikos politikos.

"Pastarieji pavyzdžiai, tai 
kas vyksta dabar, turiu galvoje 
Europos šeimos vienos narės 
individualų susitarim ą - be 
jokios konsultacijos,- tai visiš
ka nepagarba kitoms ES na
rėms. Neatsižvelgti į papras
čiausią mandagumo taisyklę 
pasitarti su kitais - visiškai 
nepriim tina. Turiu galvoje 
vamzdyną po Baltijos jūra", - 
praėjusią savaitę Vilniuje po

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

tarptautinio forumo "Bendra 
vizija bendrai kaimynystei" 
sakė V.Adamkus.

Lietuvos prezidentas turėjo 
galvoje Vokietiją, parėmusią 
Rusijos projektą nutiesti dujo
tiekį B altijos jū ros dugnu, 
aplenkiant tranzito valstybes 
Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą.

Interviu britų dienraščiui 
Financial Times V.Adamkus 
pasmerkė už šį žingsnį Vokie
tiją. Jis sakė nenorįs vadinti 
"šantažu" Maskvos pastangų 
išplėsti savo įtaką per energe
tinę politiką, bet leido aiškiai 
suprasti, kad yra labai susirū
pinęs dėl Rusijos ekonominio 
ir politinio spaudimo.

Tarptautiniame forume Vil
niuje kalbėjęs JAV vicepre
zidentas Dick Cheney kriti
kavo Rusiją už energetikos šal
tinių, kaip šantažo ir spaudimo 
priemonės kitoms valstybėms, 
naudojimą.

Lenkija ir Baltijos šalys, 
priklausančios nuo Rytų ener
getikos šaltinių, kritikuoja 
Siaurės Europos dujotiekio 
projektą, kaip neatsižvelgiantį 
į regiono poreikius ir sutei
kianti Rusijai galimybę šanta
žuoti Rytų Europos šalis.

Lenkijos gynybos ministras 
Radoslaw Sikorski šį Rusijos 
prezidento Vladimir Putin ir 
tuometinio Vokietijos kanc
lerio Gerhard Schroeder pasi
rašytą susitarimą palygino su 
prieš beveik 70 metų Europą 
įtakos sferomis padalinusiu 
Molotov-Ribbentrop paktu.

LGITIC

http://www.bernardinai.lt
http://www.president.lt
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PARLAMENTARAS K.BOBELIS 
PALIEKA SEIMĄ

Vyriausias Lietuvos Seimo 
narys, šiuo metu Liberalų de
mokratų frakcijai priklausantis 
dirbantis Kazys Bobelis nu
sprendė palikti parlamentą. 14 
metų parlamentaru buvęs poli
tikas gegužės 11 d. Seimo pir
mininkui Viktorui Muntianui 
įteikė pareiškimą, kuriame nu
rodo pasitraukiantis nuo birže
lio 1 dienos.

Susisiekti su pačiu K.Bobe- 
liu, kuris Seime dirba jau ket
virtą kadenciją, ir išklausyti 
tokio jo žingsnio motyvus žur
nalistams nepavyko.

"Beveik 14 metų praleista 
Seime, stengiantis įlašinti nors 
mažą gėrio, tikėjimo, teisingu
mo, vilties lašelį tautos ateičiai. 
(...) Gerbiamas pone pirminin
ke, po ilgų 1940 - 2006 džiaugs
mingų, sunkių, viltingų metų, 
prašau priimti geriausius palin
kėjimus gerbiamiems kole
goms, dirbant tautos labui. Dir
bau tai, kuo tikėjau, gal ne vi
sada pavyko. Bet kokia Dievo 
valia. Didžiuojuosi jūsų tikslais 
ir prašau priimti mano atsistaty
dinimą iš Seimo narių", - rašte 
Seimo pirmininkui V.Muntia- 
nui rašo K.Bobelis.

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas teigė iki šiol nega
vęs parlamentaro atsistatydini
mo pareiškimo. Jis sakė tik iš 
žemės ūkio ministrės Kazimi- 
ros Prunskienės girdėjęs, kad 
toks pareiškimas pasiekė tik 
parlamento vadovo sekreto
riatą.

Prieš kelias savaites K.Bo- 
belis paliko valdančiąją Valstie
čių liaudininkų frakciją ir pe
rėjo į opoziciją. Pats parlamen
taras tikino, jog pasitraukti iš 
koalicijos paskatino kai kurie jo 
netenkinę valdančiųjų sprendi
mai. Tačiau K.Bobelio kolegos 
pareiškė, kad tokį žingsnį jis 
žengė negavęs pageidauto už
sienio reikalų ministro posto.

K.Bobelis anksčiau priklau
sė krikščionims demokratams, 
tačiau iš šios partijos prieš ke

letą metų buvo pašalintas. Į šios 
kadencijos Seimą politikas bu
vo išrinktas pagal Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos kandidatų sąrašą, bet 
šiai partijai nepriklausė.

Šios partijos kandidatų į 
Seimą sąraše po K.Bobelio eina 
Žemės ūkio rūmų pirmininkas 
Bronius Markauskas. Tiesa, 
jam tapti parlamentaru gali su
kliudyti teistumas. 2004 metų 
rugsėjį Kauno miesto apylinkės 
teismas B.Markauskui ir dar 
keturiems asmenims už žem
dirbių riaušių organizavimą 
skyrė 60 parų arešto, bausmės 
vykdymą atidedant metams. 
Dėl to pernai jis neteko Klaipė
dos rajono tarybos nario man
dato.

Patys valstiečiai liaudinin
kai, žiniomis, bandys prikalbin
ti Seimo nariu tapti toliau kan
didatų sąraše einantį Vilniaus 
pedagoginio universiteto rekto
rių Algirdą Gaižutį.

83 metų K.Bobelis -  ne pir
mas šios kadencijos Seimo na
rys, savo noru atsisakantis par
lamentaro mandato.

Prieš porą mėnesių iš Seimo 
pasitraukė Liberalų demokratų 
frakcijos narė Aldona Balsienė, 
užsimojusi vėl tapti "Solida
rumo" prezidente ir išgelbėti 
esą žlungančią profesinę są
jungą.

Pirmieji iš Seimo vos prasi
dėjus jo kadencijai atsistatydino 
"darbiečiai", tapę Vyriausybės 
nariais: teisingumo ministras 
Gintautas Bužinskas ir kultūros 
ministras Vladimiras Prudniko
vas. Iš parlamento pasitraukė ir 
jų partijos kolega Aidas Ged
vilas, pernai kelis mėnesius ėjęs 
susisiekimo viceministro pa
reigas.

Be to, pernai birželį ne tik 
iš Seimo, bet ir iš ūkio ministro 
posto atsistatydino Darbo parti
jos pirmininkas Viktoras Us- 
paskichas. Tokį žingsnį jis žen
gė Vyriausiajai tarnybinės eti
kos komisijai jo elgesyje įžvel
gus interesų konfliktą. LG0TIC

Tarptautinės konferencijos metu Vilniuje: JAV viceprezidentas Richard Cheney, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis, Lietuvos Seimo Užsienio komiteto pirmininkas Justinas Karosas, 
Lietuvos premjeras Algirdas Mykolas Brazauskas ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

www.vilniusconference2006.lt

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 pirm 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
tas nuo naudojimosi šiomis pa
talpomis nuomojant sales, susi
rinkimų kambarius, 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
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 
5% akcininkų įgaliojimų (pro
xies)!!!

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

SEIME IEŠKOTA PRIEMONIŲ EMIGRACIJAI 
STABDYTI

Gegužės 10 d. Seimo Euro
pos reikalų komitete m inis
terijų, visuomeninių organiza
cijų atstovai bei Seimo nariai 
aiškinosi, kas yra daroma emi
gracijai iš Lietuvos sustabdyti. 
Skirtingų institucijų atstovai 
teigė, kad emigracija yra glo
balizacijos pasekmė ir situa
cijos dramatizuoti nereikėtų, 
kiti -  kad po poros šimtų metų 
Lietuvos nebebus, jei nebus su
stabdyta emigracija. Vieni dis
kusijos dalyviai palaikė ilga
laikės Vyriausybės strategijos 
emigracijos klausimais rengi
mą, kiti teigė, kad tik konkretūs 
darbai, realiai keičiantys žmo

nių gyvenimą gali sumažinti 
išvykimo mastus ir paskatinti 
grįžti emigrantus.

Sudaryta Europos reikalų 
komiteto darbo grupė, turinti 
paruošti komiteto pasiūlymus 
šios problemos sprendimui.

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas 
teigia, kad "Lietuvos valstybės 
ilgojo laikotarpio strategija 
lietuvių išeivijos atžvilgiu" yra 
baigiama rengti, nors buvo tai 
numatyta tik 2007 metų pabai
goje. Anot jo, Seimo rezoliuci
jos paskatino Vyriausybę nu
spręsti šią strategiją svarstyti šį

rugsėjį.
A .Petrauskas teigė, kad 

departamentas imasi daugelyje 
šalių pasiteisinusių efektyvių 
metodų kovoje su emigracija, 
tokių kaip informacinė parama 
ketinantiems išvykti, taip pat 
rengiami susitikimai su užsie
nio lietuvių bendruomenėmis, 
kasmet departamentas rengia 
seminarus užsienio lietuvių 
žiniasklaidos atstovams. Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamento generalinis direktorius 
teigia palaikantis ir laukiantis 
Seimo sprendimo dėl specia
laus televizijos kanalo užsie
nyje gyvenantiems lietuviams.

Strateginių studijų centro 
atstovas Jonas Daniliauskas

teigė, kad dabar atliekamas 
emigracijos tyrimas, kuris liepą 
bus pateiktas Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentui. "Jau 
dabar galima identifikuoti tris 
kryptis, kuriomis reikia dirbti: 
gyvenimo sąlygų Lietuvoje 
gerinimas, ryšių palaikymas su 
užsienyje gyvenančiais lietu
viais ir bendruomenių formavi
mas, reem igracijos skatini
mas", - sakė J.Daniliauskas.

Užsienio reikalų ministe
rijos valstybės sekretorius Al
gimantas Rimkūnas teigė, kad 
URM iki šiol neturi jokio man
dato šios problemos sprendi
mui, tačiau, anot jo, "per pasku
tiniuosius metus ministerija 
aktyviai dalyvauja svarstant šią

problem ą". Jis teig ia , kad 
ministerija organizavo tarp
tautinę konferenciją, kurioje 
buvo pasiūlytos dvi strategijos 
emigracijos problemoms spręs
ti. "Nenorėčiau paremti kraštu
tinių siūlymų, kurie sako, kad 
reikėtų administracinėmis eko
nominėmis priemonėmis riboti 
emigraciją, tai prieštarautų mū
sų siekiamiems tikslams dėl 
pagrindinių piliečių laisvių", - 
sakė A.Rimkūnas. Tačiau jis 
pripažįsta, kad problema yra 
sudėtinga ir ją sunku reguliuoti, 
nes jai būdinga savireguliacija. 
Jo teigimu, emigracijos proble
moms spręsti būtina strategija 
ir Vyriausybės institucijų daly
vavimas ir dėmesys. LG0TIC

http://www.vilniusconference2006.lt
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“KIEKVIENAM VERTA PAGYVENTI 
AMERIKOJE”

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas liepos mė
nesį baigia savo penkerių metų 
kadenciją. Kauno dienos redak
cijoje apsilankęs diplomatas sa
kė, kad JAV jis įgijo neįkainoja
mos patirties.

Kaip prisiminsite gyvenimą 
Amerikoje?

