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Birželio 14-oji -  Lietuvos gedulo ir vilties diena! 
Birželio 15-oji -  Lietuvos okupacijos ir genocido diena!

Prieš 65 metus Sovietų Sąjunga įvykdė 
pirmąjį masinį žmonių trėmimą is Lietuvos. 
Trėmimai prasidėjo 1941 m. birželio 14 d., 
3 val. ryto. Birželio 14-18 d. iš Lietuvos 
išvežtų žmonių skaičius maždaug buvo 
18,500, o iš viso 1941-1952 m. buvo 
ištremta maždaug 132,000 žmonių, iš kurių 
28,000 žuvo. į  GULAG'o lagerius 1944
1952 m. išvežta maždaug 143,000. Per 50 
sovietinės okupacijos metų lietuvių tautą 
okupantas sužalojo taip žiauriai, kad ir 
šiandien daugelis negalvoja, kaip sustiprinti 
savo valstybę, bet kaip iš jos sau daugiau 
gauti -  pasiglemžti. Gal reikės biblijinio 
keturiasdešimties metų, kai nebeliks okupa
cijos sužalotų kartų, kad mūsų tautoje 
sumažėtų liūdesys dėl tautos genocido. Tėvynės sąjungos partijos vadovai -  Andrius Kubilius (dešnėje) ir Gražina Degutienė pas prezidentą 

Valdą Adamkų aptarė Vyriausybės krizę. www.president.lt

NUKAUTAS "AL QAEDA"VADAS
B agdadas , b irželio  8 d. 

(LRT). Irako ministras pirmi
ninkas Nouri Maliki pranešė, 
kad nužudytas "al Qaeda" 
kovotojų vadas Abu Musabas 
al Zarqawi, praneša BBC. A.M. 
al Zarqawi kūnas identifikuotas 
pagal pirštų antspaudus, atpa
žintas ir kovotojo veidas. Jorda
nijoje gimusį A.M.al Zarqawi 
Jungtinės Valstijos kaltina dėl 
įkaitų užsieniečių žudymo ir 
mirtininkų išpuolių Irake, per 
kuriuos žuvo šimtai žmonių. 
Sis žmogus buvo tapęs isla- 
mistų sukilėlių, kovojančių su 
Vašingtonu ir naująja Irako 
valdžia, simboliu. "Šiandien 
Zarqawi buvo eliminuotas", - 
per televizijos transliuotą spau
dos konferenciją Bagdade sakė 
šiitas N.al Maliki, kuris "nacio
nalinės vienybės" vyriausybei 
vadovauja nuo gegužės 20 
dienos ir kuris žadėjo padaryti 
galą arabų sunitų sukilimui 
prieš JAV remiamą vyriausybę.

Spaudos konferencijoje taip 
pat dalyvavo JAV pajėgų Irake 
vadas generolas George Casey 
ir kiti aukšto rango pareigūnai.

IRAKE PALEISTA DAUGIAU KAIP 590 KALINIŲ
Irake birželio 7 d. paleisti 

maždaug 594 kaliniai, daugiau 
kaip 100 jų  - sostinėje Bag
dade, praneša žiniasklaida. 
Kaliniai paleisti kitą dieną po 
to, kai naujasis premjeras Nuri 
al M aliki sakė, kad siekiant 
paskatinti nacionalinį susitai
kymą iš viso bus paleista 2.5 
tūkst. kalinių.

Sostinėje maždaug 110 pa-

"Tai, kas nutiko, ... yra žmonių, 
kurie padėjo šiai Irako policijos 
ir tarptautinių pajėgų įvykdytai 
operacijai, bendradarbiavimo 
rezultatas", - žurnalistams sakė 
N.al Maliki.

"Tiems, kurie pasirinko 
smurto kelią, tai yra signalas 
keisti kryptį, kol dar nevėlu. 
Dėkoju mūsų pajėgoms, mūsų 
policijai ir tarptautinėms pajė
goms už tai, ką jos daro perse- 
kiodamos teroristus", - sakė 
premjeras. "Kaskart, kai tik pa
sirodys koks Zarqawi, mes jį 
nukausime, - pareiškė jis. - Ir 
toliau kovosime su visais, kurie 
eis jo  keliu. Tarp mūsų vyksta 
atviras karas".

Irakiečių žurnalistai per 
spaudos konferenciją šį prane
šimą palydėjo plojim ais ir 
džiaugsmo šūksniais. G.Casey 
sakė, kad A.M.al Zarqawi ta
patybė patvirtinta, ir perspėjo, 
kad A.M.al Zarqawi sekėjai vis 
dar kelia grėsmę Irakui.

JAV ambasadorius Zalmay 
Khalilzad sakė, kad Zarqawi 
žūtis yra "didelė sėkmė", bet 
kad ja smurtas šalyje nesibaigs.

leidžiamų kalinių buvo atvežti 
į pagrindinę autobusų stotį, 
pranešė Reuters reporteris.

Valstybinė televizija, rem
damasi Teisingumo ministeri
jos duomenimis, pranešė, kad 
visoje šalyje paleisti 594 kali
niai. Daug Irako kalėjimuose 
sėdinčių yra sunitai, kurių ben
druom enė valdant Saddam  
Hussein šalyje dominavo. LRT

AIŠKĖJA GALIMOS LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖS KONTŪRAI

Laikinai krašto apsaugos 
m inistro pareigas einančio 
Gedimino Kirkilo kabinete 
susitikę socialdem okratų ir 
konservatorių  derybininkai 
pagaliau surado bendrą kalbą. 
“Aš niekad neskubu pirm a 
laiko džiaugtis. Bet judame į 
priekį”, -  Lietuvos rytui teigė 
Socialdemokratų partijos vice
pirmininkas G.Kirkilas.

Pradėjo ryškėti ir galimos

LATVIJOJE PRIIMTAS SPRENDIMAS PASKELBTI KGB KARTOTEKAS
Latvijos Seimas birželio 7 d. 

per paskutinį svarstymą pritarė 
įstatymo dėl buvusio KGB do
kumentų statuso pataisoms. Už 
pataisas balsavo 59 deputatai, 
prieš - 18, septyni susilaikė. 
Įstatym o pataisos num ato 
skelbti KGB agentų kartotekas 
nuo 2006 metų lapkričio 1 
dienos oficialiame laikraštyje 
Latvijas Vestnesis drauge su di
deliu paaiškinamuoju straips
niu. Numatoma paskelbti agen
tų vardą, pavardę, tėvo vardą, 
gimimo datą, slapyvardį, verba
vimo laiką, kur dirbo užverbuo
jant ir agento veiklos nutrauki
mo datą. Papildomai bus pa
teikta informacija apie teismo 
nuosprendį, kuriuo žmogus bu
vo pripažintas ar nepripažintas 
KGB agentu, taip pat ar žmo
gus prisipažino bendradarbia
vęs su KGB. Po 1991 metų rug
pjūčio pučo, kai Latvijos SSR 
KGB buvo panaikintas, Latvi
jos žinion pateko ne visi vietos 
KGB skyriaus dokumentai -

naujos Vyriausybės kontūrai. 
K onservatorių vadovo A n
driaus Kubiliaus vadovaujamo
je Vyriausybėje savo postus tu
rėtų išsaugoti visi socialde
mokratų ministrai.

Be to, jiems dar turėtų ati
tekti socialinės apsaugos ir dar
bo ministro postas, kuris anks
čiau priklausė socialliberalams. 
Į šią ministeriją turėtų grįžti 
socialdemokratų gretas papil-

dalis jų  buvo sunaikinti arba 
išvežti į Rusiją. Latvijoje liko 
maždaug 4,840 žmonių KGB 
agentų įskaitos kortelės, apie 4 
500 iš jų  buvo neišbraukti iš 
KGB agentų įskaitos, maždaug 
340 itin vertingų agentų korte
lėse buvo įrašas jas saugoti ne
terminuotą laiką.

Seimas prieš dvejus metus 
dar 10 metų pratęsė galiojan
čius nuo 1994 metų apriboji
mus buvusiems KGB agentams 
balotiruotis parlamento ir savi
valdybių rinkimuose bei dirbti 
vadovaujamą darbą valstybės 
tarnyboje. Tačiau deputatai 
nepritarė vieno savo kolegų 
radikaliam  siūlymui palikti 
šiuos apribojimus buvusiems 
sovietinių specialiųjų tarnybų 
darbuotojams iki gyvos galvos.

Latvijos politikai nevieno
dai vertina Seimo sprendimą 
paskelbti KGB kartotekas. Vie
ni mano, kad tuo bus nutrauktos 
politinės spekuliacijos, kurių 
dažnai griebiasi dešiniosios

džiusi Vilija Blinkevičiūtė. Mi
nistrų kėdes, ant kurių dabar lai
kinai sėdi Darbo partijos nariai, 
yra numatyta atiduoti konserva
toriams.

Valstiečių liaudininkų parti
jos vadė Kazimiera Prunskienė 
toliau vadovautų Žemės ūkio 
ministerijai, o Užsienio reikalų 
ministerija atitektų konservato
rių partneriams -  Liberalų są
jūdžiui. Tokiu atveju išsipildytų 
sena šios partijos vadovo Petro 
Auštrevičiaus svajonė vado
vauti šalies diplomatijai. LGĮTIC

nacionalistinės jėgos. Kiti nuo
gąstauja, kad paskelbus buvu
siųjų KGB agentų pavardes vi
suomenė susiskaldys ir prasidės 
dar vienas "raganų medžiokės" 
etapas.

Tuo tarpu totalitarizmo pa
darinių dokumentavimo centro 
vadovas Indulis Zalytė mano, 
kad jeigu bus skelbiami SSKP 
veikėjų sąrašai, būtina juos 
pradėti spausdinti nuo aukš
čiausių komunistų partijos pa
reigūnų pavardžių. LRT

SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

DIRVOS redakcija 
atostogaus liepos 3-23 d. 

Savaitraštis neišeis 
liepos 4, 11, 18, ir 25 

dienomis. Poatostogine 
laida bus rugpjūčio 1 d.

Visiems skaitytojams 
linkime malonių vasaros 

atostogų!
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Europos Parlamento narys, Tėvynės sąjungos garbės 

pirmininkas Vytautas Landsbergis mano, kad dešiniųjų ir kairiųjų 
susitarimas dėl didžiosios koalicijos nėra neįmanomas, rašo 
dienraštis Lietuvos rytas. “Viskas visada priklauso nuo žmonių. 
Jei politikų mintyse ir sąžinėje būtų supratimas, kad dešiniųjų ir 
kairiųjų koalicija yra išeitis, yra kelias, kurio reikia šiandien 
kryžkelėje esančiai Lietuvai, tokia perspektyva būtų galima, -  
sakė V.Landsbergis, nes “nuoširdus dešiniųjų ir kairiųjų aljansas 
valstybės labui būtų reikalingas. Klausimas: kiek abi pusės, 
pirmiausia kairioji, kuri esmingai priešiška Tėvynės sąjungai, gali 
per save peržengti ir pabandyti dirbti kartu?” Į Žurnalisto 
klausimą, kad socialdemokratai siūlo tęsti buvusios valdžios 
programą V. Landsbergis atsakė: “Sėdėjimas toje pačioje baloje 
ir kvietimas atsisėsti kartu į tą balą tiems, kurie dar joje nesėdėjo. 
Reikėtų matyti kelią iš balos. Kokią nors tvirtesnę dirvą, žydintį 
lauką. Eiti ta kryptimi, o ne sėdėti ten, kur jau buvai. Premjero 
Algirdo Brazausko ir jo programos nebėra. Jis pasitraukė. Tai 
esmingesnis dalykas ir nereikėtų vaizduoti, kad vyksta tik vieno 
žmogaus pakeitimas kokiu nors A.Brazausku antruoju. Toks 
kalbėjimas reikštų, kad pirmenybė teikiama ne valstybės poreikiui, 
o išlikimui valdžioje su ta pačia sena politika.”

Pilietinės demokratijos partijos vadovas, Seimo pirmininkas 
Viktoras M untianas nepritaria pirm alaikiam s parlam ento 
rinkimams. Interviu "Žinių radijui" trečiadienį jis sakė, kad jei 
partijoms nepavyktų susitarti dėl koalicijos, "tikrai nebūtų 
tinkamas variantas priešlaikinių rinkimų". "Tie, kurie išrinkti 
tautos atstovai, įrodytų, kad nesugeba susitarti tarpusavyje. Ką 
duoda nauji rinkimai? Jie nieko neduoda, vis tiek visais atvejais 
turės būti formuojama koalicinė valdžia", - kalbėjo V.Muntianas. 
Kartu jis pabrėžė manantis, kad partijoms pavyks susitarti dėl 
valdančiosios koalicijos sudarymo. Anot Seimo vadovo, yra trys 
galimi daugumos variantai - kairė ir dešinė, centro kairė ir centro 
dešinė. V.Muntiano nuomone, siekiant pastovumo šaliai būtų 
geriausia platesnė koalicija, nes tuomet, anot Seimo pirmininko, 
tokiai daugumai būtų lengviau veikti, silpnesnė būtų opozicija.

Pagal įstatymus, jeigu Lietuvos Seimas per 30 dienų po 
pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos 
arba po Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų 
du kartus iš eilės nepritarė Vyriausybės programai, prezidentas 
skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Pirmalaikiai rinkimai gali 
būti rengiami ir Seimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip trijų 
penktadalių visų parlamentarų balsų dauguma. Naujo Seimo 
rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po jų 
paskelbimo.

Iš 735 Lietuvos teisėjų tik maža dalis turi leidimus susipažinti 
ir dirbti su slapta informacija. Tačiau net neturėdami tokių leidimų, 
teisėjai priima procesinius sprendimus ir nagrinėja slaptos 
informacijos ir įslaptintų liudytojų turinčias bylas. Jeigu skundai 
dėl tokių bylų nagrinėjimo pasiektų Strasbūrą, dėl procesinių 
pažeidimų galėtų būti patenkinti dešimtys, o gal net šimtai 
ieškinių. Nacionalinė teismų administracija, kaupianti anketinius 
ir kitokius duomenis apie teisėjus, nerenka informacijos, kurie 
teisėjai turi teisę dirbti su slapta informacija. Susipažindami su 
slapta informacija, tačiau neįsipareigodami jos saugoti, teisėjai 
susikūrė sau palankią situaciją. Perėję iš darbo teisme į advokatūrą 
ar kitas pareigas, jie nėra susaistyti jokiais pasižadėjimais. O tai, 
kad išduodant leidimą dirbti su slapta informacija teisėjai tikrinami 
daug griežčiau nei prezidentui paskiriant juos į pareigas, parodė 
buvusio Biržų teismo pirmininko Valento Margevičiaus istorija. 
Teisėją kompromituojanti praeitis paaiškėjo tik atlikus patikrinimą 
dėl teisės dirbti su slapta informacija. Ar ne praeities nuodėmės 
ir garbės nedarantys ryšiai verčia teisėjus, prisiekusius Lietuvos 
prezidentui laikytis šalies įstatymų, ignoruoti Valstybės paslapčių 
įstatymą ir stumti šalį į galimų teisinių skandalų akivarą? Ne 
paslaptis, jog kai kurie seniai dirbantys teisėjai greičiausiai tokių 
leidimų negautų.

Prieš trejus metus skandalingai nuskambėjusi kontra
bandininkų ir jiems talkinusių trijų tuometinių teismų pirmininkų 
byla pagaliau sulaukė atomazgos. Lietuvos apeliacinis teismas 
patenkino G eneralinės prokuratūros skundą - panaikino 
eksteisėjams anksčiau paskelbtą palankų išteisinamąjį nuosprendį 
ir juos nuteisė. Apeliacinio teismo sprendimu, eksteisėjams tam 
tikrą laiką atimta teisė dirbti darbą teisminėse, teisėsaugos ir 
teisėtvarkos institucijose. Buvusiam Lazdijų rajono apylinkės 
teismo pirmininkui Arvydui Gudui tokia teisė atimta 4 metams, 
buvusiai Biržų rajono apylinkės teismo teisėjai Palmirai 
Linkevičienei - 1 metams ir 3 mėnesiams, o buvusiam Panevėžio 
miesto apylinkės teismo pirmininkui Dariui Japertui - 2 metams 
3 mėnesiams.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Rusijos prez. Vladimir Putin savo vasaros namuose kalbėjosi su buvusiu JAV sekretoriumi Henry A. 
Kissinger (kairėje) įvairiais užsienio politikos klausimais. Nepaisant skirtingų nuomonių dėl Irano bran
duolinės sistemos, Rusijos prezidentas pareiškė, kad su JAV gali bendradarbiauti ir pasiekti kompromisų.

AP

RUSIJA MOSUOJA ENERGETINIU VĖZDU
Washington, DC . Rusijos 

pirmininkavimą Didžiajame 
aštuonete temdo valstybių nuo
gąstavimai - jos mano, kad pre
zidentas Vladimir Putin turi
mus energetikos išteklius nau
doja kaip įrankį sugrąžinti di
džiosios valstybės statusą, pra
rastą subyrėjus Sovietų Sąjun
gai. Šiuos nuogąstavimus pa
brėžė JAV viceprezidentas Ri
chard Cheney, kuris kaltino 
Kremlių naudojant energetikos 
išteklių tiekimą šalims, priklau
sančioms nuo Rusijos dujų, 
"bauginti ir šantažuoti".

