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m iestelių tu štėjim o m etas,
gabūs jauni žmonės emigruo
ja, valstybė praranda daug dar
bo rankų, daug jaunų protų. Be
to, Lietuvos visuomenė spar
čiai sensta. V. Adamkus čia pat
priminė ir demografijos prog
nozes, įspėjančias, kad vos po
kelių dešim tm ečių Lietuvos
gyventojų bus gerokai mažiau
nei trys milijonai. "Manau, kad
iš šių trijų iššūkių kyla ir trys
strateginiai Lietuvos tikslai sukurti savarankišką piliečių
v isuom enę, p o litin ę tautą,
įveikti krašto ir jo regionų eko
nominį, socialinį, technologinį
atsilikimą ir kartu padėti pa
grindus didesniam socialiniam
teisingumui - atkurti piliečių
pasitikėjimą savimi, savo tau
ta, savo valstybe, užtikrinti gy
vybingą tautos ateitį", - kalbė
jo V. Adamkus.
PREZIDENTAS
PASIGENDA PILIETINĖS
BRANDOS

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus skaito savo
metinį pranešimą Seimo posėdžių salėje.
LR Prezidentūros nuotr.

Spausdiname ELTOS paruoštą sutrumpintą prezidento
pranešimą. Redakcija turi visą tekstą, kuris yra dvidešimties
puslapių ir vertas visų lietuvių dėmesio.
brandos stoką, kliūtis sparčiai
LIETUVA GALI
ekonominei plėtrai ir iš to ky
PRIARTĖTI PRIE
lančias socialinio teisingumo
OLIGARCHINIO
problemas bei tautos nykimą.
VALDYMO
B ūtent į šiuos pagrindinius
Netolygi ekonominė ir so
iššūkius turi būti sutelktas di
cialinė Lietuvos plėtra, tech
džiausias visų dėmesys.
nologinis ir kultūrinis šalies
RAGINA UŽKIRSTI
bei atskirų regionų atsilikimas
KELIĄ DEMOGRAFINEI
- tai dar viena didžiulė Lietu
KRIZEI
vos problem a, kurios n e iš
Pasak Lietuvos vadovo, ir
sprendus šalis gali priartėti
prie oligarchinės valstybės politinio susvetimėjimo, poli
m o d e lio . Tai p a b rė ž ė V. tinės brandos bei socialinio
Adamkus, antradienį skaity teisingum o stokos iššūkiai
damas metinį pranešimą Sei glaudžiai susiję su trečiuoju me. "Socialinio teisingumo ir Lietuvos tautos nykimu. Ne
solidarumo stoka greitai virs tolygi raida, ūkinis, socialinis
ta socialinės įtampos židiniais, atskirų regionų atsilikimas ir
skurdo ir nevilties, pykčio ir nusivylimas viešuoju gyveni
abejingumo salomis. Ar pasi mu ir galimybėmis sėkmingai
davę fatalizmui ir nesiimdami gyventi Lietuvoje, pasak V.
valingų politinių sprendimų Adamkaus, tiesiogiai daro įta
neartėjame prie oligarchinio ką demografiniams ir emigra
valdymo, prie modelio šalies cijos procesams.
Pastarąjį teiginį V. Adam
su įtakinga oligarchų grupe ir
didele, tačiau lengvai manipu kus grindžia ir savo kelionių
liuojama skurdo klase?".
po Lietuvą patirtim i. Pasak
Prezidentas Valdas Adam prezidento, užtenka p e rv a 
kus regi tris didelius ateities žiuoti Žemaitiją ar Aukštaitiją,
iššūkius: pilietinės ir politinės kad įsitikintum: Lietuvą ištiko

Savo pranešime V. Adam
kus teigia, jog per 15 nepri
klausomybės metų Lietuvą ly
dėjo sėkmė - sugebėta susitar
ti dėl strateginių užsienio poli
tikos siekių. "Laimėta daug, o
kas toliau? Regis, įveikę vieną
raidos etapą, sutrikome, žvalgomės naujų orientyrų ir kol
kas nesugebame dėl jų susitar
ti. Kaip savo ateitį projektuo
sim e toliau?", - klau sia V.
Adamkus ir čia pat pateikia
savąjį atsakymą: politinis Lie
tuvos žmonių susvetimėjimas
yra viena didžiausių Lietuvos
problemų. Lietuvos Konstitu
cijoje kalbama apie Lietuvos
tautą - politinę lygiateisių pi
liečių bendriją. Tačiau tokia
pilietinė lygiateisė visuomenė,
anot V. Adamkaus, Lietuvoje
kuriasi itin sunkiai ir lėtai,
daug žmonių yra nusivylę vie
šąja erdve, nusivylę politika.
"Regis, šiandien galime pa
grįstai kalbėti apie aštrėjančią
politinio pasitikėjim o krizę.
Akivaizdus šios krizės požy
mis - dažnėjantys politikų pa
reiškim ai, kad jie neketina
užsiim ti politika. M ūsų vie
šojoje erdvėje jaučiamas bend
rų vertybių, bendrų idėjų sty
gius. Pamatinės demokratinės
verty b ės nėra p ak an k am ai
branginamos. Dauguma žmo
nių apskritai nesieja demokra
tijos su gyvenimo gerove", (Nukelta į 4 psl.)
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REIKALAVIMAS ATLYGINTI
OKUPACIJOS ŽALĄ BE REIKALO
AŠTRINTŲ LIETUVOS IR RUSIJOS
SANTYKIUS
Užsienio reikalų ministro
A ntano V alionio m anym u,
šiuo metu nederėtų kelti klau
simo ir reikalauti iš Rusijos
sovietų okupacijos padarytos
žalos L ietuvai atlyginim o.
Toks reikalavimas, jei būtų ke
liamas dabar, anot A. Valio
nio, tik dar labiau paaštrintų
abiejų šalių santykius. Todėl
minėtas klausimas dėl žalos at
lyginimo nebuvo aptariamas ir
praėjusį savaitgalį Maskvoje
vykusiame A. Valionio susi
tikim e su R usijos užsienio
reikalų ministru Sergej Lavrov.
“Mes tą klausimą kelsime,
bet ne tokio formato susitiki
muose, o vėl pirmininkų (Ru
sijos ir Lietuvos tarpvyriausy
binės komisijos - ELTA) susi
tikimuose, jei bus nutarta, kad
šį klausimą reikės kelti. Šiuo
metu, galiu atvirai pasakyti,
kada yra girdimos įvairios spe
kuliacijos ir iš Lietuvos, ir iš
Rusijos pusės, dar labiau aš
trinti santykius tikrai nėra rei
kalo”, - po susitikimo su pre
zidentu Valdu Adamkumi žur
nalistams sakė A. Valionis.

M in istras p rim in ė, jo g ,
vykdant 2000 m. Seimo priim
tą SSRS okupacijos žalos at
lyginimo įstatymą, dar 2001
m. Lietuvos pusė siūlė įtraukti
okupacijos žalos atlyginimo
klausimą į Lietuvos ir Rusijos
tarpžinybinės komisijos dar
botvarkę, tačiau Rusijos pusė
tąkart kategoriškai atsisakė
svarstyti šį klausimą.
Pasak A. Valionio, tuomet
reikėjo spręsti kitus svarbius
klausimus, o Rusijos katego
riškas atsisakymas bei Lietu
vos griežta reakcija tąkart galė
jo įšaldyti daugelio kitų ypač
svarbių dalykų sprendimą.
Speciali vyriausybinė ko
misija dar 2000 m. yra paskai
čiavusi, kad SSRS okupacijos
padaryta žala Lietuvai sudaro
apie 20 milijardų JAV dole
rių.
2000 m. Seim o priim tas
įstatymas įpareigoja Vyriausy
bę derėtis su Rusija dėl SSRS
okupacijos žalos atlyginimo.
Tačiau realiai šis Rusijos griež
tai sukritikuotas įstatymas kol
kas nevykdomas.
LG0TIC

RATIFIKUOTA RUSIJOS IR LIETUVOS
SUTARTIS
Rusijos Federacijos Taryba
ratifikavo Rusijos ir Lietuvos
sutartį dėl dvigubo apmokes
tin im o išv e n g im o ir k e lio
užkirtim o vengim ui m okėti
pelno ir kapitalo mokestį.
Rusijos vyriausybės, patei
kusios dokumentą ratifikuoti,
nuomone, sutartis turi užtikrin
ti sąlygas, kuriomis Rusijos ir
Lietuvos juridiniai ir fiziniai

asmenys neturės du kartus mo
kėti vienos ir tos pačios pelno
rūšies mokesčių - savo rezida
vimo valstybėje ir valstybėje,
kurioje vykdoma jų veikla.
Sutartis taikoma juridinių ir
fizinių asmenų, kurie “nuolat
būna arba nuolat gyvena Rusi
jos Federacijoje arba Lietu
voje”, pelno mokesčiui.
LG0TIC

A. LUKAŠENKA STIPRINS PRIEŠLĖKTUVINĘ
GYNYBĄ
M inskas, balandžio 13 d.
(ELTA). B altaru sija ketina
stiprinti priešlėktuvinę gynybą
prie savo vakarinių sienų, pa
reiškė prezidentas Aleksandr
Lukašenka. Rusija ir Baltarusi
ja, kuriančios sąjunginę vals
tybę, ketina suvienyti ir savo
karines pajėgas, teigė jis. Šio
proceso metu Minskas prie ry
tin ių E uropos S ąjungos ir
NATO sienų dislokuos keletą
papildomų priešlėktuvinės gy
nybos divizionų, nurodė A.
Lukašenka.
"Sprendimas dėl kelių di
vizionų su raketiniais kom p
leksais C-300 perdislokavimo
jau priimtas", - teigė Baltarusi
jos vadovas. Jis pridūrė, kad
divizionai gins "tam tikras

kryptis, kur tai atrodys reika
linga".
A. Lukašenka taip pat nu
rodė, kad "Maskva Baltarusi
jai ginkluotę parduoda Rusijos
viduje galiojančiomis kaino
mis".
Be to, Baltarusijos prezi
dentas teigia esąs nepatenkin
tas savo kolegos Ukrainos pre
zidento Viktor Juščenko pa
reiškim ais dėl param os de
mokratiniams pertvarkymams
Baltarusijoje ir traktuoja juos
kaip kišimąsi į šalies vidaus
reikalus. Po "oranžinės revo
liucijos" į valdžią atėjęs V.
Juščenko neseniai kartu su
JAV prezidentu G eorge W.
Bush pareiškė, jog būtina remti
demokratiją Baltarusijoje.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Šalies vadovas Valdas Adamkus nustebino ne vieną poli
tiką - jis dviprasmiškai pareiškė, kad Lietuvoje gali įsitvirtinti
oligarchų valdžia, įtakinga jų grupė ir didelė, tačiau lengvai ma
nipuliuojam a skurdo klasė. Tokias m intis bei patį m etinį
pranešimą parlamento frakcijų seniūnai komentavo skirtingai,
tačiau visi sutiko, kad V. Adamkus gyvenimą šalyje pavaizda
vo pernelyg niūriomis spalvomis.
Prezidentui Valdui Adamkui iškilmingai įėjus į salę, pro
pagrindines salės duris įžengė badaujantys Seimo nariai Petras
Gražulis ir Egidijus Klumbys. Jie ant kaklų buvo pasikabinę
lenteles su užrašais, reikalaujančiais atsistatydinti KGB rezervininkus, tebeesančius aukštuose postuose. Abu protestuojan
tys parlamentarai atsisėdo pirmoje eilėje prieš pat tribūną, į kurią
netrukus buvo pakviestas prezidentas, ir vėliau džiaugėsi “bent
taip atkreipę V. Adamkaus dėmesį”. Klausant metinio pranešimo
kartais buvo jaučiamas prezidento lengvas susierzinimas dėl
priešais sėdėjusių parlamentarų elgesio.
Karingi Šiaulių radikalų grasinimai susidoroti su viso pa
saulio žydija neliko be atsako - Valstybės saugumo departamento
pareigūnai atliko kratas pas nacistų vadeivas. Buvo patikrinti
Šiaulių tarybos nario Mindaugo Murzos ir jo bendražygio Žil
vino Razmino butai, krata atlikta ir į miesto tarybą išrinkto
Andriaus Račkausko darbovietėje. Buvo paimti M. Murzos ir
A. Račkausko darbo kompiuteriai. Generalinė prokuratūra per
davė Valstybės saugumo departamentui bylą dėl M. Murzos
skleidžiamų antisemitinių idėjų. Bylą dėl šiauliečiui inkrimi
nuojamos nusikalstamos veiklos ketinama sujungti su Šiaulių
policijos jau metus atliekamu tyrimu. Šioje byloje įtarimai
kurstymu prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar ki
tokią žmonių grupę pareikšti iš viso septyniems asmenims, tarp
jų ir M. Murzai.
Vytauto Šustausko automobilio skrydį matę žmonės buvo
taip sukrėsti, jog abejojo, ar politikas liko gyvas. Avarija, į kurią
pateko Lietuvos laisvės sąjungos vadas, įvyko vėlai vakare au
tomagistralėje Vilnius-Klaipėda ties Gargždais. Liudininkų
teigimu, V. Šustauskas, kuris, įtariama, galėjo būti neblaivus,
lėkė dideliu greičiu ir nesuvaldęs automobilio trenkėsi į vilkiką
“Man”. Nuo smūgio jo automobilis vertėsi per 10 kartų. V. Šus
tausko vairuojam as praėjusių m etų gam ybos autom obilis
“Chrysler 300 C” buvo taip sulamdytas, kad iš jo nebuvo įma
noma išlipti. Vairuotoją ištraukė iškviesti ugniagesiai. Dėl
daugybinių sužalojimų, sumuštos galvos ir smegenų sukrėtimo
V. Šustauskas paguldytas į Klaipėdos ligoninės reanimacijos
skyrių. Vilkiko, į kurį atsitrenkė politikas, vairuotojas nenukentė
jo. Šiuo metu buvusio parlamentaro gyvybei pavojus negresia.
Jį išgelbėjo laiku išsiskleidusios oro pagalvės.
Sostinėje atstatomi Valdovų rūmai vėl pakurstė aistras Kultūros ministerijos vadovai nutarė pašalinti istorikus Alfredą
Bumblauską ir Alvydą Nikžentaitį iš komisijos, kuri prižiūri
šių rūmų atstatymą. Komisijai vadovaujančio kultūros ministro
Vladimiro Prudnikovo nurodymu šiuos du žinomus istorikus
pakeis kiti specialistai. Pats ministras vakar atsisakė kom en
tuoti šį konfliktą.
Kasmet Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos studentai dėl
lėšų stygiaus atsisako daugybės kvietimų groti užsienio konkur
suose ir festivaliuose. Neseniai įsikūręs uostamiesčio moterų
klubas “Smiltė” užsimojo padėti gabiausiems šios mokyklos
auklėtiniams - klubas surengs paramos vakarą, kuriame kon
certuos gabiausi S. Šimkaus konservatorijos moksleiviai.
Seime paskelbtais galutiniais balsavimo dėl medikų strei
ko duomenimis, visoje šalyje balsavo 76,6 proc. medikų ir pa
galbinio personalo. Už streiką pasisakė 98,53 proc., prieš - 1,25
proc. medicinos įstaigų darbuotojų. Nepaisant to, pasak minist
ro, jau kelios sveikatos priežiūros įstaigos yra raštiškai patvirti
nusios sprendimą nestreikuoti. Šiuo metu streike neketina da
lyvauti Klaipėdos miesto ligoninė, Kauno onkologijos ligoni
nė, Biržų miesto ligoninė ir Kauno krikščioniškieji gimdymo
namai. Vis daugiau ligoninių nepritaria streikui. Premjeras Al
girdas Brazauskas susitiko su visuomeninių organizacijų at
stovais, gydymo įstaigų vadovais, su kuriais dar kartą aptarė
medikų streiko klausimus. Vyriausybei siūloma ieškoti komp
romisų, daryti nuolaidas ir užkirsti kelią šiai akcijai. Tačiau nė
viena pusė neketina nusileisti. Po susitikimo su premjeru pa
aiškėjo, kad nuolaidų medikai gali nesitikėti.
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su sveika
tos apsaugos ministru Žilvinu Padaiga. Seimo pirmininkas po
susitikimo teigė, kad medikų atlyginimus būtina ir toliau didin
ti, tačiau pasirinktas ne tas kelias. Prognozuojama, kad artėjant
streikui dirbsiančių ir teiksiančių visą pagalbą gydymo įstaigų
daugės.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo laidotuvėse Prancūzijos prezidentas J. Chirac bučiuoja JAV Valsty
bės sekretorės C. Rice ranką. Už jų, kairėje JT sekretorius K. Annan, JAV prezidentas G. W. Bush,
buvęs prezidentas J. Clinton.
AP

PASKIRTA JT PASIUNTINE V. VYKĖFREIBERGA KALBĖJO DRĄSIAI
New York, balandžio 13 d.
(AP). Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kofi Annan pa
skyrė Latvijos prezidentę Vairą
Vykę-Freibergą pasiuntine, ku
ri, rengiantis JT Generalinės
Asamblėjos susitikimui rugsėjį,
padės propaguoti jo idėjas dėl
JT reformos. "Kaip Latvijos
valstybės vadovė, prezidentė
Vykė-Freiberga aktyviai prita
ria, kad būtina pertvarkyti Jung
tines Tautas. Išrinkta antrajai
kadencijai ji sėkmingai vado
vavo savo šaliai laikotarpiu, kai
ji siekė tapti Europos Sąjungos
ir NATO nare", - sakoma JT ge
neralinio sekretoriaus spaudos
tarnybos pareiškime.
"G eneralinis sekretorius
nori pareikšti didelę pagarbą
Jos Ekscelencijai už tai, kad ji
sutiko prisiimti šias pareigas ir
skirti savo laiko, energijos bei
politinės išminties padėti įgy
vendinti jo pastangas", - sako
ma pareiškime.
V.Vykė-Freiberga, paskirta
Jungtinių Tautų (JT) ambasado
re, pagrindine savo prievole šia
me poste laiko siekti didesnio
JT efektyvumo, kad organiza
cija galėtų sėkmingiau spręsti
aktualias problemas. Tarp tokių
JT veiklos krypčių prezidentė
paminėjo pagalbą trečiosioms