- Visiems linkėčiau kurį lai
ką pagyventi Amerikoje. Tai 
unikali valstybė, visuomenė, 
kurioje yra įvairiausių tautų 
žmonių ir visi suranda savo 
vietą. Labiausiai vertinu tai, kad 
iš kiekvienos pažinties gali kaž
ko išmokti. Amerikos įvairovė 
yra jos stiprybė. Kai matai, ką 
Amerika, jos žmonės sukūrė 
ant plyno lauko tik per kelis 
šimtus metų, tai negali neste
binti. Nors ši valstybė aštriai 
kritikuojama, bet jos stipriosios 
pusės nugali minusus.

Kas labiausiai įstrigo per  
darbo laiką Vašingtone?

- Visų pirma - teko išgyventi 
Rugsėjo 11-ąją. Maloniausias 
prisiminimas - Lietuvos įstoji
mas į NATO. Taip pat - prezi
dento George Bush vizitas į 
Lietuvą. Žmogišką pasitenkini
mą pajutau, kai po metų didžiu
lių pastangų pavyko prisidėti 
prie to, kad prisiekusiųjų teis
mas Tampoje geriau suprastų 
Lietuvą ir išteisintų narkotikų 
gabenimu kaltintus Lietuvos 
jūrininkus. Iš dvylikos areštuo
tų jūrininkų vienuolika buvo 
paleisti. Manęs klausė, ar vyrai 
turėtų prisipažinti, kad vežė 
narkotikus ir gauti po 7 metus 
kalėjimo, ar neprisipažinti ir 
kalėti 25 metus. Sakau, vyrai, 
tik jūs galite nuspręsti. Jeigu 
esate nekalti, jeigu nežinojote, 
ką gabenote, darykite, kaip 
sąžinė sako. Rezultatai buvo 
nuostabūs.

Tik vagystė iš namo nuteikė 
nemaloniai. Skaudu, kad dingo 
sūnaus kamera su daug medžia
gos, šeimos nuotraukos.

Ar galite pasakyti, kaip per  
penkerius metus keitėsi JAV 
pareigūnų ir paprastų žmonių 
požiūris į Lietuvą?

- Taip, ir labiausiai tai paju
tau Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą (ES) ir NATO. Tai bu
vo neįsivaizduojama reklama, 
kokios niekas nesitikėjo ir už 
jokius pinigus nenupirksi. Di
džiausi laikraščiai iki šiol lei
džia specialius priedus apie 
naujas ES šalis. Tai didžiausias 
privalumas mūsų narystės ES, 
kuris galbūt dar labai nepadi
dino investicijų. Amerikiečiai 
dabar žymiai daugiau žino apie 
Lietuvą.

Neseniai vieno tyrimo re
zultatai parodė, kad dauguma 
amerikiečių negalėtų žemėla
pyje rasti Irako ar Afganista
no, kai kurių JAV valstijų. 
Kokia jų  dalis rastų Lietuvą?

- Tokių apklausų nesu daręs,

todėl nežinau (juokiasi). Nega
liu pasakyti, ar tai būtų 10, 12 
ar 20 proc. JAV mokyklose nėra 
geografijos pam okų. Todėl 
įkurtos organizacijos, judėji
mai, kurie ragina įvesti geogra
fijos mokymą. Amerikiečiai su 
geografija susipažįsta per socia
linių mokslų pamokas. Juk net 
National Geographic žurnalas 
buvo įkurtas tam, kad skatintų 
amerikiečių domėjimąsi geog
rafija.

A r galite pasakyti, koks 
įvaizdis šiuo metu vyrauja 
kalbant apie Lietuvą?

- Tie, kurie žino apie Lietu
vą, ją vertina labai palankiai. 
Lietuva daugeliui amerikiečių 
asocijuojasi su garbinga pa
vergtų tautų politika, kurios 
JAV laikėsi nepaisydama “šal
tojo karo” , mūsų sovietinės 
okupacijos. Nemažai amerikie
čių tikisi, kad laisvės idealai 
gali būti perteikiami kitoms 
tautoms. Tokiose diskusijose 
kartais užsiminama apie mūsų 
tautą.

Ar sutinkate su JAVparei
gūnų teiginiais, kad lietuviai 
patys kalti, jog  iki šiol jiems 
reikalingos vizos keliaujant į 
Ameriką?

- Yra tam tikri reikalavimai, 
kurių mes nepatenkiname, kad 
įsijungtume į bevizio režimo 
programą. Visų pirma, atmeta
mų prašymų išduoti vizą skai
čius turi būti ne didesnis nei 3 
proc. Parėjusią savaitę vakarie
nės su JAV viceprezidentu Dick 
Cheney metu prezidentas Val
das Adamkus jo paklausė apie 
tai. Jis teigė, kad pažanga jau
čiama, vis mažiau lietuvių nele
galiai pasilieka JAV, ir kad gal 
po kelerių metų vizų neberei
kės. Bet tai prikluso nuo to, ar 
mūsų broliai ir seserys JAV ne
pasiliks ilgiau, nei leidžia viza.

Jūsų paminėtas D.Cheney 
Vilniuje griežta i kritikavo  
Rusiją, paminėdamas suvar
žytas žmogaus teises bei baugi
nimo įrankiais tapusius naftą 
ir dujas. Ar tai reiškia, kad JAV 
suvokė, kokie procesai vyksta 
Lietuvos kaimynystėje?

- Taip, manau, kad puikiai 
suvokia. D.Cheney kalba aiš
kiai parodo, kad tai naujas ele
mentas Amerikos užsienio poli
tikoje. Iki šiol amerikiečiai san
tykiuose su Rusija labiausiai 
koncentravosi ties bendradar
biavimu kovojant su terorizmu 
bei energijos pramonės srityje. 
Tačiau po ilgų diskusijų pačioje 
Amerikoje jis pasakė kalbą, 
kuri turi ypatingą reikšmę. Ma
nau, kad tai yra istorinė kalba. 
Jis pareiškė, kad Rusijos ir 
Amerikos santykių darbotvar
kėje atsiras naujas klausimas - 
žmogaus teisės ir demokratija.

Kalbama, kad jau  mąstote 
apie dalyvavimą prezidento  
rinkimuose. Pernai išleidote

Čikagos “Žalgiris” š.m. kovo 18 d., Amerikos katalikiško universiteto sporto rūmuose, Washington, 
DC, JAV, laimėjo kasmetinį Amerikos lietuvių vyrų krepšinio turnyrą Lietuvos Respublikos amba
sadoriaus JAV taurei laimėti, finale rezultatu 61:45 įveikusi “Jungtinių pajėgų” komandą, sudarytą 
iš įvairiose JAV valstijose gyvenančių lietuvių. Trečias iš kairės -  Lietuvos Respublikos amba
sadorius Vygaudas Ušackas. LR ambasados nuotr.

savo straipsnių, kalbų ir in
terviu rinkinį. Juk taip papras
tai daroma prieš rinkimus, ar 
ne?

- Į rinkimus neinu, nors bu
vo daug spekuliacijų šiuo klau
simu. Esu patenkintas tuo dar
bu, kurį man pasiūlė, tik dar 
negaliu pasakyti kokį. (Neo
ficialiomis žiniomis, V.Ušacką 
ketinama paskirti ambasado
rium i D idžio jo je  B rita n i
joje.)

Kaip atsirado knyga? Visų 
pirma, kolegos ir Vilniuje, ir 
Amerikoje, žinodami mano ir 
kitų įnašą į diskusijas apie 
Lietuvos narystę ES, NATO, 
darbą euroderybininku, ragino 
to neužm iršti ir užfiksuoti. 
Tokią knygą atspausdinti mane 
ragino ir JAV lietuviai.

Surinkau kalbas, interviu, o 
knyga tapo tam tikra mano dar
bo ataskaita. Ja galės naudotis 
studentai, tyrinėtojai. Knygą 
paskyriau labdarai. JAV pavyko 
parduoti daugiau kaip 800 
knygų, o gautus 15 tūkst. dole
rių skyriau per JAV-Baltijos 
fondą kaimo vaikų paramos 
programai, kuri vykdoma jau 6 
metai, paremti. Iš viso surinkti 
55 tūkst. dolerių, kurie po poros 
savaičių bus paskirstyti maž
daug 12 Lietuvos rajonų.

O tapti užsienio reikalų  
ministru prieš kelias savaites 
ar Jums nesiūlė?

- Ne. Jokiai partijai nepri
klausau, nors turiu vilionių.

Prieš keletą metų JAV įsigi
jote švarką, kuris pasirodė esąs 
pagamintas Lietuvoje. Kokių 
lietuviškų prekių dabar jau  
galima nusipirkti Amerikoje?

- Tebeturiu tą švarką (juo
kiasi). Noriu pasidžiaugti, kad 
per penkerius metus įvyko 
įspūdingas eksporto iš Lietuvos 
į Ameriką šuolis, kuris šiuo 
metu viršija 1 mlrd. litų per 
metus. Tai dvigubai daugiau nei 
prieš 5-6 metus. Dabar Ame
rikoje gali nusipirkti Lietuvoje 
pagamintų trikotažo, stiklo ga
minių, baldų, maisto produktų

- alaus, sūrio, konservų, grybų. 
JAV lėktuvai užpildomi lietu
višku aviaciniu kuru. Vien tik 
Tampos oro uostas Floridoje 
pernai nusipirko 100 tūkst. tonų 
aviacinio kuro iš “Mažeikių 
naftos” , o tai daugiau, nei 
perkama iš Ispanijos.

Esate bene vienintelis Lie
tuvos am basadorius, kuris 
rengia krepšinio taurės varžy
bas. Kaip tai prasidėjo ir kaip 
dabar sekasi?

- Tai Kauno “Žalgirio” ant
spaudas. Nuo vaikystės sirgau 
už komandą, važinėdavau žiū
rėti rungtynių iš gimtojo Skuo
do. Atvažiavęs į JAV pamačiau 
naują didžiulę lietuvių emigra
ciją. Patyriau, kad lietuvius na
tūraliai gali suvienyti koncertai, 
šeštadieninės mokyklėlės, ku
rios padeda išsaugoti lietuvybę, 
ir krepšinis. Šiemet jau vyko 
ketvirtos ambasadoriaus taurės 
varžybose, kuriose dalyvavo 
net 18 komandų iš visos Ame
rikos. Visų norinčiųjų negalė
jome priimti, išnuomojome tris 
sales turnyrui, aštuonis teisėjus, 
sekretoriatą. Daugiau kaip 400

LIETUVI,
Jei tau svarbu tavo šaknys 
Kalba, Tautybė, Lietuva

RINK
JAV Lietuvių Bendruomenės

TARYBĄ
Kuri dirbs, kad ateities kartose 

išliktų protėvių dvasia gyva 
BALSUOK 

VISĄ gegužės mėnesį 
DIDŽIUOKIS, 
kad esi lietuvis !

žmonių suvažiavo į Vašingtoną. 
Jie patys mokėjo už aprangą, 
kelionę, mes tik pavaišinome 
lietuvišku bulvių plokštainiu ir 
didžkukuliais. Iš pradžių buvo 
sunku suvilioti žmones, kurie 
bijojo išeiti į viešumą, nes dalis 
jų  - nelegalai. M anau, kad 
turnyras toliau gyvuos.

Kalbate apie didelę emi
graciją. Ar nėra lietuvių, no
rinčių grįžti į Lietuvą?

