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NATO
OTAN
NATO NESIKIŠ Į
ARTIMŲJŲ RYTŲ
TAIKOS PROCESĄ
V iln iu s, balandžio 2 1 d .
(ELTA). NATO generalinis
sek reto riu s Jaap de H oop
Scheffer Vilniuje pareiškė, kad
Aljansas neketina imtis kari
nio vaidmens užtikrinant taiką
Artimuosiuose Rytuose, tačiau
neatmetė galimybės, jog tokio
pobūdžio veiksm ų gali būti
imtasi ateityje. "NATO nesikiš"
į Artimųjų Rytų taikos procesą,
žurnalistams sakė J. de Hoop
Scheffer.
Aljansas "neturi ketinimų"
įsikišti dabartiniam e taikos
proceso etape. Konflikto su
reguliavimo klausimus spręs
Artimųjų Rytų kvartetas, kurį
sudaro JAV, Europos Sąjunga,
R usija ir Ju n g tin ės Tautos
(JT), pažy-m ėjo jis. NATO
k a ria i n ebus įv e sti G azos
ruože po to, kai iš ten pasi
trauks Izraelio pajėgos, pa
brėžė generalinis sekretorius.
Vokietijos užsienio reikalų
m in istras Jo sch k a F isch e r
pareiškė, kad NATO kol kas
nesieks aktyvesnio vaidmens
sprendžiant A rtim ųjų Rytų
konfliktą. "Neatmetama gali
mybė, kad Aljansas gali padė
ti regione ir suteikti saugumo
garantiją.”
Ispanijos diplomatijos va
dovas Miguel Angel Moratinos išsakė panašias m intis:
"Dar per anksti kalbėti apie
NATO operacij ą A rtim u o 
siuose Rytuose. Juk norime su
lau žy ti tabu, kad A ljansas
nesikiša į istorinius ir ilgalai
kius konfliktus".
Vokietijos užsienio reikalų
ministras pridūrė, kad "susi
tikime kalbėta apie branduo
linio ginklo plitimo Artimuo
siuose Rytuose sulaikymą" ir
galimybes sukurti regioninę
saugumo sistemą.

NATO valstybių užsienio reikalų ministrų ir karinių pajėgų vadovų konferencijos dalyviai Vilniuje. Pirmosios eilės viduryje Lietuvos
prez. Valdas Adamkus, jo kairėje JAV Valstybės sekretorė Condoleezza Rice, jo dešinėje, NATO Generalinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer, Lietuvos Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir kiti NATO ministrai bei ginkluotųjų pajėgų vadovai.
NATO nuotr.

RUSIJA STIPRINA KARINĮ
BENDRADARBIAVIMĄ SU NATO
Balandžio 21 d. prasidėjęs
NATO - Rusijos tarybos susi
tikimas, tęsė NATO šalių už
sienio reikalų ministrų susi
tikimą Vilniuje. Rusijos dip
lo m a tijo s v a d o v a s S ergej
L avrov pasirašė susitarim ą
dėl Rusijos prisijungimo prie
Partnerystės taikos labui pa
jėgų (SOFA) statuso, kuriuo
stiprinamas karinis NATO ir
Rusijos bend-radarbiavimas.
Pasak NATO generalinio sek
retoriaus, tai rodo, kad san
tykiai su Rusija tampa bran
desni. “Tai atveria naujas ga
limybes bendram darbui - nes
padidina teisines galim ybes
bendradarbiavimui ir užtikrin
ti pastovum ui” , - sakė NATO
generalinis sekretorius Jaap
de Hoop Scheffer.
NATO generalinis sekreto
rius pasidžiaugė, kad Rusijos