Tačiau, galimas dalykas, 
kad grėsmingų Maskvos de- 
maršų priežastis yra jos silpnu
mas, o ne jėga, ir tai gali būti 
tema pamąstyti didžiausių pra
moninių valstybių vadovams, 
besirengiantiems birželį daly
vauti G8 susitikime Sankt Pe
terburge.

"Rusija, mėgdama vaidinti 
"Didįjį brolį", neturi tam pakan
kamo pagrindo", - sako JAV ir 
Kanados tyrimo instituto pava
duotojas Viktor Kremeniuk. 
Ginčas su Ukraina dėl dujų kai
nų 2006 metų sausį įrodė, kad 
Rusija daugiau nebegali "brež
neviniu stiliumi" viešpatauti jai 
strategiškai svarbiame regione, 
mano analitikas. "Tai Rusijos 
vyravimo posovietinėje erdvėje 
pabaiga. Tai didelis užsienio

Pagrindinė Rusijos žm o
gaus teisių grupė paskelbė ap
tikusi įrodymų, kad Čečėnijos 
sostinėje Grozne veikė pože
minis kalėjimas, kuriame kali
niai buvo kankinami, praneša 
BBC.

Organizacija "Memorialas" 
savo tinklalapyje pranešė išsa
mią informaciją apie apleistą 
kalėjimą, įskaitant nuotraukas 
ir užrašus ant sienų, paliktus 
kalinių bei tų, kurie juos ten 
laikė. Buvę kaliniai patvirtino 
"Memorialui", kad buvo ten 
kankinami.

Promaskvietiškos Čečėnijos 
valdžios institucijos teigė pa-

politikos klausimas - ką dary
ti?", - sakė jis agentūrai Reu
ters.

Praėjus penkiolikai metų po 
SSRS subyrėjimo, Rusijos eko
nomika auga ant dolerių už naf
tą ir pajamų už parduodamas 
gamtines dujas bangos, ir to dė
ka valstybės kontroliuojamas 
"Gazprom" įėjo į brangiausių 
pasaulyje kompanijų dešim
tuką. Tačiau Kremlius nori 
prieš pat Aštuoneto susitikimą 
uždirbti maždaug 13 mlrd. do
lerių iš valstybinės naftos kom
panijos "Rosneft" pirminio ak
cijų pardavimo, kad parodytų 
pasauliui pasiryžimą bendra
darbiauti energetikos srityje, sa
ko šaltiniai bankininkystės 
sluoksniuose. Bet tai tik dalis 
tiesos. Rusams besilaikant 
ideologijos "ką spėjai nu
griebti, tas jau tavo", milži
niški turtai pateko į nedaugelio 
žmonių rankas, o keliasdešimt 
milijonų liko ties išgyvenimo 
riba.

Šalies gyventojų skaičius 
sumažėja 700 tūkst. per metus, 
o jos ginkluotosios pajėgos vos 
sugeba apginti sienas, jau  
nekalbant apie tai, kad gali kelti 
grėsmę kaimynams.

Valstybė valstybėje?
Turint om enyje Rusijos 

silpnumą, nėra ko stebėtis, kad

ČEČĖNIJOJE RASTAS POŽEMINIS KANKINIMŲ 
KALĖJIMAS

čios atlikusios tyrimą ir "neapti
kusios jokių kankinimų įrody
mų". Čečėnų laisvės kovotojai 
jau nuo 1994 metų nusiaubtoje 
Šiaurės Kaukazo valstybėje ka
riauja su Rusijos karinėmis pa
jėgomis ir Maskvos sąjungi
ninkais.

Kaip teigia žmogaus teisių 
grupė, požeminis kalėjimas bu
vo įkurtas buvusioje kurčiųjų 
vaikų mokykloje, kurią Rusijos 
Vidaus reikalų ministerija laikė 
užėmusi iki praėjusio mėnesio 
pabaigos.

Organizacijos aktyvistai 
praėjusią savaitę apsilankė šioje 
vietovėje Grozno rajone "Ok-

V.Putin naudoja valstybės 
kontroliuojam ą "Gazprom" 
kaip įrankį politiniams tikslams 
pasiekti, sako analitikai. "Gaz
prom" - tai ne valstybė valsty
bėje. Jis ir yra valstybė", - sakė 
Jonathanas Sternas iš Oksfordo 
energetikos studijų instituto. 
Bet šia prasm e "Gazprom" 
mažai skiriasi nuo Europos ir 
Amerikos energetikos kompa
nijų, kurios ėmė atstovauti savo 
vyriausybėms pasaulio lenkty
nėse dėl energetikos išteklių 
atsargų.

"Gazprom nekeičia padė
ties, o atspindi bendrą pasaulinę 
tendenciją. Mes neturime kriti
kuoti Rusijos už tai, kad pasau
linėje energetikos rinkoje ji da
ro tą patį, kaip ir kiti", - sakė J. 
Stern Reuters korespondentui.

Šiuo požiūriu Rusijos ir 
Ukrainos konfliktas dėl dujų šių 
metų pradžioje atrodo esąs ne 
šantažas, o kerštas šaliai, kuri 
po 2004 metų provakarietiškos 
revoliucijos nusigręžė nuo 
Maskvos.

V.Putin paaiškinimas, kodėl 
"Gazprom" nusprendė užsukti 
dujas, rodo susierzinimą, kad 
nesipildo viltys užimti vyrau
jančią padėtį "artimajame už
sienyje".

Įtampa kiek sumažėjo ge
gužę per V.Putin ir Europos Są
jungos vadų derybas. Delfi

tjabrsky" ir ją nufotografavo.
Alavdi Sadykov, kalėjime 

praleidęs tris mėnesius 2000- 
aisiais, nebeturi kairės ausies. 
Jis patvirtino "Memorialui", 
kad kalintojai ją nupjovė.

Organizacijos teigimu, ofi
cialus tyrimas dėl šių nelegalių 
sulaikymų, kankinimų ir din
gusių trijų kalinių užsitęsė metų 
metus, ir dar niekas nebuvo nu
baustas. "Jie paguldo ant suolo 
veidu žemyn [...] tuomet užde
da ant viršaus lentą ir daužo 
plaktuku, žalodami vidaus or
ganus", -  prisimena A. Sady
kov. Jo teigimu, toks kankinimo 
būdas pasirinktas dėl to, kad 
neliktų jokių išorinių mušimo 
požymių. LRT
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LIETUVOS OKUPACIJOS PRADŽIA■------------------------------------
Birželio mėnuo musų tautai liks ypatingu mėnesiu, nes su 

juo surišta Lietuvos tragedijos pradžia. Sovietų Sąjunga 1939 
m. spalio 10 d. buvo pasirašiusi sutartį, kurioje sakoma: “Šios 
sutarties įgyvendinimas neturi paliesti susitariančių šalių suve
reninių teisių, ypač jų  valstybinės struktūros, ekonominės ir 
socialinės sistemos, karinių priemonių ir nesikišimo į vidaus 
reikalus dėsnio”. Tačiau iškviestam Lietuvos Užsienio reikalų 
ministrui J. Urbšiui 1940 m. birželio 14 vidurdienį Sovietų Už
sienio reikalų ministras Molotov įteikia ultimatumą įsileisti neri
botą skaičių rusų kariuomenės į Lietuvą, kuri neva laiduotų 
Savitarpės Pagalbos sutarties įgyvendinimą, nesvarbu, kad tai 
prieštaravo Sovietų pasirašytai sutarčiai. J. Urbšio ir Molotov 
pasikalbėjimas vyko birželio 15 d. pirmą valandą ryto, o atsaky
mas iš Lietuvos Vyriausybės turėjo buti Kremliuje gautas iki 
10 val. ryto. J. Urbšys paprašė atsakymo laiką pratęsti, bet Molo
tov užriko ant J. Urbšio už Lietuvos “pardavinėjimą” ir pridūrė, 
jog visai nesvarbu, ar atsakymas bus teigiamas, ar neigiamas, 
kariuomenė rytoj žengs į Lietuvą. Grįžęs į Lietuvos ambasadą, 
J. Urbšys dar spėja pranešti Lietuvos Vyriausybei ultimatumo 
turinį. Lietuvos Vyriausybės posėdis vyksta antrą valandą ryto, 
nes iki 10 val. turėjo buti pasiųstas Maskvai atsakymas. Prezi
dentūroje posėdyje dalyvavo prez. A. Smetona, ministrai -  
Merkys, Bizauskas, Jokantas, MasiliUnas, Tamošaitis, Audėnas, 
Vitkauskas, Pundzevičius, Šakenis, Malašaitis, pavėlavęs Rašti
kis ir Musteikis, kuris išleido savo prisiminimų knygą iš pasku
tinio Lietuvos Vyriausybės posėdžio 1940 m. birželio 15 d., 
kuria ir pasinaudojome. Prez. A. Smetona paprašė pasisakyti 
dėl Sovietų ultimatumo ir priminė Valstybės Tarybos posėdį, 
kuriame buvo nutarta, jei grėstų iš rusų pusės Lietuvos nepri
klausomybei pavojus, pasipriešinti ginklu. “Dabar tas laikas 
atėjo”, - sakė A. Smetona ir pasiūlė ultimatumą atmesti ir gintis, 
ir paprašė pasisakyti kitus. Bizauskas įrodinėjo, kad ultimatumą 
reikia priimti ir pasiulė Skučą ir Povilaitį paaukoti valstybės 
gerovei -  atiduoti teisman, kaip reikalauja rusai, nes teis Lietu
vos teismas ir pritaikys lengvą bausmę. Tada prez. A. Smetona, 
labai supykęs, pašoko iš kėdės, ir pirštu durdamas į Bizauską, 
pasakė: “Kai tu busi mano vietoje, tai galėsi išduoti, aš to nepa
darysiu”. Musteikis pasisakė už ultimatumo atmetimą ir gintis, 
nes tai reiškia Lietuvos okupaciją. Audėnas siulė ultimatumą 
priimti ir nesipriešinti, MasiliUnas už nesipriešinimą. Vitkauskas 
-  nesipriešinti. Kiti tylėjo. Raštikis sakė, kad gintis neįmanoma, 
reikia visus rusų reikalavimus priimti. Jokantas buvo už pasi
priešinimą. Šakenis buvo už pasipriešinimą. Merkys buvo už 
nesipriešinimą.

Tada prez. A. Smetona pareiškė, jeigu nesipriešinama, tai 
jis, protesto ženklan savo pareigas pagal Konstituciją perduoda 
Ministrui pirmininkui (Merkiui) ir išvažiuoja, negalįs pasilikti 
krašte, nes rusai verstų jį pasirašyti visokius dokumentus ir tuo 
pačiu subolševikinti Lietuvą. Taip 1940 m. birželio 15 d. 7 val. 
ryto buvo baigtas paskutinis Nepriklausomos Lietuvos ministrų 
posėdis. Musų spaudoje buvo rašoma, kad rusų ultimatumą 
Lietuvos Vyriausybė priėmė. Lietuvos Konstitucijoje 141 
paragrafas sakė: “M obilizacija, karą ir taiką sprendžia 
Respublikos Prezidentas Ministrų Tarybos pasiUlymu”. Bet kai 
prezidentas nesutinka -  ultimatumas priimtas, ar atmestas?

S. Tūbėnas

PILIETINĖ MAŽUMA: GANA TO JUNGO!
Iki šiol vis dar ieškoma ir 

nerandama kaltininkų, sužlug- 
džiusių buvusią koaliciją ir 
nuvertusių A. M. Brazausko 
vyriausybę. Mažai ką sudo
mino birželio 3 d. paskelbtas 
Darbo partijos atviras laiškas, 
kuriame užsipuolamas prezi
dentas V. Adamkus. Valstybės 
vadovui bandoma suversti at
sakomybę dėl kilusios krizės - 
iš tikrųjų jo praėjusios savaitės 
kalba buvo tas paskutinis ak
menukas, pagreitinęs politinę 
griutį, kuri anksčiau ar vėliau 
vis vien butų įvykusi.

Socialdemokratai dėl juos 
užklupusios politinės katastro
fos mėgino apkaltinti krašto ne
vyriausybines organizacijas ir 
sociologus. Bet tai lygiai tas 
pats, kaip kaltinti veidrodį - jų 
rengiamos visuomenės apklau
sos rodė tirpstantį pasitikėjimą 
A.M.Brazausku ir jo  Vyriau
sybe, didėjantį atotrukį tarp 
politikų  klasės ir L ietuvos 
žmonių.

Iš tikrųjų niekas valdančio
sios koalicijos nesužlugdė ir 
A.M.Brazausko nevertė - tie
siog valdančioji politikų klasė, 
kurios branduolį sudarė senoji 
nom enklatura, priėjo liepto 
galą. Absoliučiai visose srityse.

Kad ir kur pažvelktum - ar į 
sveikatos apsaugos ir švietimo 
sistemas, ar į Lietuvos uni
versitetus ir mokslą, ar į teismus 
ir visą teisėsaugą - visur ati
dėtos reform os, neviltis ir 
skurdas. Ir korumpuota kles
tinti feodalų klasė, kuri su 
pavaldiniais elgiasi kaip su 
baudžiauninkais.

A. M. Brazausko komanda 
valstybės vairo turėjo netekti 
jau  po praėjusių pralaimėtų 
Seimo rinkimų. Tačiau senajai 
nomenklaturai suktu manevru 
pavyko išsilaikyti valdžios ra
tuose: ankstesnės valdžios įva
ryta visuomenei politine apa
tija, dėl žmonių nusivylimo

VOKIEČIAI KRITIKUOJA LENKUS 
DĖL PALYGINIMO SU NACIAIS

Aukščiausi Vokietijos poli
tikai reiškia pasipiktinimą len
kų ministro komentarais, kad 
vokiečių ir rusų susitarimas dėl 
dujotiekio primena prieš Ant
rąjį pasaulinį karą sudarytą 
nacių Vokietijos ir tuometinės 
Sovietų Sąjungos paktą. Vokie
tija ir Rusija planuoja po Balti
jos jUra tiesti dujotiekį, ir Len
kijai nepatinka tai, kad jis bus 
tiesiamas jai nedalyvaujant.

Lenkų gynybos ministras 
Radek Sikorski sakė, kad šis 
planas panašus į 1939 metų 
Molotov-Ribbentrop paktą, ku
riuo Adolf Hitler ir Josif Stalin 
pasidalijo Lenkiją ir kitas tuo
metes Rytų Europos valstybes.

Vokiečių politikai paragino 
Lenkijos premjerą Kazimierz 
Marcinkiewicz sudrausminti 
gynybos ministrą, o patį R.Si-

politinėmis partijomis atsivė
rusia politine tuštuma pasinau
dojo naujai susikUrusi popu
listinė Darbo partija.

Žmones viliojusi ne tik ne
realiais pažadais, bet ir korum- 
puotos A.M. Brazausko Lietu
vos kritika, skelbdama, kaip 
budinga visiems populistams, 
korupcijai šventą karą, Darbo 
partija iš tikrųjų buvo senosios 
nomenklaturos klonas, dirbtinai 
pratęsęs jos politinę karšatį.

Tie Atgimimo ir Sąjūdžio 
bangos iššluoti iš postų aukš
tųjų partinių mokyklų auklėti
niai ir buvusio "partinio-Ukinio 
aktyvo" nariai, reanimuoti Dar
bo partijos, puolė prie valdžios 
lovio, mėgindami atsigriebti už 
visus praleistus nepriklausomy
bės metus. Dar niekad Lietuva 
neturėjo tokios karikatUriškos 
Vyriausybės, kaip tryliktoji.

Vidaus reikalų ministerijai 
vadovauja buvęs EBSW veikė
jas, daugelio šio koncerno ben
drovių steigėjas ir valdymo or
ganų narys. Kultūros ministras 
- menka atsitiktinė asmenybė, 
be to - patologiškas melagis.

Visiška valdžios degrada
cija - skandalas dėl abiturientų 
lietuvių kalbos egzamino, o 
švietimo ir mokslo ministras 
R.Motuzas to nė nesuprato. 
Gal jis neturėjo gero lietuvių 
kalbos ir literatUros mokytojo, 
kaip aš Lazdijuose nuostabią 
lituanistę Mariją Janulevičienę,

Universitete - dėstytojus 
Eleną Bukelienę, Aldoną Pup
kį, Juozą Pikčilingį. Lietuvių 
kalba ir literatUra buvo jauno 
žmogaus dvasinio ugdymo šer
dis, meilės tėvynei, ištikimybės 
savo tautai namai - visais lai
kais. Bet ne dabar - lituanistika 
jau prekiaujama. Ar įmanoma 
įsivaizduoti didesnį išsigimimą, 
kai išniekinama pati tautos gy
vastis?

Šis moralinis išsigimimas 
jau nepriimtinas net sveikesnei

korski - atšaukti savo komen
tarus. "Tokie absurdiški palygi
nimai kenkia Vokietijos ir Len
kijos santykiams", - sakė parla
mento užsienio politikos komi
teto pirmininkas, krikščionis 
demokratas Ruprecht Polenz, 
kurį cituoja laikraštis Bild.

Socialdemokratų užsienio 
politikos ekspertas Hans-Ulrich 
Klose sakė: "Ponas Sikorski tu
rėtų iš naujo apgalvoti savo ko
mentarus, o tada juos kuo grei
čiau atšaukti". Minimą dujotie
kio projektą, kurį remia buvęs 
Vokietijos kancleris Gerhard 
Schroeder, vykdo Rusijos gam
tin ių  dujų m onopolininkė 
"Gazprom" ir dvi vokiečių fir
mos.