- Pajutau, kad tokių yra. Pa
žįstų šeimų, kurios tam rengia
si. Beveik kiekvieną savaitgalį 
važiuoju vis į kitą miestą lan
kyti lietuvių. Susitikimuose po 
mišių ar krepšinio varžybų 
visada prieina žmonių, kurie 
nori grįžti į Lietuvą. Viena kau
niečių šeima, kuri dirba aero
nautikos ir kosmoso administ
racijoje (NASA), tam rengiasi. 
Kita kauniečių gydytojų šeima 
jau ieškosi būsto Lietuvoje, nori 
čia pradėti verslą. Tokių pavyz
džių yra daugiau. Kai apie juos 
pasklis garsas, sulauksime ir 
reemigracijos.

Dainoras Lukas,
"Kauno diena"
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LIETUVIŲ KREPŠINIO 
LYGOS PADĖKA

Š.m. gegužės mėn. 8 d. 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriui Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Vygaudui Ušackui 
įteikta Čikagos lietuvių krep
šinio lygos padėka. Padėką 
ambasadoriui Ušackui įteikė į 
LR ambasadą Vašingtone at
vykęs Lygos direktorius Auri
mas Matulevičius.

“ČLKL dėkoja jum s už 
visokeriopą pagalbą puoselė
jan t bei stiprinant krepšinio 
veiklą, lygos įvaizdžio forma
vimą bei nuoširdų bendradar
biavimą. Visa tai sustiprino 
mūsų ryšius, praplėtė išeivijos 
lietuvių veiklą, kurioje krep
šinis užėmė vieną iš pirmųjų 
vietų,” sakoma Lygos direkto
riaus Matulevičiaus įteiktame 
padėkos laiške.

“Jūsų dėmesys ir pritarimas

S T. P E T E R S B U R G , F L

BIULETENIUI 30 METŲ
S. m. gegužės mėn. sueina 

30 metų kai buvo pradėtas 
leisti mūsų biuletenis Lietuvių 
Žinios. Biuletenio sukaktuves 
minėsime sekmadienį, gegu
žės mėn. 28 d. Lietuvių klubo 
popietėje. Tikime, kad St. Pe- 
tersburgo ir apylinkių lietuviai 
gausiai atsilankys į sukaktu
vinį minėjimą biuletenio, kuris 
per 30 metų teikė informaciją 
apie mūsų klubą, mūsų organi
zacijas ir jų  veiklą. Lauksime 
visų!

”L Ž ” redakcija ir admini
stracija

KULTŪROS BŪRELIO 
POPIETĖ

Balandžio mėn. 3 d. Lietu
vių k lubo ku ltūros būrelis 
klubo salėje surengė įdomią 
popietę, kurioje prof. Bronius 
Vaškelis skaitė paskaitą apie 
mūsų tragiškąjį rašytoją-poetą 
Kazį Borutą.

Popietę pradėjo kultūros 
būrelio  p irm ininkė Angelė 
Karnienė paaiškindama kiek
vienais metais kultūros būrelio 
pravedamą aukų rinkimą šelpti 
neturtingus, bet gabius Vytauto 
Didžiojo Universiteto studen
tus.

Kalbėdamas apie rašytoją 
Kazį Borutą, prof. Vaškelis 
paminėjo, kad K. Boruta pri
klausė A. Miškinio, A. Vaičiu
laičio, S. Neries ir kitų tuolai
kinių rašytojų grupei. Naujų 
formų ieškojime buvo panašus 
į K. Binkį, J. Tysliavą, S. 
•emerį, tačiau jis buvo visada 
nesuprastas, neįtikęs jokiai 
valdžiai. Tai buvo nenuorama 
rašytojas, kuris nemėgo nusta
tytos tvarkos. Už revoliucinių 
idėjų skelbimą turėjo išvykti iš 
Lietuvos. Gyveno ir studijavo 
Vienoje, Austrijoje, vėliau, 
ku rį laiką gyveno Rygoje,

mums padėjo pakelti ČLKL 
prestižą bei leidžia su dar dides
ne energija tęsti pradėtą kilnią 
veiklą,” rašome padėkoje.

Ambasadorius Ušackas per 
5-erių metų diplomatinio dar
bo kadenciją JAV apsilankė 
ČLKL atidarymo ir uždarymo 
iškilmėse, kartais atstovau
davo ir ČLKL žaidžiančiai 
“Aukštaitijos” komandai.

Diplomatinio darbo JAV 
metu ambasadorius Ušackas 
aktyviai propogavo “krepšinio 
diplomatiją:” tris kartus su
rengtos JAV bei Lietuvos poli
tikų, diplomatų ir žurnalistų 
krepšinio rungtynes, pradėta 
tradicija ir 4 kartus surengtas 
Amerikos lietuvių kasmetinis 
krepšinio trunyras “Ambasa
doriaus taurė,” 2006 m. vasa
rio mėnesį Houston suorgani
zuota Lietuvos krepšinio šven
tė NBA “Visų žvaigždžių” sa
vaitgalio metu.

LR ambasados inf.

Latvijoje. 1931 m. grįžo į 
Lietuvą, bet 1933 m. už politi
nę veiklą buvo vėl suimtas ir 
pasodintas į kalėjimą, iš kurio 
buvo amnestuotas po dviejų 
metų.1946 m. bolševikai jį 
suėmė, nuteisė už antisovietinę 
veiklą ir ištrėmė į Sibirą, iš 
kurio tik 1949 m. galėjo grįžti 
atgal į Lietuvą.

K. B oruta išle ido  savo 
lyrikos 9 knygas. Ypatingai 
pirmose knygose jo  poezija 
parašyta laisvu ritmu, lyrikos 
forma nėra tobula, tačiau savo 
lyriškumu jis viršija daugelį 
kitų poetų.

Iš be le tristikos jo  gana 
svarbi knyga buvo "Mediniai 
stebuklai",nors jo  geriausia 
knyga yra "Baltaragio malū
nas", išleista 1945 metais Lie
tuvoje, tačiau sovietinių recen
zentų buvo išpeikta kaip neati
tinkanti tos epochos literatūri
nių uždavinių ir išimta iš rin
kos. Antroji jos laida buvo 
"Terra" leidyklos išleista 1952 
m. Čikagoje. Montrealio "Dra
mos ansamblis", vad. Birutės 
Pūkelevičiūtės, šį romaną dra
matizavo, vaidino ir įrašė į 
plokšteles. K. Boruta buvo 
kovos ir maišto rašytojas.

Popietės dalyviai turėjo 
progos pasiklausyti ir kultūros 
būrelio narių deklamuojamų 
K. Borutos eilėraščių. Juos 
deklamavo Danutė Mažeikie
nė, Roma Mastienė, Jadvyga 
Giedraitienė, Stasė Vaškelienė 
ir Albinas Karnius.

Ant stalo buvo išdėstytos 
K. Borutos kūrybos knygos ir 
V.D. U niversiteto studentų 
padėkos laiškai aukotojams.

LANKĖSI PRELATAS
E. PUTRIMAS

Balandžio mėn.8 ir 9 d.d. 
St. Petersburge lankėsi prelatas 
Edmundas Putrimas, Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos dele
gatas rūpintis užsienio lietuvių

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius taria sveikinimo žodžius 
Lietuvių fondo 43-čiame suvažiavime, Lemonte, IL. Z. Degučio nuotr.

AMBASADORIAUS PASKAITA MOKINIAMS
Š.m. gegužės 8 d. Lietuvos 

R espublikos am basadorius 
JAV Vygaudas Ušackas Virgi
nijos valstijos Wakefield vidu
rinės mokyklos vyresniųjų kla
sių mokiniams skaitė paskaitą 
apie Europos Sąjungą ES. Jo 
paskaita vidurinėje mokykloje 
yra dalis Europos Komisijos 
delegatūros Washington pro
gramos, kuria ES šalių-narių 
am basadoriai JAV Europos 
dienos proga tampa "Europos 
mokytojais" Washington ir jo 
apylinkėse esančiose viduri
nėse mokyklose.

"Prieš 56 metus gegužės 
mėn. 9 d. paskelbta Šumano 
deklaracija padėjo pagrindą 
Europos šalių integracijai, bei 
besitęsenčiai taikai ir ekono
miniam augimui kontinente," 
paskaitos metu kalbėjo amba-

sielovada. Jis vadovavo lietu
viškoms Šv. Kazimiero Misi
jos rekolekcijoms Šv. Vardo 
bažnyčio je , o sekm adienį, 
balandžio mėn. 9 d., atsilankė 
ir Lietuvių klubo popietėje.

VELYKOS
ST. PETERSBURGE

Velykų sekmadienį daug 
tautiečių susirinko lietuviš
koms pamaldoms į Šv. Vardo 
bažnyčią Gulfporte. Šv. Mišias 
atnašavo Šv. Kazimiero Misi
jos vadovas kan. Bernardas Ta- 
laišis ir kun. dr. Matas Čyvas. 
Savo pamoksle kan. B. Talaišis 
citavo vyskupo Jono Kaunec- 
ko mintis, pasakytas Velykų 
proga Lietuvoje. Jis sakė, kad 
šiandieną visi džiaugiamės, bet 
kaip bus rytoj? Lietuvos prisi
kėlimui būtinai reikia gilaus 
tikėjimo, nes be tikėjimo nėra 
ir sąžinės... Mišių metu giedo
jo  klubo choras, vad. Aloyzo 
Jurgučio. Choristai Nijolė ir 
Vaidis Draugeliai pagiedojo 
Beethoven’o Pergalės Kristui 
(vertimas N. Kersnauskaitės).

Po pamaldų Lietuvių klubo 
salėje buvo pietūs ir vyko mar
gučių paroda.

Klubo pirmininkė Loreta

sadorius, papasakodamas apie 
Europos vienijimosi istoriją ir 
paskutinę ES plėtrą 2004 m. 
"Deja, pusę amžiaus iš Lietu
vos ir kitų komunistinio reži
mo paverg tų jų  tautų buvo 
atimta teisė bendrai kurti Eu
ropos ateitį. Lietuvos partizanų 
auka, pogrindiniai leidiniai, 
pagarba šalies istorijai, bei 
lietuviškų tradicijų laikymasis 
liudija, kad, nepaisant okupa
cijos metų, mes visuomet išli
kome europiečiais," sakė Lie
tuvos diplomatas, pažymėjęs, 
kad JAV niekuomet nepripa
žino Baltijos šalių aneksijos ir 
okupacijos. "Dveji narystės ES 
metai parodė, kad esame pati
kimi ir aktyvūs bendrųjų Euro
pos namų kūrėjai ir šeiminin
kai. 2004 m. įvykusi ES plėtra 
sutiprino tiek pačią ES, tiek ir

Kynienė įdomiai papasakojo 
apie Velykų ryto papročius 
Lietuvoje. Buvo ir meninė 
programėlė: Alvita Kerbelienė 
skaitė Bernardo Brazdžionio 
eilėraštį apie pavasarį. Muzi
kas Aloyzas Jurgutis paskam
bino prancūzų kompozitoriaus 
Ravelio "Nuotaikų valsą".

CHORO KONCERTAS
Lietuvių klubo choras ba

landžio mėn. 21 d. klubo salėje 
surengė savo pavasarinį kon
certą, sutraukusį pusantro šim
to lietuviškos dainos mėgėjų.