ir NATO taryba tapo politinio
dialogo forumu, kuris nutiesia
kelią praktiniam bendradar
biavimui.
Per spaudos konferenciją,
surengtą po susitikimo, NATO
generalinis sekretorius tikino,
kad santykiai su Rusija tampa
brandesni. “Mūsų partnerystė
su Rusija tam pa brandesnė.
Mes kalbam ės apie daugiau
klausim ų ir kartu veikiam e
daugiau”, - pasidžiaugdamas,
kad pasirašyta SOFA leis nu
veikti daugiau.
Pasak NATO generalinio
sekretoriaus, NATO-Rusijos
taryboje buvo aptarti Afgani
stano, Kosovo, Artimųjų Rytų,
Gruzijos klausimai. Rusijos ir
NATO interesai Afganistane
yra panašūs. Su Rusijos Dip
lomatijos vadovu buvo aptar
tos ir narkotikų platinimo per

A. VALIONIO IR S. LAVROVO
PASITARIMAI
V iln iu s, balandžio 2 1 d .
(ELTA). Vilniuje susitikę Lie
tuvos ir Rusijos užsienio rei
kalų ministrai Antanas Valio
nis ir Sergej Lavrov aptarė tuos
klausimus, kuriais bendravo
neseniai susitikę M askvoje:
Lietuvos ir Rusijos valstybės
sienos demarkavimo ir pasie
nio infrastruktūros moderniza
vimo klausimus, Klaipėdos ir
Karaliaučiaus uostų bendra
darbiavimą, Kaliningrado sri
ties socialinę ir ekonom inę
plėtrą, Rusijos bankuose esan
čius negrąžintus Lietuvos pi-

liečių indėlius.
Pasak Lietuvos URM pra
nešim o, Rusijos delegacijai
NATO ir Rusijos tarybos susi
tikime Vilniuje vadovaujantis
S.Lavrov m inistrų pokalbio
metu akcentavo gerai veikian
čią keleivių tranzito į Kara
liaučiaus sritį sistemą ir siūlė
pratęsti jos taikymą. Patvirtin
tas sutarimas surengti dvišalį
susitikimą, kuriame būtų iš
nagrinėta Karaliaučiaus tranzi
tui taikomos tvarkos patirtis
praėjus metams po Lietuvos
narystės Europos Sąjungoje.

Afganistaną problemos. “Mes
pastebėjom e progresą sten
giantis padėti Afganistanui tre
niruojant pareigūnus”.
“R usija k artu su są ju n 
gininkais ir pačia NATO padės
rasti sprendimus į regiono ke
liamus klausimus”, - apie Ko
sovo problemas kalbėjo NATO
generalinis sekretorius.
S.Lavrovas pateikė situacij os G ru zijo j e v e rtin im ą.
“NATO ir Rusija bendrai pa
laiko Gruzijos suverenumą ir
integralumą”, - sakė J.Scheffer, pabrėždamas, kad požiū
riai į Gruzijos problemas ne
visai sutampa, ir užsim inda
mas, kad iš Gruzijos būtų iš
vesti Rusijos kariniai daliniai.
“Tai įrodym as, kad mes
galime dirbti kartu ir kalbėtis
atvirai kaip draugai. Tai turės
įtakos valstybių saugumui tiek Rusijos, tiek NATO vals
tybių”,- sakė NATO generali
nis sekretorius.
RUSIJA DAR
NESITRAUKS IS
UKRAINOS
M inskas, balandžio 21 d.
(ELTA). Rusijos gynybos m i
nistras Sergej Ivanov atmetė
siūlymus netolimoje ateityje iš
U krainos Krym o pusiasalio
atitraukti Rusijos karines pa
jėgas. "Niekas net nesvarsto
galim ybės peržiūrėti ar p a
naikinti sutartį (su Ukraina dėl
Rusijos karinių bazių Kryme ELTA), kuri galioja iki 2017
metų. Rusija sąžiningai vyk
dys savo įsipareigojimus", spaudos konferencijoje M ins
ke sakė S. Ivanov.