R.Sikorski Briuselyje žur
nalistams sakė, kad Vokietijos 
požiUris pakerta Europos Są-

valdančiojo elito daliai - pir
masis čia buvo profesorius so
cialdemokratas B. Genzelis, 
įspėjęs apie nomenklatUros 
jungo pavojų partijai ir vals
tybei. Tai ir buvusio Seimo 
etikos ir procedUrų komisijos 
pirmininko A.Monkevičiaus 
pozicija "Draugystės" skandalo 
metu, kai jis parėmė laikinosios 
parlamentinės komisijos suda
rymą. Toks principingumas 
socialliberalams brangiai kai
navo. Tačiau jų vado A.Pau- 
lausko nuvertimas iš Seimo 
pirmininko posto ir Naujosios 
sąjungos pasitraukimas iš val
dančiosios koalicijos ir buvo 
pirmasis žingsnis į A. M. Bra
zausko ministrų kabineto žlu
gimą.

A. M. Brazausko Lietuvos 
saulėlydį artino tokie pilietiš
kumo proveržiai kaip Krekena
vos vokelius demaskavusi Da
lia Budrevičienė, kuri nesutiko 
savo valstybėje bUti beteise. 
Prieš A.M.Brazausko laikais 
Lietuvoje išsikerojusį oligar- 
chinį valdymą ir mafiją visose 
srityse - teismuose, vidurinio 
lavinimo ir aukštosiose mo
kyklose, medicinos įstaigose - 
išdrįso viešai protestuoti profe
soriai V. Mikelėnas, L.Donskis, 
E.Aleksandravičius, medikai, 
studentai, moksleiviai.

Kol kas D. Budrevičienė, 
B. Genzelis, V. Mikelėnas at
rodo kaip disidentai, kovojan
tys su sistema. Tačiau simbo
liška, kad leidžiantis pavargu
siai A .M .B razausko saulei 
savo veiklą pradėjo Piliečių 
santalka, kuri sieks, kad są
m oningiausi ir ak tyviausi 
Lietuvos piliečiai neliktų savo 
valstybėje vieniši disidentai. 
Ir ilgainiui virstų pilietine dau
guma, kontroliuojančia val
džią, priverčiant ją dirbti žmo
nėms, o ne sau.

Valdas Vasiliauskas, 
www.lrt.lt

jungos bendrąją užsienio ir 
saugumo politiką. "Lenkija 
ypač jautri koridoriams ir susi
tarimams už jos nugaros. Tokia 
buvo Lokarno (sutarčių, įtvirti
nusių vakarines Vokietijos sie
nas,) tradicija, Molotov-Rib
bentrop tradicija. Tai buvo XX 
amžius. Nenorime jokių jos pa
sikartojimų", - sakė jis. LRT

V. JUŠČENKA BUVO 
NUODIJAMAS DIOKSINU

Pakartotinė ekspertizė pa
tvirtino, kad Ukrainos prezi
dento Viktor Juščenka orga
nizme yra dioksino, pranešė 
šalies generalinė prokuratUra. 
Tuo ekspertai patvirtino anks
tesnes Nyderlandų, Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos ir Bel
gijos laboratorijų išvadas, kad 
V .Juščenka organizm e yra 
nuodingosios m edžiagos - 
dioksino. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.lrt.lt
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PENKERI METAI -  BE REFORMŲ
Iš Ministro pirmininko pos

to ir, kaip pats teigia, iš akty
viosios politikos besitraukiantis 
Algirdas Brazauskas kol kas 
nepalieka vadinamojo politinio 
testam ento. Tiesą sakant - 
anoks ir praradimas: socialde
mokratų vadas iki šiol dažniau 
buvo prastas pranašas. Kadaise 
-  dar komunistiniais laikais -  
buvęs itin skeptiškas Lietuvos 
nepriklausom ybei (tokiems 
svajokliams sarkastiškai siūlęs 
įteikti net Nobelio premiją). 
Vėliau 1997-aisiais -  jau kartą 
traukęsis pensijon -  kvietęs 
savo įpėdiniu prezidento poste 
rinkti Artūrą Paulauską. Ar tik 
prieš pusantrų metų -  žinia- 
sklaidai pasakojęs apie savo 
"septintąjį" jausmą, kuris kuž
dėjęs jog  Socialdem okratų 
koalicijos su Darbo partija 
veikiausiai nebūsią...

Ar tiek pat vertinga ir nau
jausia A. Brazausko pranašystė, 
iškankinta "Spaudos klube"? 
Apie tai, kad kita valdančioji 
koalicija greičiausiai bus sufor
muota jau be Darbo partijos. 
Atrodo, jog net jam  per pu
santrų bendro darbo su Viktoro 
Uspaskicho kompanija metų 
tapo aišku: su tokiais partneriais 
pavojinga eiti ne tik į žvalgybą, 
bet ir žibuokliauti. G eriau 
vėliau negu niekad: iš parla
mentinių partijų vadovų savo 
poziciją apie Darbo partiją jau 
dabar buvęs premjeras tokia 
švelnia forma pastovumo bene 
paskutinis. Na, išskyrus Ro
lando Pakso "tvarkos ir tei
singumo" saugotojus, kuriems, 
rodos, -  kad ir su velniu.

Žmogiškai suprantama: no
rint apie dabar jau buvusius pa
grindinius koalicijos partnerius 
pasakyti daugiau ir griežčiau, 
A. Brazauskui tektų atsakyti į 
daug sudėtingesnį klausimą: 
dėl kokių tikslų su jais obuo
liauta nuo 2004-ųjų rudens? O 
štai dar toliau lauktų visiškas 
akligatvis: apskritai - ką Lietu
vai davė iš pensijos sugrįžusio 
socialdemokratų vado, kaip 
dabar pabrėžiama, rekordiškai 
ilgas penkerių metų buvimas 
Vyriausybės galvos vietoje?

Siandien atsakydamas į tokį 
klausimą, A. Brazauskas vei
kiausiai pakartotų jau ne kartą 
girdėtą motyvą, apie iš principo 
"gerėjantį gyvenimą", jo vado
vavimo įvairios sudėties mi
nistrų kabinetams laikais "didė- 
jusias pensijas", "kilusius atly
ginimus" ir "gražėjusius mies
tus"... Beje, tam e pačiam e
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PIRMA KLASE - $78, 
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"Spaudos klube" ilgiausiai 
poste išbuvęs Lietuvos Minist
ras pirmininkas pabrėžė, jog 
bene svarbiausiu pasiekimu 
laikytų "sėkmingą "Mažeikių 
naftos" pardavimą". Tai, anot 
jo , pagaliau  leis žmonėm s 
grąžinti indėlius ir įvykdyti 
kitus panašius valstybės įsipa
reigojimus savo piliečiams.

Šioje vietoje su ekspremjeru 
daug kas norėtų diskutuoti. Ne 
tik kaip nors piktybiškai abejo
dami dėl formaliai neužbaigto 
pardavimo sandorio pasekmių. 
Diskusija vyktų iš skirtingų 
pasaulėžiūrų pozicijų. Iš tiesų 
daliai visuomenės atrodytų, jog 
yra gerai, kai Vyriausybė par
duoda valstybės turtą ir gautus 
pinigus "teisingai" paskirsto ir 
išdalija. Šioji dalis iki šiol yra 
pasirengusi net balsuoti už 
tokius gerus žmones valdžioje.

Netiesos sakymas
Tačiau į užsienį ir į save 

(visai kaip "vidiniai em ig
rantai" sovietiniais laikais) vis 
labiau emigruojanti Lietuva 
sakys, jog grąžintas indėlis ar 
keliasdešimt litų pakelta alga iš 
tiesų yra menka laimė. Ypač 
priešpaskutinėje pagal išsivys
tymo lygį Europos Sąjungos 
šalyje su daugelyje gyvenimo 
sferų išlikusia sovietine sistema 
ir papročiais. Nes žinos, kad už 
tą trumpalaikę laimę kaipmat ir 
kone kasdien tenka sumokėti ne 
klausantis specifinių A. Bra
zausko infliacijos skaičiavimo 
formulių, o gydykloje, valdiš
koje įstaigoje, teisme ar laikant 
brandos egzaminus.

Penkeri metai stagnacijos, 
penkmetis - be reformų. Vado
vaujant prem jeru i, kuriam  
atrodė, kad iššūkio sąvoka tėra 
politikoje nereikalingas ir er
zinantis anglų kalbos vertinys. 
Kuris nebijojo ir iš Seimo tri
būnos pareikšti, jog pageidauti, 
kad besivystančios Lietuvos 
valstybės bendrasis vidaus 
produktas (BVP) nuolat augtų 
bent 10 proc. per metus (šis ro
diklis buvo beveik pasiektas tik 
2003 m. -  9,7 proc.), yra nenor
malu: "Tai yra nenormalus au
gimas ir Europa nesupranta šių 
skaičių. Man ne vienas kolega 
uždavė klausimą -  ar jūs ten 
neprirašėt ko nors?".

Ši citata iš vieno 2005-ųjų 
balandį įvykusio Seimo plena
rinio posėdžio -  bene labiausiai 
apibūdinanti A. Brazausko - 
premjero credo. Ir tuo pat metu 
-  didžiausia mįslė. Kas tai

Lietuvos Respublikos l. užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. NATO nuotr.

buvo: banaliausias netiesos 
sakymas, manant, kad to niekas 
neišgirs. O gal Ministras pirmi
ninkas gyveno kažkokiam e 
savo pasaulyje, nematydamas 
ar nenorėdamas matyti Lietu
vos pašonėje dinamiškai besi
vystančių kaimynių - toli mus 
pralenkusios ir tebelenkiančios 
Estijos, o dabar jau -  ir Latvi
jos, kuri šiuo metu auganti 9
10 proc. per metus Lietuvą 
stumia į absoliučią ES nuošalę?

Jeigu tai -  ekspremjero pa
saulėžiūros problema, galima 
suprasti, kokią potekstę iš 
tikrųjų galėjo turėti "ne vieno 
kolegos abejonės" dėl BVP 
prirašinėjim o: kaip galim a 
augti tokiais tempais, gyvenant 
be sisteminių ir struktūrinių 
reformų? A. Brazausko mąsty
mas tokios versijos nepriėmė. 
Kaip ir šiemet ne tik iš Briu
selio, bet ir iš daugelio ES šalių 
sostinių siųstų signalų, kad 
Lietuvai su jos pokomunistine 
valdymo sistema ir ekonomika 
euro zonoje dar nėra ką veikti.

A. Brazauskas šiandien kal
bėdamas apie nepavykusį euro 
įvedimą, kurį jis pats vadino 
"strateginiu" uždaviniu, sten
giasi šio fakto nesureikšminti. 
Tačiau teigiamo Europos Ko
misijos sprendimo premjerui 
reikėjo kaip vandens. Kaip elik
syro. Dabar galima tik spėlioti, 
ar, Lietuvai sulaukus pakvieti
mo į euro zoną, jis būtų taip 
greitai subrendęs atsistatydinti.

Todėl galima tik įsivaizduo
ti, kokiu sm ūgiu jam  tapo 
"euroniuksas" iš Briuselio, jau 
be subtilių signalų parodęs, kad 
A. Brazausko, jo pasaulėžiūros 
ir komandos epocha baigėsi 
daug anksčiau, nei dabar api
formintas jo  apsisprendimas 
galutinai pasitraukti iš aktyvios 
politinės veiklos.

Ar labai džiaugsis A.Bra- 
zauskas pensininkas, kad Lie
tuva per paskutinį penkmetį 
nelabai tenutolo nuo sistemos, 
kuri jam buvo tokia artima?

Rytas Staselis, 
www.bernardinai.lt

LIETUVA PASIRENGUSI DEMOKRATIJOS 
PLĖTRAI Į RYTUS

Lietuva vertina Šiaurės 
kaimynų paramą kelyje į de
mokratiją ir šiandien jau yra 
pasirengusi imtis atsakomybės 
ir padėti Rytų kaimynams kurti 
pilietinę visuomenę ir plėtoti 
demokratiją.

Tai Islandijos sostinėje 
Reikjavike vykusiame šešta
jame Baltijos jūros valstybių 
tarybos (BJVT) vyriausybių 
vadovų susitikime birželio 8 d. 
pareiškė laikinasis Lietuvos 
užsien io  reikalų  m inistras 
Antanas Valionis. "Esu tikras, 
kad Baltijos jūros valstybių 
taryba yra ir bus forum as, 
kuriam e priim am i visom s 
Baltijos jūros regiono valsty
bėms svarbūs sprendimai", - 
A.Valionis cituojamas Lietu
vos URM pranešime.

Jis pabrėžė, kad aktyvus 
BJVT bendradarbiavimas su 
Ukraina ir Baltarusija turės 
teigiamą poveikį demokratinių 
vertybių plėtrai regione.

Aptardamas Baltijos jūros 
jū rinės  aplinkos ir jū rin io  
saugumo klausimą, užsienio 
re ika lų  m in istras a tkreipė 
dėmesį, kad šiandien Baltijos 
jūra yra viena labiausiai už
terštų jūrų pasaulyje. Tą liudija 
ir Tarptautinės jūrų organiza
cijos Baltijos jūrai suteiktas 
ypatingai jautrios jūros sta
tusas.

"Norint apsaugoti Baltijos 
jūrą nuo taršos nafta ir kitomis 
pavojingomis medžiagomis, 
nepaprastai svarbus mūsų ben
dras įsipareigojimas suderinti 
aplinkosaugos teisės aktus", - 
teigė ministras A.Valionis.

Kaip neatidėliotiną klausi
mą ministras įvardijo nuotekų 
valymo įrenginių statybą Rusi
jos pusėje šalia Nemuno. So
vetsko ir Nemano celiuliozės 
gamyklos kasmet į upę išlei
džia tūkstančius tonų teršalų, 
patenkančių į Baltijos jūrą.

Ministras A.Valionis taip 
pat atkreipė dėmesį į naftos

gavybos "D-6" telkinyje Balti
jos šelfe keliamą pavojų Balti
jos jūros aplinkos ekologinei 
būklei.

"Baltijos jūros dujotiekis,
kurį planuoja tiesti Rusijos ir 
Vokietijos kompanijos, yra dar 
vienas projektas, kurio įgyven
dinimas susijęs su dideliais 
pavojais Baltijos jū rai, jos 
regiono gamtai ir šiame regio
ne gyvenantiems žmonėms", - 
sakė užsienio reikalų minist
ras, kviesdamas aptarti institu
cinę šio projekto priežiūrą.

Pasak ministro, dujotiekio 
maršrutas beveik neišvengia
mai eis vietomis, kuriose yra 
palaidoti cheminiai ginklai. 
Todėl šio dujotiekio tiesimui 
būtinas visų valstybių, daugia
šalių tarptautinių organizacijų 
dėmesys.

Ministras pabrėžė, kad Bal
tijos jūros regiono valstybės 
vis geriau suvokia bendros 
energetikos strategijos svarbą 
ir BJVT - tinkamas forumas 
bendrai svarstyti kylančias 
problemas ir ieškoti bendrų 
sprendimų.

"Dabar turime pasinaudoti 
galimybėmis sutelkti BJVT 
pastangas regiono ekonomikos 
dinam iškum ui pala iky ti ir 
palankiausioms verslui sąly
goms sukurti, aktyviau į šiuos 
procesus įtraukiant Rusijos 
regionus, ypač Karaliaučiaus 
sritį", - sakė Lietuvos diploma
tijos vadovas. LR URM

Kaip teigiama Jungtinių 
Tautų pranešime apie migra
ciją, dabar beveik 200 mln. 
žmonių -  ketvirtadaliu daugiau 
negu 1990 metais -  gyvena ne 
savo gimtojoje šalyje, praneša 
BBC. JT G eneralin io  sek
retoriaus Kofi A nnan a ta
skaitoje teigiama, kad daugelis 
m igrantų išvyko gyventi į 
turtingąsias šalis, o vienas iš 
penkių persikėlėlių apsistojo 
JAV. LRT

http://www.bernardinai.lt
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LIETUVOS ATSTOVAI PASIRASE "MAŽEIKIŲ NAFTOS" 
PARDAVIMO SUTARTIS

V iln iu s , b irže lio  9 d. 
(ELTA). Laikinasis ūkio minist
ras Kęstutis Daukšys ir vicemi
nistras Nerijus Eidukevičius 
birželio 9 d. pasirašė sutartis dėl 
30.66 proc. "Mažeikių naftos" 
akcijų paketo pardavimo Len
kijos bendrovei "PKN Orlen", 
kurios į valstybės biudžetą tu
rėtų atnešti virš 2 mlrd. litų.

Lenkijos koncerno ir 53.7 
proc. akcijų paketo savininko 
"Jukos" sutartis buvo pasirašyta 
gegužės pabaigoje, "PKN Or- 
len" perka šį akcijų paketą už 1 
mlrd. 492 mln. JAV dolerių.

M ažiausia pinigų suma, 
kurią už 30.66 proc. akcijų pa
ketą turėtų gauti Lietuva yra 
851 mln. 829 tūkst. JAV dole
rių. Seim as Vyriausybės ir 
"PKN Orlen" sutartims pritarė.

Anot derybininkų, kaina už 
Mažeikių įmonės akcijas pagal 
susitarimus gali padidėti -  jeigu 
"Jukos" ir "PKN Orlen" susi
tartų dėl didesnės kainos, ir Vy
riausybės sutartyse kaina esą 
atitinkamai kistų.