šalims ir kovą su skurdu, taip
pat saugumo problemas.
"Pavyzdžiui, padėtis Darfūre (Sudane), į kurią JT ne
sugebėjo laiku įsikišti. Pirmą
kartą susidarė tokia padėtis,
kai mes tarptautiniu lygiu susi
duriame su genocidu, į kurį de
rėtų įsikišti tarptautinei bend
rijai, bet visas šis aparatas ir
visa, kaip tai vyksta, taip sudė
tinga, kad iš esmės nesiimama
jokių veiksmų", - sakė Latvi
jos vadovė.
Ji taip pat pažymėjo, jog jau
seniai kalbama apie reformas
JT Saugumo Taryboje. "Man,
kaip prezidentei, kalbant JT
kaskart tenka pabrėžti, kad JT
būtinos reformos, ir pats laikas
veiksmingai stumti šias refor
mas į priekį, taip pat pradėti
permainas Saugumo Tarybo
je", - sakė prezidentė.
A tsakydam a į klausim ą,
kaip ateityje JT turėtų veikti
sąlygomis, panašiomis į susik
losčiusias Irake, V.Vykė-Freiberga pareiškė, kad "JT tam
tikrais klausimais priimant re
zoliucijas, tarp jų ir pakarto
tines, reikėtų "tuo pat metu
nustatyti šių rezoliucijų įvyk
dymo terminą ir numatyti ga
lim ą reakciją, jei jos nebus
įvykdytos", - pažymėjo ji. "O

RUSIJOS PREZIDENTAS NEKANDIDATUOS
2008 M.
V ladim ir Putin pareiškė,
kad neketina landidatuoti tre
čiajai prezidento kadencijai
2008 metais. "Aš nekeisiu pa
grindinio įstatymo. Bet pagal
konstituciją negalima būti iš
rinktam tris kartus iš eilės", sakė V.Putin Hanoveryje per
susitikimą su kai kuriais Rusi
jos ir Vokietijos žiniasklaidos
priem onių atstovais. Drauge
pažym ėjęs, kad būti renka
mam trečią kartą ne iš eilės Ru
sijos konstitucija nedraudžia,
V.Putin pridūrė: "Tiesa, nesu

tikras, kad aš to norėsiu".
Atsakydam as į klausim ą
apie Ukrainos stojimą į Euro
pos Sąjungą V.Putin pažymė
jo: "Yra šios problemos huma
nitarinis aspektas. Jeigu Ukrai
na įeis į Šengeno zoną, iškils

tuščiai priiminėti rezoliucijas
ir paskui stebėti, jog nieko
nevyksta... Tai, iš esmės, ne
padeda nei kelti JT prestižą,
nei išspręsti klausimą", - mano
Latvijos prezidentė.
JT dažnai kritikuojamos už
tai, jo g nesugeba ryžtingai
veikti krizių sąlygomis, kad
užkirstų kelią kraujo liejimui.
Be V .V ykės-Freibergos,
tokiais pasiuntiniais K.Annan
balandį paskyrė Airijos užsie
nio reikalų m inistrą Dermot
A hern, buvusį Indonezijos
užsienio reikalų ministrą Ali
A latas, buvusį M ozam biko
prezidentą Joaquin Chissano ir
buvusį M eksikos prezidentą
Ernesto Sedillo.
Kovo pabaigoje K.Annan
pasiūlė Generalinei Asamblė
jai surengti plačias JT refor
mas, tarp jų - padidinti Saugu
mo Tarybos šalių-narių skaičių
nuo dabartinių 15 iki 24.
K .A nnan p a sk irtie ji p a 
siuntiniai, lankydamiesi įvai
riose šalyse, stengsis sudomin
ti JT reformomis politinius va
dovus, pilietinės visuomenės
atstovus, mokslininkus ir žiniasklaidą, pamėginti užsitik
rinti paramą sprendimams, nu
matomiems priimti susitikime,
kuris vyks Niujorke spalio 14
16 dienomis neužilgo iki JT
Generalinės Asamblėjos meti
nės sesijos pradžios.
problema. Juk ten, Ukrainoje,
kiek žinau, gyvena ne mažiau
kaip 17 proc. rusų. Tai juk tau
tos perskyrimas! Tai primena
Vokietijos padalijimą į Rytų ir
Vakarų dalis!".
Rusijos prezidentas taip pat
pakomentavo žurnalistų prašy(Nukelta į 3 psl.)
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RUSAI GRASINA TEISMU
Ilgai nieko nežinojom e, kad L ietuvoje veikia Tarp
tautinė Baltijos akadem ija, neseniai tapusi didelio dėm e
sio centre. Tos akadem ijos rektorius yra Jevgenij Kostin.
Tai Latvijoje veikiančio Baltijos rusų instituto dalis. Teigia
ma, jog visom s akadem ijos program om s galioja Lietuvoje
išduoti leidimai.
Vyriausybės leidimą veikti Lietuvoje ši akademija gavo
2003 metų rugpjūtį. Jos skyriai veikia Vilniuje, Klaipėdoje
ir Visagine, bet ne Kaune. Šiuo metu akademijoje studijuo
ja maždaug 800 Lietuvos piliečių. Jie daugiausia studijuoja
teisę. Paaiškėjo, kad Baltijos rusų institute specialistai ren
giami glaudžiai bendradarbiaujant su Rusijos aukštosiomis
mokyklomis, o šį institutą finansiškai rem ia Rusija. Šio in
stituto studentams sudaromos galimybės studijuoti Rusijos
aukštosiose mokyklose. Taip ugdoma lojali Rusijai naujoji
inteligentija. Žinoma, kad šiose mokyklose studijuoja ne
mažai Lietuvos policijos, muitinės ir pasienio pareigūnų.
Pagaliau Švietim o ir m okslo m inisterija negali p a 
aiškinti, kas davė tokiai akadem ijai leidim ą veikti. Buvo
sudaryta kom isija ištirti ir išvadas pateikti Vyriausybei.
Kom isija, ištyrusi visą situaciją, pasiūlė Vyriausybei tą
Baltijos akadem iją uždaryti. M inistro Rem igijaus M otuzo
teigimu, Latvijoje veikiančio Baltijos rusų instituto įsteigta
B altijos akadem ija netinkam ai organizavo studijas ir
pažeidinėjo Lietuvos teisės įstatym us. Uždarym ui labai
priešinasi B altijos rusų instituto direktorius Stanislovas
Buka ir tvirtina, kad Lietuva tikrai yra išdavus leidim ą
veikti. Jis teigia, ka jo mokyklos m okslo lygis yra aukš
tesnis, nes Lietuva atsiliekanti nuo Latvijos ir Estijos net
6 ar 7 m etais. Kad ta “akadem ija” nebūtų uždaryta, daug
pastangų darė Darbo partijos nariai, kuriai vadovauja ru
sas Viktoras Uspaskichas.
Lietuvos policijos viršininkas Vytautas Grigaravičius jau
anksčiau pripažino, jog tarnautojų studijos rusiškose mokyk
lose gali nuteikti Lietuvos policininkus ir kitus ten studi
juojančius prieš Lietuvos valstybę ir padaryti juos priklau
somus nuo svetimos valstybės specialiųjų tarnybų. Lietu
vos Vidaus reikalų įstaigose dirba 101 pareigūnas, kuris yra
baigęs Rusijos aukštąsias mokyklas. Pagaliau ir Lietuvos
prezidentas pareiškė, kad tai ne vieta Lietuvos pareigūnams
įsigyti aukštąjį teisinį išsilavinimą rusiškoje mokykloje.
Žiniasklaida rašo, jog toje akadem ijoje studijuoją stu
dentai žada kreiptis į teism us, jei bus uždarom a ta m okyk
la. Švietimo ministerija pareiškė, kai bus uždaryta akademi
ja, tai jos studentai, kurie pradėjo tas studijas 2003 ir 2004
m etais, pasirūpins jų m okslu, kad galėtų studijuoti ne
rusiškoje mokykloje.
Stebėtina, jog tryliktoji koalicinė Vyriausybė leidžia to
kius dalykus nepriklausom oje L ietuvoje. V yriausybė,
sudaryta iš Darbo Socialdemokratų partijų, Naujosios są
jungos bei Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų at
stovų, galėtų Lietuvai padaryti daug daugiau gerų darbų,
bet ne garsėti nepaprastais nuotykiais ir dar neregėtais skan
dalais. Blaškymasis, atrodo, tapo ryškiausia šim tadienio
veiklos žyme. Viena aišku, ką koalicijos vadovai sugebėjo
visuomenę įtikinti - kad rinkimų šūkiai ir programos nieko
nereiškia.
S. Tūbėnas
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Prieš daugiau kaip metus,
2003 m. gruodžio 15 d. buvo
kreiptasi į Valstybinę lietuvių
kalbos komisiją dėl mikroau
tobuso Vilnius-Visaginas vai
ruotojo, tiesiai šviesiai p a
reikalavusio keleivius “govorit
po ruskomu” . Taip pat dėl kito
to paties maršruto vairuotojo,
pareiškusio nemokančiu lietu
viškai ir todėl keleiviams ne
galinčio teikti inform acijos
valstybine kalba. Nuo Visagi
no iki Vilniaus visam mikrobusui dažniausiai grojam os
vien “Ruskoje radijo” melodi
jos (kaip ir daugelyje Vilniaus
m. komercinių autobusų), ma
loniai sukeldam os Užuralės
nostalgiją ir abejones, kad per
Nepriklausomos Lietuvos te
ritoriją ar valstybės sostinę va
žiuojame.
Valstybinei kalbos inspek
cijai buvo pakartotinai primin
ta, kad Lietuvoje pardavinėja
mos prekės su pakuotės lietu
viškame tekste kalbos ir rašy
bos klaidomis.
Valstybinė kalbos inspekci
ja maloniai atsakė įpareigoju
si UAB “Julturas” vairuotoją
iki 2004 m. rugsėjo 1 d. išmok
ti lietuviškai aptarnauti kelei
vius ir pažadėjo, kad UAB
“Jominga” maisto prekės pa
kuotėje klaidas ištaisys.
Bet neperseniausiai vėl nu
pirkus to paties pavadinim o

prekę, pakuotėje lygiai tos
pačios šešios klaidos. Tiktai
prekės galiojimo terminas jau
kitas, o tai reiškia, kad UAB
“Jominga” direktorius su Vals
tybine kalbos inspekcija pirkė
jui, paprasčiausiai, sakė ne
tiesą.
Kitas pavyzdėlis. Prieš pa
starąsias Kalėdas broliai pran
ciškonai Vilniuje pardavinėjo
kalėdaičius, į voką maloniai
įdėdami ir pasveikinimą. Skai
tai ir stebiesi - “Dobrych i radosnych Šw iąt...” Ir tik jau po
lenkiško pasveikinimo, seka
lietuviškas.
Manau, kad tai ne smulk
mena, kad tai pozicija - vals
tybinės kalbos sąm oningas
pastatymas į antrą vietą, o bro
lių pranciškonų Vilniuje gal
nostalgiški prisiminim ai lai
kams, kai Vilniuje lietuviškai
prakalbęs būdavo apspjaudo
mas ir apstumdomas. Valsty
binėm s institucijom s nepa
kankamai dirbant kalbos išsau
gojimo srityje, po keliolikos
metų, o gal net greičiau, to
kiuose pasveikinimuose apla
mai gali išlikti tiktai pirmosios
eilutės.
Turint pagrindą suabejoti
Valstybinės kalbos inspekcija
ne tik dėl aprašomų dalykų, bet
ir plačiau - dėl lietuvių kalbos
prioriteto iškabose, užrašuose
ant pastatų, reklamoje, valsty-

POPIEŽIAUS KAPAS ATVERTAS
LANKYTOJAMS
Vatikano miestas, balan
džio 13 d. (ELTA). Popiežiaus
Jono Pauliaus II kapas kriptoje
po Šv. Petro bazilika yra priei
namas lankytojams. Anot Ita
lijos žiniasklaidos, kad išvystų
Popiežiaus amžinojo poilsio
vietą, Romoje po laidotuvių
liko tūkstančiai maldininkų.
D augybė žm onių pirm ą
kartą aplankė Popiežiaus Jono
Pauliaus II kapą Romoje. Keli
šimtai tikinčiųjų laukia eilėje,
kad patektų į kriptą po Šv.
Petro bazilika, kur ilsisi Kata
likų Bažnyčios vadovas.
Vatikanas paragino lanky
tojus nedėti gėlių prie kapo.
Tvarkdariai stebi, kad piligri
mai greitai praeitų pro kapo
vietą, o ne sustingtų maldoje.
Jonas Pauliaus II buvo palai
dotas karste, o ne marmuri(Atkelta iš 2 psl.)

RUSIJOS PREZIDENTAS...
mu Lietuvos ir Estijos vadovų
atsisakymą atvykti į Pergalės
dienos iškilm es M askvoje.
"Visa problema - tapatumas.
Tapatumas - tai tipiška mažų
tautų problema, ir čia tiesiog
reikia apsišarvuoti kantrybe",
- sakė V.Putin.
Susitikime su žiniasklaidos
atstovais taip pat dalyvavo
Vokietijos kancleris Gerhard
Schroeder.
Delfi

niame sarkofage - tokia buvo
paskutinioji Popiežiaus valia.
Virš jo kapo ant kuklios baltos
marmurinės plokštelės užra
šyta: "Jonas Paulius II 1920
2005".
Į gedulo iškilmes, skirtas
Popiežiui pagerbti, suplūdo
milijonai tikinčiųjų.
J. TIMOSENKO VIZITĄ
Į MASKVĄ ATIDĖJO
K ijevas, balandžio 13 d.
(ELTA). Nors Ukrainos ekono
mikos ministras Sergej Teriochin informavo, kad Ukrainos
ministrė pirmininkė Julija Timošenko atidėjo balandžio 15
16 dienomis planuotą vizitą į
M askvą dėl nuskam bėjusio
Rusijos generalinio prokuroro
Vladimir Ustinov pareiškimo,
kad byla J. Timošenko atžvilgiu
nenutraukta, pati J.Timošenko
teigia, kad vizitą atidėjo dėl
prezidento Viktor Juščenko įpa
reigojim o visiems vyriausy
bės nariams atidėti planuoja
mus vizitus į užsienį iki sėjos
pabaigos.
Interpolo Ukrainos skyrius
pranešė, kad prem jerė J. Timošenko išbraukta iš šios tarp
tautinės policijos organizacijos
ieškomų asmenų sąrašo, todėl
negali būti sulaikyta dėl bylos,
kurią yra iškėlusi Rusijos ge
neralinė prokuratūra.

binės kalbos vartojimo aptar
navimo sferoje ir daug kur ki
tur, pagrįstai kyla klausimai:
- ar Valstybinė kalbos in
spekcija raštu atkreipė Valsty
binės maisto ir veterinarijos
tarnybos dėmesį į pasitaikan
čias rašybos klaidas jos kont
roliuojamose prekėse ir koks
čia inspekcijos vaidmuo?
- ar tiesiogiai aptarnaujan
tys keleivius kitakalbiai vai
ruotojai turi teisę šį darbą dirbti
dar iki lietuvių kalbos žinių
patikrinimo ir ar visiems UAB
“Julturas” kitakalbiam s vai
ruotojam s dabar patikrintos
lietuvių kalbos žinios dėl teisės
aptarnauti keleivius?
- kaip gi čia atsitiko su vals
tybinės kalbos negerbiančiais
broliais pranciškonais Vilniuje
ir ką Valstybinė kalbos inspek
cija mano šiuo reikalu?
Pareiškėjų, paprastai, nedo
mina valstybės institucijų daž
ni pasiteisinimai, kad viskas
daroma ir vyksta laikantis įsta
tymų. Bet jeigu taip atsitiktų
ir šį kartą, tada kodėl tokie
mums nepalankūs įstatymai ir
ką daro Valstybinė lietuvių
kalbos komisija su Valstybine
kalbos inspekcija, kad įstaty
mai atsirastų tokie, kurie gintų
valstybinę lietuvių kalbą ir ją
vartojančių teises?
R. Giliauskas, “Tautininkų
Žinios”, 2005 m. Nr. 2.