Mišrus choras įdomiai atli
ko naujas dainas: "Ko mes tu
rim nesilinksmint" (iš B. Sme- 
tanos operos "Parduotoji nuo
taka") ir "Milžinų kapai" (žo
džiai Maironio, muziką pagal 
J.Tallat-Kelpšos motyvus iš
vystė choro vadovas Aloyzas 
Jurgutis). Gražiai buvo atlikta 
ir daug kam žinoma "Miškų 
gėlė" su solistu Rimu Karna- 
vičium. Be aštuonių mišraus 
choro dainų, moterų choras 
darniai sudainavo "Tėviškėlę" 
ir "Siuntė mane močiutė", o 
vyrai "Kur Šatrija, Ramby- 
nas", "Jūreivių dainą", ir "Pilki 
k e le lia i dulka". Pabaigoje

transatlantinį ryšį".
Ambasadorius Ušackas pa

kvietė mokinius ir jų  moky
tojus ne tik "studijuoti," bet ir 
aplankyti Europą, pažymėda
mas naujųjų ES narių dinamiz
mą ir puikias turizmo galimy
bes. "Esu tikras, kad teigiami 
pokyčiai Lietuvoje po nepri
klausomybės atgavimo 1990 
m., šalies energija ir dinamiz
mas, architektūros šedevrai, 
stebinę net Prancūzijos impe
ratorių Napoloeną, bei turtinga 
šalies istorija patenkins jūsų 
žinių troškulį; o įvairiaspalvis, 
aktyvus kultūrinis gyvenimas, 
draugiški žmonės ir žavinga 
gamta leis atsikvėpti ir atgauti 
jėgas po nelengvų egzaminų 
maratono", kalbėjo ambasado
rius V.Ušackas.

LR ambasados inf.

mišrus choras turėjo pakartoti 
"Jau ž irge lis  pabalno tas" , 
kurią, pagal J. Dambrausko 
muziką, plačiai išvystė A. Jur
gutis.

KUN. DR. MATO ČYVO 
JUBILIEJUS

Balandžio mėn. pabaigoje 
St. Pete Beach gyvenančiam 
kun. dr. Matui Čyvui suėjo 90 
metų. Ta proga Lietuvių klubo 
valdybos sudaryto komiteto 
iniciatyva balandžio mėn. 26 
d. klubo salėje buvo surengtas 
pokylis, į kurį atsilankė netoli 
šimto asmenų. Atvykęs jubi
liatas buvo sutiktas klubo pir
mininkės Loretos Kynienės ir 
apjuostas lietuviška juosta su 
atitinkamais įrašais. Visiems 
susėdus prie gražiai apdengtų 
stalų, jautrų sveikinimo žodį 
tarė Mečys Šilkaitis, iškelda
mas jubiliato malonų, visuo
met draugišką būdą ir supažin
dindamas susirinkusius su jo 
biografija.

Šv. Kazimiero Misijos St. 
Petersburge vadovas kan. Ber
nardas Talaišis sukalbėjo invo- 
kaciją, prašydamas Aukščiau
siojo palaimos jubiliatui. Vyrų 

(Nukelta į 11 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus gegužės 

11 d. išvyko dviejų dienų darbo vizito į Austrijos sostinę Vieną, 
kur dalyvavo IV-ajame Europos Sąjungos -  Lotynų Amerikos 
šalių vadovų susitikime. Vienos viršūnių susitikime įvertino 
Europos Sąjungos -  Lotynų Amerikos šalių bendradarbiavimo 
procesą bei gaires tolimesnių santykių plėtrai. Taip pat diskutuota 
demokratijos ir žmogaus teisių plėtros, taikos ir pagarbos 
tarptautinei teisei stiprinimo, terorizmo, narkotikų ir organizuoto 
nusikalstamumo, gamtos apsaugos ir pasirengimo stichinėms 
nelaim ėm s, energetikos, kovos su skurdu ir nelygybe, 
bendradarbiavim o dėl tarptautinės param os vystym uisi, 
migracijos, švietimo, mokslo bei kultūros klausimais. Vienoje 
prezidentas Valdas Adamkus tarsis su Suomijos Respublikos 
prezidente Tarja Halonen ir Austrijos Federaliniu prezidentu 
Heinz Fisher. Vienos viršūnių susitikime savo dalyvavimą 
patvirtino Latvijos, Prancūzijos, Suomijos prezidentų ir Airijos, 
Danijos, Lenkijos, Belgijos, Ispanijos, Švedijos, Čekijos, 
Portugalijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Estijos, Suomijos 
ministrų pirmininkų delegacijos. Austrijai ir Vokietijai atstovavo 
šių valstybių kancleriai. ES -  Lotynų Amerikos šalių vadovų 
susitikimai yra organizuojami kas 2-3 metus rotacine tvarka tuo 
metu pirmininkaujančios ES ar Lotynų Amerikos valstybėje. 
Pirmasis toks susitikimas įvyko 1999 metais Rio de Žaneire, 
Brazilijoje, sekantis -  įvyks 2008 metais Limoje, Peru.

Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili apkaltino Rusiją 
mėginimais daryti spaudimą Tbilisiui ir vėl išreiškė abejonę dėl 
jo  šalies buvimo Nepriklausomų Valstybių Sandraugoj (NVS) 
tikslingumo. "Tos jėgos Rusijoje, kurios nenori matyti, kad 
G ruzija daro pažangą siekdam a plėto tis ir integruotis į 
euroatlantines struktūras, turi žinoti, kad Gruzija neliks viena ir 
kad bet kokie mėginimai daryti ja i spaudimą ar įvykdyti 
egzekuciją jaunai Gruzijos demokratijai sulauks tarptautinės 
bendruomenės atsako", - gegužės 7 d. pareiškė jis per bendrą 
spaudos konferenciją su Kroatijos prezidentu Stipe Mesič. Jis 
pažymėjo, kad Gruzija nori palaikyti normalius santykius su 
visomis kaimynėmis ir kad tokių santykių pavyzdžiu galėtų būti 
Tbilisio bendradarbiavimas su Ankara. Pasak M.Saakašvili, 
Gruzija jau praktiškai atsisakė vizų režimo su Turkija ir plėtoja 
su ja  bendradarbiavimą daugeliu krypčių. "Praėjusiais metais 
mes kartu su Ukrainos prezidentu Viktor Juščenka suformavome 
demokratinių valstybių sandraugą, ir šio susivienijimo šalių vadų 
pastarąjį susitikimą Vilniuje, į kurį atvyko JAV viceprezidentas 
R ichard  Cheney, galim a pavad in ti sėkm e", - pareiškė 
M.Saakašvili.

"Susitikimas Vilniuje buvo didelė Gruzijos ir apskritai 
laisvės mūsų regione ir Europoje pergalė", - sakė prezidentas ir 
pridūrė, kad "ši sandrauga nėra nukreipta prieš ką nors, o jos 
pagrindin is tikslas yra sandraugos narių stiprėjim as ir 
atsistojimas ant kojų". "Rusijos žiniasklaidos ir kai kurių Rusijos 
politikų reakcija į susitikimą Vilniuje buvo isteriška ir netiksli". 
M.Saakašvili taip pat dar kartą patvirtino Gruzijos pasirengimą 
pasitraukti iš NVS, tačiau pažymėjo: "Gruzija nenori priimti 
vienašališkų sprendimų, ir yra nusiteikusi koordinuoti žingsnius 
šia linkme su kitais partneriais NVS". Savo ruožtu S.Mesič 
pareiškė, kad Zagrebas yra pasirengęs pasidalyti patirtimi su 
G ruzija ir padėti ja i einant in tegracijos į NATO keliu. 
Kalbėdamas apie Gruzijos problemas jis pažymėjo: "Bet kokias 
problemas galima išspręsti dialogo keliu. Geriau dešimt metų 
besitęsiantis dialogas negu vieną dieną trunkantis karas".

Vilniaus centre vykstančios komercinio ir apartamentų 
pastato statybos vėl atsiduria užsienio žydų organizacijų dėmesio 
centre. Į Vilnių atvykusi įvairių šalių žydų organizacijų grupė 
apsilankė sostinės savivaldybėje, kur su miesto vadovais aptarė 
buvusių žydų kapinių, kurios buvo dabartinių Sporto rūmų 
vietoje ir prieigose, teritorijos raidą. Būtent netoliese, greta 
Karaliaus M indaugo tilto, Rinktinės ir Olimpiečių gatvių 
sankirtoje, vyksta žydų nepasitenkinimą sukėlusios statybos. 
Čia, vietoje prieš kelerius metus nugriauto "Žalgirio" plaukimo 
baseino, baigiamas statyti komercinis ir apartamentų pastatas. 
Zydai teigia, jog darbininkai triūsia buvusių žydų kapinių vietoje. 
Tačiau Lietuvos mokslininkai, pasitelkę įvairius istorinius 
šaltinius įrodinėja, jog vietoje, kur vykdomos statybos jokių 
kapinių nebuvo, jos buvo ten, kur dabar stovi Vilniaus koncertų 
ir sporto rūmai. Vilniaus savivaldybėje vykusio susitikimo metu 
žydams pagal senuosius Vilniaus miesto planus buvo siekiama 
išsiaiškinti buvusių kapinių ribas ir aptarti tolesnę šios teritorijos 
raidą, pranešė sostinės savivaldybė.

Londone vyksiančiame Pasaulio žydų kongrese ketinama 
inicijuoti rezoliuciją, kurioje Lietuva gali būti pasmerkta kaip 
žydų kapinių niekintoja. LG0TIC

Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentas Richard Cheney ir Lietuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus Vilniaus tarptautinėje konferencijoje. www.president.lt

LIETUVAI NEPAVYKO TAPTI 
ŽMOGAUS TEISIU TARYBOS NARE

Lietuvai nepavyko tapti 
įtakingos Žmogaus teisių tary
bos nare, gegužės 9 d. vyku
siuose rinkimuose pralaimėjus 
tokioms dėl žmogaus teisių 
pažeidim ų kritikuojam om s 
šalims kaip Azerbaidžanas ir 
Rusija. Tiesa, pirmajame rinki
mų ture Lietuva aplenkė kai
mynus latvius, tačiau vėliau ne
sulaukė reikiamos paramos, 
kaip manoma, dėl nepakanka
mų mūsų atstovų pastangų.

Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja naują Žmogaus tei
sių tarybą, kuri pakeitė susi
kompromitavusią savo pirmta
kę, išrinko gegužės 9 d.

Iš viso į 47 vietas Taryboje 
kandidatavo 63 valstybės - še
šiomis mažiau nei ankstesniuo
se rinkimuose. Iš pradžių buvo 
64, bet paskutinę akimirką savo 
kandidatūrą atšaukė Kenija. 
Jungtinės Valstijos vietos šioje 
institucijoje nesiekė.

Kiekvienam pasaulio regio
nui yra numatytas tam tikrą 
vietų skaičius pagal kvotą, 
nustatytą atsižvelgiant į gyven
tojų skaičių. Per pirmąjį balsa
vimo ratą buvo išrinktos 13 Af
rikos šalių, 13 Azijos valstybių, 
trys Rytų Europos valstybės, 
aštuonios Lotynų Amerikos ir 
Karibų jūros baseino šalys bei 
dar septynios šalys iš Vakarų 
Europos ir kitų valstybių, tarp 
kurių yra JAV, Kanada ir Izrae
lis, grupės.

Likusios Tarybos narės iš 
Rytų Europos buvo išrinktos 
per antrąjį balsavimo ratą. Tarp 
šiam regionui atstovaujančių 
kandidačių į Žmogaus teisių 
tarybą buvo ir Lietuva. Deja, 
mūsų šaliai nepavyko gauti 
pakakamai balsų, kad patektų į 
šią įtakingą instituciją. Rytų 
Europos grupės vietas Taryboje 
užėmė Azerbaidžanas, Čekija, 
Lenkija, Rumunija, Rusija ir 
Ukraina.

JAV Valstybės departamen
to neseniai paskelbtame meti

niame pranešime teigiama, kad 
blogėja žmogaus teisių padėtis 
Rusijoje, pastebima tam tikros 
pažangos Azerbaidžane, nors 
ten tebėra daug trūkumų, taip 
pat pasiekta pažangos Ukrai
noje.