Lenkijos koncernas "PKN 
Orlen" sutartį dėl Lietuvai pri
klausančių 30.66 proc. "Ma
žeikių naftos" akcijų įsigijimo 
pasirašė jau gegužės 19 dieną 
ir atidėjo, laukdamas įgalioto 
Vyriausybės atstovo parašo. Ji 
taip pat skelbs oficialų pasiūly
mą pirkti 5.76 proc. "Mažeikių 
naftos" akcijų, dabar esančių 
Vilniaus biržos apyvartoje.

Pagal pasirinkimo sandorio 
sutartį Vyriausybei bus suteikta 
teisė koncernui "PKN Orlen" 
parduoti dar apie 10 proc. "Ma-

SUSIVIENIJIMUI LIETUVIŲ 
AMERIKOJE -  120

Šiuo metu labai mažai girdi
me apie seniausią ne tik JAV, 
bet ir visame pasaulyje lietu
višką organizaciją, įkurtą 1886- 
aisiais senųjų ateivių centre 
Pennsilvanijoje. Šiemet ji šven
čia 120 m. sukaktį.

Buvo puiki proga pasikal
bėti su praėjusį rudenį išrinktu 
jos naujuoju pirmininku Kęstu
čiu Miklu, kada jis gegužės pir
mąjį savaitgalį iš savo namų 
Floridoje buvo atvykęs Cika- 
gon dalyvauti išeivijos šaulių 
organizacijos suvažiavime.

Šnektelėjome ir apie Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje 
(SLA), angliškai -  “Lithuanian 
Alliance of America”. Tai ne tik 
sena, bet ir garbinga organiza
cija, turėjusi dešimtis tūkstan
čių narių (dar 1926 m. joje buvo 
daugiau nei 17 tūkst. narių).

Pagal naujausius oficialius 
duomenis SLA dabar yra 2,484 
nariai, kurių dauguma gyvena 
JAV ir maža dalis Kanadoje. 
Visi nariai turi mokėti tam tikrą 
mokestį (jo dydis priklauso nuo 
gyvybės draudimo sumos) ir

Birželio 1 d. Lietuvos Ūkio ministras Kęstutis Daukšys pateikė Seimo 
nutarimo “Dėl pritarimo sutarčių su Lenkijos akcine bendrove Polski 
Koncern Naftowy Orlen S.A. projektams” projektą. www.lrs.lt

žeikių naftos" akcinio kapitalo. 
Bendra kaina už visas pasirinki
mo sandorio akcijas yra beveik 
278 mln. JAV dolerių, tačiau, 
jei Vyriausybė pasinaudos pasi
rinkimo sandoriu per trejus me
tus nuo 30.66 proc. akcijų pake
to pardavimo Lenkijos kompa
nijai, bendra kaina už visas pa
sirinkimo sandorio akcijas bus 
apie 284 mln. 500 tūkst. JAV

gali dalyvauti skyrių (kuopų) 
kultūrinėje ar visuomeninėje 
veikloje. Anksčiau SLA buvo 
pagrindinė JAV lietuvių organi
zacija, kuri dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą rūpinosi Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mu, stipriai rėmė kultūrinę 
veiklą finansiškai.

Net ir tada, kai nuo jos at
skilo aršių katalikų grupė ir su
darė Katalikų susivienijimą, o 
vėliau - komunistuojantys tau
tiečiai, susibūrė į Darbininkų 
susivienijimą, SLA išliko di
džiausia vis dar veikiančia lie
tuvių organizacija. Gaila, kad 
Lietuvių katalikų susivieniji
mas nenorėjo veikti kartu su 
SLA -  neseniai pasirinkęs sve
timtaučius, sudaręs sutartį su 
Slovėnų moterų katalikių fra- 
ternaline draudimo organiza
cija, pranyko iš horizonto.

Ruošiasi platesnei veiklai
Nesinori daug kalbėti apie 

SLA praeitį, kurios 120 m. 
istorija yra turininga. Norisi 
atkreipti dėmesį į dabartį ir

dolerių. Sis pasirinkimo sando
ris yra įpareigojantis Lenkijos 
koncerną akcijas įsigyti, jei Vy
riausybė pareikštų norą jas par
duoti. Vyriausybei taip pat su
teikta teisė reikalauti atšaukti 
"Mažeikių naftos" vadovybės 
sprendimus, jeigu tokie spren
dimai keltų grėsmę Lietuvos 
valstybės saugumui arba ener
getikos saugumo politikai.

ateitį. O ji, pasak K. Miklo, gali 
būti dar gana gera.

Naujasis prezidentas jau ne 
kartą lankėsi SLA centro rašti
nėje, įsikūrusioje pagrindinia
me New York didmiesčio rajo
ne (dabar SLA nekilnojamasis 
turtas ten gali kainuoti apie porą 
milijonų dolerių).

Ten balandžio paskutinį sa
vaitgalį vyko SLA vyriausiojo 
organo -  Vykdomosios valdy
bos -  suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir naujasis viceprezi
dentas, ALT’o pirmininkas ad
vokatas Saulius Kuprys iš Ci- 
kagos. Šio jaunosios kartos at
stovo įsitraukimas į SLA vado
vybę yra labai reikšmingas ir be 
abejo, prisidės prie organizaci
jos atgimimo. Paskutiniaisiais 
metais jos narių skaičius kas
met mažėjo ir mažai kas žinojo, 
kad ji dar veikia.

Nutarta atgaivinti Tėvynės 
laikraštį, kuris daugiau negu 
100 m. sėkmingai tarnavo narių 
ir vadovybės tarpusavio ryšį 
sustiprinti ir informacijai teikti. 
Po vasaros pertraukos visoje 
lietuviškoje spaudoje galvoja
ma dėti skelbimus apie SLA, 
ypatingą dėmesį kreipiant į 
“trečiabangininkus” , jaunąją

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

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

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

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

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

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

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

kartą, kuri turėtų įsitraukti, o 
vėliau ir perimti šią seną ir tur
tingą organizaciją.

Daug visokių projektų posė
dyje iškelta, bet čia nėra gali
mybių ir reikalo viską vienu 
kartu suminėti. Konkrečių pla
nų, kaip paminėti SLA 120 m. 
jubiliejų, dar nesudaryta, bet tos 
iškilmės turėtų vykti Pensil
vanijos valstijoje, kur susivieni
jimas gimė. Apie tai plačiau tu
rėtum e išg irsti netolim oje 
ateityje.

Trumpai apie naująjį 
pirmininką

Apie naująjį SLA pirm. 
Kęstutį Miklą būtų galima storą 
knygą prirašyti. Per beveik 84 
savo amžiaus metus jis daug 
nuveikė -  ne tik savo šeimoje, 
asmeniniame gyvenime, bet ir 
lietuviškoje veikloje -  L ie
tuvoje, Vokietijoje ir Ameri
koje. Visų pirma, jis jau senas 
SLA darbuotojas, savo veiklą 
šioje organizacijoje pradėjęs

dar gyvendamas New Yorko 
apylinkėse. Praėjusį rudenį Ci- 
kagoje vykusiame SLA seime 
jis buvo patvirtintas kaip vienas 
iš keturių garbės narių (kiti -  
John Lapinski, Nicholas Box- 
ter, Edvardas Šulaitis).

Kęstutis -  pasižymėjęs žur
nalistas, šį darbą pradėjęs dar 
Lietuvoje, buvęs Jungtinių Tau
tų korespondentas, taip pat ir 
ELTOS atstovas New Yorke. Jis 
8 metus buvo Lietuvių žurna
listų sąjungos pirmininkas.

Nuo pat atvykimo į JAV 
Kęstutį matėme tarp Lietuvių 
šaulių organizacijos veikėjų. 
Jis  vadovavo  New Yorko 
kuopai, buvo ilgalaikis visos 
išeivijos šaulių sąjungos kont
ro lės kom isijo s  p irm in in 
kas.

Ne mažesni jo  nuopelnai ir 
JAV LB veikloje: jis yra ne tik 
vietinių LB skyrių pirmininkas, 
bet ir JAV LB tarybos bei PLB 
seimų aktyvus narys, dalyvau- 

(Nukelta į 11 psl.)

http://www.lrs.lt
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IŠMURKDYTO KATINO 
“FILOSOFIJA”

Marius Kundrotas

Tai istorija, pažįstama dau
geliui, kam teko auklėti jauną 
šunį ar katiną. Ypač gyvenant 
miesto bute. Viena kertinių 
problemų - išmokyti savo au
gintinį gamtos reikalus atli
kinėti tik tam skirtoje vietoje. 
Šį mokslą teko pereiti ir mano 
katinui. Gyvūnėlis -  mielas, 
jaukus ir švelnus. D irbant 
kompiuteriu arba skaitant kny
gą, įsitaiso ant kelių ir murkia. 
Tačiau su higienos reikalavi
mais apsiprasti jam  nebuvo 
lengva. Teko sykį pamokyti 
senu liaudišku papročiu: pa
imti už pakarpos ir pamurkdyti 
jo  paties pridarytoje balutėje. 
Ilgam a ts im in ė .

“Koks nemalonus tipas” -  
turėjo pagalvoti katinas. “Koks 
bjaurus jo  būdas, kokie neko
rektiški auklėjimo metodai”.

Kas tokiu atveju kaltas? 
Išmurkdžiusiojo nuomone -  
tas, kuriam teko šitokiu būdu 
aiškinti, ką daryti dera ir ko -  
nedera. Tačiau išmurkdytajam, 
tikriausiai, atrodė kitaip.

Ir nieko nuostabaus.Tokiais 
atvejais katės -  mažai, kuo 
skiriasi nuo žmonių. Užtenka 
pasižiūrėti, kaip į kritiką savo 
atžvilgiu atsiliepia daugelis 
valstybės ir sostinės politikų. 
Reakcijos -  šimtu procentų 
atitinka išm urkdyto katino 
“filosofiją” , žinoma, rašytiną 
tiktai kabutėse. Tiek Vyriausy
bės vadovas, tiek neformalusis 
jo  bendravaldis iš užsienio, 
tiek Vilniaus meras pagrindinę 
problemą regi ne savo veiks
muose, o tuose, kurie tuos 
veiksmus paviešina ir atitin
kamai įvertina. Ypač išraiškin-

GLORIA VICTIS
A. Randamonis

“Trimitas” 1936 m. birželio 11 d.

IV.
- Povstancy! -  sukilėliai -  

pasigirdo nežmoniškas blio
vimas. -  Gelbėkis, stačiatikių 
tauta -  spasajsia pravoslavnyj 
narod -  kur kas išgali!

- Valio!!! -  atsakė jiems 
galingas kelių dešimčių gerklių 
balsas -  parodykime jiems kelią 
į Maskvą.

Ramus klebonijos kiemas 
staiga virto pragaru. Šūviai, 
šauksmai, aimanavimai, šauki
m a i .  Vienu m etu visam e 
miestelyje prasidėjo pjautynės. 
Iš netyčia puolami, rusai net 
nebandė gintis. Jie mielu noru 
būtų pasidavę nelaisvėn, tik kad 
sukilėliams buvo draudžiama 
juos gyvus palikti. Patiems 
buvo sunku išm isti, dar su 
belaisviais tąsytis! Tai ir mirė 
barzdočiai, nespėję nė šautuvo

gi pasisakymai tokiais atvejais: 
netrukdykite dirbti. Arba kalti
nimai intrigomis ir purvo pyli
mu. Labiausiai netoleruojama 
kritika iš savų bendražygių 
pusės: tai vertinama tiesiog 
kaip išdavystė. O išdavikų -  
niekas nemyli. Turime netgi 
priežodžius, tokiems atvejams: 
prarastas paukštis, kur savo 
lizdą teršia, nedera nešti šiukš
lių iš namų ir taip toliau, ir pa
našiai. Tačiau ką padarysi: jei
gu kažkas tuos namus prišiukš
lina, tai kažkam  tenka tas 
šiukšles išnešti. Negyvensi gi 
tarp šiukšlių.

Ar galima šiandien Lietu
voje kitokia politika? Kolei 
kas, perspektyvos -  labiau, nei 
miglotos. Jei atsiranda politi
kas (dažniausiai -  jaunas, ne
patyręs idealistas), kuris mėgi
na diegti kitoniškas normas bei 
standartus, išsyk pakilęs parti
nis veteranas su L.Berijos aki
niais ir atitinkamu mentalitetu, 
arba persivertęs komjaunimo 
auklėtinis, ar naujoje aplinkoje 
prakutęs kolūkio pirmininko 
sūnelis, griežtai išaiškina par
tinės drausmės ir vienybės dės
nius. Ant svetimų pamazgas 
pilti -  galima ir net pageidau
tina. Ant saviškių -  šiukštu. 
Apie juos -  kaip apie mirusius: 
tiktai gerai arba nieko. O ge
riausias variantas -  kritikuo
jant svetimus, rodyti savuosius 
kaip teigiamą alternatyvą. Vi
siškai nesvarbu, kad ir vieni, 
ir kiti daro tą patį: šito niekas 
neturi žinoti.

Tačiau -  gerai tai, ar blogai 
-  tauta šitai mato. Ir darosi sa
vas išvadas. O matydama skir-

pagriebti. Mirė pirkių kertėse, 
palovėse, klėtyse, kur juos 
aptiko kerštingas sukilėlių aš
muo. Daugelis jų  išbėgiojo 
vienmarškiniai, išnešiodami po 
apylinkę žinią apie savo pralai
mėjimą.

Ilgiausiai gynėsi “jevo bla- 
gorodije” . Keliais pistoletais 
apsiginklavęs, jis nieko neįsi
leisdavo į kambarį ir vadas jau 
buvo beketinąs padengti visą 
kleboniją, kai Jurgis pasiūlė 
išardyti lubas ir apiberti narsų 
karininką smiltimis. Tikrai lubų 
ardymas padarė rusui įspūdį. Jis 
pradėjo nežmoniškai nuo dul
kių čiaudėti, keiktis ir iššoko 
pro langą, kur jo laukė atstatyti 
dalgiai. Palangėj jis ir žuvo. 
Jurgis triumfaliai rodė visiems 
kruviną batą, kuris tiek buvo

tingai taikomus elgesio krite
rijus saviems ir svetimiems, vi
są politiką ima vertinti kaip 
veidmainystę. Geriausiu atve
ju -kaip spektaklį. Apie kokius 
vertybinius pasirinkimus to
kiais atvejais galima kalbėti?

Bene arčiausiai toki pasi
rinkimai iš parlamentinių par
tijų šiandien pasislinko konser
vatoriai: vos nuskam bėjus 
gandams apie ne visiškai aiš
kiais būdais įsigytus pirminin
ko uošvės turtus, partijos nariai 
suskubo šį klausimą išsiaiš
kinti. Socialdemokratai, darb- 
iečiai ir “liberalieji” centristai 
elgiasi priešingai. Saviškių kri
tikams šiose partijose palieka
mas tik vienas kelias: laukan 
iš partijos.

Norėtųsi tikėti, jog šitokį 
konservatorių poelgį sąlygojo 
nuoširdus rūpestis politiniu 
skaidrumu, o ne vidiniai kivir
čai ar ambicijos, nors daugelis 
gali aiškinti būtent šitaip. Juk 
taip patogu vertybines prieš
priešas suvesti vien į asmeni
nius konfliktus. Tada realios 
vertybinės atskirties - nebelie
ka. Kai tiesa tampa reliatyvia, 
tuomet -  viskas galima. Tuo
met tiesa, vertybės ir idealai te
lieka propagandinės kovos 
priemonėmis. Kažin, ar tai nė
ra blogiau už atvirą cinizmą 
bei pragmatizmą, kuomet bet 
koks vertybiškumas -  iš anksto 
atmetamas. Tačiau po vadina
mojo “paksogeito” , kalbėti 
apie vertybes tapo ypač madin
ga, žinoma, kalbant apie jas 
tiktai kitiems. Juk taip nemalo
nu, kai jos atsigręžia prieš vi
duje, už uždarų durų” (V.Us- 
paskichas apie buvusį bendra
žygį V. Muntianą). Analogijas 
atpažinti palikime kiekvienam 
skaitytojui savarankiškai.

(“Tautininkų žinios”, 2006 m. 
balandis-gegužė, Nr.7-8.)

suerzinęs girtą maskolių kari
ninką, kad jis nespėjo suorgani
zuoti gynimosi.

Sukilėliai gavo daug lobio: 
keliasdešimt šautuvų (tat buvo 
vadui visų brangiausia), lauko 
virtuvę, daug milinių, batų, 
šovinių. Reikėjo tik nešdintis 
greičiau, nes suerzintas priešas 
galėjo paskubėti ir smarkiai 
bažnytkaimiui atkeršyti. Kle
bono prašomas vadas pasi
traukė girion, nenakvodamas. Ir 
gerai padarė, nes jau kitai dienai 
auštant, miestelėnai gavo sutik
ti naujų svečių. Prasidėjo laido
tuvės, molebenai, tardymai ir 
egzekucijos. Jei buvo įrodyta, 
kad kas davė sukilėliui iš savo 
kibiro atsigerti, jo  namai su
pleškėdavo ir jis būdavo ap- 
kaustomas. Eiguliuko teta tik 
todėl išvengė nelaimės, kad 
išsaugojo nuo sukilėlių klėty 
žilabarzdį rusų efreitorių, kuris 
visiems garsiai pasakojo, kaip 
jo ieškota ir nerasta.