L. WALĘSA
TRAUKIASI
IŠ "SOLIDARUMO"
JUDĖJIMO
Varšuva, balandžio 13 d.
(ELTA). Lech Walęsa pareiškė
ketinantis pasitraukti iš "Soli
darumo" - pirmosios komunis
tiniame bloke nepriklausomos
p ro fesin ės sąjungos, k urią
Lenkijoje pats įkūrė prieš 25
metus.
"Mes nuėjome į skirtingas
puses. Jau nebesame gera ko
manda. Šiandien nusprendžiau,
kad mums reikia išsiskirti. Są
jungoje įvyko kartų pasikeiti
mas. Nuėjo jau trys kartos, tarp
jų ir manoji. Aš jaučiuosi vis
mažiau ir mažiau reikalingas",
- tvirtino 61 metų L.Walęsa.
1980 metų rugpjūčio vidu
ryje per komunistinę Lenkiją
nuvilnijus streikams, tuo metu
šiauriniame Gdansko mieste
laivų statykloje elektriku dir
bęs L.Walęsa padėjo sudaryti
darbininkų reikalavimų sąrašą,
į kurį buvo įtraukta teisė steigti
laisvas profsąjungas ir teisė
streikuoti. Šalies vyriausybė
šiems reikalavimam s pritarė
rugpjūčio 31 dieną.
Už nuopelnus pad ed an t
Lenkijos darbininkams iško
voti teisę jungtis į organizaci
jas, derėtis dėl savo teisių ir
kurti profesines sąjungas L.
Walęsa 1983 m. buvo apdova
notas Nobelio taikos premija.
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kalba lietuvių tautai balandžio 12 d. Seime. ELTA
(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVOS...
kalbėjo V. Adamkus.
Pasak prezidento, ir visuo
menėje, ir politikoje vis labiau
įsigali vartojimo logika, nei
gianti pilietines vertybes. Sto
kojama supratimo, kad ir pozi
cija, ir opozicija, ir skirtingos
visuomenės grupės yra bendra
Lietuvos komanda, kurianti ir
įgyvendinanti bendrą Lietuvos
projektą. Kad būtų padėti tvirti
pamatai pilietinei visuomenei,
būtina iš esmės keisti žmonių
ir valstybės, piliečių ir valdžios
santykius. "Piliečių visuomenė,
politinė žmonių sąjunga neįma
noma be klasikinės politikos
sampratos, be supratimo, jog
politika yra garbingas ir atsa
kingas bendrų reikalų tvarky
mas, kuriame privalo dalyvau
ti visi save gerbiantys piliečiai.
Tik bendrais politiniais spren
dimais mes galime pasipriešinti
fatalizmui ir valingai kurti savo
ateitį. Šiandien į politiką turime
susigrąžinti vertybes, idėjas ir
principus, kurie telktų mus tiek
į bendraminčių bendrijas, tiek
ir į vieną Lietuvos tautą", - sakė
prezidentas. Jis pabrėžė, jog
būtina sąlyga piliečių p asi
tikėjim ui valstybe stiprinti pačios valstybės tarnybos, vals
tybinių institucijų permainos,
kurių darbui būtinas viešumas,
skaidrum as, atvirum as. V.
Adamkus apgailestavo, jog per
penkiolika metų nepavyko pa
siekti, kad valstybės tarnauto
jai ištikimai tarnautų piliečiams
ir valstybei. "Kaip galėjo nutik
ti, kad mūsų, Europos Sąjungos
ir NATO šalies, vidaus reikalų
pareigūnus ėmė rengti nefor
malūs Rytų valstybių univer
sitetai? Kodėl krašto visuome
nės ir tarptautinės bendruo
m enės pasipiktinim ą sukėlę
antisemitiniai išpuoliai mūsų
teisėsaugos netikėtai įvertinami
kaip "humoras" ir "ironija"?", klausė prezidentas.
Šie ir kiti faktai kalba apie
rimtas lojalumo problemas ir

kelia abejonių dėl šalies insti
tucijų gebėjimo ginti civilizuo
to gyvenimo principus bei na
cionalinius interesus.
RAGINA KOVOTI SU
KORUPCIJA
Be to, Lietuvos valstybės
tarnyba tampa pažeidžiama ir
dėl korupcijos, nem ažėjanti
šešėlinė ekonomika ir kontra
banda taip pat liudija valsty
binės sistemos silpnumą.
Prezidento teigimu, pilie
čiams nesuvokiama, kodėl šių
klausimų vis neatsiranda Vy
riausybės ir Seimo darbotvar
kėje. Kol kas kova su korupci
ja nėra efektyvi. Tai, anot V.
Adamkaus, paliudija ir neseni
visuomenės nuomonės tyrimai
- net 81 proc. Lietuvos gyven
tojų mano, kad dauguma arba
beveik visi valstybės tarnauto
jai yra korumpuoti.
Prezidentas paragino rimtai
kovoti su korupcija, kuri yra ne
tik teisėsaugos, bet ir rim ta
nacionalinio saugumo proble
ma, todėl šiuo klausimu būtina
su sitarti visom s p a rlam en 
tinėms partijoms, realiai vyk
dyti šiuo metu jau galiojančių
apie 10 korupcijos prevencijai
skirtų įstatymų.
Be to, V. Adamkaus požiū
riu, korupcijos problemą būti
na spręsti ir peržiūrint regulia
vimo normas bei kontroliuo
jančių institucijų funkcijas valdžios įstaigos turėtų daž
niau tartis su visuom ene ir
diegti kuo paprastesnes ir kuo
skaidresnes adm inistravim o
taisykles.
RAGINA ĮTEISINTI
TIESIOGINIUS MERŲ
RINKIMUS
Prezidentas Valdas Adam
kus antradienį paragino Seimą
dar šiemet įteisinti tiesioginius
merų rinkimus, pridurdamas,
jog ne mažiau svarbu ateityje
įteisinti ir tiesioginius seniūnų
rinkimus. "Raginu Seimą dar
šiemet pasitelkti politinę valią
ir įteisinti tiesioginius merų

rinkimus. Ne mažiau reikalin
gi ir tiesioginiai seniūnų rinki
mai", - kalbėjo V. Adamkus
Seime antradienį skaitydamas
metinį pranešimą.
Pasak prezidento, būtina
priartinti sprendimus prie vie
tos žmonių, piliečiams būtina
sudaryti visas galimybes rea
liai tvarkyti bendrus reikalus.
Be to, prezidento manymu,
būtų tikslinga kuo greičiau
žem ėtvarką iš apskričių ad
m inistracijų perduoti sav i
valdybėms ir jom s suteikti te
ritorijų plėtrai reikalingas vals
tybinės žemės valdymo teises.
Tai, V. Adamkaus įsitikinimu,
m ažintų biurokratinius bar
jerus ir korupciją, taigi prisi
dėtų prie realaus savivaldos
augimo, padėtų į regionus pri
traukti daugiau investicijų.
PADĖTIS SVEIKATOS
APSAUGOS SISTEMOJE ABSURDIŠKA
Prezidentas Valdas Adam
kus šiuo metu susidariusią pa
dėtį sveikatos apsaugos siste
moje vadina absurdiška ir tei
gia, jog šiuo metu šioje srityje
būtinos radikalios reformos.
"N edelsiant reikia refor
muoti pačią reformą, kuri iki
šiol buvo grindžiama vien ad
ministraciniais metodais. Juk
pertvarka, turėjusi pagerinti
medicinos įstaigų darbą, tik
gerokai pablogino sveikatos
apsaugos kokybę, apsunkino
medicinos paslaugų prieina
mumą", - kalbėjo V. Adamkus,
antradienį Seime skaitydamas
metinį pranešimą.
Pasak prezidento, sveikatos
priežiūra brangiai kainuoja ir
valstybės galimybės finansuoti
visas paslaugas - ribotos, todėl
ir čia be konkurencijos ir pri
vačios iniciatyvos neišsiver
sime. Socialinė politika, V.
Adamkaus teigim u, taip pat
negali būti grindžiam a vien
pašalpom is. "Deja, kol kas
mūsų socialinė politika perne
lyg nukreipta į pinigines iš
mokas. Tačiau mažai rūpina
m asi, k aip p a d ė ti žm ogui

pasikeisti, kaip sustiprinti jo
savarankiškus gebėjimus pa
čiam spręsti problemas. Kar
tais susidaro įspūdis, kad poli
tikams net ir patogiau laikyti
žmones priklausomus nuo val
džios dalijamų pašalpų ir per
rinkimus vilioti rinkėjus paža
dais jas didinti", - kalbėjo V.
Adamkus.
Taip pat, pasak šalies vado
vo, būtina labiau išplėtoti socia
lines paslaugos - neįgaliųjų ir
senelių slaugą, vaikų priežiūrą,
rizikos grupių šeimų mokymus.
Rimtų pokyčių reikalauja ir
vaikų teisių apsaugos sistema,
nes šiuo metu labai daug vaikų
auga valdiškuose globos na
m uose, kuriuose jie taip ir
neišmoksta savarankiškai gy
venti. Per mažai dėmesio, V.
Adamkaus teigimu, skiriama
darbui su rizikos šeimomis,
neretai pagalbos griebiamasi tik
tuomet, kai vaikas jau nuken
čia. "Sena tiesa, kad visuome
nės požiūris į neįgaliuosius
rodo jos pilietinės ir moralinės
brandos lygį. Šiuos žmones
labai retai išvysi mūsų miestų
gatvėse, bibliotekose, koncertų
salėse. Lietuva akivaizdžiai
per mažai rūpinasi pritaikyti
aplinką neįgaliesiems. Taip la
bai daug praranda ir neįgalieji,
negalėdam i būti visaverčiai
savo valstybės piliečiai, ir visa
visuomenė, neišmokdama to
leran cijo s, pagalbos k itam
žmogui pamokų", - kalbėjo V.
Adamkus.
LIETUVA TURI TAPTI
REGIONINIO
BENDRADARBIAVIMO IR
TRAUKOS CENTRU
Prezidentas Valdas Adam
kus ragina išnaudoti istorinę
galimybę, taip pat - patogią
geografinę padėtį ir paversti
Lietuvą regioninio bendradar
biavimo ir traukos centru.
"Turime įtvirtinti Lietuvą
k a ip E u ro p o s S ąju n g o s ir
NATO valstybę, aktyvios poli
tikos ir tarpregioninio bendra
darbiavimo centrą", - Seime
skaitydamas m etinį praneši
mą sakė prezidentas Valdas
Adamkus.
Pasak prezidento, Lietuva
turi būti tvirta Vakarų demok
ratijos vertybių ir saugumo
plėtros advokatė, remianti Eu
ropos keliu siekiančias eiti vals
tybes, tolesnę Europos Sąjun
gos (ES) bei NATO plėtrą. Jis
taip pat teigė manąs, kad prag
matiškas ES dialogas su Rusi
ja "gali ir turi būti sėkmingas".
Pasak V.Adamkaus, labai svar
bu skatinti kaimyninės Kali
ningrado srities ekonominę ir
socialinę pažangą, padedant
Kaliningrado sričiai, o kartu ir visai Rusijai kuo sklandžiau
įsitraukti į europinius bendra
darbiavimo procesus.
Be to, anot šalies vadovo,
privalu dar daugiau dėmesio
skirti santykiams ir su kitais
artimiausiais kaimynais - Lat

vija, Lenkija, Baltarusija.
"Paradoksalu, kad Lietuva
sugebėjo įstoti į NATO ir Eu
ropos Sąjungą, bet per penkio
lika metų nepavyko išspręsti
kai kurių svarbių dvišalių klau
simų. Manau, kad Lietuvos ir
Latvijos santykiai neatitinka
vienintelių baltų tautų - lietu
vių ir latvių - lūkesčių. Mūsų
valstybės privalo ir turi gali
mybių kurti gerokai glaudes
nius partnerystės ryšius", sakė V.Adamkus. Pasak jo, įvykiai Lenkijoje
taip pat parodė, kad Lietuvą ir
jos kaimynę siejančios strate
ginės partnerystės laukia daug
žadanti ateitis, todėl svarbu
panaudoti šią patirtį regiono
labui. "Tai, ką sukūrėme plė
todami santykius su Lenkija, ir
tai, ką bandome kurti stiprin
dami ryšius su Ukraina, gali
būti sujungta į naujas tarpvals
ty b in io b e n d ra d a rb ia v im o
struktūras, kurios, manau, būtų
naudingos ir mums, ir Euro
pai", - teigė V. Adamkus.
Prezidentas pažymėjo, jog
svarbu daugiau dėmesio skirti
ir kaimyninei baltarusių tautai,
o kai reikia - ir ištiesti pagal
bos ranką. "Mums rūpi, kad
tvirta ir teisinga demokratinių
valstybių politika šios šalies
režimo atžvilgiu neigiamai ne
atsilieptų paprastiem s B al
tarusijos žmonėms. Raginčiau
aktyviai plėtoti mūsų viešąją
diplomatiją šioje kaimyninėje
valstybėje ir prisidėti skatinant
joje pilietinės visuomenės dai
gus", - kalbėjo V. Adamkus.
Prezidentas savo p irm a
jam e per šią kadenciją meti
niame pranešime taip pat pa
brėžė pareigą aktyviau ir nuo
sekliau rūpintis išeivija, valsty
bei finansuojant švietimo, kul
tūros, informacinius projektus,
kurie užsienio lietuvių bend
ruomenėms padėtų išsaugoti
lietuvybės dvasią ir perduoti ją
jaunimui. Tačiau, be to, šian
dien Lietuvos valstybė, anot V.
Adamkaus, turi imtis gerai ap
galvotos bendros emigracijos
politikos, reikalinga aiški ilga
laikė valstybės strategija emi
gracijos klausimams spręsti.
RAGINA KEISTI STUDIJŲ
IR MOKSLO
FINANSAVIMO PRINCIPUS
"Protų nutekėjimas", aukš
tojo mokslo kokybės proble
mos, nepakankamas dėmesys
lituanistikos studijoms, moks
lo pasiekimų sklaidai, suaugu
siųjų švietimui. Tai - aktualiau
sios švietimo problemos, ku
rias savo metiniame pranešime
įvardijo prezidentas Valdas
Adam kus. "Kad m okslas ir
stu d ijo s šia n d ie n deram ai
spartintų Lietuvos socialinę ir
ekonominę plėtrą, padėtų su
mažinti jos atsilikimą nuo Eu
ro p o s S ąju n g o s sen b u v ių ,
reikia esminių šios srities per
mainų", - pabrėžė prezidentas.
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KODĖL NEGALIMA SAKYTI TIESOS
APIE ARMIJĄ KRAJOVĄ?
Kovo 13 d. vakare TV3 pa
rodė dokumentinį filmą apie
Armiją Krajovą (AK) Lietu
voje. Lenkijos dienraščio Ga
zeta Wyborcza korespondentas
V ilniuje Ja ce k K om ar p a 
smerkė šį filmą kovo 14 ir 15
d. spaudoje. Kurstyta tautinė ir
valstybių nesantaika.
K odėl N epriklausom oje
demokratinėje Lietuvos Res
publikoje žmonės nebegali net
verkti AK nužudytų brolių,
seserų, tėvų? Kodėl užgaulio
jam as vienintelis m okslinin
kas, prieš dešimtmetį ir 6 me
tus apie AK Lietuvoje sudaręs
dvi knygas? Kodėl turi tylėti
pirmojo lietuviško dokumen
tinio filmo apie AK autorius?
Kodėl kartojami LKP CK or
gano “Raudonoji vėliava” epi
tetai ir šaukiamasi cenzūros?
G al todėl, kad Lietuvos
Respublikos Vyriausybė AK
nariams rengiasi padidinti pen
sijas. Po 10 AK paminklų Lie
tuvoje bus statomi nauji. Lietu
voje neseniai įregistruota AK
veteranų organizacija, juos
sveikino Lenkijos ir Lietuvos
prezidentai. Civilių Lietuvos
gyventojų etnocido vykdytojas
Z igm undas Sendzeliažas Lupaška Lenkijos yra apdo
vanotas ir nenorim a to akto
atšaukti. Daugelio AK narių
giminės dabar užima įtakingas

pareigas: Lenkijos senatorė yra
AK Vilniaus apygardos ko
mendanto A.Kšižanovskio V ilko duktė, net J. K om ar
bendrapavardis Vladislav Ko
mar 1943 m. buvo dvarų direk
torius, tarnavo naciams ir AK.
AK laiko save antihitleri
nės koalicijos dalyve: juos pri
ima į II-ojo pasaulinio karo ve
teranų sąjungą, gegužės 9 d. jie
norėtų dalyvauti iškilm ėse
Maskvoje, todėl dokumentai
apie AK kolaboravimą su na
ciais jiems nenaudingi. Lenki
ja dabar yra mūsų strateginė
partnerė, todėl savaitraščio
Veidas apžvalgininkas A ud
rius Bačiulis mano, kad “ši
p ro v o k a c ija n e a ts itik tin a i
įvykdyta iškart po prezidento
A.Kwasnewski vizito Lietu
voje ir Rusijos sprendimo nu
traukti Katynės žudynių tyri
m ą” . Išeitų, jo g būtina nu
traukti tik AK įvykdytų žudy
nių tyrim ą ir apie tai tylėti,
tiek išvykus Lenkijos ar Lie
tuvos atstovam s į L enkiją,
tiek jiem s atvykstant į Lietu
vą (o tai būna vos ne kas m ė
nesį).
Ar turi tylėti iki mirties visi
tie, kuriuos mušė, plėšė, terori
zavo, prievartavo Lenkijos AK
kariai, kuriems draudė viešai
lietuviškai kalbėti, kurių tikri
no pasus ir maldaknyges, kurių

gimines šaudė į nugarą arba
galvas daužė į sieną? O gal
geriau tai Lietuvai ir Lenkijai
be tarpininkų civilizuotai iš
siaiškinti? Ar tik Lenkija, pa
m inėjusi Varšuvos sukilimo
60-ąsias metines, gali pareika
lauti sąjungininkes atsiprašyti,
sum okėti kom pensacijas, o
Lietuva negali to daryti ir 85ųjų Vilniaus krašto okupacijos
m etinių proga? 2000 metais
dėl to į prezidentus A.Kwasnewski ir V.Adamkų kreipėsi
26 visuomeninės organizaci
jos, 2001 m. - 35 organizaci
jos, bet atsakymo iki šiol nega
vo.
Dar 1993 m. Lietuvos Res
publikos Vyriausybė sudarė
istorikų komisiją Armijos Krajovos veiklai Lietuvoje įvertin
ti. K om isija paskelbė, kad
“Lenkijos emigracinė vyriau
sybė ir jai pavaldi Armija Krajova nepripažino Vilniaus grį
žimo Lietuvai, ruošėsi ir vėl at
plėšti nuo Lietuvos, t.y. kėsi
nosi į Lietuvos teritorijos vien
tisumą [...(.Armijos Krajovos
partizanai rytų Lietuvoje taip
pat padarė nusikaltimų žmo
niškumui, įvairiais motyvais
yra terorizavę ir žudę niekuo
nekaltus civilius gyventojus,
daugiausia lietuvius” . Lietu
vos Respublikos Generalinė
prokuratūra 1999 m. nustatė,
kad “Armijos Krajovos parti
zanų daliniai, nepripažindami
Vilniaus krašto grąžinimo Lie
tuvai 1939 metais, vykdė Lie
tuvos gyventojų genocidą, t.y.