V O K IE T IJ O S
S P A U D O J E A P IE
N A U J Ą J Į P O P IE Ž IŲ

V okietijos spauda buvo
draskoma pasididžiavimo, jog
pirmą kartą per beveik tūks
tantmetį popiežiumi tapo vo
kietis, ir būgštavimų, kad Jo
seph Ratzinger pontifikatas
bus pernelyg konservatyvus.
"Mes esame popiežius!, - pir
majame puslapyje skelbė laik
raščio Bild antraštė. “ Mūsų Jo
seph Ratzinger yra Benediktas
XVI” . Bild šį kartą nuogo mo
delio nuotrauką, tradiciškai
spausdinamą pirmajame pus
lapyje, iškeitė į didžiausią pub
likaciją apie "am žiaus sen
saciją" - būtent taip laikraštis
pavadino J.Ratzinger išrinkimą
popiežiumi.
"Naujojo popiežiaus laukia
status ir uolėtas kelias. Šiuolai
kiniame pasaulyje jis turės ap
dairiai vadovauti Bažnyčiai.
N ebus nei staigių tradicijų
lūžių, nei atkaklaus pozicijų,
kurias tikintieji kritikuoja jau
daugelį metų, laikym osi", rašoma Bild redakcijos skiltyje.
K onservatyvusis F ra n k
furter Allgemeine Zeitung nu
rodė, kad tai, jog naujasis po
piežius yra kilęs iš Vokietijos,
kur kilo Martino Liuterio pra
dėtas reformacijos sąjūdis, jam
visiškai nekenkia.
Kairiųjų pakraipos Frank
fu rte r Rundschau perspėjo,
kad Benedikto XVI inaugu
racija tarp Vokietijos katalikų
"nesukels daug entuziazmo",
bet pažym ėjo, kad vokiečio
išrin k im as po p iežiu m i yra
"ženklas Europai".
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Konstitucijoje siūloma įteisinti galimybę Seimo
nariams gauti atlygį už pedagoginę veiklą. Parlamentarų grupės
vardu tokį Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo projektą Sei
mo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys sociallibe
ralas Valerijus Simulikas. Šiuo metu Konstitucijos 60 straipsnyje
įtvirtinta, kad Seimo nariai gali gauti atlygį už kūrybinę veiklą.
Pasak V. Simuliko, sąvoka “kūrybinė” apima daug įvairių veiklų,
tarp jų ir pedagoginę, sukuriant autorinius darbus. “Taigi su
daroma prielaida įvairiai interpretacijai. Įstatymo projektu sie
kiama panaikinti dviprasmybes bei suteikti galimybę patyrusiems, turintiems didelį žinių kiekį parlamento nariams be
tarpiškai pasidalinti savo žiniomis”, - teigia Konstitucijos patai
sos projektą įregistravęs V. Simulikas.
Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas nuo balandžio
25 d. atostogaja ir ilsėsis Egipte. Atostogų metu Premjerą pa
vaduos susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis. Į darbą Vy
riausybės vadovas grįš gegužės 5 dieną.
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas,
Darbo partijos frakcijai atstovaujantis Vydas Gedvilas tikriausiai
užims Seimo vicepirmininko postą ir vadovaus parlamentiniam
Europos reikalų komitetui. Seimo pirmininkas Artūras Paulaus
kas patvirtino, kad ketina teikti Seimui šią Darbo partijos frakci
jos pasiūlytą kandidatūrą. Seimo vadovas artimiausiu metu pla
nuoja pristatyti V. Gedvilo kandidatūrą Seimo frakcijų seniūnams.
Svarbiausia tema - NATO susitikimas Vilniuje. Pirmų pus
lapių antraštės: Vilniui - ne tik garbė, bet ir išbandymai. NATO
susitikimas į Lietuvos sostinę pirmą kartą sutraukė tiek aukštų
svečių; Vilnius tapo NATO ašimi; Amerikos diplomatijos va
dovė ploja Lietuvai; Lietuvai - JAV padėka; Vilniuje susirinkę
NATO diplomatijos vadovai projektuos Aljanso ateitį; JAV rodo
palankumą Lietuvai. Vilniuje viešinti JAV valstybės sekretorė
sveikina Lietuvos diplomatų pastangas įtvirtinant demokratiją
Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje, Afganistane.
Dar gerokai prieš ministrų susitikimą Aljanso atstovai ap
silankė Vilniuje, apžiūrėjo visus viešbučius, sales bei įstaigas,
kuriose lankysis NATO šalių užsienio reikalų ministrai, kariškiai,
juos lydinčių delegacijų nariai. Pagrindiniai šio renginio as
menys NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer
bei JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice apsistojo skirtin
guose viešbučiuose - -Stikliuose” bei -Radisson SAS Astorija”.
Tačiau vakare jų keliai susikirto -Stikliuose” - čia jie susitiko
pasikalbėti prie židinio.
Su gausia palyda iš Maskvos atskridusi JAV valstybės sekre
torė C.Rice iškart atvyko į Prezidentūrą. C.Rice ir V.Adamkus