2. Eina kariai tamsia giria: 
tra ta ta, tra ta ta!

DR. EMANUELIUI KĘSTUČIUI 
JARAŠŪNUI -

TREČIAS DAKTARO LAIPSNIS

Prof. dr. Emanuelis Jarašū- 
nas, kuriam Californijos valsty
binis universitetas Long Beach 
2002-tais metais suteikė Pro
fessor Emeritus titulą, ilgų pla
taus mąsto mokslinio darbo 
metų bėgyje buvo apvainikuo
tas net trimis daktaratais.

Jau 1979-tais metais gegu
žės mėnesį Southwestern Uni
versity, Florida, suteikė jam  
pirmą daktaratą už mokslinį 
darbą tyrinėjim o srityje už 
“Įtampų atpalaidavimą medžia
gose naudojant vibraciją”. 1993 
metų spalio mėnesį Ispanijos 
Universitat De Valencia -  
antrą daktaratą už medžiagų 
atsparumo programos struktūrą 
ir pritaikymą laboratorijose.

Trečias garbės daktaro 
laipsnis suteiktas 2006 -  tų 
metų gegužės 16-tą dieną Kau
ne, Kauno Technologijos uni
versitete už nuopelnus Lietuvos 
mokslui ir švietimui.

Labai paminėtas ir jubilieji
nis aukso medalis, kuriuo, už 
Senato nario nuopelnus atku
riant Vytauto Didžiojo uni
versitetą, prof. dr. Emanuelis 
Jarašūnas buvo apdovanotas 
1998-tais metais universitetui 
švenčiant atkūrimo dešim t
metį.

Tai didelis ir garbingas įver
tinimų ir atžymėjimų krūvis, 
kuriuo ne tik patsai profesorius, 
bet ir visi lietuviai gali ir turėtų 
didžiuotis. Paklaustas, kuris iš 
tų titulų ir žymenų jam asme
niškai yra svarbiausias, profe
sorius -  trigubas daktaras (labai 
taktiškai) atsakė, kad didelį pa
sitenkinimą duoda jam Los An
geles lietuvių vyrų kvartetas, 
kuriame jis dainuoja pirmu te-

Pavakary klebonas vėl mel
dėsi susikaupęs sode, kai staiga 
iš serbentų krūmų išdygo baltas 
Jurgio veidas. Klebonas jį per
žegnojo ir nusigręžė, lyg nema
tąs. Iš klebonijos buvo girdėti 
kaip ir vakar keiksmai ir girtos 
dainos.

- Klebonėli, šaukė iš užpa
kalio tylus balsas, - klebonėli! 
Vadas prašė būtinai tuoj atvykti 
stovyklon su Viešpačiu Dievu. 
Miršta vienas sužeistas suki
l ė l i s .  - Klebonas ūmai atsigrę
žė ir ėjo stačiai kalbančio krū
mo link. Jo pabalusios lūpos ka
žin ką murmėjo, iš tolo galima 
buvo manyti, kad kunigas mel
džiasi, nes rankoj laikė brevi
jorių: “ .g e ra i ,  gerai, pasakyk, 
kai visai sutems, telaukia raitas 
palydovas p a g iry .  atjosiu iš 
n a k tig o n ių .” -  šlamėjo žo
džiai, įterpti į lotynišką maldą. 
Jurgis linksmas pašoko ir din
go.

Jis pats sulaukė kunigą tam
soje ir nuvedė paslaptingą raite
lį ligi stovyklos.

Prof. dr. Emanuelis Jarašūnas

noru ir kurio keturiasdešimtme
tį Los Angeles “dainuojantys 
inžinieriai” rugsėjo 10 dieną 
švęs jubiliejiniu koncertu, kurį 
žada kukliai pavadinti “muziki
ne pyne -  montažu”. Los Ange
les lietuviai, visada labai didžia- 
vęsi ir užtarnautai vertinę “sa
vo” Vyrų kvartetą, nekantriai 
lauks rugsėjo 10 d., sveikins 
Kvartetą šio jubiliejaus ir jų ne
paprasto patvarumo proga ir 
linkės jiems dar daugelio dai
nuojančių metų. O prof. dr. 
Emanueliui Jarašūnui dar visos 
eilės užtarnautų ir garbingų 
profesinių įvertinimų.

Rūta Šakiene

Lietuvių fondo nariams, 
dėkoja Juozas Dambrauskas už 
paramą knygai “Žaidimas ir 
kultūra Lietuvoje” . Jis rašo: 
“Linkiu viso geriausio, tikiuosi 
pagalba, kurią Jūs teikiate 
Lietuvos žemei ir Jos žmo
nėms sustiprins kultūrą”. Kvie
čiame visus jungtis į Lietuvių 
fondą. Adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616.

Atgal kunigą palydėjo pats 
vadas. Jis jį išvedė kitu keliu, 
kad klebonas galėtų grįžti namo 
visai iš kito šono.

Rytojaus dieną draugai iš
kilmingai palaidojo maskolių 
peršautą draugą. Liūdna cere
monija jau ėjo prie galo. Ra
mios pušys stiepėsi aukštyn. Jų 
viršūnės kilniai klausėsi liūdnų 
psalmių giedojimo. Saulė auk
sino pačias aukštąsias. Vadas, 
kartu pasirėmęs, rymojo susi
mąstęs. Jis jau buvo atsisakęs 
plano antrą kartą pulti miestelį. 
Iš kunigo jis sužinojo, koki at
sargūs dabar pasidarė masko
liai. Reikėjo keltis kur toliau, 
išnaudoti pergalės garsą, ir prie
šas taip terorizuoti, kad nedrįstų 
pulti, nedrįstų nei vytis.

- Ką čia bekalbėti, - pamojo 
galva,- žinoma, vysis. Vysis ir 
pavys. Pavys ir sumuš. Kad ir 
bent kiek jau apšaudyta jaunuo
menė negi galės išlaikyti kau
tynių su reguliaria kariuomene! 
O kas toliau?

(Bus daugiau)



DIRVA • 2006 m. birželio 13 d. 7
ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Bendrovės “Food Depot International” partnerė Asta Kavak, 
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus dailininkė Ramunė Raze- 
vičienė ir “Food Depot International” darbuotoja Asta Mockutė.

Ritos Janz nuotr.

C H IC A G O , IL

Birželio 5 d. Čikagos Daley 
Plaza aikštėje prasidėjo festi
valis, skirtas paminėti Čikagos 
tarptautinės susigiminiavusių 
m iestų program os 50-metį. 
Festivalio metu lankytojai galė
jo stebėti meno kolektyvų iš su 
Čikaga susigiminiavusių mies
tų pasirodymus, paragauti tų ša
lių valgių bei įsigyti suvenyrų.

Festivalyje Lietuvos stovą 
įrengė lietuviškus maisto pro
duktus į JAV im portuojanti 
kompanija “Food Depot Inter
national” kartu su Lietuvos 
Respublikos generaliniu konsu
latu Čikagoje, pateikusiu turis
tinės informacijos apie Lietuvą. 
Čia visą savaitę lankytojai ga
lėjo įsigyti lietuviškų maisto 
produktų bei suvenyrų, susipa
žinti su Lietuva bei turizmo į 
Lietuvą galimybėmis.

Festivalio lankytojus suža
vėjo lietuvių tautiniais rūbais 
apsirengusios kom panijos, 
“Food Depot International” ir 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Čikagoje darbuotojos, 
su kuriomis nusifotografuoti 
norėjo ne vienas apsilankęs ren
ginyje.

Vilniaus ir Čikagos susigi
miniavusių miestų komiteto 
pirmininkas yra Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus Čikago
je įkūrėjas ir prezidentas Stan
ley Balzekas, jaunesnysis. Jo 
įkurtas muziejus šiemet mini 
40-ąsias veiklos metines.

Vilnius ir Čikaga susigimi
niavusių miestų sutartį pasirašė 
1993 m. Šiuo metu tokias sutar
tis Čikaga yra pasirašiusi su 25 
pasaulio miestais.

Čikagos tarptautinės susigi
miniavusių miestų programos 
50-mečio paminėjimo renginiai

tęsėsi iki birželio 15 d., kada 
įvyko iškilminga festivalio už
darymo ceremonija.

Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje

C L E V E L A N D ,  OH

LIETUVIAI STUDENTAI 
KENTE

Kent State Universitete, prie 
Cleveland, Ohio, studijuojantys 
lietuviai studentai uoliai pildo 
Kent State Lituanistinės prog
ramos reikalavimus: parašyti 
mokslinį darbą lietuviška tema, 
pagelbėti kataloguoti lietuviš
kas knygas Kent bibliotekoje.

Lina Beržinskaitė, siekianti 
atskirus bakalaurus vokiečių 
kalboje ir tarptautinėse studijo
se jau  parašė reikalaujam ą 
mokslinį darbą “Lithuanian 
Branches of Government”. Ka
terina Mataitė ruošia temą savo 
mokslo srityje. Vaiva Laniaus- 
kaitė, pedagogikos studentė, 
siūlo temą apie 1773 m. Lietu
vos įsteigtą pirmąją valstybinę 
švietimo sistemą Europoje.

Kristina Petraitytė, studentė 
iš Australijos, ruošia daktaratą 
iš audiologijos (klausos ligos). 
Kent Lituanistinės programos 
komitetas (globojantis Litua
nistinę programą Kente) pasky
rė ją sudaryti lietuvišką tinkla- 
lapį per Kent State kompiuterių 
tinklą. Jai artimai talkins Vaiva 
Laniauskaitė. Dr. V iktoras 
Stankus, Kent Lituanistinės 
programos komiteto pirminin
kas, surinks informaciją tinkla- 
lapiui ir sutelks informaciją 
naujai brošiūrai apie Lituanisti
nę programą Kente. Šiuose pro
jektuose aktyviai dalyvaus Lina 
Beržinskaitė ir Katerina Ma
taitė.

Programos Lituanistinis sti-

V O K I E T I J A

PROF. V. LANDSBERGIS
VASARIO 16-OSIOS 

GIMNAZIJOJE
Vasario 16-osios gimnazija 

gegužės 13 d. minėjo Europos 
dieną. Ta proga mokyklai buvo 
suteikta teisė vadintis “Pilie
tinės drąsos mokykla, mokykla 
be rasizmo”. Šis Belgijoje gi
męs sąjūdis iškėlė sau tikslą 
kovoti prieš bet kokią diskrimi
naciją. Lig šiol prie jo  prisi
jungė jau 600 mokyklų. Viena 
iš jų  -  mūsų gimnazija, pirmoji 
lietuviška mokykla. Šio mūsų 
mokykloje vykdomo projekto 
globėjais yra europarlamentarai 
prof. Vytautas Landsbergis ir dr. 
Wolf Klinz.

Minėjimą atidarė mokinių 
atstovai Selina Strubel ir Aud
rius Makauskas. Svečius pa
sveikino gimnazijos direktorius 
A. Šmitas, kuris padėkojo mo
kytojai dr. Gabrielei Hoffmann, 
kuri šį minėjimą organizavo. Po 
diplomo “Pilietinės drąsos mo
kykla” įteikimo mokiniai di
skutavo su Europos parlamento 
nariu prof. dr. Vytautu Lands
bergiu. Įvadui jaunesnių klasių 
mokiniai trumpu vaidinimu 
išryškino atskirų tautų arba 
kultūrų sugyvenimo problemas 
ir iškėlė klausimą, kiek gali

pendijų fondas skiria lietuvių 
studentams studijuojantiems 
Kente iki 2,000 dol. į metus 
siekiantiems bakalauratą iki 
3,000 dol., siekiantiems magist
rą, iki 4,000 dol. siekiantiems 
daktaratą. Norintiems pagelbėti 
lietuvių studentams Lituanisti
nėje programoje Kente gali au
koti “KSU Lithuanian Fellow
ship Income Fund” #10070, 
Tax I.D. #31-640279, siųsti 
Dean Moore adresu.

Lietuviai studentai, norintys 
studijuoti Kente ir įsigyti litua
nistinę stipendiją, kreipiasi į: 
Dean Timothy Moore College 
of Arts and Sciences, Lithua
nian Program, 105 Bowman 
Hall, KSU, Kent Ohio 44242 
iki šių metų liepos 15-tos.

Dekanas Moore neseniai 
pranešė susirinkime su komi
tetu ir studentais, kad š.m. ru
denį bus atgaivinami lietuvių 
kalbos kursai Kente. Dėstys ir 
egzaminuos prof. dr. Jolita Ka
valiūnaitė, komiteto vicepirmi
ninkė. Dekanas pranešė ir kad 
lietuvių rinkinys papildomai 
gavo 200 knygų, daugiausiai 
meno ir literatūros, per Ed Bell 
iš Emilijos Yuskovic rinkinio 
Bostone. Studentai pagelbės 
kataloguoti kartu su bibliote
kininke Michelle Juszczec.

Linkę išsaugoti, ar padova
noti lietuviškas knygas, ir kitais 
lietuviško rinkinio reikalais 
kreipkitės į bibliotekininkę Dia
ne Centa, Lithuanian Collec
tion, KSU Library, Kent State 
University, Kent, Ohio 44242. 

Dr. Viktoras Stankus

ANTANUI MAŽEIKAI,
sunkiai ir varginančiai sunegalavusiam 

Vilties Draugijos vicepirmininkui 
inž. Antanui Mažeikai, linkime greitai 
grįžtančios sveikatos ir jo mums gerai 

žinomos nepalaužiamos energijos. 

Vilties Draugijos Valdyba

išsiplėsti Europos Sąjunga. Dis
kusijose, kurioms vadovavo 
Audrius Makauskas, buvo kal
bama apie Europos Sąjungos 
vertybes ir ateitį. Profesorius 
pasmerkė amoralią ES vadovų 
politiką Čečėnijos atžvilgiu, 
taip pat Vokietijos ir Rusijos su
sitarimą tiesti dujotiekį Baltijos 
jūros dugnu, apie tai iš anksto 
nepranešus Baltijos šalims nei 
Lenkijai. Tačiau jis kartu išreiš
kė viltį, kad Europos laukia 
šviesi ateitis, jei tik ji nenusi
suks nuo savo principų ir pama
tinių vertybių. Prof. V. Lands
bergis taip pat pabrėžė, kad ES 
bus gyvybinga tol, kol ji bus at
vira naujoms šalims. Kadangi 
diskusijose dalyvavo ir vokie
čiai, tai jos buvo verčiamos į 
vokiečių kalbą. Tai darė abitu
rientė Gabrielė Jankūnai-ė.

Minėjimą paįvairino gimna
zijos saviveiklininkai: tautinių 
šokių šokėjai, choristai ir or- mokiniai. V16gim-inf.

APIE “NAUJUOSIUS LIETUVIUS”
Straipsnis sudom ino iš 

m intingais ir taikliais išve
dž io jim ais  apie dabartinę  
L ietuvą ir galim ybę siekti 
kitoniškos Lietuvos ateities; 
galimybė glūdi jaunim e, jo  
kūrybiškuose protuose, tik 
reikia sąlygų kurios galimos 
tik Lietuvoj.

Straipsnio autorius yra Ed
vinas Minkštimas. Ar tai gali 
būti tas pats jaunuolis pianistas 
ir kompozitorius, kurį girdėjau 
gegužės 6 d. Lithuanian Chil
drens’ Relief koncerte Šv. Ka
z im iero  parap ijos salėje, 
Brockton, MA? Jis skambino

Pirmoje eilėje iš kairės: Vaiva Laniauskaitė ir Kristina Petraitytė, 
antroje eilėje -  Katerina Mataitė, Lina Beržinskaitė ir prof. dr. Jolita 
Kavaliūnaitė, Kent Lituanistinės programos komiteto vicepirminin
kė. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

kestrantai. Po programos grojo 
mokinių kapela, ir svečiai ga
lėjo pasivaišinti lietuviškais bei 
vokiškais skanumynais.

Kitą dieną, t. y. sekmadienį, 
gegužės 14 d., ateitininkų kvie
tim u profesorius Vytautas 
Landsbergis susitiko su lietu
viais mokiniais, su jais diskuta
vo, bendravo visą vakarą.

Gegužės 10 d. Vokietijoje 
buvo minima knygų deginimo 
diena. Buvo prisiminti nacių 
laikais nukentėję vokiečių 
rašytojai, kaip Bertold Brecht, 
Franz Wefel ir Kurt Tucholski, 
o taip pat sovietų laikais nuken
tėję lietuviai rašytojai Tomas 
Venclova ir Vytautas Cinaus- 
kas. Išeivijai atstovavo poetės 
Liūnės Sutemos eilės. Mokiniai 
skaitė šių autorių kūrybą. Minė
jimas buvo papildytas muziki
niais intarpais - grojo muzikos 
mokytojo G. Ručio paruošti

Fourth Ballade -  Chopin ir 
savo kūrybos Carmen Fan- 
tasie. Jo veido išraiška, jude
siai perdavė puikų skambesį, 
kur pianinas tikrai “dainavo”. 
Paminėtina, kad šiam koncer
tui visi menininkai aukoja savo 
darbą kilniam tikslui -  Lietu
vos vaikų globai. Tai jau buvo 
ketvirtas metinis koncertas.

Džiugina jaunųjų kultūri
ninkų ir menininkų rūpestis 
ieškant galimybių išvesti tė
vynę iš dabartinių tautą alinan
čių blogybių!