Rusija ir Azerbaidžanas į 
Žmogaus teisių tarybą išrinktos 
ilgiausiai -  trejų metų kaden
cijai.

JAV nepritarė
Be to, į šią instituciją pateko 

tokios dėl žmogaus teisių pažei
dimų kritikuojamos šalys kaip 
Kuba, Kinija ir Saudo Arabija. 
JAV ambasadorius John Bolton 
išjuokė Kubos įtraukimą į Ta
rybą ir sakė, jog tai rodo, kad 
Vašingtono susirūpinimas dėl 
naujosios institucijos, kuriai jis 
per balsavimą nepritarė, yra 
pagrįstas. "Koks džiaugsmas, - 
sarkastiškai Kubos išrinkimą 
pakomentavo J.Bolton. - Tai 
paprasčiausiai byloja, kad 
ankstesnės komisijos trūkumai 
visai gali būti ... perduoti, kaip 
mes liūdnai prognozavome, kai 
balsavome prieš šią rezoliu
ciją." Jungtinės Valstijos ilgai 
kritikavo buvusią Žmogaus 
teisių komisiją teigdamos, kad 
ji buvo neveiksminga ir kad joje 
buvo daug žm ogaus teisių  
pažeidėjų, tokių kaip Kinija, 
Kuba, Sudanas ir Zimbabvė. 
JAV buvo tarp keturių šalių, 
kurios kovo mėnesį balsavo 
prieš performuotą Tarybą nuro
dydamos, kad būtų pernelyg 
paprasta į ją išrinkti ir tas šalis, 
kuriose pažeidžiamos žmogaus 
teisės.

Kuba savo ruožtu jos išrin
kimą į Tarybą vadino Havanos 
komunistinės vyriausybės "di
džiule pergale" ir Jungtinių 
Valstijų "pralaimėjimu".

Generalinė Asamblėja, ku
rioje yra 191 valstybė, naują 
Žmogaus teisių tarybą išrinko 
per slaptą balsavimą. Kad būtų 
išrinktos, šalims reikėjo surinkti

mažiausiai 96 balsus.
Azijos vietos atiteko Bah- 

reinui, Bangladešui, Indijai, In
donezijai, Japonijai, Jordanijai, 
Filipinams, Kinijai, Malaizijai, 
Pakistanui, Pietų Korėjai, Sau
do Arabijai ir Šri Lankai.

Vakarų Europos ir kitų vals
tybių grupės vietas laimėjo Di
džioji Britanija, Kanada, Ny
derlandai, Prancūzija, Suomija, 
Šveicarija ir Vokietija.

Afrikos vietos atiteko Alžy- 
rui, Kamerūnui, Džibučiui, Ga- 
bonui, Ganai, Maliui, Maurici
jui, Marokui, Nigerijai, Senega- 
lui, Pietų Afrikos Respublikai, 
Tunisui ir Zambijai.

Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros baseino valstybių grupės 
vietas laimėjo Argentina, Brazi
lija, Ekvadoras, Gvatemala, 
Kuba, Meksika, Peru ir Urug
vajus.

Pakeis Žmogaus teisių 
komisiją

JT generalinis sekretorius 
Kofi Annan pasveikino Tarybos 
suformavimą ir aktyvų dalyva
vimą. "Jo nuomone, tai parodo 
daugelio įsipareigojimą pakeis
ti ankstesnę Žmogaus teisių 
komisiją tokia institucija, kuri 
gali dirbti efektyviau ir gali pa
tikimiau įgyvendinti žmogaus 
teisių idealus", - sakė K.Annan 
atstovas Stephane Dujarric.

Naujoji institucija, kuri kaip 
ir jos pirmtakė įsikurs Ženevo
je, savo darbą pradės birželio 
19 dieną, turi tikrinti ir savo 
narių duomenis dėl žmogaus 
teisių, sakė S.Dujarric.

Žmogaus teisių taryba buvo 
sudaryta tam, kad pakeistų 
Žmogaus teisių komisiją, įs
teigtą dar 1946 metais. Ji buvo 
kritikuojama už tai, kad į ją įėjo 
tokios šalys kaip Sudanas, Zim
babvė, Sirija, Eritrėja ir Etiopi
ja, kurias teisių gynėjai kaltina 
šiurkščiais žmogaus teisių pa
žeidimais. Naujosios instituci
jos uždavinys - stebėti padėtį, 
susijusią su žmogaus teisėmis, 
ir padėti kai kurioms valsty
bėms tobulinti įstatymus šioje 
srityje. LRT

http://www.president.lt
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GALINGAI SKAMBĖJO 
V. KLOVOS OPERA "PILĖNAI"

Edvardas Šulaitis

Nors paskutinio balandžio 
sekmadienio popietė buvo vėsi 
ir lietinga, tačiau pora tūks
tančių žmonių Morton viduri
nės m okyklos auditorijo je 
(Cicero, IL) tuo metu jautė 
šilum ą ir pakilią  nuotaiką. 
Istorinėje Chodl vardo audi
torijoje auksinį jubiliejų šven
tusi Lietuvių opera pradžiu
gino savo gerbėjus su balan
džio 30 d. patriotiškumą žadi
nančiu "Pilėnų" operos pasta
tymu, kuris, kaip m atėm e, 
pasiekė ne tik klausytojų ausis, 
bet ir širdis.

Skambėjo himnai
Prieš premjerą orkestras su

grojo JAV ir Lietuvos himnus, 
kuriuos giedojimu palydėjo 
žiūrovai. Šventiška nuotaika 
vėliau vyravo tris valandas -  
iki paskutinių operos garsų.

Retą muzikinę šventę buvo 
įmanoma surengti tik glaudžiai 
bendradarbiaujant ir padedant 
Lietuvos institucijoms ir žmo
nėms kartu su išeivijos dainos 
mėgėjais. Svarų žodį tarė ir 
vadinamieji trečiabangiai, ku
rių nemažai matėme operos 
chore.

Renginys buvo bendro dar
bo vaisius, kuris tikrai sujaudi
no susirinkusiuosius.

Prasmingi LR prezidento 
žodžiai

Daugelis šios šventės daly
vių, be abejo, sutiko su šiais 
Lietuvos prezidento  Valdo 
Adamkaus žodžiais, kurie bu
vo išspausdinti programiniame 
leidinyje: "Man ypač džiugu, 
kad Lietuvių opera -  vienintelė 
tautinė opera Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Todėl jos 
veikla visuomet skleidė ir puo
selėjo ne tik menines, bet ir 
tautines vertybes, telkė išeiviją 
ir iš kartos į kartą skleidė gro
žio bei lietuvybės dvasią. Vi
siems lietuviams, kad ir kur jie 
gyventų, Lietuvių opera buvo, 
yra, ir, neabejoju, visada bus 
ryškus tautinės ir pasaulinės 
kultūros švyturys. Būtent Lie
tuvių operos scenoje pasirodė 
iškiliausi solistai ir dirigentai, 
režisieriai ir scenografai. Buvo 
pastatyti garsiausi tautinės ir 
pasaulinės operos veikalai".

Puikūs veteranų 
atsiliepimai

Šiltų ir draugiškų žodžių 
šiai operai teko girdėti šią 
šventės popietę iš įvairių mūsų 
veikėjų, ankstesniųjų operų 
solistų. Čia ypač malonu buvo 
matyti Algirdą Brazį (jį žmona 
atvežė vežimėlyje), kuris dai
navo pirmajame LO pastatyme 
prieš 50 metų. Pernai savo 90- 
ąjį gimtadienį atšventęs solis
tas spindėjo šypsena ir gyrė 
spektaklį.

Geros nuomonės apie šven
tinį pastatymą buvo taip pat 
vežimėlyje sėdėjęs kitas buvęs 
pagrindinis kolektyvo solistas 
Stasys Baras. Puikiai atsiliepė 
ir LO veteranai: Dana Stankai- 
tytė, Jonas Vaznelis, kiti. Vieno 
iš jų  teiginyje: "Mano širdy 
šiandien šventė" atsispindėjo ir 
kitų klausytojų, ypač kolekty
vo veteranų, nuomonė.

Jiems plojo publika
Visi artistai savo vaidmenis 

atliko gerai. Maloniai nuste
bino abi solistės -  pirmą kartą 
Čikagos scenoje pasirodžiusi 
Dalia Kužmarskytė, atlikusi 
Pilėnų kunigaikščio Margirio 
(Arvydas Markauskas) augin
tinės Mirtos vaidmenį. Nuo jos 
neatsiliko Margirio duktė Eglė 
-  Nida Grigalavičiūtė, gyve
nanti Čikagoje, tačiau dainuo
janti ne taip jau dažnai.

Pagrindiniai vyrų solistų 
vaidmenys teko žymiajam Pi
lėnų kariai Udriui (Vytautas 
Juozapaitis), kryžiuočių pa
siuntiniui (Liudas Norvaišas), 
Nalšios vadovui (Audrius Ru- 
bežius).

Taip pat premjeroje vaid
menis atliko Vaclovas Mom- 
kus, Julius Savrimas, Algirdas 
Bagdonavičius, Rimas Karka- 
zas. Klausytojams išskirtinai 
patiko  U drio arija  antrojo 
veiksm o pirm ojoje scenoje 
"Aš papuošiu žirgo galvą". Be
ne geriausiai nuskambėjo pir
mojo veiksmo pabaigoje choro 
daina "Valio, valio".

Šio jubiliejinio LO pasta
tymo meno vadovas ir diri
gentas -  Alvydas Vasaitis, re
žisierius Eligijus Domarkas, 
koncertmeisteris -  Mangirdas 
Motekaitis, chormeisterė -  Jū
ratė Grabliauskienė, orkestro 
vadovas -  Charles Stine. Už 
apšvietimą bei scenos priežiū
rą buvo atsakingi Laima Šulai- 
tytė-Day ir Thomas Rusnak.

Programiniame leidinyje -  
bent pora dešimčių pavardžių 
tų žmonių, kurie vienaip ar ki
taip talkino ruošiant spektaklį. 
Čia suminėti ir choristai bei 
orkestro dalyviai (orkestre gro
jo  tik viena lietuvaitė - Linda 
Veleckytė, visi kiti -  profe
sionalūs muzikantai amerikie
čiai ir kitų tautų žmonės).

Pobūvis Jaunimo centre
Po operos spektaklio Cice

ro gana daug jo  dalyvių važia
vo į Jaunimo Centrą Čikagoje, 
kur buvo tęsiama šventės pro
grama. Čia kalbėjo Lietuvos 
generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius. Jis 
taip pat perskaitė ir Lietuvos 
prezidento V. Adamkaus anks
čiau cituotą sveikinimą. Svei
kintojų būta ir daugiau.

Šįm et 80-metį m ininčio

Scena iš Vytauto Klovos “Pilėnų” operos spektaklio -  Arvydas Markauskas Margirio, Pilėnų 
kunigaikščio vaidmenyje. Jono Kuprio nuotr.

ŠEŠIOLIKTOJI APPLE VASARA JAU SUPLANUOTA
Artėja APPLE (Amerikos 

talka Lietuvos švietimui) 16- 
toji vasara, pilna aktyvios ir 
įvairios veiklos Lietuvoje.

Kiekvienais metais, liepos 
mėnesį, vyksta Amerikos spe
cialistų seminarai pritaikyti iš 
visos Lietuvos nuo darželio iki 
vidurinės mokyklos aukščiau
sios klasės lygio mokytojams. 
Seminarai vyksta ir Vilniuje ir 
Kaune ir “Viltis” stovykloje 
prie Baltijos jūros kranto jau
nuoliams su negaliomis, ku
riuose iš JAV-bių dalyvauja 
maždaug 50 dėstytojų kiek
vienais metais. O kai kurie iš 
jų  dar praveda papildomus se
minarus mažesniuose Lietuvos 
miestuose.