norėjo aptarti nemažai svarbių abiem šalims reikalų.Viešnia pa
tikino prezidentą, kad Vašingtonas parems Lietuvos misiją Af
ganistane. C.Rice puikiai įvertino Lietuvos prezidento veiks
mus Ukrainos politinės krizės metu. Viešnia daugiausia dėme
sio paskyrė padėčiai buvusiose sovietinėse respublikose, per
kurias ritasi demokratinių revoliucijų banga.
Vilniuje vyko dvi dienas trukęs NATO valstybių diplomati
jos vadovų neformalus susitikimas. Po pusiaudienio oro uoste
vienas po kito leidosi lėktuvai, susirinko 26 valstybių užsienio
reikalų ministrai. Tačiau didžiausia pagarba parodyta JAV Vals
tybės sekretorei C.Rice. Ją, pavakarę atskubėjusią iš Maskvos,
pirmąją iš aukštų svečių priėmė Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus. Po prezidento ir valstybės sekretorės pokalbio dviese,
sveikindamas C.Rice atvykus į Vilnių, prezidentas V.Adamkus
šią viešnagę vadino JAV prezidento G.W.Busho vizito Lietuvoje
tąsa bei mūsų valstybės vaidmens Europoje įvertinimu.
JAV Valstybes sekretore C ondoeezza Rice džiaugiasi
viskuo, ką, Amerikos manymu, dėl demokratijos iki šiol yra
nuveikusi Lietuva, sveikina mūsų šalies vadovų norą plėsti
lietuvių misiją Afganistane, žada visokeriopą paramą, tačiau
kokia ji bus - nesako. Dienos akcentu tapo prezidento Valdo
Adamkaus ir JAV valstybės sekretorės Condoleezzos Rice
susitikimas. “NATO turi naujų narių, kurie itin vertina laisvę.
Lietuva mus įkvepia, mes matome energiją. Žinau, kad tą patį
darote Europos Sąjungos rėmuose”,- sakė Rice. Ji tvirtino, kad
Lietuva ir JAV turi bendrų vertybių, kurias nuolat gina. “Net
tamsiausiais laikais abi šalys gynė siekius. Ir dabar tai daro” ,pabrėžė JAV valstybės sekretorė. “Tik ką kalbėjome apie mano
kelionę į Rusiją. Sutarėme, kad ir JAV, ir Lietuvos santykiai
su Rusija būtų geri. Nėra jokios priežasties, kad čia būtų koks
nors žaidimas” ,- kalbėjo JAV valstybės sekretorė.
Premjeras Algirdas Brazauskas iš visų užsienio reikalų
ministrų dėmesį parodė Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergej
Lavrov. Vyriausybės vadovas jį pasikvietė pavakarieniauti į
viešbutį “Crowne Plaza Vilnius”. Šio viešbučio žaliojoje salėje
A.Brazauskas su S.Lavrovu vakarieniavo dviese.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Popiežius Benediktas XVI pirmą kartą aikštėje pasirodo miniai ir dėkoja už sveikinimus.
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Į NAUJOJO POPIEŽIAUS INAUGURACINES IŠKILMES
LAUKIAMA ŠIMTU TŪKSTANČIU MALDININKU
R o m a , b a la n d ž io 21 d.
(ELTA). Į naujojo popiežiaus
Benedikto XVI inauguracines
iškilmes sekmadienį Šv. Petro
aikštėje Romoje laukiama su
sirenkant šim tų tūkstančių
maldininkų. Kaip trečiadienį
sakė Italijos civilinės apsaugos
vadovas Guido Bertolaso, jau
pradėtos planuoti saugum o
priemonės. Į iškilmingas M i
šias taip pat atvyks daug val
stybių ir vyriausybių vadovų.
Spėjama, kad bus būtinos
tokios pat saugumo priemonės,
kaip per popiežiaus Jono Pau
liaus II laidotuves balandžio 8ąją. Piligrim am s bei įtakingiausiems pasaulio asmenims
apsaugoti tada, be kita ko,
buvo parengtos priešlėktuvi
nės gynybos sistemos, kuriam
laikui buvo uždaryta oro erd
vė virš Romos.
"Mes m anom e, kad ir šį
kartą į Amžinąjį miestą atvyks
mažiausiai pusė milijono žmo
nių", - sakė G.Bertolas. M i
šios, kuriom is Joseph R at
zinger oficialiai pradės eiti
pontifiko pareigas, prasidės
11.00 val. Lietuvos laiku.
Oficialiose popiežiaus Be
nedikto XVI inauguracinėse
iškilmėse Lietuvos vyskupų
konferencijai (LVK) atstovaus
vyskupai Jonas Boruta, Eu
genijus Bartulis, Jonas Kauneckas, Jonas Ivanauskas ir
LVK generalinis sekretorius
monsinjoras Gintaras Grušas.
Kaip Eltai sakė monsinjo
ras G. Grušas, Lietuvos vys
kupų konferencijos atstovai,
drauge su kitų kraštų vyskupų,
politikų delegacijomis ir tikin
čiaisiais pagrindinėje Vatikano
aikštėje dėkos Dievui už naują
dovaną, skirtą Bažnyčiai ir jos
globai. Lietuvos vyskupai Ro
moje tradiciškai apsistos Po
piežiškosios lietuvių Šventojo
Kazim iero kolegijos svečių
namuose "Villa Lituania".
Pasak monsinjoro, inaugu-