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXXXXVI
Kai kas iš “Sąjūdžio” va
dovų atvirai pripažįsta, kad bus
reikalinga “geležinė tvarka ir
drausmė” .
Mes įsitikinę, jog ruošiami
panašūs planai nepaiso to, kad
Lietuvoje nem ažai lietuvių,
rusų, lenkų, baltarusių, žydų,
karaimų ir kitų, blaiviai įverti
nančių Lietuvos praeitį, dabar
tį ir perspektyvas ir neįsivaiz-

1990-ųjų kovo 11-ąją aikštėje
prie Parlamento žmonės klauso
si transliacijos iš sesijos posė
džio.
ELTA foto archyvas

duojančių savo ateities ne Ta
rybų Sąjungoje be Tarybų val
džios, be socialinių ir politinių
garantijų, kurias ji užtikrina.
Suprasdami, kad socializ
mui ir Tarybų valdžiai Lietu
voje gresia mirtinas pavojus,
Komunistų partijos aktyvistų
grupė ir įvairių socializm o
pozicijas užimančių visuomeninių-politinių jėgų, judėjimų
ir formuočių atstovai š.m. rug
pjūčio 18 d. sudarė Komitetą
Tarybų valdžiai Lietuvoje gin
ti. Jo tikslai šie:
1. Suvienyti ir koordinuoti
respublikos visuomeninių bei
neformalių savaveiksmių or
ganizacijų, taip pat atskirų
žmonių pastangas ginant leni
ninius socializmo idealus var
dan tarybinės visuomenės at
naujinimo socialinio progreso,
lygybės ir teisingumo pagrin
du, siekiant užtikrinti realų res
publikos suverenumą, pagrįstą
SSKP platform os nacionali
niais klausimais projektu, tiks
lu apginti Lietuvos darbininkų,
valstiečių, inteligentijos, visų

gyventojų interesus.
2. Remti Lietuvos žengimą
socialinio ir ekonominio pro
greso keliu, Tarybų valdžios
pilnateisiškumą ir darbo kolek
tyvų savivaldą, stalinizmo ir
brežnevizmo palikimo įveiki
mą, administracinės-biurokratinės sistemos demontavimą.
3. Remti visų Lietuvos gy
ventojų nacionalinį atgimimą
tarpusavio pagarbos, pakantu
mo ir realaus lygiateisiškumo
pagrindais nepriklausomai nuo
tautybės, socialinės padėties ir
tikėjimo.
Tarybų valdžios Lietuvoje
g ynim o k o m iteta s k v ieč ia
visus respublikos darbo kolek
tyvus dar prieš LSSR Aukš
čiausiosios Tarybos 13 sesiją
(š.m. rugsėjo 5 d.) sušaukti
mitingus, kolektyvų susirinki
mus, partinių organizacijų su
sirinkimus SSKP CK pareiš
kimui paremti ir Tarybų val
džiai Lietuvoje ginti. Rezoliu
cijas ir nutarimus siųsti SSKP
CK, Lietuvos Komunistų par
tijos CK ir LSSR Aukščiausio-
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terorizavo, plėšė, žudė eilinius
lietuvių, žydų, rusų tautybės
Lietuvos gyventojus, tikėda
miesi, kad po Antrojo pasau
linio karo šie veiksmai padės
Lenkijai reokupuoti Vilniaus
kraštą” .
J. Komar suklaidino laik
raščio Gazeta Wyborcza skai
tytojus, Eltą, BNS ir jų prane
šimus išspausdinusius laikraš
čius. Dokumentiniame filme
kalbama ne apie visą Armiją
Krajovą (20 apygardų), o apie
Vilniaus apygardos 5 brigadą.
Knygoje “Armija Krajova Lie
tuvoje” (t. 1, p. 125, 131) dar
prieš dešimtmetį rašyta, kad
“patriotinė AK veikla teisėtoje
Lenkijos teritorijoje aprašyta
daugelyje lenkų istorikų darbų
ir dėl to mes nediskutuojame”.
Šių eilučių autorių J.Kom ar
skelbia garsėjančiu “nepalan
kum u lenkam s” . D augum a
lenkų dėl 1944 metų žudynių
yra niekuo dėti ir apie tai kaip
tik šio autoriaus keliskart buvo
informuota Lenkijos ambasa
da V ilniuje. N utylim a, kad
“Vilnijos” draugijos pirminin
kas atstovauja draugiją, vieni
jančią apie 2000 narių, rėmėjų
bei nuo AK nukentėjusius lie
tuvius. Jis Lietuvoje yra vie
nas žymiausią AK tyrinėtojų.
Visuomeninis AK teismas
įvyko ne “prieš kelis metus”,
o prieš keliolika metų (1993
m.). Šį teismą surengė ne da
bartinis “Vilnijos” draugijos
pirm ininkas (kaip paskelbta
laikraštyje Gazeta Wyborcza)

ar ši organizacija (kaip skelbė
Elta), o 14 organizacijų.
Lietuvos vietinę rinktinę
(LVR) sudarė ne vokiečiai, o
lietuvis generolas P.Plechavičius. Netiesa, kad “ 1943 me
tais kilo ‘dešimties dienų karas’
tarp AK ir lietuvių”. LVR įkur
ta 1944 m. vasario 16 d. ir nuo
kovo 11 d. iki gegužės 15 d.
stengėsi ginti Lietuvą nuo AK.
Viešųjų ryšių akcija, kai
Lenkų sąjungos Lietuvoje ir
kelių valdininkų nurodym u
“AK ir generolo P.Plechavičiaus kareiviai susitaikė” Pre
zidentūroje vyko ne “prieš ke
lis mėnesius”, o 2004 m. rug
sėjo 2 d. Šis renginys juridinės
galios neturi: dauguma LVR
karių, taryba ir prieš tai Kaune
vykusi konferencija mūšiuose
nedalyvavusiam kariūnui ne
buvo davusi tokių įgaliojimų.
Atleisti gali tik nuo AK nuken
tėję žmonės ir juos atstovau
jančios organizacijos, bet prieš
tai reikia jų atsiprašyti, atlygin
ti ir nebegudrauti.
Pirmajame filme apie AK
Lietuvoje yra tik du netikslu
mai: 1) trečdalį Vilniaus krašto
Lietuva atgavo ne pagal Molo
tov-Ribbentrop paktą, o pagal
1920 m. ir 1939 m. Lietuvos
ir R usijos sutartis; 2) etn i
nėse lietuvių ir Lietuvos vals
tybės žemėse AK nužudė iš
viso 4000 gyventojų. Liudinin
kų yra apie 50, todėl, atsižvel
giant į didelį susidomėjimą,
turėtų būti parodytas antrasis

sios Tarybos Prezidiumui.
Taip pat raginame mitinge,
kurį Socialistinė dirbančiųjų
federacija organizuoja š.m.
rugsėjo 3 d. 17.00 val. Kalnų
parke, asmeniškai dalyvaujant
pareikšti savo solidarumą su
SSKP CK pareiškimu.
Lietuvos žmonės! Susivie
nykime Tarybų valdžiai Lietu
voje ginti vardan mūsų šeimy
ninių židinių gerovės, bran
giosios Lietuvos klestėjimo!
1989.08.27. Tarybų valdžios
Lietuvoje gynimo komitetas.”
Ir kitos probolševikinės
organizacijos stengėsi de
monstruoti savo priešiškumą
lietu v ių tau tos n a cio n a li
niam atgimimui, Laisvės ir
Nepriklausomybės siekimui,
rodyti ištikimybę “vieningai
SSKP ir SSRS”. Iš tokių or
ganizacijų paminėtinos ypač
šios:
1. Vilniaus slavų bendrija.
Jos įkūrėjai ir vadovai: J.Voroncovas, N.Ivanova, I.Nadolinskaja ir kiti.
2. Rusių m oterų taryba.
Pirm ininkė - N.Kum šackaja
(Vilniaus “Spartos” gamykla).
3. Karo ir darbo veteranų
taryba. Pirmininko pavaduoto
jas - J.Smilgevičius.
4. Rusų mokyklų pedagogų
susivienijimas - klubas “Svet”.

Pirmininkė - G.Choroševskaja.
5. Rusų ir lenkų mokyklų
mokytojų asociacija. Pirminin
kas - A.Ruklinskis, Vilniaus
46-osios vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas.
6. Klaipėdos rusų bendrija
“Otečestvo”. Pirmininkė - T.
Lochionkina, Klaipėdos 2-os
vidurinės mokyklos mokytoja.
7. Socialinių teisių gynimo
komitetas “Otčizna” (Kaunas).
Pirm ininkas - V.Levingeris,
greitosios medicinos pagalbos
gydytojas.
8. Vilniaus miesto piliečių
kom itetas (V.Švedo įsteigto
Tarybų Lietuvos piliečių ko
miteto padalinys). Pirmininkė
- G.Menitarian, “Vilnios” ga
myklos darbuotoja.
9. Darbo žmonių socialis
tinė federacija. Pirmininkas G.Popovas.
Būta ir daugiau tokių orga
nizacijų, kurios stojo priešintis
lietuvių tautos atgimimo judė
jimui, Lietuvos valstybingumo
atkūrimui.
“Vieningos” SSKP ir SSRS
gynėjai daug vilčių dėjo, kaip
minėta anksčiau, į okupacinę
sovietinę kariuomenę, kurios
vadai visokeriopai rėmė anti
lietuviškąsias jėgas, buvo tarp
svarbiausių jų mitingų organi
zatorių ir dalyvių. (Bus daugiau)

(Nukelta į 6 psl.)
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VYTAUTUI KAMANTUI 75-ERI
Pokalbis su sukaktuvininku apie Lietuvių fondą
Vytautas Kamantas yra vie
nas iš tų žmonių, kuriuos pri
statyti labai sunku, o iš kitos
pusės - nelabai ir reikia. Gali
ma aiškiai tvirtinti - jis savo
darbais yra užsitikrinęs sau
prideramą vietą išeivijos žy
mūnų tarpe.
Vytautą mūsų tautiečiai la
biausiai pažįsta kaip didelį Lie
tuvių Bendruomenės ir Lietu
vių fondo veikėją (jis šiose or
ganizacijose buvo ar yra pasie
kęs aukščiausių pozicijų). Ta
čiau jį matėme ir kitoje lietu
viškoje veikloje - skautų, atei
tininkų, ALTo, BALFo bei kitų
vienetų narių ar veikėjų tarpe.
Vien tik išvardinti visus jo pa
sireiškimus reikėtų daug vie
tos. O kur jo tiesioginis užsi
ėmimas (Vytautas yra mecha
nikos inžinierius, šioje srityje
iki išėjimo pensijon ilgus de
šim tm ečius darbavęsis, p a 
siekdamas neeilinių įvertini
mų) bei kita veikla amerikiečių
tarpe (beje, Vytautas yra ir Ko
rėjos karo meto veteranas).
Visai neseniai (kovo 25 d.)
jis atšventė apvalesnę (75 me
tų) amžiaus sukaktį. Ta proga
jam pateikėme eilę klausimų,
daugiausia liečiančių Lietuvių
fondą, nes šiuo metu jo dėme
sys labiau sukoncentruotas šiai
didžiausiai Amerikos lietuvių
finansinei institucijai (kaip ži
nome, jis pernai vėl perėmė LF
Tarybos pirmininko pareigas).
- Per ilgus visuomeninės
veiklos dešimtmečius esate pa
sireiškęs daugelio organizacijų
veikloje. Kurią tos veiklos sritį
galėtumėte labiau išskirti, kuri

paliko ryškiausius pėdsakus
jūsų gyvenime? -pradžioje pa
klausėme Vytauto.
- Mano gyvenimui ir lietu
viškai veiklai pradžią ir p a 
grindus davė skautą ir atei
tininką organizacijos bei lietu
viškos gimnazijos (Sakiuose,
Lietuvoje ir Eichstaette, Vo
kietijoje). Ir ten išmoktu keliu
toliau ėjau per JAV Lietuvią
Bendruomenę ir Pasaulio Lie
tuvią Bendruomenę, per Lietuviąfondą ir PLB Fondą steng
damasis kasdien padaryti bent
po vieną skautišką gerą dar
beli lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje.
- Jus galima vadinti vienu
iš LF steigėjų. Ką galite pasa
kyti apie šios institucijos užuo
mazgą daugiau negu prieš 40
metų?
- Nėra tikslu mane vadinti
vienu iš steigėją, nes nedaly
vavau p irm u o se nuo 1960
metą žiem os iki 1961 metą
rudens LF steigimo darbuose,
kuriuos vykdė dr. Antanas Raz
ma su jo bendraminčiais. 1961
m. rugsėjo 2-3d.d. JA V LB
tarybos sesijoje aš buvau JAV
Lietuvią Bendruomenės tary
bos jauniausias amžiumi na
rys, prezidiumo sekretorius ir
rašiau sesijos protokolą. Toje
sesijoje dr. Algirdas Nasvytis
iš Clevelando kalbėjo apie jo
kelis metus planuotą ir visiškai
JA V LB ta ry b a i ir Centro
valdybai priklausanti bei jo s
tvarkomą “Geležini fo n d ą ”. Iš
Čikagos atvykęs “Milijoninio
fo n d o ” iniciatorius dr. Anta
nas Razma aiškino apie kitoki

(Atkelta iš 5 psl.)

paaiškėtų nemaža klausimų.

KODĖL NEGALIMA...
filmas šia tema. Atsižvelgiant į
J.Komaro pasiūlymus, bus pa
kviesti ir LVR kariai (Algiman
tas Lisauskas įėjo ir į AK visuo
meninio teismo vertintojų ko
misiją).
Liudijimus “Vilnijos” drau
gijai prašome siųsti šiuo adresu:
Jakšto 9, Vilnius, 2600.
Buvę AK nariai atsisakė
duoti teisingus parodymus Pro
kuratūrai - slepia kunigo Amb
raziejaus Jakavonio, aštuonių
LVR karių prie Turgelių, kitų
AK aukų kapus ir nenori filme
dalyvauti. Siūlosi tik pogrindi
nio Vilniaus lenkų “universite
to” dėstytojas J.Volkonovskis,
rašęs, kad 1939 m. lietuviai
“okupavo” savo ilgaamžę isto
rinę sostinę Vilnių ir jo apy
linkes, kuriose 3000 metų gyve
no baltai ir kurios 1000 metų
priklausė Lietuvos valstybei.
1995 m. Vilniuje, Mažųjų
brolių bernardinų vienuolyne
rastas AK Vilniaus apygardos
archyvas, kurio kopijos dova
notos Lenkijai. Jeigu ji išdrįstų
šį archyvą išspausdinti, lenkams

VISUOMENINIO
ARMIJOS KRAJOVOS
TEISMO VERTINTOJŲ
KOMISIJOS
SPRENDIMAS
Visuomeninis teismas 1993
m. spalio 8 dieną Vilniuje, Mo
kytojų manuose (Vilniaus g. 39)
viešai nagrinėjo Lenkijos Res
publikos Vyriausybei Emigraci
joje pavaldžios (struktūros) Armijos Krajovos (AK) veiklą
Lietuvos teritorijoje.
Visuomeninė vertintojų ko
misija, kurią sudaro: 1) Petras
Miškinis (Lietuvos Demokratų
partija), 2) Irena Ignatavičienė
(Lietuvos Žalioji partija), 3)
Evaldas Gečiauskas (Lietuvių
Tautininkų sąjunga), 4) Alek
sandras Juška (Druskininkų są
jūdžio skyrius), 5) Rimantas
Matulis (Lietuvos Kultūros fon
das), 6) Petras Cidzikas (Mažo
sios Lietuvos Taryba), 7) Kęstu
tis Labanauskas (Lietuvos Kul
tūros fondas), 8) Zenona Bru
žienė (Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos Vilniaus
skyrius), 9) Justinas Aleksand
ravičius (Lietuvos Piliečių Char-

Illinois universiteto Čikagoje direktorius dr. Robert L. Reid ir PLB fondo pirmininkas Vytautas Kamantas pasirašo Lituanistikos katedros steigimo sutartį 1981 m. lapkričio 20 d.
P. Maletos nuotr.