Ona Adomaitienė,
Sunny Hills, FL
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LIETUVA IR PASAULIS
Azerbaidžane viešėjusiam Lietuvos Respublikos prezidentui 

Valdui Adamkui buvo suteiktas Baku valstybinio universiteto 
garbės daktaro vardas. Garbės daktaro regalijų įteikim o 
ceremonijos metu pabrėžta, kad šis titulas prezidentui V.Adamkui 
yra suteikiamas už Lietuvos vadovo indėlį stiprinant ryšius ir 
bendradarbiavimą tarp žmonių, tautų ir regionų. Prezidentas 
pabrėžė, kad abi tautas jungia ir vienas iš garsiausių lietuvių 
literatūros klasikų, gyvenęs ir kūręs Azerbaidžano sostinėje. “Baku 
gimnazijos ir universiteto dėstytojas Vincas Krėvė -  Mickevičius, 
gyvendamas ir dirbdamas jūsų valstybėje, parašė iškiliausius savo 
kūrinius, įėjusius į lietuvių literatūros aukso fondą. Tačiau ši iškili 
asmenybė jau prieš šimtą metų suvokė dviejų tautų ir valstybių 
bendravimo būtinybę ir ėmėsi konkrečios veiklos -  tapo Lietuvių 
bendrijos Baku pirm ininku ir pirm uoju Lietuvos konsulu 
Azerbaidžane”, - sakė prezidentas V.Adamkus.

0 Baltarusiją nuklydusio ir šioje šalyje priverstinai nutupdyto 
Lietuvos lėktuvo pilotas Tadas Blaževičius kol kas lieka areštinėje, 
o kartu skridusi jo  sesuo Indrė Blaževičiūtė bus deportuota iš 
Baltarusijos. Tai sakė Lietuvos URM Konsulinio departamento 
direktorius Vaidotas Verba. Jo teigimu, lėktuvo kompaso 
ekspertizė incidentą tiriančiai komisijai neatsakė į klausimą, ar 
kompaso gedimas galėjo lemti tai, kad pilotas pasiklydo ir įskrido 
į Baltarusijos oro erdvę. Todėl šis incidentas, pasak V.Verbos, 
traktuojamas kaip neteisėtas sienos kirtimas. Pasak jo, Blaževičių 
tėvams parūpintos Baltarusijos vizos. 30-mečio T.Blaževičiaus 
valdomas dvivietis vienmotoris lėktuvas CS-TW, kuriuo skrido 
ir 22-ejų I.Blaževičiūtė, nukrypo nuo mokomojo maršruto 
Kaunas-Trakai-Kernavė-Kaunas ir įskrido į Baltarusijos oro erdvę. 
Lydos aerodrome jį priverstinai nutupdė Baltarusijos prieš
lėktuvinės gynybos naikintuvai "Su-25".

Lietuvos ūkis pirmąjį šių metų ketvirtį augo lėčiau, nei 
Latvijos ir Estijos. Lietuvos Statistikos departamento gegužės 30 
d. skelbtais duomenimis, bendrasis Lietuvos vidaus produktas 
pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 8,8 proc. didesnis, nei prieš metus. 
Latvijos centrinė statistikos valdyba informavo, jog metinis 
ekonomikos prieaugis sausio- kovo mėn. siekė 13,1 proc. ir buvo 
didžiausias Baltijos valstybėse. Estijos statistikos departamento 
šio mėnesio pradžioje skelbtais išankstiniais vertinimais, šalies 
BVP sausio -  kovo mėn. palyginti su tuo pačiu praėjusių metų 
laikotarpiu padidėjo 11,6 proc.

Rusijos Karaliaučiaus srities valdžia nesutinka į savąją 
Kuršių marių dalį įsileisti lietuviškos etnografinės ekspedicijos, 
kuri plauks istorine kuršių burvalte - kurėnu. Kaip pranešė 
Klaipėdoje įsikūręs Lietuvos jūrų muziejus, iš Juodkrantės startuos 
ekspedicija kurėnu, kuri yra Europos Sąjungos programos 
INTERRG III B p ro jek to  "Lagom ar" dalis. M inėtasis 
etnokultūrinis gyvosios istorijos projektas "Kurėno sugrįžimas" 
prasidėjo 2001 metais. "Lagomar" projekto tikslas - tirti gamtos 
ir kultūros paveldą pietinėje Baltijos jūros pakrantėje (Kuršių, 
Aitsmarių), ieškant resursų ir perspektyvų regiono plėtrai. Šiemet 
kurėnas į ekspediciją išplauks jau penktąjį kartą. Jūrų muziejaus 
direktorės Olgos Žalienės teigimu, šiemet kurėnas turėjo iš anksto 
suderintą ir suplanuotą maršrutą - plaukti pietine Kuršių marių 
pakrante Karaliaučiaus srityje nuo Polesko iki Zelenogradsko. 
Minėtuose miesteliuose jau buvo numatyti Lietuvos etnografinių 
kolektyvų koncertai, ta proga net suplanuotos miesto šventės. Anot 
muziejaus, sienos kirtimas ir maršrutas buvo derinamas iš anksto 
su Lietuvos generaliniu konsulu Karaliaučiuje, Rusijos generaliniu 
konsulu Klaipėdoje, Karaliaučiaus srities pasienio valdyba. 
Negavus leidimo įplaukti į Rusijos vandenis, kurėnas pajudės 
kitu maršrutu. Iki birželio 20 ketinama apsilankyti Pervalkoje, 
Nidoje, Uostadvaryje, Rusnėje, Šyškrantėje, Mingėje, Ventėje, 
Šturmuose, Kintuose, Drevernoje. Birželio 17 dieną žvejų kaime 
Mingėje bus surengta etnografinė popietė ir kurėno projekto 
pristatymas. Kurėno įgula tarptautinė: be muziejaus ir Kuršių 
nerijos nacionalinio parko atstovų, plaukia ir kolegos iš Lenkijos 
jūrų muziejaus bei Vokietijos Rostoko universiteto. Visam Kuršių 
marių regionui iki XX a. vidurio buvo būdingos plokščiadugnės 
mažos grimzlės burvaltės, dabar žinomos bendriniu kurėnų 
pavadinimu, kurios minimos jau XIV - XV a. kronikose ir 
Kryžiuočių Ordino dokumentuose. Vietiniai gyventojai jomis ne 
tik žvejojo, bet ir gabeno gyvulius, prekes, vyko į pamaldas. Po 
Antrojo pasaulinio karo, papiltus motoriniams žvejybos laivams, 
burvaltės tapo nereikalingos, jos buvo apleistos ir paliktos nykti.

Rudenį Lietuvoje turėtų būti pradėtas transliuoti arabų 
pasaulyje populiaraus ir kontroversiško Kataro televizijos kanalas 
"Al Jazeera International". Šios TV stoties transliacija kabeliniais 
kanalais bus pradėta vienu metu visame pasaulyje. Transliavimo 
centrai įrengti keturiuose miestuose - Dohoje (Kataras), Kvala 
Lumpūre (Malaizija), Londone (Anglija) ir Vašingtone (JAV).

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus gegužės 30 d. priėmė Lietuvoje su darbo vizitu 
apsilankiusį Islandijos prezidentą Olafur Ragnar Grimsson. Susitikimo metu buvo kalbėta apie Šiaurės 
ir Baltijos šalių bendradarbiavimą, transatlantinių santykių stiprinimą. Prezidentas V. Adamkus dar 
kartą padėkojo islandams už nuoseklią paramą, kurią mūsų šalis jaučia nuo to laiko, kai Islandija pirmoji 
pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Islandijos vadovas aplankė inžinerines projektavimo ir 
konsultavimo bendroves “Arso” ir “Hnit Baltic”, farmacijos bendrovę “Farma”, mažmeninės prekybos 
bendrovę “Jysk Baltic”, Islandijos oro linijų “Icelandair” partnerę kelionių agentūrą “West Express”.

www.president.lt

IS NATO -  GRIEŽTAS SIGNALAS LIETUVAI
NATO gynybos ministrai 

ragina šalis sąjungininkes, taip 
pat - ir Lietuvą, skirti deramą 
finansavimą gynybos išlaidoms 
ir kariuomenių modernizavi
mui. Tai akcentuota birželio 8 
d. Briuselyje vykusiame NATO 
gynybos ministrų susitikime, 
kuriam e Lietuvai atstovavo 
Krašto apsaugos ministerijos 
valstybės sekretorius Valdema
ras Sarapinas ir KAM sekre
torius Tomas Gražiūnas.

Pagal Gynybos planavimo 
kom iteto posėdyje m inistrų 
patvirtintas naujas gaires, są
jungin inkės, išleidžiančios 
gynybai mažiau nei 2% ben
drojo vidaus produkto (BVP), 
turi sustabdyti išlaidų mažini
mą ir siekti jas didinti. Šalys 
taip pat įsipareigojo siekti, kad 
ne mažiau kaip 20% gynybos 
biudžeto būtų skiriama karinės 
įrangos ir ginkluotės moder
nizavimui.

Nepaisant Lietuvos ekono
minio augimo ir BVP didėjimo, 
išlaidos krašto apsaugai ma
žinamos jau kelerius metus iš
eilės. Šiemet krašto apsaugai 
planuojama skirti 1.23% BVP, 
iš jų kariuomenės moderniza
vimui ir ginklų atnaujinimui 
planuojama skirti apie 17%.

Karinių ekspertų teigimu, 
siekiant, kad kariuomenė turėtų 
patikim ą, modernią, NATO 
reikalavimus atitinkančią gink
luotę ir kovinę techniką, būtina, 
kad lėšos šiems įsigijimams su
darytų 25% kariuomenės biu
džeto.

Kaip pranešė KAM, Šiaurės 
Atlanto Tarybos posėdyje mi
nistrai aptarė NATO transfor
m acijos eigą, pasirengim ą 
NATO viršūnių susitikim ui 
Rygoje ir patvirtino Bendrąsias 
politines gaires.

Ministrai ypač daug dėme

sio skyrė NATO greitojo reaga
vimo pajėgų plėtojim ui bei 
naujoms iniciatyvoms. Minist
rai aptarė strateginio transporta
vimo oru ir NATO specialiųjų 
pajėgų sąveikumo didinimo 
iniciatyvas bei galimą naują 
NATO iniciatyvą apmokyti 
saugumo pajėgas A rtim ųjų 
Rytų regione.

Ukraina paraginta toliau 
siekti konkretaus ir matomo 
reformų progreso, kuris leistų 
jai pradėti Narystės veiksmų 
plano procesą. Ministrai taip 
pat išreiškė paramą ambicin
giems Gruzijos reformų pla
nams, kurių sėkmingas įgyven
dinimas leistų Gruzijai pradėti 
Intensyvaus dialogo procesą.

KAM valstybės sekretorius 
V. Sarapinas susitikime išdėstė 
Lietuvos požiūrį į NATO trans
formaciją ir būsimą NATO Ry
gos viršūnių susitikimą. V.Sara- 
pinas pabrėžė, kad lapkritį Ry
goje Aljansas turėtų parodyti, 
kaip organizacija prisitaikė prie 
naujų iššūkių ir kartu sugebėjo 
išlaikyti pagrindinius savo 
veiklos principus: kolektyviš
kumą ir vienybę. KAM vals
tybės sekretorius taip pat teigė, 
kad valstybių vadovai Rygoje 
turėtų plėtoti strateginį dialogą 
ir aptarti svarbius globalaus 
saugumo klausimus, įskaitant 
NATO-ES bendradarbiavimą ir 
energetinį saugumą. Lietuva 
taip pat parėmė Ukrainos siekį 
gauti Narystės veiksmų planą 
Rygoje ir pasiūlė pradėti Inten
syvaus dialogo procesą su 
Gruzija.

Susitikimo metu NATO gy
nybos ministrai taip pat aptarė 
Aljanso vykdomas operacijas 
Irake, Kosove, Afganistane. 
Ministrai sutarė ir toliau pa
grindinį dėmesį skirti NATO 
operacijai Afganistane. Dis

kusijose apie Tarptautinių pa
ramos saugumui pajėgų ope
raciją Afganistane ISAF pirmą 
kartą kartu su NATO valstybių 
gynybos ministrais dalyvavo ir 
šalių partnerių atstovai bei Af
ganistano gynybos ministras 
generolas Abdul Raheem War- 
dak. Posėdžio metu V. Sarapi- 
nas pažymėjo, kad Lietuva ir 
toliau teiks prioritetą ISAF ope
racijai. Pabrėžęs, kad Lietuvos 
Provincijos atkūrimo grupė Go
re sėkmingai vykdo savo už
duotis, valstybės sekretorius 
akcentavo, kad dabar didžiau
sias dėmesys bus teikiamas ci
vilinių projektų įgyvendinimui. 
Iš viso operacijoje ISAF šiuo 
metu dalyvauja 37 valstybių 
kariai, įskaitant maždaug 130- 
ties Lietuvos karių kontingentą.

LG0TIC

LIETUVA - SVARBUS 
AZERBAIDŽANO 

EUROPOS POLITIKOS 
PARTNERIS

Baku, birželio 8 d. (ELTA). 
Lietuva yra labai svarbus Azer
baidžano Europos politikos 
partneris, teigia Azerbaidžano 
prezidentas Ilham Alijev. "Jūsų 
parama mūsų eurointegracijos 
tikslams yra labai svarbi. Mes 
jaučiame šią paramą, esame už 
ją dėkingi ir tikimės, kad ji tęsis 
toliau", - sakė jis birželio 8 d. 
Baku vykusioje bendroje spau
dos konferencijoje su Lietuvos 
vadovu Valdu Adamkumi.

I.A lijev inform avo, kad 
Azerbaidžanas planuoja ati
daryti savo ambasadą Vilniuje, 
tuo tarpu Lietuvos ambasada 
Baku jau pradėta steigti. Pasak 
jo, susitikime su V.Adamkumi 
jie aptarė Azerbaidžano naftos 
išteklių tiekimą Europai, ener
getinio saugumo problemą, taip 
pat Kalnų Karabacho konfliktą.

http://www.president.lt


DIRVA • 2006 m. birželio 13 d. 9
KULTŪROS PUSLAPIS

TĖVO BIOGRAFIJA
Skiriu Tėvo dienai

Arė, akėjo, sėjo.
Kirto rugį, vežė i kluoną.
Prakaitu šlakstė grūdą kiekvieną. 
Didelei šeimai raikė duoną.

Mylėjo vaikus, Tėvynę,
Gerbė senolius.
Sakė tik tiesą gryną.
Už nugyventą dieną Dangui dėkojo.

Raudonam tvanui užplūdus 
Darbščios rankos nusviro;
Įbruko i gyvulinį vagoną 
Ir išgabeno i Sibirą.

Sugrįžęs paėmė kastuvą,
Vėl žemelę pureno...
Dabar džiaugiasi iš Amžinybės,
Kad ilsis Tėvynės kalnely.

Lietuvių mokslininkų vei
kalas sulaukė dėmesio Kini
joje - šios šalies leidykla “Che
mical Industry Press” išleido 
anglų kalba išleistos knygos 
“Įvadas į kietakūnį apšvieti
mą” vertimą į kinų kalbą.

Naujausioms šviesos tech
nologijoms skirtos knygos du 
iš trijų autorių yra lietuviai - 
Vilniaus universiteto profeso
rius, Lietuvos mokslų akade
mijos narys ekspertas Artūras 
Žukauskas ir Vilniaus univer
siteto auklėtinis, JAV bendro
vės “Sensor Electronic Tech
nology” prezidentas dr. Remis 
Gaska. Treciasis knygos auto
rius - Renselerio politechnikos 
instituto (JAV) profesorius Mi
chael S. Shur.

Kietakūnių šviesos šaltinių 
Zolubas (puslaidininkinių šviesos dio-

KINIJOJE IŠLEISTA LIETUVIŲ MOKSLININKŲ KNYGA

LIETUVISKAS FILMAS PRADEDA 
AMERIKOS “UŽKARIAVIMĄ”

Washingotn, DC vykstantis 
kino festivalis yra vienas svar
biausių kino festivalių JAV. Jį 
organizuoja Amerikos kino ins
titutas (viena iš garbingiausių 
Amerikos kino institucijų) ir 
Discovery Network (didžiau
sias transliuotojas pasaulyje). 
Silverdocs yra ir labiausiai ži- 
niasklaidos dėmesį užkariavęs 
dokumentinio kino festivalis 
JAV. Taip pat, festivalis pasižy
mi net ir JAV neįprastu politi
kos, sporto, muzikos "žvaigž
džių" dėmesiu. Pvz. tarp praėju
sių metų svečių buvo: Madeline 
Albright, Lance Armstrong, 
Lynda Carter, Geraldine Chap
lin, Sheryl Crow. Šio festivalio 
svarbą bei įtaką rodo ir tai, jog 
šio festivalio nugalėtojai buvo 
nominuoti ir Oskarui. Šiemet

Arūnas Matelis

festivalis ypatingą dėmesį ir 
akcentą skiria būtent programai 
Rx, kurioje ir filmas "Prieš 
parskrendant į Žemę". Jos koor
dinatore pakviesta daugkartinė 
EMMY nugalėtoja Nina Gilden 
Seavey

Filmai pretenduos į prizus 4 
konkursinės programos. Kon
kursinės program oje "Docs 
Rx" yra lietuvių režisieriaus 
Arūno Matelio filmas "Prieš 
parskrendant į Žemę". Be lietu
viško filmo, viso programoje 
atrinkti tik 7 filmai iš JAV, 
Kanados, Prancūzijos ir Čilės.