racines Benedikto XVI Mišias
rengiasi rodyti daugybė trans
liuotojų, tarp jų - ir Lietuvos
televizija. Pirmąsias šv. Mišias
didingoje Siksto koplyčioje iš
Vokietijos kilęs Jono Pauliaus
II įpėdinis aukojo balandžio 20
d. rytą, pirmąją savo popiežia
vimo dieną.
P ra ėju s d ien a i po savo
išrinkim o popiežium i Bene
diktas XVI simboliškai apsi
gyveno ir popiežiaus aparta
mentuose Šv. Petro aikštėje.
Anot italų žiniasklaidos, ba
landžio 20 d. buvo nuim ti
antspaudai, uždėti po Jono
Pauliaus II mirties balandžio
2-ąją, kad į jas galėtų įžengti
Benediktas XVI.
Pasak Vatikano šaltinių,
jam ir toliau liks dirbti vokietė
nam ų še im in in k ė , iki šiol
šeimininkavusi jo privačiame
bute netoli Vatikano. Į nau
juosius apartamentus bus per
keltas ir jo pianinas. Tačiau kol
baigsis kraustym osi darbai,
Benediktas XVI greičiausiai
su kitais kardinolais gyvens
V atikano sv ečių nam uose
"Santa Marta".
Kaip pranešė valstybinė
Italijos televizija, naujasis po
piežius, be kelionės į Pasaulio
jau n im o su sitikim ą K elne,
rugpjūtį planuoja ir kelionę į
Lenkiją. Jis pirmiausiai nori
apsilankyti Krokuvoje, kur il
gus metus kardinolu buvo jo
pirmtakas Jonas Paulius II.
PIRMAJAME PAMOKSLE
POPIEŽIUS PABRĖŽĖ
KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS
SVARBĄ
Iš Vokietijos kilęs naujasis
popiežius B enediktas X V I
pradėjo pirmąją savo popiežia
vimo dieną ir balandžio 20 d.
rytą aukojo pirmąsias šv. M i
šias didingoje Siksto koply
čioje. Savo pirm ajam e p a 
moksle jis iškėlė krikščionių
vienybės svarbą ir pabrėžė dia-