jo organizuojam ą ir p a čią
aukotoją tvarkomą, savaran
kišką ir plačią išeivijos veiklą
remianti fondą šalia Lietuvią
Bendruomenės. LB tarybai ir
man labai patiko dr. Razmos
demokratiški steigiamo fondo
veiklos principai, aš entuzias
tingai pritariau jo idėjoms, už
ja s pasisakiau ir mes nuo to
laiko tapome artimi bendra
darbiai. Pusm ečiui praėjus,
1962 kovo 14 d., Lietuvią fo n 
das buvo inkorporuotas “Li
thuanian Foundation” vardu
Illinois valstijoje kaip sava
rankiška ir narią-aukotoją
tvarkom a pelno nesiekianti
korporacija, kurios pagrindi
nis tikslas yra lietuvybės išlai
kymas.
- Kas iš tos Jūsų ilgalaikės
veiklos LF labiausiai išliko iki
šių dienų?
- Aktyviai telkiau lėšas Lie-

tuvią fondui, dalyvavau LF
narią m etiniuose suvažiavi
muose ir būdavau ją prezidiu
m uose sekretorium i, vėliau
pirmininku, dirbau Kontrolės
komisijose, Tarybos komisijo
se, esu tarybos narys nuo 1971
metą. Išliko tas pats entuziaz
mas praktiškai kasdien dirbti
ir rūpintis lietuvybės išlaikymo
fin a n sa v im u , kuriuo m ane
užkrėtė ir man pavyzdžiu per
tuos visus metus yra dr. Anta
nas Razma. Yra ir 15 milijoną
dol. kapitalas suaukotas dos
nią 7,300 lietuvią, jau uždirbęs
ir išdalinęs apie 12.5 mil. dol.
(iskaitant ir vienkartinę 1.3
mil. dol. paramą atsikūrusiai
Lietuvai).
- Jau bent keli metai girdi
me ir skaitome žinias arba net
ir stipresnius pasisakymus LF
vadovybės adresu, kuriuos pa
beria Lietuvių Bendruomenės

veikėjai. Kaip Jūs tuos užmeti
mus vertinate?
- Vieni iš ją yra pasilikę
seni ir neužmiršti norai visiš
kai kontroliuoti Lietuvią fondą
ir j i laikyti kaip JAV LB iždą,
kaip JAV LB padalini, panašiai
kaip savo laiku buvo norėta
turėti tą “G eležini fo n d ą ”,
tvarkomą tik LB vadovybią.
Kiti pasisakymai kartais skam
ba kaip pikto pavydo balsai,
kad LF steigėjams ir direkto
riams sekėsi sparčiai auginti
fondo kapitalą ir kad LF na
riai pa sitiki savo išrinktais
direktoriais. Noriu pastebėti,
kad nei vienas LF direktorius
negauname jokio atlyginimo ir
dažnai patys apsimokame vi
sokias išlaidas. A š asmeniškai
nesu p ra šęs nei gavęs bet
kokio atlyginimo už mano ke
lionės ar kitas L F išlaidas

tija), 10) Jonas Srėbalius (Vil
niaus Žemaičių Pavieto Mar
šalka), 11) Algimantas Lisaus
kas (Nepriklausomybės partija),
12) Algirdas Kancleris (Lietu
vos Konsultacinis seimas), 13)
Elvyra Valiukaitė (Lietuvos
žmogaus teisių gynimo asocia
cijos koordinacinė taryba), 14)
Alfonsas Vaitkevičius, išklausė
liudytojų ir susipažino su raštiš
kais parodymais, archyvine do
kumentacija, kita audio ir video
medžiaga iš AK veikimo vietų
- Dubingių, Krūminių, Turge
lių, Butrimonių, Dieveniškių,
Armoniškių, Pelesos, Mūro Aš
menos ir t.t. Atsižvelgdama į
šioje medžiagoje pateiktus fak
tus apie AK vykdytus nusikalti
mus (taikių gyventojų gąsdini
mas, mušimas, kankinimas, mo
terų žaginimas, turto prievartavi
mas, neteisėtas turto pasisavini
mas) ir žudynes, kurios dažnai
buvo vykdomos ypatingai žiau
riai, taip pat į tai, kad AK netei
sėtai veikė Lietuvos (o ne Len
kijos) teritorijoje, kad visi šie nu
sikaltimai buvo daromi be teis
mo ir dažniausiai jie būdavo nu
kreipti į niekuo nenusikaltusius
gyventojus, kurių didžiausia

kaltė ta, kad jie buvo lietuviai.
Atsižvelgdama į dokumen
tuose minimus faktus apie AK
bendradarbiavim ą su okupa
cine vokiečių vadovybe Lietu
voje ir aukščiau išdėstytas ap
linkybes, visuomeninė vertin
tojų komisija
Konstatuoja:
Armija Krajova neteisėtai
veikė svetimos valstybės - Lie
tuvos - teritorijoje, kurioje įvyk
dė daug sunkių kriminalinių nu
sikaltimų, Visuotinės žmogaus
teisių deklaracijos traktuojamų
kaip etnocidas lietuvių tautos
atžvilgiu (etninis teritorijos valy
mas nuo lietuvių tautybės gy
ventojų).
Tuo pagrindu
Visuomeninė vertintojų ko
misija siūlo:
1. LR Seimui priimti nuta
rimą, kuriuo būtų draudžiama
Armijos Krajovos - kaip etnocido vykdytojos lietuvių tautos at
žvilgiu - visokeriopas veiklos
propagavimas masinėse infor
macijos priemonėse, paminklų
statymas LR teritorijoje bei nu
matyta atsakomybė už šio nuta
rimo nevykdymą.
2. Bandymus registruoti AK

veteranų organizacijas ir jų veik
los ženklus laikyti genocido pro
pagavimu ir pareikalauti juos
nutraukti. LR Teisingumo mi
nisterijai ir savivaldybėms nere
gistruoti AK veiklą propaguo
jančių organizacijų bei nutraukti
tokių organizacijų (jei jų yra)
veiklą.
3. Genocido tyrimo centrui
kruopščiai ištirti Visuomeni
niam teismui pateiktą bei papil
dytą (kitą) medžiagą apie AK
veikimą Lietuvoje, o Generali
nei prokuratūrai - ištirti konkre
čius AK nusikaltimus ir jų kalti
ninkus patraukti baudžiamojon
atsakomybėn.
Viešo AK visuomeninio teis
mo vertintojų komisija perduo
da visą turimą medžiagą apie
AK nusikaltimus Lietuvoje LR
Seimui, Represijų Lietuvoje ty
rimo centrui, LR Generalinei
prokuratūrai, Valstybinei derybų
su Lenkija delegacijai, Vyriau
sybinei komisijai AK veiklai
Lietuvoje tirti bei LR Teisingu
mo ministerijai. Visuomeninė
vertintojų komisija apgailestau
ja, kad AK veiksmai Lietuvoje
stipriai pakenkė lietuvių ir lenkų
tautų santykiams.

(Nukelta į 11 psl.)

DIRVA • 2005 m. balandžio 19 d.

7

ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
LOS

ANGELES,

CLEVELAND,

CA

OH

VELYKINIS KONCERTAS
KALIFORNIJOJE

PAVASARIS
CLEVELANDE

Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos choro velykinis kon
certas įvyko kovo mėn. 13-tą
dieną, sekmadienį. Koncerto
program a susidėjo iš dviejų
dalių. Pirmąją dalį atliko var
gonų maestro Virginijus Bar
kauskas, pasižymėjęs savo reči
taliais New York’o Lincoln Cen
ter, Alice Tulle Hall, katedroje
Washington DC, Marijos kated
roje San Francisco. Virginijus ne
pirmą kartą dalyvauja Sv. Ka
zimiero parapijos choro koncer
tuose. Anksčiau girdėjome jo
akompanavimą solistams ir cho
rui; šį kartą jis parodė ir antrąją
savo medalio pusę - vargonų so
lo, pradėjęs koncertą su J.S.
Bach Preliudu ir Fuga Eb-ma
jor. Po gražiai nuskambėjusio
Preliudo, pilnoje didybėje iškilo
turtingai suregistruota gran
diozinė Fuga. Grojime įspūdin
gai reiškėsi Bach fugoms cha
rakteringa, melodingų frazių su
pinta pynė.
Toliau - dviejų Prancūzijoje
gimusių vargonininkų-kompozitorių muzika: Louis Vierne
ištrauka iš trečios suitos op. 54
ir Charles Tournemire “Victime
Paschali” choralo improvizaci
ja. Abu kompozitoriai gimė tais
pačiais metais, beveik dviem
šimtmečiams praėjus po Bach
išpuoselėto baroko. Abudu buvo
vėlesniųjų amžių epochos muzi
kos atstovai. Vargonų meno mo
kėsi pas to meto žymųjį vargonų
virtuozą-kompozitorių Charles
Widor (1845-1937) Widor daug
dėmesio kreipė į klaviatūros
techniką. Vierne ir Tournemire
ją paveldėjo iš savo mokytojo ir
efektingai naudojo savo ko
mpozicijose. Virginijaus Bar
kausko sugrota abiejų kompozi
torių muzika pasižymėjo vir
tuozišku grojimu, orkestriniu
tembru, dekoratyviai puošni
įvairioje tekstūroje su spalvin
gais “staccato” pasažais ir galin
gu, dramatiškai skambančiu fi
nalu. Publika, sužavėta Barkaus
ko virtuoziškumu, sukėlė jam
audringas avacijas, kurių metu
net kelis kartus jis turėjo pasiro
dyti vargonų balkone.
Po trumpos pertraukos buvo
antroji koncerto dalis: ištraukos
iš Verdi “Requiem” ir Rossini
arija Inflam m atur iš “Stabat

Žiemai vis nepasiduodant
sulaukėm e puikių renginių
mūsų mieste. Kovo 20 d., sek
madienį, Dievo Motinos pa
rapijos patalpose Clevelando
Skautija surengė 50-ją Kaziu
ko mugę.
Neringos ir Pilėnų tuntai
šauniai atžygiavo mugės salėn.
Juos sveikino klebonas vs kun.
Gediminas Kijauskas, SJ. Tun
tai atsiliepė garsiu - Vis bu
džiu! Lietuvos Garbės konsulė
ps Ingrida Bublienė sveikin
dama įteikė abiem tuntams su
įrašu tortą. Šiem et Kaziuko
m ugės atid a ry m o k a sp in ą
p e rk irp o s. Z en o n as D učmanas, vienas iš pirmųjų Clevelando skautybės kūrėjų.
Mugės stalus dabino vir
tinės riestainių, širdelės, gry
beliai, sūriai, gausūs medžio
d irb in iai, įvairūs audiniai,
piešiniai ir kt. gėrybės. Skau
tai vyčiai sutelkė kalną loteri
jos uždėlių (dovanų) ir platino
sieksniais jos bilietus.
Parapijos svetainėje visų
laukė skanūs pietūs ir stalas su
tortais. Pavalgę grįžome didžiojon salėn. Ten stebėjome

C H IC A G O ,

IL

Sekmadienį, gegužes 8 d.,
3 v.p.p. Šventojo Vardo ka
tedroje Čikagoje vyks lietuviš
kos ekum enines pam aldos,
skirtos karo aukų ir visų dėl Lie
tuvos nepriklausomybės nuken
tėjusių atminimui. Dalyvaus lie
tuvių visuomenės organizacijos,
institucijos ir parapijos.
Visas organizacijas prašo
me prisidėti ir remti šių pamaldų
organizavimą, su vėliavomis
dalyvauti liturgijos procesijoje

S.Z. Dučmanas lydimas tuntininkų s. V.Rubinski ir vs R. Belzinsko ėjo kirpti mugės atidarymo kaspiną.
G.Juškėno nuotr.

Mater”. Solistų partijas atliko
Los Angeles Operos choro da
lyviai: Laura Grimm - sopranas,
Adrian Rainer - mezzosopranas, Franc Brightbill - tenoras
ir Louis Lebherz - Los Angeles
Operos principinis bosas nuo
1987 iki 2002 metų. Vargonais
akomponavo Virginijus Bar
kauskas, dirigavo Sv. Kazimie
ro parapijos vargonininkas Vik
toras Ralys. Kiekvienais metais,
pagal galimybę, maestro paren
ka vis naujus solistus. Koncer
tas paliko malonų ir šiltą jausmą.
Solistai ir solistės gerąsias savo
balsų ypatybes sumaniai nau
dojo kvartetų, trio ir duetų an
sambliuose, choras pasigėrėtinai
atliko jam skirtas oratorijoje da
lis, o bendrame giedojime su
solistais lanksčiai derinosi,
atidžiai sekdamas solistų di
namiką. Koncerto pabaigai Rossini Inflammatur arija iš
“Stabat Mater”. Stiprus sopra
nas Laura Grimm su choru ir
vargonais laisvai įveikė arijos
sunkiąsias vietas, kurių fortissi
mo visus nustebino savo grožiu
ir jėga. Paskutiniesiems vargonų
akordams nuaidėjus, publika at
sistojimu ir ilgais aplodismen
tais dėkojo atlikėjams už gražų
velykines gavėnios koncertą.
Bažnyčia buvo beveik pilna
žmonių. “Akivaizdu, jog tokio
pobūdžio koncertai reikalingi ne
vien tik muzikos sirgaliams, bet
ir kiekvienam eiliniam pilie
čiui. Kad ir ką kalbėtumėm,
publika yra svarbi koncertų da
lis. Bendraudami dalinamės tuo
ką turime geriausio; auginame
vieni kitus - muzikai klausyto
jus, klausytojai koncertus.” Cita
ta iš Lietuvoje leidžiamo žurna
lo “M uzikos barai” tinka ir
mums išeivijoje.
Vytautas Zelenis
atstovaujant visą lietuvių vi
suomenę. Visus chorus prašo
me sutartinai dalyvauti bendro
mis giesmėmis.
Sią Atminimo ir maldos
dieną paskirkime ypatingai pa
garbai, dalyvaukime šiose pa
maldose ir paraginkime kiekvie
ną lietuvį šią datą paženklinti de
ramu susikaupimu. Daugiau in
formacijos Amerikos Lietuvių
Taryboje tel. 773-735-6677,
faks. 773-735-3946 ar el.paštu:
AltCenter@aol.com

SUNNY

H IL L S ,

FL

ATSISVEIKINIMAS
SU PRELATU
LEONARDU MUSTEIKIU
Kovo 30 d. 10 val. ryto Šv.
Teresės bažnyčioje gedulingų
šv. Mišių aukoj jungėmės su
laidotuvių rimtimi Lietuvoje,
kur tą pat dieną Salakuose bu
vo laidojamas prel. Leonardas
Musteikis. Gimė 1911 m. rug
pjūčio 16 d., m irė Vilniuje
2005 m. kovo 28 - antrą Ve
lykų dieną.
Pilnutėlėje bažnyčioje kar
tu su lietuviais dalyvavo ame
rikiečiai, lenkai, vengrai ir kitų
tautų žm onės, kurie velionį
pažino, gerbė ir mylėjo kaip
savą. Sv. M išias atnašavo
parap. klebonas prel. Francis
Szczykutowicz anglų kalba,
p aly d im as kun. Izid o riau s
Gedvilos, ir kun. Antoni Bury.
Dvi tradicines laidotuvių gies
m es giedojo visa bažnyčia
angliškai, o mišių dalis lietu
vių choras lietuviškai. Solo S.
Sližio “Ave Maria” atliko E.
Z ebertav ičien ė lietu v išk ai,
duetu Andrew L. Webber “Pie
Jesu” lotyniškai A. Bagužienė
ir O. Adomaitienė, choras Ce
sar Frank “Panis Angelicus” lotyniškai. Visą muzikinę dalį
surikiavo m ūsų talentingoji
vadovė Genovaitė Beleckienė,
ir vargonais visiems pritarė.
Visi trys dvasiškiai išsakė
savo m intis ir išgyvenim us
bendraujant su kun. Leonar
du. K lebonas su pastebim u
jauduliu ir ašara akyse prisi
minė velionio nuoširdų atsi
davimą kunigystei. Nors kun.
Leonardas 1985 m. atvyko į
Sunny Hills kaip pensininkas,
bet visus 17 metų buvo nepa
mainomas klebono pavaduo
tojas, nuoširdus kolega, pa
dėjėjas. Išvykdamas įvairiais
reikalais klebonas buvo tikras,
kad grįžęs ras parapiją gerame
stovyje. G aliausiai prim inė,
kad visi mes čia esame pasi
traukę nuo komunizmo grės
mės, tačiau kunigą Leonardą
tėvynė šaukė, ir 2002 metais
išvyko į Lietuvą. Ten praleido
trejetą savo paskutinių gyve
nimo metų. Kartais rimtų ligų
kankinamas, buvo nuoširdžiai
globojamas savo artimos gi
minės dr. Julijos Musteikytės

Neringos t. skaučių vaidinimą,
pritarėm jų dainoms.
P ab aig ai sk au tai vy čiai
pravedė jų loterijos traukimus.
Laim ėtojų šypsenos rodė jų
džiaugsmą laimikiais.
M ugė tapo u žbaigta v i
siems rate giedant tradicinę Ateina naktis. Ir vėl mes lauk
sime 2006 metų Kaziuko mu
gės.
JURGINĖS PADANGĖJE
Pastaruoju metu Clevelando srityje buvo vykdoma Bado
derlius rinkliava. Sutelktos
lėšos yra paskirstomos mieste
veikiantiems šalpos centrams
- maistui pirkti bei betarpiai
dalinti maistą vargšams. Per
nai Šv. Jurgio parapijos šalpos
centras gavo arti 100 dėžių
maisto ir 14,000 dol. vargšams
maistui pirkti.
Balandžio pirm ą sekm a
dienį Jurginėje pradėtas 2006
metų M išių tvarkaraštis. Pa
vieniai asmens arba organiza
cijos, kurie norėtų pasirinkti
ypatingas datas Mišioms, yra
skatinami dabar tai atlikti.
Balandžio 3 d. Šv. Jurgio
parapija šventė tradicinį Atve
lykį. Po Mišių atskubėję salėn
radome mūsų šeimininkių ga
mintais valgiais apkrautą stalą.
Klebonas kun. Juozas Bace
vičius perskaitęs maldą, pa
šlakstė velykines vaišes. Po
žiemos pūgų sulaukėme saulė
to sekmadienio, nors ir nesu
laukėme didelės minios sve
čių. Ačiū parapijos šeiminin
kėms už puikius patiekalus ir
mieliems bičiuliams atvykusiems į mūsų Atvelykį.
Balandžio 4 d. 7:00 v.v. Šv.
Jurgio parapijos klebonas kun.
Ju o zas B a c e v ič iu s aukojo
Mišias už šeštadienį mirusio
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus
II sielą. Gerardas Juškėnas