Bendrai į konkursines prog
ramas pateko tik labai nedidelis 
kiekis filmų iš 1700 pristatytų 
atrankai.

Jau paskelbti ir kai kurie šių 
metų svečiai ir dalyviai - tai

legendiniai JAV kinematografi
ninkai Martin Scorsese, Jim 
Jarmusch, buvęs vicepreziden
tas Al Gor, geriausios muzikos 
dokumentiniame kine žiuri na
rys legendinis muzikantas Peter 
Gabriel ir kt.

Šio festivalio svarbą bei įta
ką rodo ir tai, jog šis festivalis 
laikomas tam tikru "Oskarų 
pranašu", nes jo nugalėtojai ar 
nominantai po įvertimų Silver- 
docs‘e taip pat buvo nominuoti 
ir Oskarams geriausių doku
mentinių filmų kategorijoje. 
Šiemet festivalis ypatingą dė
mesį ir akcentą skiria progra
mai Docs Rx, kurioje ir filmas 
"Prieš parskrendant į Žemę". 
Jos koordinatore pakviesta 
daugkartinė EMMY nugalėtoja 
Nina Gilden Seavey ir yra pla
nuojama, pasitelkus žymius 
Amerikos ir pasaulio įtakingus 
politikus, verslininkus, žurna
listus, menininkus, skatinti dis
kusijas ir globalias iniciatyvas, 
kurias inspiruoja šie filmai - 
pirmoje eilėje sąsajoje su svei
katos apsauga ir problemomis.

Nors A. M atelio  film o 
premjera įvyko tik šiek tiek 
daugiau nei prieš pusmetį, ta
čiau jo apdovanojimų kolekci
joje "puikuojasi" pagrindiniai 
prizai: dokumentikos kino pa
saulyje svarbiausio - Amsterda
mo kino festivalio "Sidabrinis 
Vilkas", Leipcigo -  "Auksinis 
balandis", Zagrebo "Didysis 
antspaudas" bei Europos kino 
akademijos nominacija "Ge
riausias 2005 metų dokumen
tinis filmas", pagrindinis prizas 
"Documenta Madrid". Lietu
voje filmas buvo įvertintas na
cionaline premija bei išrinktas 
2005 metų geriausiu filmu.

Filmas "Prieš parskrendat į 
Žemę" tai lyriška ir asketiškas 
esė apie vaikų ligoninę ir joje 
gaunamas meilės, tikėjimo ir 
stiprybės pamokas

Algimantė Matelienė, Stu
dijos projektų vadovė ir asis
tentė viešiems ryšiams

dų, šviestukų) srityje lietuviai 
m okslin inkai yra sukaupę 
daug žinių ir patirties. Profeso
rius A. Žukauskas dirba puslai
dininkių, skirtų optoelektroni- 
kai, medžiagotyros bei naujau
sių šviestukų taikymo srityse. 
Dr. R. Gaška vadovauja aukš
tųjų technologijų bendrovei, 
pasaulyje pirmaujančiai ultra
violetinių šviestukų gamyba.

Kinijoje dėmesys į šią kny
gą atkreiptas neatsitiktinai. Šio
je šalyje sparčiai plėtojamos 
optoelektronikos technologijos, 
tarp jų puslaidininkinių šviestu
kų gamyba. Didžiausioje pa-

EUROPOS PARKE ĮSKILS 
“ĮELEKTRINTA” SKULPTŪRA

Kauniečio menininko Eval
do Pauzos sukurtas skulptūros 
“Elektra” projektas laimėjo 
tarptautinį konkursą “Šviesa, 
elektra, energija” ir dar šįmet 
iškils Europos parke - šiuolai
kinio meno muziejuje po atviru 
dangumi netoli Vilniaus.

Tarptautiniame skulptūros 
konkurse, kurį kartu su AB 
“Rytų skirstomieji tinklai” šių 
metų pradžioje paskelbė Euro
pos parkas, dalyvavo 46 meni
ninkai iš 18 pasaulio šalių. Me
nininkai savo pasiūlymus at
siuntė net iš tokių tolimų šalių 
kaip Argentina ir Kuba.

E. Pauzos skulptūros 
“Elektra” projekte vaizduojama 
mergina įsielektrinusiais plau
kais, virš jų laikanti balioną - 
elektros lemputės asociaciją. 
Projektui realizuoti pasirinktos 
įvairios medžiagos: plienas, 
bronza, stiklas, blizgesį suku- 
riančios medžiagos, akmuo. 
Praėjusiais m etais Europos 
parke iškilo E. Pauzos skulp
tūra “Sėdintis policininkas”.

Konkursui “Šviesa, elektra,

FOTOKONKURSAS "LIETUVIAI PASAULYJE"

Fotografijose užfiksuojame 
įsim intinas gyvenim o ak i
mirkas, išsaugome brangius 
žmones ir vaizdus. Kadre su
stabdę akimirką, rašome istoriją 
-  savo, šeimos, miesto, šalies. 
Lietuviai yra išsibarstę po visą 
pasaulį, su Tėvyne juos sieja 
tapatybė, tradicijos.

Pasidalinkime vieni su ki
tais nuotaikomis ir jausmais, 
šventėmis ir kasdienybe!

Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas (TMID) 
prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės kviečia dalyvauti 
fotografijų konkurse "Lietuviai 
pasaulyje".

Konkurse gali dalyvauti 
kiekvienas užsienyje gyvenan
tis tautietis ar išeivijoje vei
kiantis lietuvių susivienijimas. 
Temų ratas neribojamas: įam
žintos gali būti ir krašto ben
druomenės renginių, lituanis
tinių mokyklų veiklos ir asme
ninio gyvenimo, buities, sporto

saulio valstybėje realizuoti mil
žiniški kietakūnio apšvietimo 
projektai - šviestukais apšviesti 
dangoraižiai, senovės architek
tūros paminklai, dalis Didžio
sios kinų sienos.

2002 metais anglų kalba 
išleistas lietuvių autorių vei
kalas “Įvadas į kietakūnį ap
švietimą” per keletą metų tapo 
plačiai žinomas - šią knygą 
galima rasti daugelio šalių uni
versitetų bibliotekose, ja  nau
dojasi mokslininkai ir inžinie
riai, dirbantys puslaidininkių 
optoelektronikos srityje.

LGITIC

energija” buvo pateikta įvairių 
skulptūros pro jek tų  bei jų  
aprašymų, atspindinčių skir
tingą “elektros” suvokimo te
matiką: vieniems tai šviečianti 
ar apšviesta skulptūra, kitiems 
- energija, tvyranti ore tarp 
m ilžiniškų magnetų, žemės 
(geizerių) ar saulės kuriama 
energija, sprogstančių augalo 
pumpurų energija, o kai kam 
net pora elektros kėdžių, su
jungtų “vilties linijomis”. Me
nininkai atkreipė dėmesį ir į 
fotosintezę, kaip į energijos 
gaminimo procesą augaluose, 
buvo pasiū ly ta  ir baltym o 
struktūrą atitinkanti skulptūra, 
tarsi moderni garsiojo Stone
henge versija. Menininkai pri
siminė net Ben Franklin moks
linį eksperim entą, padėjusį 
nustaty ti, kad m etalas yra 
elektros laidininkas.

Europos parke po atviru 
dangumi eksponuojama dau
giau kaip 100 meno kūrinių, 
kurių autoriai - 33 pasaulio 
šalių menininkai.

LGITIC

akimirkos. Nuotraukos gali būti 
darytos ir dabar, ir prieš kelias
dešimt metų.

Prie nuotraukos (pageidau
tina, ne mažesnės nei 10x15 
cm) turi būti nurodytas jos au
torius, gyvenamoji šalis, foto
grafijos data, 3-5 sakinių para
šas (gali būti ir oficialiai rimtas, 
ir žaismingai šmaikštus).

Konkursas vyks nuo 2006 
m. birželio 1 d. iki spalio 1 d. 
Visus darbus vertins komisija, 
konkurso nugalėtojai bus apdo
vanoti vertingais prizais. Ge
riausios nuotraukos bus išleis
tos atskiru leidiniu.

Nuotraukas siųsti adresu: 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, T. 
Kosciuškos g. 30, Fotokon- 
kursui "Lietuviai pasaulyje".

Išsamesnės informacijos 
teiraukitės: tel. (+370~5) 
2709822, el. paštas

giedrius.sniukas@tmid.lt

mailto:giedrius.sniukas@tmid.lt
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Lietuvos Garbės konsulas Los Angeles Vytautas Čekanauskas 
įteikia Los Angeles miesto apskrities sveikinimus komp. Giedrai 
Nasvytytei-Gudauskienei.

AfA GIEDRA NASVYTYTĖ -  
GUDAUSKIENĖ

Begalinis Viešpaties pasaulis:
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai.
Šiapus saulės ir anapus saulės 
Šviečia vien tik Jojo spinduliai.

Begalinė upė Dievo laiko:
Be pradžios, be galo,be krantų.
Jo ranka jos amžių srovę laiko,
Ir jo  rankoj esam — aš ir tu.

Bernardas Brazdžionis

Savo vaikystėje, busimoji 
kompozitorė, visuomenininkė 
ir mokytoja, tėvų dr. Motiejaus 
Nasvyčio ir Salomėjos Banai- 
tytės-Nasvytienės skatinama 
jau nuo 7 metų amžiaus pradėjo 
pianino pamokas pas josios irgi 
talentingą vyresnę pusseserę 
Birutę Nasvytytę -  Smetonie
nę. Vėliau lankė Kauno valsty
binę konservatoriją kur fortepi
jono klasėje studijavo pas prof. 
Lidiją Dauguvietytę - Malko ir 
kom poziciją pas savo dėdę 
kompozitorių prof. Kazį Vik
torą Banaitį.

Vokiečių okupacinei val
džiai uždarius konservatoriją,

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

III.
Žinoma, turėta tikslų, kad 

iš LDK atvykę ir čia išmokslinį 
lietuviai, sugrįžę į savo kraštą 
imtų skleisti reformaciją, pri
stabdytų lenkiškosios kataliky
bės įsigalėjimą. Katalikų dva
sininkai, neskirdami kataliky
bės nuo lenkiškojo šovinizmo, 
neretai ir nesąmoningai tap
davo lietuvių kalbos, lietuviš
kosios kultūros slopintojais, 
lenkintojais.

Prūsijoje lietuvišką žodį ty
rė ir puoselėjo dešimtys kitų 
lietuvių ir iš tikrųjų, kaip sa
kyta, šis kraštas, o ne LDK, ta
po lietuvių kalbos ir literatūros 
ugdymo lopšys iki pat XIX a. 
antrosios pusės, kol buvo pra
dėta prievartinė krašto germa
nizacija -  susivienijus Vokie-

trejus metus mokėsi dainavimą 
pas Niną Vorotnikovą -  Kama- 
vičienę ir lankė Valstybinio 
teatro dramos studiją. Akompo- 
navo savo sesers Danutės Nas
vytytės modernaus šokio stu
dijoje.

Apie savo jaunystės dienas 
Giedra pasisako savo turėtame 
pokalbyje su Kleva Vidžiūnie- 
ne: “Kaip gyva tebestovi musų 
jaunutė Lietuva mano kartos 
atmintyje: tų, kurie gimėme tik 
ką nepriklausomybę atgavusio
je valstybėje, kurie žygiavome 
paraduose su savo jaunų orga
nizacijų vėliavomis, pamaldžiai 
lenkėme galvas prieš kovose

tijai (po 1871 m.). Tuomet mo
kyklose buvo galima vartoti tik 
vokiečių kalbą, masiškai pra
dėta kolonizuoti lietuvių gy
ventas žemes. Tačiau valdžia 
visiškai ištrinti lietuvybės iš 
krašto gyvenimo nedrįso: nuo 
O. Bismarck valdymo laikų 
Karaliaučiaus universitete lie
tuviams buvo skiriamos šešios, 
o Tilžės gimnazijoje —  dvylika 
stipendijų; lietuviams buvo re
zervuojama po keletą vietų ir 
Ragainės, Įsruties, vėliau (nuo 
1900 m.) Klaipėdos mokytojų 
seminarijose.

Prūsų lietuvius išlikti lietu
viais skatino ir kai kuriuos jų 
organizacijos. Iš tokių pirmųjų, 
įsikūrusių 1885 m., minėtina 
kultūros ir švietimo "Birutes"

žuvusių paminklą Karo Muzie
jaus sodelyje, dainavome prie 
skautiškų laužaviečių, vedėme 
jaunesnius už save tuo pačiu 
gražiu jaunystės ir laisvės šukių 
keliu.”

1944 metais, tik suėjus 21 
metų, Giedra ištekėjo už dr. 
Juozo Gudausko, kuris, ačiū 
Dievui, buvo netik nuoširdus 
muzikos mėgėjas, bet ir pats 
neblogas sm uikininkas. Jis 
skatino savo jauną žmoną toliau 
gilintis muzikos srityje.

Ką Giedra Gudauskienė bu
tų atsiekus Lietuvoje niekuo
met nežinosime, nes, deja, kaip 
ir daugelis musų vyresniųjų, 
jaunavedžiai, Antro pasaulinio 
karo pabaigoje, begrįž tan t 
sovietams, buvo priversti trauk
tis į vakarus -  Vokietiją ir pa
galiau į Ameriką.

Apie tą laikotarpį Giedra 
taip pasisako: “Kas išvengė de
portacijos, kas suskubo pabėgti 
į Vakarus nuo individo asme
nybę naikinančios raudonosios 
bangos, tie vėl glaudėmės drau
gėn; vėl skambėjo mūsų gra
žios liaudies dainos, vėl rašėme 
knygas sava kalba, kurėme dai
lę, šokį, vaidinimus, muziką”

Tik spėjus atvykti į Ame
riką, ji toliau tęsė savo muzikinį 
lavinimą. 1946 metais, įstojo į 
Čikagos Roosevelt universitetą 
kur studijavo kompoziciją bei 
muzikologiją. Ten pat gilino 
savo žinias ir pedagogikos 
srityje. Čia, tarp 1950 ir 1958 
metų, Gudauskams gimė du 
sunus -  Gediminas ir Saulius 
ir dukra -  Daina. 1961 metais, 
šeimai persikėlus į Los Ange
les, ji  studijavo Californijos 
universitete džiazo improvi
zaciją ir m odernią muziką. 
Nors ir besimokant Giedra to
liau kūrė muziką: solo ir choro 
dainas, rupinosi jų  atspausdini
mu, harmonizavo liaudies dai-

draugija. Ji organizavo nemažai 
lietuviškų vakarų, išleido keletą 
lietuviškų knygų; 1900 m. buvo 
įsikūrusi "Lietuvaičių šviesos" 
draugija, kuri daugiausia rūpi
nosi lietuviškų elementorių pla
tinimu; 1901 m. veiklą pradėjo 
leidybos draugija -  "Lietuvi
ninkų susivienijimas Prūsuo
se", kuris parengė ir išleido ke
letą knygų ir iš Lietuvos istori
jos. 1903 m. įsikūrė Prūsų lietu
vių Tėvynės mylėtojų kuopa -  
dr. J.Sliūpo JAV įkurtos Tėvy
nės mylėtojų draugijos padali
nys; 1904 m. - lietuvių evange
likų labdaros ir kultūros draugi
ja "Sandora", o Vydūno raštams 
leisti -  "Rūtos" bendrovė; Klai
pėdoje veikė Biblijos draugija 
(nuo 1818 m.), kuri išvertė į lie
tuvių kalbą ir išleido Šventojo 
Rašto keletą leidimų. Daugiau
sia mokslinio pobūdžio knygų 
leidyba rūpinosi 1879 m. įsikū
rusi Lietuvių literatūros draugi
ja, kuri buvo sukaupusi ir vieną 
iš didžiausių M.Lietuvoje bib
lioteką -  arti 3000 knygų, tarp

nas, išleido fortepijono kurinių 
kasetę. Jos kuriniai buvo atlie
kami ne tik musų pačių solistų 
ir instrumentalistų bet ir Brent
wood-Westwood simfoninio 
orkestro. Kompozitorė be at
vangos ieškojo budų pasiekti 
netik lietuvių, bet ir amerikiečių 
muzikos pasaulį. Po daug pa
stangų ji tai įvykdė:

1973 metais ji tampa Ameri
can Society of Composers, 
A uthors and Publishers 
(ASCAP) nare. Tai pirm oji 
lietuvė moteris, kuriai buvo 
suteiktas toks pripažinimas. 
1975 metais jos kompozicija 
“Los Angeles Sketches” buvo 
atrinkta į JAV 200 metų sukak
ties koncerto programą. Brent
wood simfoninis orkestras su 
dideliu pasisekimu grojo jos 
keturių dalių kūrinį: Olvera 
Street, China Town, Lithua
nian Church on St. George 
Street ir H ollyw ood . Už šį 
kurinį Giedra buvo apdovanota 
rengimo komiteto specialiu žy
meniu. 1987 metais tas pats 
sim foninis orkestras grojo 
Giedros suitą “Vilniaus prisi
minimai”.

1998 metais dekretu 111, 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas už nuopelnus Lietuvai 
apdovanojo kompozitorę Gied
rą G udauskienę-N asvytytę 
LDK Gedimino ordino Riterio 
kryžiumi.