logo su kitom is religijom is
būtinybę.
Mišiose Siksto koplyčioje
dalyvavo nemažai kardinolų iš
viso pasaulio. Benediktas XVI
atrodė šiek tiek susikaustęs.
"Šv. Petro įpėdiniui teko aukš
čiausia u žduotis - visom is
išgalėmis siekti visiško ir tik
ro krikščionių susivienijimo.
Šiam tikslui pasiekti nepakaks
vien rodyti gerą valią. Būtina
imtis konkrečių veiksmų", pažymėjo jis per lotynų kalba
sakytą pamokslą.
Kartu popiežius paragino
siekti dialogo. "Kreipiuosi į
visus, išpažįstančius kitas re
ligijas, ar ieškančius kitokių
atsakym ų į fundam entalius
egzistencijos klausimus. Tik
abipusis supratimas padės už
tikrinti geresnę ateitį", - teigė
Benediktas XVI.
Jis prisiminė savo pirmtaką
Joną Paulių II. "Vis dar jaučiu
jo tvirtą ranką". Benediktas
XVI, tęsdamas velionio pon
tifiko tradiciją, didelį dėmesį
skyrė jaunimui. "Jono Pauliaus
II dėka B ažnyčia tapo drą
sesnė, laisvesnė ir jaunesnė.
"Jūs (jaunimas - ELTA) esate
Bažnyčios ir žmonijos viltis
bei ateitis. Su jumis noriu kal
bėtis ir išgirsti apie jūsų lūkes
čius".
Pirmasis per 482 metus iš
Vokietijos kilęs popiežius, 78
m etų konservatyvus Joseph
Ratzinger, popiežium i buvo
išrinktas antradienio popietę
po keturių balsavimų per dvi
dienas trukusią konklavą. Pop
iežių rinko 115 kardinolų iš 52
pasaulio šalių.
Joseph Ratzinger išrinki
mas Popiežiumi, kuris yra ži
nomas dėl ypač konservaty
vaus požiūrio į moteris kuniges, celibatą, kontraceptines
priemones, gėjų santuokas ir
kitas religijas, susilaukė įvai
rių atsiliepimų.
(Nukelta į 3 psl.)

DIRVA • 2005 m. balandžio 26 d.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

D IR V A
D IR V A

TEL. (216) 531-8150
FAX. (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO • 44119

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: EDITORIAL BOARD
DIRVA (UPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA
19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional
mailing offices. Published weekly by American Lithuanian Press &
Radio Assn. VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first
class - $78. Single copy - $1.00. Air mail overseas - $130.00.
Prenumerata metams - $55.00, pusei metų - $40.00, pirma
klase - $78. Oro paštu j užsienį metams - $130.00. Atskiro numerio
kaina - $1.00. Straipsniai, pasirašyti pavarde, inicialais ar
slapyvardžiu ne visada išreiškia redakcijos nuomonę. Nespausdinti
straipsniai grąžinami, tik autoriui prašant. Už skelbimų turinį
redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.