Kun. Leonardas Musteikis

ir jos vyro Leono. Savą tė
viškės bažnyčią Salakuose
stipriai rėmė ir gausiai apdo
vanojo.
Klebonas palaikė ryšius su
kun. Leonardo giminaičiais ir
visas žinias sekm adieniais
lietuviškose pamaldose mums
perduodavo.
Kun. Izidorius Gedvila nu
pasakojo savo ilgas nuotykin
gas keliones į šiaurę su kun.
Leonardu, apsilankydami savo
ankstesnėse buveinėse: vienas
M ontanoje, kitas - Nebraskoje.
Kun. A ntoni Bury p risi
minė prel. Leonardo operinį
balsą ir jo įvairius pam oky
mus, kartais net sutramdydamas.
Čia likę pasigendame kuni
go L eonardo draugiškum o,

vaišingumo, jo sidabrinio bal
so skambesio, ypač gegužinėse
pamaldose. Meilė dainai jį ly
dėjo visą gyvenimą. Menasi,
kai m ūsų choro gretose jau
stovi tėvas Leonardas, pasi
ruošęs su savo solo “Kur tas
šaltinėlis?
Išsiskirstydami pokalbiuo
se džiaugėmės turėdami savą
šventovę, kur sekmadieniais
lietuviškai meldžiamės ir gie
dame, salėje laisvai repetuoja m , k o n c e rtu o ja m , šv e n 
čiame šventes ir iš viso dar
niai sutariame su kitataučiais,
nežiūrint kas jie bebūtų, ame
rikiečiai, lenkai, airiai - visi
sutelpam e ir jaučiam ės ly 
giateisiais įvairiuose parapi
jos renginiuose bei organiza
cijose.
Ona Adomaitienė

LIETUVIU 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
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Seimas savo priimtoje rezoliucijoje išreiškė užuo
jautą ir solidarumą lenkų tautai, mininčiai 65-ąsias Katynės žu
dynių metines. Už tokią europarlamentaro Vytauto Landsber
gio inicijuotą ir opozicijos pirm ininko Andriaus Kubiliaus
pateiktą rezoliuciją balsavo 74 Seimo nariai, niekas nebuvo
prieš, 1 parlamentaras susilaikė. Rezoliucijoje Lietuvos Vy
riausybė raginama išsirūpinti Katynėje ir kitose SSRS vietovėse
1940 m. balandžio-gegužės m ėnesiais nužudytų Lenkijos
kariškių sąrašus. Tikimasi, kad tai padės įsitikinti, ar tarp jų
buvo į nelaisvę paimtų lietuvių arba dabartinių Lietuvos piliečių
giminių.
Seimas savo dokumente pakvietė Lietuvos piliečius, kurie
gali turėti liudijamųjų žinių apie Katynės žudynes, talkinti per
Lietuvos teisėsaugai arba tiesiogiai Lenkijos tautos atminties
institutui, nusprendusiam pradėti savarankišką bylos tyrimą.
A. Kubilius paragino Seimą priimti rezoliuciją protestuo
jant, kad Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra nutraukė
šio karinio nusikaltimo tyrimą, kvalifikavusi jį kaip civilinį
nusikaltimą, kuriam taikoma senatis, ir neatskleidusi net dauge
lio nužudytųjų palaidojimo vietos.
ELTA prim ena, kad, kovo 22 d. pažymėdamas Katynės
nusikaltim o 65-ąsias m etines, L enkijos Seim as pagerbė
niekšiškai nužudytų lenkų karo belaisvių atminimą. Dalyvau
jant aukų artimųjų atstovams parlamentarai priėmė nutarimą,
kuriame pabrėžiama, jog Seimas laukia, kad rusų tauta ir Rusi
jos valdžia “galutinai pripažintų lenkų belaisvių žudynes geno
cidu”.
Lenkijos Seimas taip pat laukia, kad būtų išaiškintos visos
Katynės nusikaltimo aplinkybės ir nurodytos vietos, kur palai
dota daugybė nužudytų belaisvių, kurių kapų iki šiol nepavyko
surasti. Kaip pažymima nutarime, turi būti viešai paskelbtos
visų nusikaltėlių pavardės. Lenkijos Seimas pareiškė apgailes
taująs dėl to, kad Rusijos generalinė prokuratūra nutraukė
Katynės nusikaltimo tyrimą. “Laukiame, kad Rusija perduotų
visus dokumentus, surinktus atliekant tyrimą” , - pabrėžiama
nutarime. Stalino ir aukščiausios SSRS valdžios įsakymu Katynės miške, Tverėje, Charkove ir kitose vietose buvo nužudyti
22 tūkstančiai lenkų kariškių.
Lietuvos generaliniame konsulate Sankt Peterburge tarp
tautinėje konferencijoje buvo aptariami Baltijos šalių ir Rusi
jos santykiai ir bendradarbiavimo perspektyvos praėjus metams
po Europos Sąjungos ir NATO plėtros. Konferencijoje dalyva
vo politikai, diplomatai, politologai, verslininkai ir žurnalistai
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Rusijos. Dalyvauti renginyje
buvo pakviesti Lietuvos Seimo vicepirmininkas Gintaras Ste
ponavičius, Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių de
partamento direktorius Eitvydas Bajarūnas, generalinis kon
sulas Sankt Peterburge Edvardas Borisovas, Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ats
tovai. K onferencijoje dalyvavo NATO inform acinio biuro
M askvoje vadovė Isabelle Francois, Europos Komisijos dele
gacijos Rusijoje vadovas Marc Franco, Latvijos, Estijos, Rusi
jos parlamentarai, Kaliningrado srities Dūmos nariai, užsie
nio diplomatai, Rusijos prezidento ir Sankt Peterburgo admi
nistracijų, tarptautinių santykių institutų ir strateginių tyrimų
centrų atstovai. Konferenciją organizavo Sankt Peterburgo in
tegracinių tyrimų ir projektų centras, Sankt Peterburgo Balti
jos klubas, informacinė agentūra “Regnum” , Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos generaliniai konsulatai Sankt Peterburge, Kon
rado Adenauerio fondo Sankt Peterburgo atstovybė, NATO
informacinis biuras Maskvoje bei Siaurės Vakarų Rusijos ir
Lietuvos verslo klubas.
Lietuvos ministrų kabinetas nutarė iš rezervo skirti 296 tūkst.
litų Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-mečio minėjimui. Kultūros
ministerijai skirta 101 tūkst. litų, iš jų 70 tūkst. litų - Vytauto Urba
navičiaus dokumentiniam videofilmui "Pabėgimas" ir Rimanto Ši
linio trumpametražiam istoriniam-dokumentiniam filmui "Lietu
va Antrojo pasaulinio karo liepsnose - kino ir fotodokumentai"
sukurti. Krašto apsaugos ministerijai - 8 tūkst. litų 1941 metų birželio
22-28 dienos sukilėlių sąrašams parengti ir 10 tūkst. litų - lietuvių
ir lenkų karo veteranų išvykai į Žalgirio mūšio vietą Stenbarką
Lenkijos Respublikoje surengti. Užsienio reikalų ministerijai skir
ta lėšų 16-osios lietuviškosios divizijos ir Vilniaus geto kovoto
jams veteranams, gyvenantiems Izraelyje, pagerbti. Vyriausybė iš
savo rezervo fondo paskyrė lėšų Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui, Lietuvos istorijos institutui, tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti sekretoriatui. Pagėgių savivaldybei skirta 87
tūkst. litų buvusios Pagėgių koncentracijos stovyklos (Buchenval
do filialo OFLAGER-53) memorialiniam kompleksui sutvarkyti.

NATO valstybių užsienio reikalų ministrų suvažiavimo balandžio 20-21 dienomis plakatas Vilniuje,
kuris iškabintas Lietuvos miestuose ir visose NATO valstybėse.
NATO nuotr.

LIETUVA RUOŠIASI PRIIMTI ĮTAKINGIAUSIUS
PASAULIO DIPLOMATUS
V ilnius, balandžio 14 d.
(LGĮTIC). Vilniuje, per nefor
m alų NATO šalių užsienio
reikalų m inistrų susitikim ą,
vyks bene didžiausia nuo ne
priklausomybės atkūrimo sau
gumo užtikrinimo operacija.
Lietuvos specialiosioms tarny
boms teks užtikrinti NATO va
dovo, visų Aljanso šalių, Rusi
jos ir Ukrainos užsienio reika
lų ministrų bei jų vadovaujamų
delegacijų saugumą.
Planuojama, kad į ministrų
susitikimą, taip pat NATO ir
Rusijos tarybos bei NATO ir
U krainos posėdžius atvyks
maždaug 500 įvairių valstybių
delegacijų narių ir antra tiek
žu rnalistų iš užsienio. B a
landžio 20-21 dienomis vyk
siantys susitikimai bus vienas
d idžiausių nepriklausom os
Lietuvos istorijoje renginių
tiek aukštų pareigūnų skaičiu
mi, tiek pasaulio žiniasklaidos
dėmesiu.
Užsienio reikalų ministeri
jos Saugumo politikos depar
tamento ambasadorius ypatin
giems pavedimams Darius De
gutis Eltai sakė, kad į Vilnių
turėtų atvykti NATO generali
nis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer, JAV valstybės sekre
torė Condoleezza Rice, Vokie
tijos ir Prancūzijos užsienio
reikalų ministrai Joschka Fi
scher ir Michell Barnier.
Vilniuje taip pat laukiama
Europos Sąjungos aukštojo
įgaliotinio Bendrajai užsienio
ir saugum o politikai Javier
Solana, kitų NATO valstybių
u ž sie n io re ik a lų m in istrų ,
Rusijos ir Ukrainos diplomati
jos vadovų Sergeja Lavrov ir
Boris Tarasiuk, NATO karinės
ir politinės vadovybės. Iš viso
į susitikimus turėtų atvykti 30
delegacijų.
“Šiomis dienomis informa
cija tikslinama, bet turėtų at-

vykti visi aukščiausi pareigū
nai. Kol kas neaišku tik dėl
Didžiosios Britanijos užsienio
reikalų ministro Jack Straw,
nes gegužės 5 dieną britai rinks
parlam entą. Vietoj m inistro
gali atvykti jo pavaduotojas”,
- sakė D. Degutis.
Ministrų susitikimas vyks
viešbutyje “Reval Hotel Lietu
va” , netoliese esančiame “Fo
rum Palace” bus įkurtas tarp
tautinis spaudos centras. Vil
niaus rotušėje ketinam a su
rengti oficialų priėmimą sve
čiam s. Prezidentūroje vyks
ministrų darbo pietūs ir atskiri
susitikimai su šalies vadovu
Valdu Adamkumi. Pareigūnų
sutuoktiniams numatoma su
rengti atskirą kultūrinę prog
ramą - ekskursiją po Vilnių ir
išvyką į Trakus.
Vilniuje NATO šalių mi
nistrai ketina gvildenti aktua
lias saugumo politikos temas,
Aljanso ateities iššūkius, aptar
ti vykstančias NATO operaci
jas Balkanuose, Afganistane ir
Irake, santykius su šalim is
partnerėmis.
Balandžio 20-osios vakarą
num atom a surengti darbinę
vakarienę, kurioje dalyvaus tik
m inistrai. Tokie susitikim ai
dažnai vyksta Europos Sąjun
goje, tačiau NATO bus rengia
mas pirmą kartą per pastaruo
sius kelerius metus.
Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos Saugumo politikos
d ep artam en to d ire k to riau s
Kęstučio Jankausko, per šią
vakarienę bus diskutuojam a
svarbiausiais strateginiais poli
tiniais klausimais, aptariama
transatlantinių santykių ateitis.
A ntroji rengin io diena
bus gerokai intensyvesnė, mat
vyks NATO ir Rusijos tarybos
bei NATO ir Ukrainos komisi
jos susitikimai, taip pat - Al
janso šalių ministrų darbiniai

pietūs. B. Tarasiukas yra pa
skelbęs, kad per NATO ir
Ukrainos komisijos posėdį gali
būti patvirtintas šios šalies in
tegracijos į Aljansą planas.
Svečių saugumu rūpinsis
Vadovybės apsaugos departa
mentas ir atvykstančių minist
rų reprezentuojamų valstybių
atitinkamos struktūros. Anot
direktoriaus Raimundo Kairio,
renginio metu bus saugomi 33
asmenys. Kai kurie iš jų keti
na atsivežti savo apsaugos dar
buotojus, kiti pasitikės Lietu
vos pareigūnais.
Ruošiantis vienam didžiau
sių tarptautinių forumų, kada
nors surengtų Lietuvoje, nuo
lat konsultuojamasi su kolego
m is NATO valstybėse, net
viešbučiai svečiams parenka
mi padedant saugumo užtikri
nimo specialistams. Saugumą
turėtų užtikrinti ir keli sraigtas
parniai, skraidysiantys virš
miesto.
R. Kairys Eltai pripažino,
kad per kitos savaitės susitiki
mus vyks bene didžiausia Lie
tuvos istorijoje saugumo už
tikrinimo operacija, nes juose
dalyvaus tiek aukštų pareigūnų
delegacijų, kiek mūsų šalyje
dar nėra buvę. Panašaus mas
to saugumo buvo imtasi per
1997 m etų rugsėjį įvykusią
vienuolikos Vidurio ir Rytų
Europos valstybių prezidentų
konferenciją.
Vien saugumui užtikrinti
buvo numatyta maždaug pusė
lėšų, kurias Vyriausybė skyrė
iš rezervo fondo neformaliam
NATO užsienio reikalų m i
nistrų susitikimui surengti. Iš
viso tam buvo skirta 5,9 mln.
litų.
Balandžio 19-22 dienomis
bus ribojamas automobilių eis
mas Vilniaus senam iestyje,
dešiniajame Neries krante ir
Oro uosto teritorijoje.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė
LX

NESKRIAUSKITE MAŽUTĖLIŲ

Greg Priddy, radijo programos “Tėvynės Garsai” garso inžinierius ir pranešėjas anglų kalba,
atostogų metu dviračiu užvažiavo į Sandia Crest kalno viršūnę, New Mexico, 10,678.000 pėdų
aukštyje.
Jean Priddy nuotr.

VIII-OJI DAINŲ ŠVENTĖ
Dainų šventės ruošos darbai šuoliais juda į priekį. Sėk-

mingai veikia internetinė dainų
šventės svetainė, kurios adre-

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. Skelbim ų, 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 2005 m.gegužės
1 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.
M ieli, ilgam ečiai D irvos skaitytojai, rėm ėjai ir
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
n um 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, bendrom is jėgom is, per ilgesnį laiką, gal
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai
Pavardė ir v ardas
Nr. ir gatvė
M iestas___________Valstybė______________Zip ___
Tel. num eris
Jei siū lote D irvą sių sti su sip ažin im u i, įrašyk ite
siūlomojo adresą:
Pavardė ir v ardas
Nr. ir gatvė
M iestas___________Valstybė______________Zip ___

sas w w w .d a in u sv e n te .o rg ,
pradėjo registruotis chorai,
svetainėje jau patalpintos kai
kurios šventės repertuaro dai
nos.
Pirmasis vienetas, užsire
g istrav ę s į V III-ą ją D ainų
šventę - “Atsiliepk daina” buvo
grupė “Sodžius” iš West Hart
ford Connecticut valstijos, ku
rio vadovė yra Raimonda Jalinskienė. Meno vadovės R.
Kliorienės duotomis žiniomis,
iki balandžio 1 dienos jau buvo
užsiregistravusių 12 chorų. Kas
labai džiugina rengėjus, nes nuo
registracijos greitumo priklau
sys tolimesnis planavimas. Vie
ni chorų vadovai registruojasi
per internetinę svetainę kiti
siunčia registracijos anketas
paštu. Visi būdai yra priimtini
ir visos registracijos pasiekia
meno vadovę.
Užsiregistravę iki balandžio
mėnesio 1 dienos yra choras
“Daina” iš Jupiter, Floridos,
vadovė Renata Armalaitė, cho
ras “Rambynas” iš Omaha, NE,
vadovas Algimantas Totilas,
choras “Exultate” iš Clevelando, OH, vadovė Rita Kliorienė,
choras “Laisvė” iš Law ren
ceville, NJ, vadovė Ilona Babinskienė, vaikų choras “Atža
lynas” (įsisteigė kaip Filadelfi
jos “Laisvės” choristų vaiku
čių choras) vadovė Raimonda
Rukšienė, Detroito LB mišrus
choras, iš Hanford Canton, MI,
vadovas Rimas Kasputis, Palai
minto Jurgio Matulaičio Misi
jos vaikų choras “Vyturys” iš
Lemont, IL, vadovas Darius
Polikaitis, Sv. Andriejaus pa
rapijos choras, iš New Britain,
CT, vadovė Geraldine GanzerSiniutė, choras “Putinas” iš
Rochester, NY, vadovas Rai
mundas Obalis, choras “Lietu
vos Vyčiai” iš Čikagos, IL, va
dovas Faustas Strolia ir Lietu
vių meno ansamblis “Dainava”
iš Čikagos, IL, vadovas Darius
Polikaitis.
Nijolė Benotienė