Sąryšyje su šių metų veik-

V.Klovos opera "Pilėnai" Lie
tuvoje buvo pastatyta lygiai 
prieš 50 metų (1956 m.) ir yra 
viena iš dažniausiai kuriamų 
operų tėvynėje.

Šios operos, kuriai libreto 
parašė Jonas Mackonis, veiks
mas vyksta Lietuvoje, 1336 m. 
ankstyvą pavasarį. Veikėjai -  
Pilėnų gyventojai, Rūtenio pa
lydovai, kryžiuočiai, vienuo
liai, riteriai, vaikai. Kaip spė
jama, legendinė Pilėnų pilis 
yra dabartinio Bilionių pilia
kalnio vietoje Žemaitijoje. To
kia mintis buvo paskelbta prieš 
3 metus žurnale "Žemaičių že
mė".

Reikia pasakyti, jog "Pilė
nų" pastatym ui išleista 120 
tūkst. dolerių (vien tik orkest
ras kainavo apie 50 tūkstan
čių). Gana daug pinigų gauta 
aukomis: Lietuvių fondas davė 
10 tūkstančių dolerių. Iš pavie
nių aukotojų daugiausia -  2 
tūkst. dolerių skyrė Ofelija 
Vainienė, o pusantro tūkstan
čio -  Gražina ir James Liau- 
taud.

Ar Lietuvių Operos kolek
tyvas gyvuos ir atšvęs savo 
auksinę sukaktį, (? -  red.) tuo 
tarpu dar nežinoma. Bent šiuo 
metu yra galvojama, jog jis dar 
pratęs savo veiklą. To mes lin
kime šiam kolektyvui!

los reikalais, balandžio 21, 22, 
23 d.d., gražiame Asheville 
miestelyje, N.C. įvyko metinis 
pavasarinis darbo savaitgalis 
APPLE vadovybės nariams. 
Šio subuvimo tikslas buvo iš 
anksto suplanuoti įvairių vasa
ros kursų sėkmingą eigą. Rin
komės šioje vietoje nes ten gy
vena dvi ilgametės APPLE sa
vanorės dėstytojos, specialis
tės mokyme vaikų su nega
liomis: Katie Hoyle ir Myra 
Godwin ir jų  dėka visi pasita
rimai ir planavimai vyko labai 
sklandžiai. Juos pravedė da
bartinis APPLE vadovas dr.

J. BALTRUŠAIČIO PREMIJA -  
VERTĖJUI G. JEFREMOVUI

V iln iu s , gegužės 9 d. 
(ELTA). Jurgio Baltrušaičio 
lietuvių ir rusų bendradarbia
vimo labdaros ir paramos fon
das šių metų Jurgio Baltrušaičio 
premiją už nuopelnus lietuvių 
ir rusų kultūroms skyrė žino
mam Lietuvos ir Rusijos litera
tui, poetui, vertėjui, dramatur
gui Georgijui Jefremovui.

Prezidento Valdo Adam 
kaus globojamo fondo valdy
bos, kuriai vadovauja aktorius 
Donatas Banionis, teigimu, šio 
žmogaus veikla atitinka fondo 
numatytą tikslą - plėsti kultūri
nius ryšius tarp dviejų šalių, 
prisidėti prie lietuvių literatūros 
sklaidos pasaulyje.

J. Baltrušaičio premija lau
reatui įteikta Vilniaus paveikslų 
galerijoje.

Gimęs Maskvoje, studijavęs 
Vilniuje, Lietuvos ir Rusijos 
rašytojų sąjungų narys, abiejų 
valstybių pilietis G. Jefremovas 
savo gyvenimu ir kūryba įkūni
ja kultūrų sąveikos principą. Tai 
produktyviai rašantis poetas - 
šešių poezijos rinkinių ir vienos 
prozos knygos autorius.

Nuo pirmos publikacijos 
1970 metais iki šios dienos į 
rusų kalbą jis išvertė daugelio 
Lietuvos poetų - Jurgio Baltru
šaičio, Maironio, Salomėjos 
Neries, Balio Sruogos, Justino 
Marcinkevičiaus, Marcelijaus 
Martinaičio, Bernardo Braz-

Karl Janowitz, Philadelphios 
universiteto profesorius. Daug 
prisidėjo Vaiva Vebraitė, per
nai užbaigusi vadovės kaden
ciją ir tebeesanti prezidento 
Adamkaus patarėja švietimo 
reikalais. Iš viso mūsų dalyva
vo 16 asmenų. Šiais nutarimais 
bus pasidalinta su visais šiemet 
į Lietuvą vykstančiais sava
noriais darbuotojais -  ypatin
gai su tais savanoriais, kurie 
vyksta pirmą kartą. APPLE 
seminarai, žinomi Lietuvos 
švietimo pasaulyje, yra visada 
laukiami ir gausiai lankomi.

Irena Ross

džionio, Henriko Radausko, 
Sigito Gedos, Tomo Venclovos, 
Aido Marčėno, Alvydo Šlepi- 
ko, Sigito Parulskio eiles. Vertė 
ir prozą - Algimanto Bučio, Jur
gio Kunčino, Mariaus Ivaškevi
čiaus kūrinius.

Atgimimo pradžioje akty
viai dalyvavo politiniame gyve
nime: buvo Sąjūdžio Seimo na
riu, laikraščių Vozroždenije ir 
Soglasije steigėju ir leidėju. 
1991-1995 m. Maskvos litera
tūros institute dėstė būsimiems 
vertėjams iš lietuvių kalbos.

Vienas iš paskutiniųjų G. 
Jefremovo nuveiktų darbų - A. 
Marčėno (2002), M. Martinai
čio (2003), J. Marcinkevičiaus 
(2003) ir Edvardo Gudavičiaus 
"Lietuvos istorijos" (2005) ver
timai į rusų kalbą. Visos šios 
knygos išleistos Maskvoje. LRT

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

“LYRIKA”
“Lyrika”, Birutės Kemežai- 

tės poezija -  134 puslapiai. Ei
lėraščiai atspindi gyvenimą. 
Vaizduojama sukelti žmogaus 
vidiniai pergyvenimai, mintys, 
jausmai, ypač meilė gamtai. 
Pažiūra į pasaulį, aplinką, 
žmones...

Knygą redagavo pati auto
rė. Leido ir spausdino “Mažoji 
poligrafija” , Vokiečių gatvė 
187, Kaunas, Lietuva.
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Jaunimo choras “Naujoji intriga”, koncertuos Clevelande gegužės 20 d. Kartu su “Exultate”, 
“Šauktukas” ir “Svaja” chorais suteiks progą “paragauti” Dainų šventės. Aštuntoji Dainų šventė 
vyks liepos 2 d Čikagoje.

“NAUJIEJI LIETUVIAI”

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS ČIKAGOJE

Gen. mjr. V. Tutkus, nauja
sis Lietuvos kariuomenės va
das, atvykęs į XVII-tą Saulių 
sąjungos išeivijoje suvažia
vimą, įvykusį gegužės 6-7 die
nomis Čikagoje, ne tik perdavė 
Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nisterio G. Kirkilo ir savo svei
kinimus susirinkusiems, bet ir 
plačiai papasakojo apie Lietu
vos kariuomenę.

Maždaug šimtinė šaulių at
stovų, susirinkusių iš įvairių 
JAV ir Kanados miestų į Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės na
mus Čikagos Brighton Parke, 
su dėmesiu klausėsi šio jauno 
kariuomenės vado įdomių min
čių.

Sis aukštasis svečias ne tik 
dalyvavo šaulių suvažiavime, 
bet prieš atvykdamas į Čikagą, 
turėjo pasimatymą su vienu iš 
JAV kariuomenės vadų, o pir
madienį vėl žadėjo lankytis ka
riuomenės vadų susirinkime 
Washingtone.

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
kitataučiai gražiai kalba apie 
Lietuvos kariuomenę, nes Lie
tuva yra tik viena iš 8 valstybių, 
kuri Afghanistane ir Irake turi 
savo būrius, kas lietuviams 
suteikia pasididžiavimą.

Kariuomenės vadas nepa
gailėjo pagyrimo išeivijos šau
liams, pareikšdam as jog  jų  
kova ir dvasia buvo pagrindas 
kad Lietuva tapo laisva.

Sis Rusijoje pradinį karinį 
išsilavinimą gavęs vyras, 1995
96 metais mokęsis NATO gy
nybos kolegijoje Romoje, bai
gęs savo sveikinimo kalbą, nu
žingsniavo į salės galą, kur bu
vo skaidrių rodymo aparatas ir 
pailiustruojant vaizdais,skaitė 
paskaitą apie Lietuvos kariuo
menę.

Gen. mjr. V. Tutkus, kuris 
pareigas perėmė iš Amerikos 
lietuvio gen. J. Kronkaičio 
2004 m. birželio30 d., pirmiau
sia pažvelgė į senuosius laikus, 
kai buvo kuriam a Lietuvos

kariuomenė.
Tada kalbėtojas perėjo prie 

šių dienų, kuom et Lietuvos 
kariuomenė turi atitikti NATO 
standartams ir vietoje jos kieky
bės vertinama kokybė. Pažy
mėjo, jog prie modernios Lietu
vos kariuomenės kūrimo prisi
dėjo ir išeiviai kariškiai -  ne 
vien tik kariuomenės vadu ta
pęs gen. Kronkaitis (apie šį 
kariškį jis plačiau išsitarė klau
simų -  atsakymų sesijoje).

Jis pareiškė, kad dabar Lie
tuvos kariuomenės branduolį 
sudaro savanoriai -  profesiniai 
kariai. Jų dauguma moka anglų 
kalbą, nes ji būtina dirbant įvai
riose misijose Afghanistane, 
Irake, Kosove.

Plati suvažiavimo programa
Pats suvažiavimas pradėtas 

ankstyvą šeštadienio rytą daly
vių registracija, o vėliau -  ofi
cialia dalimi. Ją pradėjo LSS 
Išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius iš Detroito. Sukvietus gar
bės prezidiumą, buvo įneštos 
vėliavos. A. Barniškiui vado
vaujant buvo sugiedotas JAV 
himnas. Invokaciją paskaitė 
Vytauto Didžiojo Saulių rink
tinės kapelionas kun. J. Kelp
šas. Tada vyko mirusių, žuvusių 
ir nukankintų Saulių sąjungos 
narių pagerbimas.

Po jau minėto Lietuvos ka
riuomenės vadų sveikinimo ir 
paskaitos, buvo tęsiamos kitų 
garbės svečių sveikinimo kal
bos. Jas pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Čikagoje A. Dauno- 
ravičius, Lietuvos šaulių va
das Juozas Sirvinskas, ALTO 
pirm . S aulius K uprys, se 
niausios pasaulyje lietuvių 
organizacijos -  Susivienijimo 
L ie tuv ių  A m erikoje pirm . 
K ęstu tis M iklas. Taip pat 
kalbėjo  ir lie tuv ių  o rgan i
zacijų  veikė jas A lg is R e
gis.

Jie visi linkėjo darbingo su- 
važiavimo,o generalinis konsu

las padėkojo išeivijos šauliams 
už jų patriotiškumą, už tai, kad 
nenuleido rankų okupacijos 
metais. K. Miklas linkėjo, kad 
šauliai sulauktų 120 metų, pa
našiai kaip ir SLA, kuri šiemet 
tokią sukaktį švenčia.

Po trumpos pertraukos ir už
kandžių buvo pagrindinė suva
žiavimo dalis -  pranešimai, 
diskusijos, rinkimai ir kt.