JONAS PAULIUS DIDYSIS
Apie popiežių Joną Paulių II pasakyta ir parašyta tiek daug,
kad vargu ar kas nors begalės daugiau ką nors pasakyti. Jis
minimas, kaip žmogus, daugiausia prisidėjęs prie komuniz
mo politinės sistemos žlugimo, nenuilstantis kovotojas pa
saulyje už taiką, ekumeninio dialogo skatintojas ir socialinio
teisingumo skelbėjas.
Krokuvos kunigų seminarija išleido į pasaulį vieną svar
biausių dvasininkų ir vieną mūsų amžiaus didžiausių tarptauti
nių santykių kūrėją. Jaunystėje jis pamėgo teologiją, filosofiją
ir poeziją, teatrą ir net futbolą. Lenkijos prezidentas L. Walęsa
yra pasakęs, kad jei ne popiežius, tai šiandien ir toliau gyven
tume komunistinėse valstybėse. Bet pats popiežius niekada
nesisakė esąs pagrindinis komunizmo griovėjas. Jam užteko
pasakyt lenkams: “Nebijokite, atverkite duris Kristui”. Ir jie
pasiryžo komunistinės sistemos panaikinimui.
Kas galės paaiškinti, kokia dvasinė galia pradėjo veikti,
kai 1978 metais Vatikano lange pasirodė Krokuvos kardino
las Karoli Wojtyla išrinktas popiežiumi. Visi atsimename
svarbų popiežiaus vaidmenį Rytų ir Vidurio Europos politi
nių įvykių ir permainų eigoje 1989 metais. Jo žodžius ir veiks
mus lydėjo daugybė politinių manifestacijų dalyvių ir drąsiai
galima sakyti, kad ir Dievo malonė.
27-uosius popiežiavimo metus įpusėjęs Jonas Paulius II
yra treciasis ilgiausiai visoje Bažnyčios istorijoje buvęs po
piežius. Sis nepaprasto intelekto ir maldingumo žmogus tiek
daug kartų įėjo į pasaulio istoriją, kad vargu ar jį kas pra
lenks. Jonas Paulius II bučiuodavo žemę išlipęs iš lėktuvo
tolimiausiuose žemės kampeliuose ir kalbėdavo į tautas jų
kalbomis, nešdamas krikščionybės tiesas ir meilę visiems
žmonėms. Jį gerbė visų tikėjimų žmonės, nes buvo įkvėpėjas
tikėjimu Dievu ir žmogaus orumu. Viso savo gyvenimo metu
jis gynė socialinį teisingumą ir buvo išnaudojamųjų pusėje
nuo tada, kai susidūrė su nacių okupacija Lenkijoje ir vėliau,
jam teko kęsti komunistiniame režime. Jis tapo viso pasaulio
moraline jėga, paskatinusia Šaltojo karo pabaigą. Jis neužsi
darė Vatikane, bet aplankė kraštus ir mūsų Lietuvą, kuri jam
buvo artima. Jo drąsus žodis lenkams Šv. Dvasios bažnyčioje
Vilniuje padėjo nubrėžti naujas gaires lietuvių ir lenkų san
tykiuose. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II patvarkė, kad
Vilniaus vyskupija būtų išjungta iš Lenkijos ir nebepriklau
sytų Lenkijos vyskupams, ko nė vienas popiežius nebuvo
drįsęs. Vilniaus vyskupija buvo priskirta Lietuvai.
Kai popiežiaus laidotuvėse dalyvavo pasaulio preziden
tai, ministrai pirmininkai, karaliai ir karalienės, tai vienin
telis prezidentas, kuris neatvažiavo, nors ir buvo laukiamas Rusijos prezidentas V. Putin. Jis tuo savo poelgiu išskyrė savo
kraštą iš valstybių, branginančių Jono Pauliaus II įkūnytas
vertybes, bendrijos. Maskva dar kartą parodė, kad nenori būti
priskiriama Vakarų civilizacijai. Rusijos prezidento nebuvi
mas kartu su pasaulio vadovais yra ir neoimperinės Rusijos
politikos krypties įrodymas. Todėl mėginama atkurti prarastą
R usijos įtaką ruošiant karo pabaigos 60-ąsias m etines
Maskvoje su Stalino, Roosevelt ir Churchill paminklu buvu
siame Staliningrade ir Jakutijos mieste Mirne.
Daugelis tikinčiųjų Joną Paulių II laiko dieviškuoju pa
siuntiniu ir siūlo jį vadinti Jonu Pauliumi Didžiuoju.
S. Tūbėnas
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NAUJASIS POPIEIUS "NETURĖJO PASIRINKIMO",
STOTI AR NE Į HITLERIO JAUNIMO GRETAS
Popiežiumi Benediktu XVI
išrinktas vokiečių kardinolas
Joseph Ratzinger Antrojo pa
saulinio karo metais buvo Hit
lerio jaunim o narys, tačiau
šiuolaikinės istorijos specialis
tas sakė, k ad b e t k u ris jo
amžiaus vyras Vokietijoje būtų
buvęs verčiam as prisijungti
prie šio judėjim o. Teigiama,
kad J.Ratzinger yra sakęs, jog
Hitlerio jaunimo veikloje da
lyvavo ne savo noru. Į šią or
g a n iz a c iją jis įsto jo 1941
metais, būdamas keturiolikos.
Savo knygoje "Atsim ini
mai: 1927-1997 metų gairės"
J.R atzinger prisim ena, kad
Hitlerio jaunimas ir mergaites
vienijusi atitinkama organiza
cija, Vokietijos mergaičių lyga,
"buvo g la u d ž ia i su siję su
mokykla, tad mano brolis ir
sesuo taip pat turėjo dalyvauti
šioje veikloje".
1939 m etais J.R atzinger
įsto jo į se m in a riją ir ėm ė
m okytis kunigystės, tačiau
vokiečių žurnalistui Peter Seewald duotame interviu pasako
jo, kad vos baigęs seminariją
nenuėjo "tiesiai į Hitlerio jau
nimą".
"Buvo sunku, nes n o rė
damas įgyti teisę į sumažintą
mokestį už mokslą, kurio man
reikėjo, turėjai įrodyti, jog
lankeisi pas Hitlerio jaunimą",
- sakė J.Ratzinger. Taigi jis,
kaip ir dauguma seminaristų,
įstojo į šios organizacijos gre
tas.
Berlyno laisvojo univer
siteto naujausiųjų laikų istori-