Visas gyvenim as - vien
pasikartojimai. Vėl pavasaris.
Vėl autobuse. Prasideda ke
lionių istorijos. Gal, mielieji
mano, reikia pagalvoti apie
“rožinio” pabaigą? Kam “vary
ti” antrą ratą? Vėl ruduo, Kalė
dos, Naujieji m etai... Bet šian
dien - pavasaris. Dar neatsis
veikinsiu. Gal r u d e n į. Melan
cholija, geltoni miškai, išskren
da paukščiai.
Turbūt rudenį sustosiu. Ne
berašysiu. Taip jaučiu.
Taigi - vėl autobuse. Riedu
į savo girią. Įlipa mano sena
pažįstama mokytoja - elgetėlė.
Vėl tyliai sako: “Gal galite
sušelpti” . Susitikome kaip
senos pažįstam os, pajuoka
vome, daviau porą litų, elgetėlė
atsisėdo priekyje, ant pirmos
sėdynės, skaičiuoja pinigėlius.
Įlipa solidus provincijos
valdininkas. Truputį apšiuręs.
Truputį įkaušęs. Labai garsiai
perka bilietą, labai garsiai sako:
- Ko čia atsisėdai? Čia mano
vieta. Eik į galą, - elgetėlė greit
pašoka ir, nė žodžio netarusi,
šmurkšteli į galą.
- Ar jūs tą vietą nusipirkote?
- klausiu, sukilus visiems ne
apykantos jausmams.
- Kas čia dar tokia kranksi?
- atsuko savo stambų veidą
(taip noriu parašyti “snukį” teatleidžia man Dievas). - Pri
sėdo skarmalių. Darbą dirbkit.
V ažinėjasi.
Nieko nebeatsakiau. Atėjau
į protą. Visi keleiviai tyli. Visi
kaimo žmonės bijo “valdiškų
namų”. Kaip nebijos.
Ir prisiminiau Tėvą Stanis
lovą. Rodos, “Kranto” laidoje
kalbėdamas apie vienuolį, su
laužiusį celibatą, gyvenantį
Amerikoje, jis pasakė ir tokius
žodžius: “Neskriausk mažutė
l i ų . “Keisti žodžiai. Juk tas
vienuolis nieko nenuskriaudė.
Sukūrė šeimą. Yra laimingas.
Tėvas Stanislovas nieko neaiš
kino. O gal ir negalėjo aiškinti.
Tik “mielasis, neskriausk ma
ž u tė l ių .”
Mažutėliai niekada negalės
išvažiuoti į “amerikas”, nemo
kės jų vaikai groti pianinu, ne
simokys Australijoje ar Kalifor
nijoje; jiems bus nesuprantama,
kodėl kai kas lygina Vatikaną
su KGB, jie nesupras net to, ką
kunigas skaito iš Senojo Testa
mento - kas tie levitai, kara
liai, kas per stebuklai vyko tais
laikais, kodėl šventi šeimos vy
rai galėjo gulėti su vergėmis ir
nenusidėti. O ir nebūtina jiems
suprasti. “Tegul jie gieda kal
nus” . - dar pasakė Tėvas Sta
nislovas. O aš pridedu: tegul jie
eina kas mėnesį išpažinties ir
vėl daro tas pačias “dideles”
savo nuodėmes, tegu jie tiki į
savo netobulą, nuodėmingą,

dažnai klystančią Bažnyčią, te
gul jie garbina savo Popiežių
Joną Paulių, nes šį kartą jiems
pasisekė (nežinau, kaip praėju
siais kartais) - šis žmogus nusi
pelnęs garbinimo. Viskas taip
paprasta: kaip žmogus iš kūno
ir Dvasios, taip ir Bažnyčia Žmogiškoji ir Dieviškoji. Ir nie
ko čia nepadarysi. Reformuok
nereformavęs - tie “reformato
riai” , žiūrėk, jau patys karū
nuoti, o rankos apmaustytos
žiedais su briliantais.
“Tegul jie gieda kalnus” .
Žiūrėjau į seną L. Tolstojų, o gal
Mikelandželą primenantį žmo
gų, jutau jo vienatvę, išmintį,
Dvasios gilybę, galvojau: “Nie
kas nežino, kokius klystkelius,
nuodėmes, kovas Tau, Tėve, te
ko praeiti”.
Norėčiau pabūti šalia. Pasi
kalbėti tyliai spragsint ugniai
žiemos vakarą. Jau keleri metai
apie tai vis pagalvoju. Nedrįstu
trukdyti. Tai gal ir nelemta.
Atvažiavau. Įeinu į seną vir
tuvėlę. Sėdi mano “šeiminin
kai” liūdni, galvas panarinę.
Mano šeimininkėlė, maža var
go bitelė, pradeda verkti ir pasa
kotis bėdas. Sūnus rajone jau
keleri metai be darbo (lentpjūvę
uždarė), marčią irgi atleido iš
telefonisčių pareigų - nauja
technika, žmonių nebereikia.
Užtenka vienos. Vaikai dar mo
kosi. Du. O varge! Ir čia parbirbia jauniausias sūnus, sen
bernis, iš miško su “drundalietu” - “zapuku”. Ne vienas. Su
draugu. Įkaušę, kaip visada.
Kaip kasdien. Taip bus iki
mirties. Vėl buteliukas ant sta
lo. Ir tęsiasi gyvenimas. Verda
bulvės. Garuoja. Butelis senka.
Čirška žuvelės. Tuoj vėl uždirbs
“zapukas” - reikia dar buteliu
k o . Ir tęsiasi gyvenimas.
Ir d a r . Seimininko ir dvie
jų kaimynų bendra kumelė dar
bininkė nudvėsė. O reikia mėš
lą vežti, bulves s o d in ti.K ą
daryti? Pinigų nėra. Varge, var
ge, varge.
Šuo Sargis irgi nudvėsė. Čia
tai ne bėda. Atsiras kitas. Ir dar:
Pucas - duoneliautojas dingo.
Dar buvo sniegai. Išėjo ir ne
beparėjo. Gal vilkai sudraskė?
Gal paklydo? Pasibaigė Puco
vargai. G a i la . Juk pavasaris.
Galėtų šildytis saulutėje.
Gaila, kad žmogui neužten
ka vien saulės. O jos, šią pirmą
kaime dieną, - kiek nori. Švyti
viskas, gyvena, keliasi, žydi.
Turškiasi antys ežere, kregždės
vėl statosi būstą, genys kala tą
pačią p u š į .
Tik “mažutėliai” kaip že
mužę pardavę - nebėr kume
l ė s . Kas padės bulves paso
din ti? O be b u lv elės - ne
gyvenimas. Taigi. Belieka tik
atsidusti, ir tiek.
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TRISPALVĘ - Į MUZIEJŲ?
Dr. Juozas Parnarauskas
Savarankiška, laisva valsty
bė turi savo vėliavą, himną, ka
riuomenę, pinigus, pašto ženk
lus. V ėliavą, kaip valstybės
simbolį, turėjo Egiptas, Asirija, Graikija, Roma ir kt. senovės
valstybės. Tačiau tada vėliavos
reikšmė ir paskirtis buvo k i
tokia negu mūsų dienų valsty
bėse. Viduramžiais stambūs
feodalai, karvedžiai, pirklių
gildijos, miestai ir kt. turėjo sa
vas vėliavas. Lietuvoje Radvi
los, Goštautai, Sapiegos, Pa
cai, Chodkevičiai ir kiti didikai,
turėję iki tūkstančio karių ka
riuomenės, mūšiuose dalyvau
davo su savo vėliavomis.
Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaik šty stėje (LD K ) vienos
bendros vėliavos nebuvo. Taip
buvo ir to meto Vakarų valsty
bėse: atskirų valdų kunigaikš
čiai (feodalai) turėjo savas
vėliavas.
Lietuva, 120 metų (1795
1915) buvusi carinės Rusijos
okupuota, neturėjo jokio valsty
binio savarankiškumo. Buvo
uždrausta naudoti ir LDK laikų
vėliavas.
Pirmasis pasaulinis karas
suardė A ustrijos-V engrijos,
Rusijos ir kitas imperijas. Išsi
vadavusios iš okupacinio jun
go, valstybės, tarp jų - ir Lietu
va, kūrė savarankiškas nepri
klausomas valstybes.
Be ginčų buvo priimti Algirdaičių ir Gediminaičių dinastijų
ženklai - dvigubas kryžius ir
Gedimino stulpai. Sukurti vė
liavą sekėsi sunkiau. 1917 m.
buvo sukurta vėliava iš dviejų
spalvų: žalios ir raudonos. 1918
m. Žm uidzinavičius pasiūlė
įterpti trečią spalvą - geltoną.
G eltonos, žalios ir rau
donos spalvų vėliava (Trispal
vė) tautos buvo palankiai pri
imta, pamilta, branginama; tapo
tautiškum o, patriotiškum o,
meilės Lietuvai ugdymo sim
boliu ir raiška. 1926 m. K. Gri-

niaus Vyriausybei paleidus iš
kalėjimo komunistuojančiuo
sius, šie ėmė plaikstytis raudo
nais skudurais, traukti gatvėse
Internacionalą, užpuldinėti pat
riotus studentus, karininkus ir
kt. Tada Trispalvė tapo patrio
tinių tautos jėgų susitelkimo
simboliu prieš bolševikinio per
versmo rengėjus. Perversmui
pavykus, Lietuva į sovietinį
narvą būtų patekusi beveik
dvidešimčia metų a n k s č ia u .
Per 87 metus nuo jos sukū
rimo Trispalvei teko sava jos
naikinimo ir atgimimo istorija.
1919 m. sausio 1 d. Trispalvė
pirmą kartą garbingai suple
vėsavo Gedimino bokšte. Neil
gam. Dėl didžiųjų valstybių
nemeilės mažosioms Trispalvė
dvidešim čiai m etų dingo iš
Gedimino bokšto. 1939 m. la
bai didele Lietuvai kaina Tri
spalvė vėl suplevėsavo Gedimi
no bokšte. 1940 m. birželio pa
baigoje Trispalvė buvo u ž 
drausta, paniekinta. Bet ji per
du dešimtmečius dorų patriotų
mokytojų pastangomis įskiepi
jo mūsų tautos jaunajai kartai
meilę Tėvynei, išugdė patrio
tus, kurie drąsiai pakėlė ginklą
prieš 60 kartų didesnę “p a
baisą”, įleidusią nagus į Rytų
Europą, dalį A z i jo s . Nesu
laukė lietuvių masinio stojimo
į okupanto kariuomenę. Kūrėsi
LAF, VLIK, LLA, LLKS ir ki
tos organizacijos, kurių narių
širdyse buvo gyva Trispalvė,
kaip Laisvės žiburėlis, kaip
amuletas. Buvusi partizanė J.Ž.
- Liepsna šių eilučių autoriui
pasakojo, kad politiniai kali
niai iš spalvotų siūlų pasidary
davo mažytę Trispalvę ir įsisiū
davo į drabužių pam ušalą.
Mano tėvo byloje KGB, kaip
vieną iš “svarių įkalčių”, įrašė
rastą popieriaus lapelį su gel
tonos, žalios ir raudonos spalvų
deriniu. Partizanai priesaiką
priim davo bučiuodam i Tri-

VYRESNIEJI SUKŪRĖ, O
JAUNESNIEJI BAIGIA PRARASTI
Kaip vyko Britanijos lietuvių visuomeninio turto naikinimas

Kazys Barėnas
VI.
Kol laikraštis buvo leidžia
mas Londone, tai tautiečiai ra
šydavo jam iš lietuviškos parei
gos, be jokio atlyginimo.
Kitoje Europos lietuvio ži
nioje suminėta, kad jo metinės
iš prenum eratorių gaunamos
pajamos sumažėjo 3.100 svarų.
Valdybos nutarim u jau nuo
1991 m. lapkričio 1 d. laikraštis
yra V. Dargio, o administracija
ir ekspedicija LNB žinioje ir
atsakomybėje.
1993 m. balandžio 15 d. Eu
ropos lietuvio Nr. 14 išspaus
dintame DBLS pirm. J. Alkio

pranešime būsimajam suvažia
vimui rašoma, kad tas laikraštis
dabar spausdinamas Lietuvoje
ir kad V. Dargis ir jo padėjėjai
atlieka didelį darbą, siekdami
apimti visas lietuviškas bend
ruomenes Europoje, taip pat
rasti dalį skaitytojų Lietuvoje.
Uždavinys - iki ateinančio ru
dens padaryti laikraštį ekono
miniu požiūriu savarankišką.
Mes, rašoma, linkime mūsų
darbuotojams Vilniuje sėkmės,
žinodami, kad Europos lietuvio
subsidijavimas ateityje mums
bus neįmanomas.

1989-ųjų rugpjūčio 23 d., septintą valandą vakare, trijų šalių žmonės stojo į Baltijos kelią. Nuo
Gedimino pilies ir Katedros Vilniuje, per Rygą iki Talino, tylos ir susikaupimo momentui rankomis
susijungė gal net dviejų milijonų žmonių grandinė. Buvome nenugalima rankų ir širdžių užtvanka
prieš raudonąjį tvaną, stovėjome ryžtingame ir taikiame Baltijos kelyje į Nepriklausomybę.
K. Jakubausko nuotr.

spalvę. Nors už Trispalvės lai
kymą okupantas bausdavo Si
biro katorga, bet ne vienas pat
riotas ją išlaikė paslėpęs. Kai
blogio imperijos pamatai ėmė
griūti, lietuviai prie A. Micke
vičiaus paminklo, Arkikatedros
aikštėje, Vingio parke drąsiai
viešai ėmė reikšti Laisvės troš
kimą, suvilnijo Trispalvių jū 
ra...
Daugelio akyse sutvisko
džiaugsmo ašaros - taip mielos,
širdžiai brangios Trispalvės,
jaunystės laisvoje Lietuvoje
dienas primenančios s p a lv o s .
Net okupanto satrapai nedrį
so 1940 m. Trispalvę visiškai
panaikinti - pakeitė vieną spal
vą, išdėstymą. Sovietmečiu iš
ugdyti kai kurie dabartiniai is
torikai yra linkę Lietuvos isto
rijos grūduose ieškoti pelų.
Svietimo m inisterija leidžia
mokyklose naudoti vadovėlį,
kurio autorius partizanus ir par
tizaninį karą suvokia tik kad
“partizanai šaudė mažus vai
kus”. Kito vadovėlio autoriai
partizaninį karą suvokia tik
kaip “vyrų nenorą eiti į sovietų
armiją”, o partizanų kovos tiks-

las - tai “kova su kolaboran
tais”. Dvyliktokams Lietuvos
rezistencija pateikta t i k . pus
trečio puslapio rėmuose! Ar ga
lima kaltinti jaunimą, kad jie
nesilanko patriotinėse sueigo
se!? Ką sėjam, tokį ir derlių
gaunam.
Ko nepadarė su Trispalve
okupantas, tą ryžosi padaryti
vienas liberalas. Parengė įstaty
mo projektą, k a i p . “išgelbėti”
gyventojus nuo Trispalvės kėli
mo valstybinių švenčių metu.
Liberalizmą dabartinis Tarptau
tinių žodžių žodynas taip nusa
ko: kitų pažiūrų toleravimas,
beprincipiškumas (TŽŽ, P.616
617). Tyliai, be Tautos atsiklausimo, 2002 m. balandžio
18 d. pateikė Seimui priimti
įstatymą ir šitaip “išlaisvinti”
žmones nuo Trispalvės kėlimo
valstybinių švenčių metu! Va
dinasi, Trispalvės reikšmė Tau
tą patriotiškai, tautiškai ugdy
ti, gerbti žuvusiuosius už Tri
spalvę išbraukiama, Trispalvė
suniekinama. Be tautos balso!
Mat į istoriją patenka ir kūrėjai,
ir naikintojai! Tautos patriotai
- Sibiro ledynuose, Lietuvos

žvyrduobėse, Tuskulėnų par
k e . Jie nepakils ginti Trispal
vės, kuri vedė juos į kovą už
Laisvę.
Dabar valdžioje tie, kurie ir
sovietmečiu neblogai ar net la
bai gerai gyveno.
Mokyklose tautiniai, patrio
tiniai būreliai - retenybė. Tele
vizijos kanalai užpildyti smur
to, sekso filmais. Siuolaikiškumas peršamas kaip kosmopolitiškumas, tai yra žmogus pasaulio pilietis: be savo tautos,
be savo kalbos - “kur geriau ten tėvynė” . Pratinimas kelti
Trispalvę - tai pareigos Lietu
vos piliečiui priminimas šiuo
metu nykstančio tautiškumo
akivaizdoje. Daug ko gyvenime
tenka mokyti, taikyti tam tikrą
prievartą, sakykim, versti jau
nimą mokytis, tinginį - dirbti.
Todėl Trispalvės kėlimas - tam
tikra piliečio pareiga, todėl
privalu reikalauti. Juk tikslas valstybingum o stiprinim as.
Perdėtas liberalizmas veda į
anarchiją. Tik trečdalis tada
buvusių Seimo salėje parla
m entarų Trispalvės nuverti-

LNB suvažiavimą aprašy
damas 1993 m. gegužės 13 d.
laikraščio numeryje 17, S. Kas
paras mini tos bendrovės pirm.
V. O’Brien pranešimą, kuriame
jis nurodė, kad nei Lietuvių na
mai, nei Sodyba neduoda tiek
pelno, kiek pageidaujama. Tai
Europos lietuvis nuo 1993 m.
gruodžio 31 d. turi atsistoti ant
savo kojų, nes LNB negalės jo
remti. Gali prireikti pakelti pre
numeratą. S. Kasparas Europos
lietuvio 1993 m. spalio 16-23
d. Nr. 41 rašė, kad tas laikraštis
visada buvo nuostolingas, bet
jo laidoti negalima, nes tada pa
sidarytume dykumos gyvento
jai. Tai jis turi būti finansuoja
mas, ir būtina pakelti prenume
ratą iki 40-45 svarų.
Prenumerata ir pakeliama
iki 40 svarų, kaip rašoma 1993
m. gruodžio 25-31 d. Europos

lietuvio Nr. 51. Nemanyta, kad
reikės ją kelti, bet Vilniuje lei
džiant kai kas išeina brangiau,
o laikraštį leisti reikia. Vokieti
joje jis kainuos 100 DM, JAV
60 dol., Lietuvoje 200 litų.
1994 m. kovo 26-balandžio
1 d. Nr. 13 paskelbtame prane
šime suvažiavimui DBLS pirm.
J. Alkis rašo: Europos lietuvis
dabar yra spausdinamas Lietu
voje, Vilniuje. Reikia pripažin
ti, kad Europos lietuvis padarė
didelę pažangą savo turiniu,
išvaizda, padidėjo puslapių
skaičius. Praeityje stengėmės jį
remti lėšomis, kad savaitraščio
kaina būtų prieinama visiems.
Deja, šiais metais buvome pri
versti gerokai padidinti prenu
meratos mokestį, kas šiek tiek
sukėlė skaitytojų nepasitenki
nimą. Bet reikia pasakyti, kad
tik maža jų dalis atsisakė Eu-

ropos lietuvio, ir tai gal daugiau
iš principo ar politiniais sumeti
mais. Reikia tikėtis, kad jie su
sipras ir sugrįš į Europos lietu
vį skaitytojų gretas. Atsimin
kime, kad Britanijos lietuvis ar
Europos lietuvis yra mūsų Są
jungos pasiekimas, mūsų pir
mųjų veikėjų kūdikis, mūsų lie
tuviškos veiklos ir gyvenimo
pažiba bei palydovas. Mes gali
me juo tik pasididžiuoti.”
Balandžio 16-17 metiniame
suvažiavime, kaip 1994 m. ba
landžio 30-gegužės 6 d. Nr. 18
J. Bliūdžius sakė, kad DBLS
nepajėgs toliau remti Europos
lietuvio leidimo, tai reikia jį su
stabdyti ir savo reikalams leisti
biuletenį. Be kita ko, Juozas
Bliūdžius buvo Škotijos lietu
vių pirmininkas. J. Alkis paaiš
kino, kad jis ir toliau bus lei
džiamas Vilniuje. (Bus daugiau)

(Nukelta į 11 psl.)
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VYTAUTUI KAMANTUI...

RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽES 7 d., šeštadienį 6:30 v.r. Dievo Motinos parapijos
salėje įvyks solistės Nidos Grigalavičiūtės koncertas. Rengia
Ateities klubas.
GEGUŽĖS 8 d. 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv.Jurgio
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 14 d., šeštadienį: Š. Amerikos lietuvių 2005-tų
metų plaukimo pirmenybės John Carrol universiteto baseine,
University Heights, Ohio. Rengia LSK Žaibo plaukimo sekci
ja. Informuoja Algirdas Bielskus, tel: 440-833-0545; arba Pily
pas Taraška, tel. 440-944-7743; ar 440-478-8539 (cell); E-mail:
ptaraska@yahoo.com
GEGUŽĖS 30 d. 8:30 v.r. Prisiminimo dienos (Memorial Day)
apeigos, Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo veteranų 613asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 19 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio
parapijos salėje.
RUGPJŪČIO 14 d., sekmadienį 12 val., Lietuvių klubo tradicinis
pokylis Amerikos italų vietovėje, 29717 Euclid Ave, Wickliffe, OH.
RUGSĖJO 11 d.
urgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą,
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite
šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com
©
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(telefoną, paštą), nors gyve
nu apie 200 m ylią nuo Lemonto, į kurį dažnai važiuo
ju. Ir vieni, ir kiti stipresni p a 
sisakymai visada buvo, yra ir
bus visoje lietuviškoje veik
loje, ne tik LF, todėl nors ir
nem alonu ju o s girdėti, bet
reikia priim ti kaip netobulos
visuom enės išraišką. Aišku,
būna ir tei-singos kritikos, į
kurią krei-piame rimtą dėmesį
ir pamažu reikalus pataisome.
L F direktoriai atsakome LF
nariams, ne kitą organizaciją
veikėjams.
- Šiandien LF yra pagrin
dinis šaltinis, kuris “maitina”
ne tik LB, bet ir kitas organiza
cijas, ypatingai jaunimo Švie
timo bei kitokią, ne tik jauni
mo, visą kultūrinę bei visuo
meninę veiklą. Vis girdisi dau
giau balsų, kad jau pabodo kai
kurių LB vadovų daromi prie
kaištai LF adresu. Kaip Jums
šis klausimas atrodo?
- Taip, yra fa k ta s , kad
didžiausią LF paramą gauna
Lietuvią Bendruomenės pro
jektai (švietimas, kultūra, ki
tokia veikla). Mes visada dėko
jam e ir teigiamai įvertiname
kiekvieną LF narią auką pini
gais, turtu ar palikimais. Todėl
ja u daugiau negu dešimtmetis
kai yra keista girdėti spaudoje
ir suvažiavim uose visokius
išsigalvotus p riekaištus LF
adresu, gal nepagalvojant, kad
tie p r ie k a išta i yra visiem s
tiems tūkstančiams LF narią
kurie atidavė tuos milijonus
sunkiai uždirbtą pinigą lietu
vybės išlaikymui. Liūdniausia,
kad tie priekaištai kartais atei
na iš tą, kurie patys neaukojo
arba tik minimumą paaukojo.
- 2005-ji yra paskelbti LF
naujų narių verbavimo metais.
Ko Jūs tikitės ir siekiate iš to
kio vajaus?

Solistės Nidos Grigalavičiūtės
ir

Romos Bandzienės fortepijono

KONCERTAS
2005 m. gegužės 7 d., šeštadienį, 6:30 v.v.
Dievo Motinos parapijos auditorijoje
18022 Neff Road - Cleveland, Ohio

Bilietų kainos: 15 dol. ir 10 dol.
Bilietus galima įsigyti parapijoje po mišių,
arba paskambinus M. Mikonienei: (216) 531-2190

RENGIA CLEVELANDO ATEITININKAI

- Tikimės, kad atsiras p a 
kankamai naują narią, ypač iš
naujai atvykusiąją į JAV gy
venti, kurie pakeis apie 3,300
LF narią, iškeliavusius į Amži
nybę. Siekiame, kad į LF ateitą
naują, jauną, pajėgią lietuvią,
norinčią ir galinčią tęsti p a 
grindinį LF tikslą -finansiškai
remti lietuvybės išlaikymą.
- Balandžio 30 d. yra šaukia
mas metinis LF narių suvažia
vimas Lemonte. Koks būtų Jūsų
linkėjimas jo dalyviams?
- Pirm iausia, ramiai iš
klausyti pranešimus, kultūrin
gai dalyvauti diskusijose dėl
pranešimą, išrinkti geriausius
ir pasiruošusius dirbti kandi
datus į LF tarybą, bei pateikti
savo siūlym us geresnei L F
ateičiai.
Antra, iš anksto gerai susi
pažinti su LF įstatą pakeitimo
projektu ir už j į balsuoti. LF
įstatą keitimo klausimu dis
kusijos ja u vyksta trys metai,
tobulybei niekada nebus galo,
užtenka dėl žodžią ir kablelią
ginčytis ir siekti iš LF, kad jis
būtą JAV LB padalinys. LF
įstatą komisija ir LF taryba
g e ra n o rišk a i ir k o le g iška i
priėm ė daugiau negu šimtą
(100) viso kią p a ta isą , p a 
keitimą ir papildymą, kuriuos
p e r aštuonis mėnesius siūlė
JAV LB K V pirmininkė ir jos
patarėjai. Dalinai, bet ne pil
nai, pritarta tik keliems liku
siems pasiūlymams.
- Ir pabaigai - kokią ateitį
pram ato te LF? Ką reik ė tų
mums daryti, kad jis gyvuotų
šimtą ar daugiau metų?
—Tikiu, kad LF toliau augs
per ateinančius dešimtmečius
ir gyvuos šim tą ar daugiau
metą. Lietuvią imigracija į JAV
ja u gyvuoja antrą šimtmetį.
Pavyzdžiui ir mano gyvenama
jam e Grand Rapids, Michigan,
m ie ste p r a ė ju s ia is m eta is
šventėme lietuvią Sv. Petro ir
Povilo parapijos šimto metą
sukaktį. Lietuvią fondui turime
surasti naują narią iš mūsą
vaiką, v a ik a ičią ir n a u ja i
atvykusiąją lietuvią šeimą tar
po, nes jie bus LF ateitis —dar
bininkai ir lietuvybės išlaikyto
jai.
Dėkodami LF tarybos pir
m ininkui, ju b ilia tu i V. Kam antui už šias prasm ingas
mintis, linkime jam kuo svei
kiausių ir laimingų metų, kar
tu tikim e kad jo prasm inga
lietuviška veikla galim ai il
giau tęsis.
Edvardas Sulaitis
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TRISPALVĘ...
nimą patvirtino.
2004 m. liepos 8 d. seimūnams pakišamas kitas projek
tas - tegu Trispalvė pasilieka
žmonių nuožiūrai - kelti ją ar
nekelti savo kieme, o valstybinę
vėliavą sukurti raudoną. Ir vėl
tautos nuomonė - niekis. Dalis
istorikų, nutolusių nuo tautos
vertybių puoselėjim o, prisi
skaičiusių ne Lietuvos draugų
rašytų kronikų, analų, kosmo
politiškai sumanė, kad Lietuvai
būtina... raudona vėliava. Ta
čiau jausdami, kad tauta bus
prieš, nutarė raudonąją pamažu
įvedinėti, visuomenę pratinti:
pirm iausia pakabinti Seime,
paskui - prezidentūroje, vėliau
- k i t u r . Jei kas mėgins prieš
tarauti, atsakymas vienas: taip
reikalauja Europos Sąjunga.
NEPAGARBA LIETUVOS
HIMNUI
Dabar šita skraiste dangsto
ma bet kokia mūsų valdžios
kvailystė, nesugebėjimas, žiop
l u m a s . ES nerangiai mūsų
valdžiai tapo atpirkimo ožiu.
Savo nesugebėjim am s p ri
pažinti trūksta sąžinės, valios,
todėl dangstomasi ES. Nesi
ryžo panaikinti Trispalvę oku
pantas, kolaborantai, tai vienu
mostu, slapta nuo tautos padarė
savi, seimūnai.
Koks galėtų b ūti antras
liberališkas kosm opolitiškas
žingsnis? Gal reformuoti Tau
tišk ą giesm ę - him ną? Jis
“nešiuolaikiškas” . Jaunimas,
net sportininkai, jį giedodami
žiaum oja gum ą, m akaluoja
rankomis, sukinėjasi. Tapaty
bės kortelėse jau panaikintas
įrašas apie tautybę, nes to nori
ES. Griaunamas tautiškumas,
savitumas, patriotiškumas, žar
gonu virsta lietuvių kalba val
džios viršūnėse. Lietuviškų už
rašų gatvėse - retenybė. Kaltų
nėra. Atpirkimo ožys - vis ta
pati Europos Sąjunga. Argi?
Juk nesugebėjimus dangs
tant vis tuo pačiu koziriu tauta
bus nuteikta prieš ES. Matyt, to
kai kas specialiai ir siekia. Tau
tinis patriotinis jaunimo ugdy
mas kai kam tikrai ne prie širdies.Tremtinys, 2005 m., Nr. 8
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SPORTO ŽINIOS

55-jų ŠALFASS-gos ŽAIDYNIŲ
KREPŠINIO IR TINKLINIO VARŽYBOS
Papildydam i mūsų anks
tyvesnį pranešimą skelbiame,
kad 55-jų S. Amerikos Lietu
vių sporto žaidynių krepšinio ir
tinklinio varžybos įvyks 2005
m. birželio 3, 4 ir 5 dienomis
Detroite, Mich. Vykdo - Det
roito LSK “Kovas”, pirminin
kaujant Pauliui Butkūnui.
Krepšinis bus vykdom as
šiose klasėse: Vyrų A, vyrų B,
moterų ir vaikinų bei merginų
A (1986 m. gimimo ir jaunes
nių). Principiniai, vaikinų A
klasės žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyrų A ar B kla
sėje, o merginoms A - moterų
klasėje, kiek laikas leidžia.
Vyrų A ir vyrų B krepšinį
numatoma pradėti žaisti birže
lio 3 d., penktadienį vakare.
Visų kitų klasių krepšinis vyks
tik šeštadienį ir sekmadienį.

Tinklinis bus vykdomas vyrų, moterų ir mišrioms ko
mandoms. Mišri komanda su
sideda iš 6 žaidėjų. Aikštėje
turi būti nemažiau kaip 2 mote
rys (arba nemažiau kaip 2 vy
rai). Moterims yra leidžiama
žaisti vyrų komandose, tačiau
neatvirkščiai.
Vyrų ir moterų tinklinį nu
matoma vykdyti birželio 4 d.,
šeštadienį, o mišrių komandų
- sekmadienį, birželio 5 d.
Dalyvauti kviečiami visi S.
Amerikos lietuvių sporto vie
netai atlikę 2005 metų metinę
ŠALFASS-gos narių registra
ciją.
Galutinė krepšinio ir tink
linio komandų ir žaidėjų re
gistracija privalo būti atlikta
iki 2005 m. gegužės 7 d. imti
nai, šiuo adresu:

LIETUVIS KREPŠININKAS
TEXAS VALSTIJOS
ČEMPIONAS

tautiniame lengvosios atletikos
turnyre Amerikoje. Ji čia gana
gerai pasirodė ir laimėjo visų
trijų spalvų medalius.
Amerikoje mokslus baigusi
lietuvaitė, šuolio į aukštį rung
tyje su 1.80 m. pasekme buvo
pirm oji. A ntrą vietą A ustra
užėmė ieties metime, kur įrankį
nusviedė 44 m.67 centimetrus.
O 100 m. barjeriniame bėgime
mūsiškė buvo trečia su 14.42
sek. laiku.

Egidijus Budrikis iš Šilutės,
gimęs 1986 metais, tapo Texas
valstijos vidurinių m okyklų
čempionu. Lietuvis, kuris at
stovavo Covenant Christian
Academy, buvo išrinktas į tos
valstijos baigminio turnyro sim
bolinį penketuką. Jis per sezono
metu turėtas 30 rungtynių vi
dutiniškai pelnydavo 21.2 taško
ir atkovodavo 9.3 kamuolio.
Pažymėtina, kad šis jaunuo
lis prieš išvykdamas mokytis į
Ameriką jau yra žaidę s Šilutės
miesto komandoje, kuri rung
tyniavo LKAL lygos pirmeny
bėse. Dabar jis jau yra gavęs
pasiūlymų žaisti visoje eilėje
NCAA pirmojo diviziono uni
versitetų rinktinėse, žinoma, su
pilnom is stipendijom is. Juo
dom isi W ichita State, Rice,
Davison, SMU, TCU ir kitų
mokyklų komandos.
GERAS LIETUVAITĖS
PASIRODYMAS
LENGV. ATLETIKOJE
Atėnų olimpinių žaidynių
sidabro medalio laimėtoja septinkovėje - Austra Skujytė pra
ėjusį savaitgalį dalyvavo tarp-

“LITUANICOS”
FUTBOLININKAI ŽAIS
PIRMENYBĖSE
Netrukus - balandžio 10 d.
prasidėjo 2004-2005-jų metų
“Metropolitan” lygos pirmeny
bių antrasis (pavasario) ratas. Jį
lietuvių “L ituanicos” ekipa
pradės savoje aikštėje prie Pa
saulio Lietuvių centro Lemonte
3 valandą po pietų įvykstančio
mis rungtynėmis su “Maroons”
klubo atstovais. Prieš jas nuo 1
valandos rungtyniaus rezervinės
šių klubų vienuolikės.
Am trosios lietuvių rung
tynės bus balandžio 17 d. Tritton kolegijos aikštėje, River
Grove m iestelyje, į šiaurės
vakarus nuo Čikagos. Namuo
se lietuviai dar rungtyniaus ba-

Mykolas Abarius, P.O. Box
250309, Franklin, MI 48025
0309, USA. Tel: 248-865-0243;
Fax: 248-338-2625; E-mail:
mabarius @pagac.com
Papildomas ryšys: Paulius
Butkūnas, Tel: 248-576-9356
darbo, 734-464-9171 namų; E
mail: pab21@dcx.com
Pilnesnę informaciją gauna
krepšinį kultivuojantieji ŠAL
FASS-gos klubai. Po galutinės
dalyvių registracijos bus pa
skelbta galutinė žaidynių pro
grama, formatas ir kitos toli
mesnės detalės. Tolimesnes in
form acijas pateiks žaidynių
rengėjai - Detroito LSK Kovas,
žaidynėse dalyvauti užsiregist
ravusiems klubams.
Visais žaidynių reikalais
kreipkitės į Mykolą Abarių ar
Paulių Butkūną.
SALFASS-gos Krepšinio
komitetas,
SALFASS-gos Centro
valdyba

Krepšinio žymusis žaidėjas Šarūnas Jasikevičius, kai į Izraelį atvy
ko Lietuvos prez. Valdas Adamkus, atsrido iš Tel Avivo į Jeruzalę
jį aplankyti.
Dž. Barysaitės nuotr.

landžio 24 ir gegužės 15 bei 22
dienomis. Iš 9 pirmenybių su
sitikimų, 5 įvyks varžovų aikš
tėse.
Šis ratas bus tąsa praėjusį
sezoną pradėtų pirm enybių,
kurių metu lietuviai iškovojo
dvi pergales, patyrė du pra
laimėjimus ir net 5 kartus su
žaidė taikiai. Iš viso mūsiškiai
surinko 11 taškų su 12-10 įvar
čių santykiu. Jie atsistojo 6-je
vietoje iš 9 “major” lygos ko
mandų tarpo
Beje, “Maroons” ekipa, su
kuria mūsiškiai žais pirmenybių
pradžioje, lentelėje stovi kiek
žemiau negu lietuviai - jie su 10
taškų užima 7-ją vietą, nors pir
mame rate to italų įsteigto klu
bo futbolininkam s lietuviai
pralaimėjo. Reikia tikėtis, jog šį
kartą “Lituanica” atsirevanšuos
už tą apmaudų pralaimėjimą.
Edvardas Sulaitis

A .f A.
BIRUTEI SKOČAITEI SIDZIKAUSKIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai JŪRATEI
ŠUKIENEI, jos vyrui ir sūnums ir kartu liūdime.
Roma ir Danielius Degėsiai
Lili Bložė
Gražina Pauliukonienė

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)