Pažymėtina, kad buvo per
rinktas tas pats Sąjungos vadas 
(M. Abarius) ir dauguma kitų 
valdybos narių.

Dabartinę valdybą sudaro I 
vicepirm. Vytautas Pečiulis, II- 
sis Jonas Sostakas, moterų vadė 
Aldona Balčiūnienė, iždininkas 
Leonas Petronis, ūkio reikalų - 
Albinas Grigaitis, Jūros Saulių 
-  Sigitas Astrauskas, spaudos -  
Regina Juškaitė -  Svobienė, 
kultūros reikalų -  Stasys Sližys, 
kapelionas -  kun. Alfonsas 
Babonas, sekretorė -  Ona 
Abarienė.

Garbės teismas iš Toronto 
perkeltas į Čikagą. Jį sudaro 
Stasys Bernatavičius, Dalia 
Blekienė ir Petras Peleckas.

Kontrolės komisijos pir
m ininku išrinktas Kęstutis 
M iklas iš Floridos, kuriam  
suteikta teisė pasikviesti kitus 
narius.

Artėjant suvažiavimo pir
mosios dienos programos pa
baigai, Juozas Mikulis per
skaitė rezo liuc ijas , kurios 
buvo patvirtintos. Programa 
baigta visų sugiedotu Lietu
vos himnu.

Šeštadienio vakare buvo 
pravestas pramoginis renginys. 
Toje pačioje vietoje susirinkta 
taip vadinamam banketui, kurio 
metu vaišintasi, šokta ir kitaip 
pramogauta. Ir apie vidurnaktį 
išsiskirstyta.

Sekmadienio rytą susirinkta 
į Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią Brighton Parke ben
droms suvažiavimo dalyvių pa
maldoms, kurias atlaikė kape-

Terminas “naujasis rusas” 
bei jį paprastai lydinti pajuoka 
liudija apie Vakarų demokra
tinėse kultūrose susidariusį 
požiūrį į po sovietinės imperi
jos griuvimo pasaulyje ir Rusi
joje savo “gražiais žygiais” 
pasižymėjusius rusus. Tačiau ar 
terminas “naujasis rusas” gali 
ir turi būti taikomas tik jiems? 
Pamąsčius nesunku suprasti, 
kad šios sam pratos ištakos 
glūdi ne tik  susidariusioje 
politinėje disorientacijoje, bet ir 
jos pamatu tapusioje gyvenimo 
filosofijoje. Skambokas termi
nas “filosofija” tik apytikriai 
atspindi bukoką pragmatizmą, 
pasipūtėliškumą, pinigo garbi
nimą ir žmogiškųjų vertybių 
trūkumą, kuriais šioji pasaulė
žiūra yra grindžiama. Subyrė
jus Rytų Europos komunistinei 
sistemai daugelis jos gyventojų 
pasimetė atsiradusių galimybių 
akivaizdoje. Bet kodėl iš taip 
ilgai smerktos kapitalistinės 
sistemos jie pasiėmė pačius 
blogiausius jos aspektus, grin
džiamus komercializmu ir iš
pūtę iki neregėto masto? Nejau 
taip atsitiko dėl nepaprasto nai
vumo? O galbūt, tai visuomet 
juose glūdėjo ir tik laukė progos 
pasireikšti?

Lietuviai, tiek ilgai išbuvę 
sovietinėje okupacijoje, deja, 
išimtimi netapo. Šaukdami ir 
piktindamiesi, kad taip ilgai 
”pasaulio gėrybės” buvo jiems 
neprieinamos, jie puolė dalintis 
“Tėvyne”, patriotiškai privati
zuoti pelningus objektus. Nepa
sididžiavo ir spekuliuoti, ap
gaudinėti o kai tai jau nebedavė 
pakankamo pelno ar nelabai 
beliko “veiklos” galimybių 
Lietuvoje, patraukė svetur. 
Neseniai Lietuvos ryto žurnale 
buvo išspausdinta bauginanti 
statistika: per 10,000 lietuvių 
kilmės nusikaltėlių “darbuo
jasi” užsienyje. Tarsi pasiutę 
žvėrys jie  garsina Lietuvos

APPLE direktorio posėdis, gilumoje matosi dr. Karl Janowitz, 
dabartinis prezidentas.

lionas kun. J. Kelpšas.
Po mišių buvo dar kartą su

grįžta į Šaulių namus, kur vyko 
pabendravimas ir atsisveiki
nimas su svečiais. Taip buvo 
baigtas XVII Lietuvos šaulių

vardą smurtaudami, žudydami, 
p rievartaudam i iš pradžių  
Skandinavijoje, o vėliau ir 
Europoje bei JAV. Tiesa, ne 
visi. D idžiausi patrio tin ia i 
rykliai ir apsukrūs sukčiai tapo 
“padoriais verslininkais”. Vie
name “tautinių gėrybių” katile 
susitinka verslo elito atstovai, 
sukti politikai, dažnai prisiglau- 
džiantys G. Soros ar kai kurių 
kitų tarptautinių “geradarių” 
delne. Tai ir yra taip vadinami 
“naujieji lietuviai”. Šie žmonės 
turi ir turės rūpintis Lietuvos 
jaunimu, mokslu, menu. Kokią 
pagalbą ir kokį supratimą jie 
parodys? Pasaulio istorija mo
ko, kad apie tautą sprendžiama 
pagal jos kultūrą ir sportas čia 
niekuo dėtas. Netgi ir ekono
mika... Prisimindami senovės 
graikus mes prisimename pir
miausia jų  filosofiją, muziką, 
teatrą ir poeziją, o ne prekybos 
laivų ar sėkmingų atletų skai
čių. Sakome, kad Lietuvos eko
nomikos augimas yra vienas iš 
aukščiausiu Europoje? Gali bū
ti, tik pamirštame, kad augimas 
1) pradžioje visuomet būna 
aukščiausias; 2) jis yra didžia 
dalimi grindžiamas milijardi
nėmis skolomis Europos Sąjun
gai ir Pasaulio bankui, kurių 
procentai greitu laiku bus iš 
mūsų pareikalauti. O galbūt 
pelnas, gautas iš šauniai par
duotos “Mažeikių naftos” pa
dės grąžinti skolas?

Vienintele šviesia viltimi 
lieka Lietuvos šviesus jauni
mas, mokslo, kultūros, meno 
atstovai, intelektualai. Mūsų 
maža šalis privalo didžiuotis 
savo didžiausiu turtu, kūrybiš
kais protais. Jie ir tik jie gali 
suformuoti šiuolaikiškos, gar
bingai įsiliejusios į pasaulio 
visuomenę Lietuvos įvaizdį. Į 
juos ir turi būti sutelktos inves
ticijos, sudaromos palankios 
sąlygos dirbti, kurti ir puoselėti 
Lietuvą. Edvinas Minkštimas

sąjungos išeivijoje visuotinas 
dalinių atstovų suvažiavimas. 
Gaila, kad jame nedaug matėsi 
jaunesnių veidų į ką vadovybė 
turėtų atkreipti dėmesį.

Edvardas Sulaitis
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 20 d. "Exultate" organizuojam as koncertas 
"Atsiliepk daina!" Dalyvauja visos Clevelando grupės, 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje ("Exultate", 
"Svaja", "Naujoji intriga", ir "Šauktukas!").

GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 4 d., sekmadienį, 12 val., - Lietuvių bendruomenės 
Clevelando skyrius ruošia metinį susirinkimą Dievo Motinos 
parapijos konferencijos kambaryje.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių  bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
Clevelando Baltiečių komitetas.

BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

NETEKOME ŽURNALISTO 
JURGIO JANUŠAIČIO

Pastaruoju metu amžiny
bėn iškeliavo visa eilė plunks
nos brolių, kurie ilgus dešimt
mečius darbavosi išeivijos lie
tuvių spaudoje ar žiniasklai- 
doje. Tai A. Liepinaitis, A. Pu
žauskas, A. Šlutas, J. Šoliūnas.

Balandžio 20 d. gyvųjų 
eiles apleido ir plačiai spau
doje pasireiškęs Jurgis Janu- 
šaitis, buvęs čikagietis, o išėjęs 
į pensiją -  Floridos gyventojas. 
Jis ėjo 94-sius metus ir ilgoką 
laiką sirgo, todėl jo  rašinių jau 
nematėme spaudoje.

J. Janušaitis ne vien tik rašė 
į įvairius laikraščius (Draugą, 
Naujienas, Dirvą bei kitus), 
bet reiškėsi ir organizacinėje 
spaudos darbuotojų veikloje. 
Jis buvo Lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdybos na
rys (1971-1977), o vėliau -  jos 
p irm in inkas (1982-1984). 
1990 m. jis  gavo JAV LB 
K ultūros Tarybos skiriam ą 
žurnalisto premiją.

Jurgis nepasitenkino vien 
tik žurnalistine veikla. 1949 m. 
atvykęs į Čikagą, jis sugebėjo 
suorganizuoti Marquette Parko 
rajone d idžiausią  lie tuv ių  
maisto parduotuvę, kurią pava
dino “Paramos” vardu. Šalia to 
jis aktyviai darbavosi Lietuvių 
Bendruomenėje, BA LF’e ir 
k itose organizacijose. Kai 
vykdavo didieji renginiai, jis

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

būdavo jų  spaudos komisijose, 
plačiai garsindamas tuos įvy
kius. Spaudoje pradėjo ben
dradarbiauti dar gyvendamas 
Lietuvoje ir vėliau pabėgęs į 
Vokietiją ten leidžiam uose 
lietuviškuose laikraščiuose.

Tačiau jo  pagrindinė spe
cialybė Lietuvoje buvo tarny
ba pašte. Nuo 1930 m. jis dirbo 
įvairiuose Lietuvos paštuose, 
pašto valdyboje. Net ir išbėgęs 
į Vokietiją, tuojau po karo bu
vo Hanau lietuvių tremtinių 
stovyklos pašto skyriaus orga- 
nizatoriu ir vadovu. Beje, jis 
buvo vienas Lietuvių paštinin
kų sąjungos Vokietijoje stei
gėjų.

J. Janušaitis gimė 1912 m. 
Panevėžio apskrityje. Mokėsi 
Kaišiadorių progimnazijoje ir 
pašto kursuose Kaune. Ten pat 
1934 m. baigė Kauno suaugu
siųjų gimnaziją.

Velionis vėliausiu metu gy
veno Daytona Beach, Floridoje 
ir priklausė vietiniam LB sky
riui, taip pat buvo ilgametis 
Lietuvių fondo įgaliotinis.

Jis paliko žmoną Verutę, 
dukras, kitus artimuosius ir 
daugelį kitų draugų bei pažįs
tam ų. N uošird i užuo jau ta  
jiems visiems! Po ilgos šios 
žemės kelionės a.a. Jurgis te
gul ilsisi ramybėje.

Edvardas Sulaitis

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 .........

(Atkelta iš 7 psl.)
St. PETERSBURG...

vienetui vadovaujant scenoje, 
visi sudainavo Ilgiausių ir svei
kiausių metų, akompanuojant 
muz. Aloyzui Jurgučiui. Pasili
kę scenoje vyrai padainavo dar 
trejetą dainų, užbaigdami visų 
dainuojama "Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos" daina.