2003 metais Los Angeles 
apskrities miesto taryba jos 80- 
jo gimtadienio proga paskelbė 
kompozitorę tų metų moterimi 
ir įteikė jai atitinkamą sveiki
nim ą -  proklam aciją. Tais 
pačiais metais JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kulturos taryba 
pagerbė kompozitorę žymeniu 
ir premija muzikos srityje.

Ji iki šiol yra vienintelė 
lietuvė kompozitorė patekusi į 
Dictionary o f Contemporary

kurių beveik visos kada nors 
išleistos šiame krašte.

Iki lietuv iškos spaudos 
draudimo panaikinimo Lietu
voje svarbiausi jos leidimo 
centrai buvo Karaliaučius (apie 
400 pavadinimų leidinių), Tilžė 
(110), Klaipėda (50), Gumbinė 
(20), Įsrutis, Labguva ir kt. 
Rusams uždraudus D.Lietuvoje 
lietuvišką spaudą, jos leidyklos 
kūrėsi arčiau sienos. Daugiau
sia išspausdinta (apie 86 proc.): 
Tilžėje (apie 37 proc. visų leidi
nių), Priekulėje, Klaipėdoje, 
Karaliaučiuje, taip pat Kaukė
nuose, Ragainėje, Šilutėje, o 
Vokietijos miestuose -  Getin- 
gene, Heidelberge, Kaselyje ir 
kt. Kai kuriais duomenimis lie
tuviški leidiniai spausdinti 60 
vietų (40 -  M. Lietuvoje ir 20 
-  už jos ribų).

M inėtas M. Lietuvoje ir 
Vokietijoje leidyklas būtų gali
ma suskirstyti į dvi grupes: lei
dusias įvairią literatūrą ir tarp 
jos lietuvišką pagal užsakymą 
ir tik lietuviškąją. Pastarojo po-

American Composers, W ho’s 
Who in American Classical 
Music ir International Encyc
lopedia o f Women Composers.

Irgi negalima pamiršti, kad 
daugelis mūsų vietinių talentų, 
kaip solistės Janina Čekanaus- 
kienė, Stasė Pautienienė, Liu
cija Mažeikienė, Birutė Vizgir
dienė bei solistai Rimtautas 
Dabšys, Antanas Polikaitis, 
Vytenis Dūda, Antanas Pava
saris, pianistė Raimonda Apei- 
kytė, šokėja Ramona Alseikaitė 
ir daugelis kitų solistų dainavo 
jos sukurtas dainas, giesmes ir 
skambino ar šoko jos muziką. 
O ką kalbėti apie jos muzikines 
programas kaip Vytės Nemunė
lio Meškiukas Rudnosiukas, 
kur dalyvavo eibės jaunimo ne 
tik Los Angeles, bet ir kituose 
Amerikos lietuvių telkiniuose. 
Ji rūpinosi ir ruošė naujus ta
lentus ir be abejonės buvo mūsų 
kultūrinės veiklos nenuilstanti 
versmė ir tvirtovė.

Su kom pozitore G iedra 
G udauskiene susipažinau  
1966 m etais, kada turėjau  
progą su ja ruošti kelias pro
gramas Santa Monica Lietuvių 
klubo metiniams baliams. Nuo 
pirmo susitikimo pajutau jos 
neišsemiamą energiją, nuošir
dumą ir nedalomą tikslą -  kad 
daryti viską tik gerai. Ji iš 
kiekvieno programos dalyvio 
kantriai laukė rezultatų, ir iki 
kol siekė to pačio tikslo -  ji 
jam, ar jai turėjo begalinę kant
rybę. Tačiau, jei tik pamatė, 
kad programos dalyvis nesi
stengė, ji savo aštriais pasisa
kymais, čia pat, “svilino jam 
ausis” . Pasigesiu jos erudi
cijos, jos skardaus juoko, jos 
aštrių replikų, begalinės ener
gijos, jos būvio, kuris kartu ir 
ragino ir padrąsino, kad tu gali, 
nes ji tavim tikėjo.

Algimantas Žemaitaitis

būdžio leidyklos ėmė kurtis tik 
po lietuviškos spaudos uždrau
dimo ir pradėjus form uotis 
knygnešių tinklui. Pirmą tokio 
pobūdžio leidyklą 1865 m. 
Priekulėje įsteigė J.F. Schroder, 
kuris išleido apie 50 pavadini
mų knygų ir išmokė poligrafi
jos keletą lietuvių -  M.Šernių, 
J.Traušį, K.Kybelką ir kitus. 
1875 m. tą spaustuvę įsigijo J. 
Traušys, o po ketverių metų jos 
dalin inku tapo M .Šernius. 
Spaustuvėje buvo išspausdinta 
daugiau kaip 70 pavadinimų 
lietuviškų leidinių. Tilžėje 1885 
-  1886 m. spaustuvėlę turėjo J. 
Mikšas, kuris išspasdino dau
giau kaip 10 pavadinimų lietu
viškų knygų.

M. Lietuvoje lietuviškieji 
leidiniai daugiausia spausdinti 
gotiškuoju raidynu ir tas šriftas 
ten vyravo iki Antrojo pasauli
nio karo. Tiesa, D. Lietuvai 
skirtų knygelių pavadinimai 
kartais būdavo išspausdinami ir 
lotynišku -  lietuvišku šriftu.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
RUGPJŪČIO 13 d., sekmadienį, 12 val. Lietuvių klubo 
tradicinė gegužinė, Amerikos italų vietovėje, 29717 Euclid Ave., 
Wickliffe, OH.
LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

GRAŽIAI PAMINĖTOS 
A. f  A. JONO PETRONIO MIRTIES 

METINĖS
Ne tik losangeliečių tarpe, 

bet ir plačiai Amerikoje bei Lie
tuvoje žinomo veikėjo, ilgame
čio Tautinės Sąjungos Tarybos 
nario ir Los Angeles tautinių 
namų pirmininko Jono Petronio 
mirties metines velionio šeima, 
sukvietusi gimines, artimuosius 
ir draugus, iškilmingai ir jaut
riai paminėjo gegužės septintą 
dieną pamaldomis šv. Kazi
miero bažnyčioje, paminklinės 
lentos šventinimu kapuose ir

A.a. Jono Petronio šeima prie jo  kapo minint mirties metines: iš 
kairės -  Julija Petronienė, vaikaitės Ninutė ir Julytė Kasputytės, 
sūnus Dainius laiko naujagimę Larą, jo  žmona Nida, žentas Virgis 
Kasputis, Daina Kasputienė-Petronytė.

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

puošniais, Genovaitės Plukie- 
nės pagamintais pietumis Tauti
niuose namuose, kurių darbščiu 
ir energingu pirmininku velio
nis išbuvo beveik 20 metų.

Šv. Mišias atnašavo trys ku
nigai: parapijos klebonas Sta
nislovas Anužis, kun. Tomas 
Karanauskas ir svečias, velio
nio pusbrolis, kun. Juozas 
Draugelis.

Lentos šventinimo iškil
mėse Forest Lawn kapinėse

A. f  A. Jonas Petronis

klebonas Anužis savo žodyje 
prisiminė malonią draugystę su 
velion iu  ir gražias drauge 
praleistas valandas. Saulutei 
šviečiant ir lengvam pavasario 
vėjeliui sklaidant m alonius 
kapą supančių gėlių kvapus, 
susirinkęs Joną Petronį m y
lėjusių, gerbusių ir vertinusių 
šeim os narių ir draugų bei 
artimųjų būrys, sukalbėjo mal
das ir sugiedojo Marijos giesmę 
bei Lietuvos himną.

Tautinių namų salėje vaišių 
metu Julija Petronienė jautriai, 
kartais su švelniu sąmojumi, 
kalbėjo apie a.a. Jono nuveiktus 
darbus, apie jo meilę ir rūpes
tingumą savo šeimai, apie pa-

(Atkelta iš 5 psl.)

SUSIVIENIJIMUI...

jantis įvairiuose suvažiavimuo
se, nors ir kaip toli jie vyktų.

Jau keli dešimtmečiai Kęs
tutis kasmet lankosi Lietuvoje, 
kur atlieka daugelį organizaci
nių įsipareigojimų.

Kai K. Miklas minėjo savo 
amžiaus 75-metį, New York bu
vo surengtas didžiulis pobūvis, 
kuriame dalyvavo keli šimtai 
garbingų svečių. Ta proga iš
leistas 52 psl. leidinys apie su
kaktuvininką. O kiek daug įdo
mių žinių apie jo veiklą prira
šyta. Gal bus proga ateityje apie 
tai daugiau pakalbėti. Tokių 
veiklių senesnės kartos žmonių, 
kaip K. Miklas, šiuo metu labai 
mažai jau turime. Jeigu SLA 
buvęs pirmininkas žurn. Vytau-

reigingumą, ištikimybę drau
gams ir didelę pagalbą, per 
daugelį metų suteiktą giminėms 
Lietuvoje. Dėkojo susirinku
siems pagerbti jo atminimą ir 
išvardino visą eilę artimųjų, 
kurie vienu ar kitu būdu padėjo 
ir lengvino jai šiuose pirmuose 
gedulo ir vienatvės metuose.

Svečiai išsiskirstė, dėkoda
mi Julijai ir šeimos nariams, 
kad leido jiems drauge paminėti 
velionio metines, tikriausiai pri
simindami Joną, reikalui esant 
atskubantį pagalbon, jo  gerą 
širdį padedant draugams bėdoje 
ir jo  nepalaužiamą pasitikėjimą 
tais, kuriuos jis laikė savo drau
gais. Rūta Šakienė

tas Kasniūnas netrukus švęs 
savo 92-jį gimtadienį, tai Kęs
tutis pagal jį dar tikrai yra jau
nas vyras ir dar ilgai galės dar
buotis lietuvių tarpe.

Edvardas Sulaitis

A.f A.
GERARDUI JUŠKĖNUI

m irus, jo  žm oną dr. ANELĘ ir dukras su 
šeimomis bei visus artimuosius giliai užjaučiame.

Elana Zimavičiūtė Carter 
Jūra Gvidienė

DIRVAI
AUKOJO

l.Balienė, Lyndhurst, OH...... 20
E.Mackevičius, Euclid, OH ... 20 
I.Kapčienė, Daytona B., FL ... 15

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

L A IŠ K A S

VILNIAUS LIETUVIS
PAGARSĖJO VISOJE 

AMERIKOJE
JAV dienraštis Los Angeles 

Times, gegužės 24 dieną savo 
puslapiuose įsidėjo  įdomų 
straipsnį apie rekordinį Lietu
vos girtuoklį, kurio kraujyje 
rastas 18 kartų didesnis alkoho
lio kiekis, negu legaliai leidžia
ma.

Lietuvos policija su nuste
bimu galvojo, kad sugedo jos 
kraujo alkoholio kiekio tikrini
mo aparatas.

Policijos ištirtas automo
bilio vairuotojo Vidmanto Sun- 
gailos kraujas parodė 7.27 
gramus alkoholio vieno litro 
kraujyje. Vidmantas Sungaila 
buvo sulaikytas 60 mylių nuo 
sostinės Vilniaus.

Medicinos ekspertų nuomo
ne, kiekvienas žmogus, kuris 
savo kraujyje turi daugiau kaip 
3.5 gramus alkoholio per litrą 
kraujo yra miręs.

Lietuvos tautinės policijos 
viršininko Sauliaus Skvernelio 
žodžiais sakoma, kad šis pilietis 
turėjo gulėti negyvas, bet jis ir 
toliau vairavo automobilį ir tuo 
pačiu pasiekė tautinį rekordą.

Vytautas Šeštokas,
Los Angeles, CA

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

Lietuvos prez. Valdas Adamkus dalyvavo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) čempionų 
pagerbimo ceremonijoje. www.president.lt

Ilgai lauktas didžiausias 
sportinis įvykis pasaulyje jau 
čia pat. Pasaulio futbolo pir
menybių dalyviai (32 koman
dos iš visų žemynų) jau renkasi 
į Vokietiją, kur bus pravesti 
“World Cup 2006” žaidimai.

Po visos eilės atrankinių 
varžybų (jose dalyvavo ir 
Lietuvos futbolo rinktinė), 
laimingosios vienuolikės pra
dėjo paskutin į p irm enybių 
etapą birželio 9 d.

Burtų keliu 32 komandos 
yra padalintos į 8 grupes (nuo 
A iki G), turinčias po 4 ekipas. 
Grupę A sudaro šeimininkai 
Vokietija, Costa Rica, Lenkija 
ir Ekvadoras. Grupėje E mato
me JAV, Italiją, Ghaną ir Če
kiją. Šioje vietoje neišvardinsi
me kitų grupių atstovus, nes tas 
sąrašas yra gana ilgas. Mus 
labiausiai dom ina E grupė, 
kurioje žaidžia amerikiečiai.

Nežiūrint, kad JAV FIFA 
užima labai aukštą -  5-ją vietą 
(po Brazilijos, Čekijos, Olan
dijos ir Meksikos) amerikie
čiams bus nelengva prasimušti 
į sekantį ratą. Kaip matėme

Iš Barselonos (Ispanija) į 
Lietuvą trumpam sugrįžo NBA 
klubo “Cleveland Cavaliers” 
vidurio puolėjas Žydrūnas Il- 
gauskas. Šiemet krepšininkas 
suplanavo ilgas atostogas Euro
poje. Dvi savaites praleidęs Is
panijoje su Šarūnu Jasikevičiu- 
mi, kuris Barselonoje tvarkė 
būsimų vestuvių su Linor Abar- 
gil formalumus, Ž. Ilgauskas 
porą savaičių ilsėsis tėvų na
muose Kaune. Dar kartą į Lie
tuvą Ž. Ilgauskas grįž, kai vyks 
tarptautinė jaunųjų talentų sto
vykla “Krepšinis be sienų”.

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės vyriausiasis treneris, 
buvęs Šiaulių “Šiaulių” ir Kau
no “Žalgirio” komandų strate
gas Antanas Sireika karjerą tęs 
Rusijoje. Atvykęs į Kazanę A.

PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBES
kontrolinėse rungtynėse, JAV 
rinktinė žaidė gana neįspūdin
gai. Per praėjusią savaitę drau
giškose, kontrolinėse rungty
nėse įva iriuose  A m erikos 
m iestuose JAV pralaim ėjo  
prieš Morocco 0-1 ir įveikė Ve- 
necuelą 2-0 bei Latviją 1-0. 
Kadangi visos šios komandos 
yra vos vidutiniško (jeigu ne 
silpno) pajėgum o, tai tokie 
rezultatai nekelia optimizmo.

Pavyzdžiui, E. Hartforde 
birželio 28 d. am erikiečiai 
pelnė tik vieną įvartį prieš 
Latviją, o daugiau tikrų progų 
kaip ir neturėjo. Pagal rangą 
latviai yra 70-je vietoje iš 205 
valstybinių komandų (Lietuva 
stovi 93-je).

Grupinėse varžybose JAV 
birželio 12 d. Gelsenkirchen 
mieste susitiks su Čekija, kuri 
range eina antrąja. Birželio 17 
d. Kaiserslautern amerikiečiai 
varžysis su pirmojo dešimtuko 
atstove Italija, o birželio 22 d. 
Nurnberg su autsaidere -  Gha
na. Norint patekti į tolimesnį 
ratą, amerikiečiams gali pri
reikti 5 taškų, o tą pasiekti bus

Sireika pasirašė metų sutartį su 
vietos krepšinio klubu “Uniks”. 
Šiame poste Stanislav Jeriomin 
pakeisiantis lietuvis prisipažino 
turėjęs ir kitų siūlymų. “Uniks”, 
kuris Rusijos čempionate už
ėmė tik ketvirtą vietą, ateinantį 
sezoną rungtyniaus į trečiąjį 
Rusijos superlygos penketą iš
rinkti du Lietuvos krepšininkai 
Saulius Štombergas ir Kšyšto- 
fas Lavrinovičius. A. Sireika 
teigė asistentus pasirinksiąs 
pats. Pasak jo, “bus Krapikas, 
bus Chomičius”. Pasak Rusijos 
žiniasklaidos, į S. Jeriomin vie
tą dar pretendavo Trevizo “Be
netton” (Italija) strategas David 
Blatt, buvęs Permės “Ural- 
Great” vyr. treneris Sergej Be
lov bei Romos “Lottomatica” 
(Italija) -  Svetislav Pesič. LGĮTIC

gana sunku.
Rengėjai praneša, kad šiose 

pirm enybėse daug dėmesio 
bus skiriama teisėjavimui. Yra 
parinkti 23 teisėjai iš 21 vals
tybės, kurių jauniausias -  aust
ralas Mark Shield turi 32 me
tus, o vyriausias -  Valentin 
Ivanov, nepilnai 45 metus. Jie 
teisėjaus 64 pirmenybių rung
tynėms.

G aila, kad JAV spauda 
šiam didžiausiam ir populia
riausiam  sportu i (išskyrus 
JAV) neskiria dėmesį ir futbolą 
(arba čia vadinamą “soccer”) 
stipriai nukonkuruoja beis
bolas ir amerikietiškas futbo
las, kuris beveik niekur kitur 
pasaulyje nėra žaidžiam as. 
Tačiau JAV gyvenantieji fut
bolo entuziastai galėjo matyti 
rungtynes iš Pasaulio futbolo 
pirmenybių per kabelinę tele
viziją, nuo birželio 9 dienos.

Edvardas Sulaitis

( t

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

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

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

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

linas@ fixlctrcalty.com

http://www.president.lt
mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:linas@fixlctrcalty.com