BALF’O SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių klubo mažojoje 
salėje balandžio mėn. 19 d. 
buvo BALF’o 143 skyriaus

SEAMSTRESS 
For sewing letters 
on sports apparel 

ADLER 
Sporting GDS 
216-289-2254

susirinkimas. Jį pradėjo sky
riaus pirmininkas dr. Pranas 
Budininkas. Jis perskaitė susi
rinkimo darbotvarkę, kuri susi
rinkusiųjų buvo priimta. Praeito 
susirinkimo protokolą skaitė 
skyriaus sekretorė Vida Tuma- 
sonienė. Skyriaus iždininkė 
Sofija Vaškienė pranešė, kad 
2005 m. spalio mėn. vykusioje 
rinkliavoje buvo surinkta 3,623 
doleriai, kurie buvo pasiųsti į 
BALF’o centrą Čikagoje. Pir
mininkas pastebėjo, kad spalio 
mėn. aukų rinkimas vargstan
tiem s ir yra pagrindin is 
BALF’o darbas. Jau kelinti me
tai, kai mūsų telkinyje žmonės 
noriai aukoja šiam  tikslui, 
tačiau, bendrai paėmus, turint 
galvoje visą JAV teritoriją, au
kos mažėja. Už gautas dovanas 
ateina iš Lietuvos daug padėkos 
laiškų, tačiau taip pat ateina ir 
nemažai naujų prašymų, nes vis 
tiek dar yra daug vargstančių. 
Pirmininkas priminė, kad as
menys, gyveną JAV ir norį

DIRVAI
AUKOJO

L.Francel-Jarašūnas,
Willowick, O H ............................ 100
G.Balanda, Sterling Hts., M I ........55
K. Martinkus, Chicago, IL .............55
E.Jarašūnas, Santa Monica, CA ... 45 
D.Adomaitis, Oak Lawn, I L .........25
L. Kazlauskas, Trail Creek, I N ....22
S.Gruzdys-Laino, New York, NY. 20
J.Linertas, Winter Park, F L ...........20
B.Banaitis, Abington, M A ............ 15

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

TAUTOS FONDO METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Tautos fondo vadovybė 
maloniai kviečia visus Tautos 
fondo narius ir svečius da
lyvauti Tautos fondo m eti
niame narių susirinkime, kuris 
įvyks 2006 m. birželio 3 d. 
Tautos fondo raštinės patal
pose, 307 West 30th Street, 
New York, NY. Registracija 
nuo 9:30 val., - susirinkimo 
pradžia 10:00 val. ryto.

Pakvietimai su įgaliojimų 
kortelėmis jau išsiuntinėti na
riams. Jei esate Tautos fondo 
narys ir negavote pakvietimo, 
prašom e k re ip tis  į Tautos 
fondo raštinę, 307 West 30th 
Street, New York, NY 10001
2703.

Tel. (212) 868-5860, FAX 
(212)868-5815, el. paštas -  
tautfd@aol.com

Prašome Tautos fondo na
rius atsiųsti savo elektroninio 
pašto adresus.

paaukoti pinigų gyvenantiems 
Lietuvoje gali aukoti BALF’ui, 
gauti pakvitavimą ir bus atleisti 
nuo pajam ų m okesčio, o 
BALF’as pasirūpins, kad pini
gai pasiektų adresatą. Jis taip 
pat pranešė, kad liepos mėn.1 
d. Č ikagoje vyks B A L F’o 
direktorių suvažiavimas.

Darbotvarkėje buvo numa
tyti ir naujos skyriaus valdybos 
rinkimai, tačiau, nariams pra
šant, visa valdyba sutiko pasi
likti vieneriems metams.

KLUBO BIBLIOTEKA
Bibliotekos vedėja Monika 

Andrejauskienė ir jos padėjėja 
Emilija Kiaunienė visada pa
gelbės išsirinkti knygą pagal 
jūsų pageidavimą. Biblioteka 
atidaryta sekmadieniais nuo12 
val. iki 4 val. p. p. Pasinaudoki
me proga pasirinkti gerą knygą.

Lietuvių žinios, 2006, balandis, 
Nr.358.

mailto:amberwings@mac.com
mailto:tautfd@aol.com
mailto:tautfd@aol.com
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SPORTO ŽINIOS

ARTĖJA 56-osios SALFASS 
SPORTO ŽAIDYNĖS ČIKAGOJE!
Pasiruošimas 56-sioms S. 

Amerikos lietuvių sporto žaidy
nėms, rengiamoms š.m. gegu
žės 14 ir 18-21 d. Čikagoje, 
vyksta pilnu intensyvum u. 
Kaip žinome, žaidynes vykdo 
Čikagos ASK “Lituanica” ir 
Čikagos KSC “Žalgiris”.

Kaip jau  buvo ankščiau 
skelbta, žaidynių programoje 
vyks krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, šachmatų ir plaukimo 
2006 metų S. Amerikos lietuvių 
pirmenybės. Pateikiame kiek
vienos sporto šakos pagrindines 
informacijas.

Krepšinio pirmenybes
Krepšinis vyks -  vyrams A, 

vyrams B, moterims ir vaiki
nams (1987-89 m. gimimo). 
Krepšinio koordinatoriaus dr. 
Donato Siliūno (tel. 630-852
3204 n., 630-709-3870 mob., 
el. paštas: dsiliunas@aol.com) 
pranešimu, žaidynėse dalyvauti 
užsiregistravo 39 komandos iš 
22 sporto klubų: vyrų A-9, vyrų 
B-20, moterų -6  ir vaikinų A- 
4. Krepšinio varžybos vyks 
šiose salėse: Pasaulio lietuvių 
centro naujoje salėje, 14911, 
127-th Street, Lem ont, IL. 
River Valley School, 15425 W. 
127-th Street, Lem ont, IL. 
Lemont Park District, 16028 W. 
127-th Street, Lem ont, IL. 
Lyons Township High School, 
100 S. Brainard Ave., La Gran
ge, IL. Dėl didelio komandų 
skaičiaus, pradinės vyrų B 
krepšinio varžybos prasidėjo 
jau savaitę ankščiau -  gegužės 
14 d., sekmadienį, kai buvo 
sužaistos 3 rungtynės tarp 
vietinių komandų PL centre, 
pradedant 4:00 val. p.p.

Gegužės 18 d., ketvirta
dienį, įvyks pora vyrų A ir B 
rungtynių P.L. Centre, 7:45 v.v.

Gegužės 19 d., penktadienį, 
vyrų A ir B krepšinio varžybos 
vyks visoms komandoms, viso
se salėse, pradedant nuo 6:30 
v.v.

Gegužės 20 d., šeštadienį, 
nuo 9:00 v.r. ik i 6:00 v.v. 
krepšinis vyks visoms klasėms,

Aštuntosios Dainų šventes metu
vyks lietuviška muge 

Muge 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).

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)

visose salėse.
Gegužės 21 d., sekmadienį, 

nuo 9:00 v.r. krepšinio tęsinys 
ir užbaiga visoms klasėms, 
PLC ir LPD salėse. Visų klasių 
finalai vyks sekmadienį, PLC 
salėje.

Tinklinio pirmenybes
Tinklinio varžybos vyks vy

rams, moterims ir mišrioms ko
mandoms. Pagal tinklinio koor
dinatoriaus Justino Andriušio 
(tel. 708-359-7046 mob. arba 
708-923-6630 n., el. paštas: 
lituanicakid@ hotm ail.com )
pranešimą, tinklinio varžybose 
dalyvauti užsirašė 15 komandų: 
vyrų -  4, moterų -  3 ir mišrių -  
8.

Mišrių komandų tinklinis 
vyks gegužės 20 d., šeštadienį, 
nuo 9:00 v.r., Chicago Ridge 
Frontier Park Fieldhouse, 9807 
Sayre Ave., Chicago Ridge, IL.

Vyrų ir m oterų tinklinis 
vyks gegužės 21 d., sekmadie
nį, nuo 9:00 v.r., H insdale 
Community House, 415 W. 8th 
Str., Hinsdale, IL.

Stalo teniso pirmenybes
Stalo teniso varžybos vyks 

gegužės 20 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, 
IL. Pradžia 12:00 val. Regist
racija -  nuo 11:00 v.r. Progra
moje - vyrų, moterų ir vyrų 
senjorų (50 m. ir vyresnių) 
vienetai, vyrų ir mišrūs dvejetai 
ir kom andinės varžybos (2 
vyrai ir 1 moteris).

Stalo teniso varžybų koordi
natoriui Algirdui Vitkauskui 
laikinai išvykus iš Čikagos, jį 
pavaduoja Gintautas Krivickas, 
tel. 773-330-2877. Visi lietuvių 
kilmės stalo tenisininkai kvie
čiami dalyvauti. Registracija 
bus priimama ir varžybų dieną, 
vietoje.

Šachmatų pirmenybes
Šachmatų varžybos vyks 

gegužės 20 ir 21 dienomis, 
šeštadienį ir sekmadienį, Pasau
lio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Bus žaidžiama šveicarų siste
ma, suaugusių ir jaunių (žemiau

18 m.) klasėse. Pirmas turas 
prasidės -  šeštadienį, 10:00 v.r. 
Registracija -  nuo 9:00 v.r.

Išankstinė registracija iki 
gegužės 17 d. imtinai, pas tur
nyro koordinatorių Paulių Ma
jauską, tel. 630-769-1010, el. 
paštas: pmajauskas@gmail.com

Visi lietuvių kilmės šachma
tininkai kviečiami dalyvauti. 
Registracija bus priimama ir 
varžybų dieną, vietoje.

Plaukimo pirmenybes
Plaukimo varžybos vyks ge

gužės 20 d., šeštadienį, Mar- 
mion Academy, 1000 Butter
field Rd., Aurora, IL. Varžybų 
pradžia -  3:30 v.p.p. Registra
cija ir apšilimas -  nuo 3:00 v. 
p. p. Varžybos bus suaugusių, 
veteranų ir visose prieauglio 
klasėse. Programa apima visus 
stilius. Išankstinė registracija 
iki gegužės 17 d. imtinai, pas 
plaukimo varžybų koordinato
rių Algį Norkų, tel: 630-466
4661 n. arba 708-651-1052 
mob., el. paštas:
norkuskmn@aol.com

Visi lietuvių kilmės plauki
kai kviečiami dalyvauti. Regist
racija priimama ir varžybų die
ną, vietoje.

Kitos informacijos
Žaidynių vakaronė, šokiai, 

sportininkų susipažinimo vaka
ras vyks nuo 8:00 v.v., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL.

Sportininkų pamaldos bus 
sekmadienį, 9:00 v.r., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemont, IL.

Iškilmingas žaidynių užda
rymas vyks gegužės 21 d., sek
madienį, 1:30 v.p.p., prieš vyrų 
A krepšinio finalą, Pasaulio 
lietuvių centre.

Čikagos lietuvių visuomenė 
kviečiama skirti dėmesio spor
tuojančiam lietuvių jaunimui ir 
savo atsilankymu ir auka pa
remti žaidynės! SALFASS inf.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

linas@fixlcrrcalty.com
www.ClevelaQdHbusingMarket.cani 

www.LyndhurstOhioHanu&jcom 
www.Eudid-Homes.com

www.Rt ehrtiond-H dghts-Homes .com 
www .May fid dHoines.nel 

www.Pepper-Pi ke-H omes .com 
www.SouthEudidHomes.com

www.Beachwood-Ohio-Homes.com 
www. I-ixlerRealty .com

Fixler Realty Group. Inc,
Linas M uliolis - Mob. T d . - 216-387-3204
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mailto:lituanicakid@hotmail.com
mailto:pmajauskas@gmail.com
mailto:norkuskmn@aol.com
mailto:linas@fixlcrrcalty.com
http://www.ClevelaQdHbusingMarket.cani
http://www.Eudid-Homes.com
http://www.Rt
http://www.Pepper-Pi
http://www.SouthEudidHomes.com
http://www.Beachwood-Ohio-Homes.com