jos profesorius Wolfgang Wippermann teigė, kad būdamas
jaunuolis prieškario Vokieti
joje J.Ratzinger nebūtų turėjęs
kito pasirinkimo, kaip tik įsto
ti į Hitlerio jaunimą. Pasak is
toriko, 1939 metais tai tapo
privaloma.
"Jis jo kiu būdu neturėtų
būti dėl to kaltinamas. Tais lai
kais visi turėjo stoti (į Hitlerio
jaunimą), - naujienų agentūrai
AFP tvirtino W.Wippermann.
- To nepadariusieji pajusdavo,
kad gyvenim as m okykloje
tapo sunkesnis, pavyzdžiui, ji
ems buvo taikomos ypatingos
drausminimo priemonės, ne
leista stoti į aukštąją mokyklą
arba jie negalėdavo gauti sta
žuotės".
Savo autobiografijoje J.
Ratzinger rašo, kad 1943 me
tais, karui pasiekus k u lm i
naciją, jis kartu su kitais kurso
sem inaristais buvo paim ti į
Vokietijos priešlėktuvinę gy
nybą "Flak". 1944 metų rug
sėjį, sulaukęs tarnauti armijoje
tinkamo amžiaus, J.Ratzinger
buvo paleistas iš "Flak" ir pa
imtas į darbo komandą, kuriai
vadovavusį žmogų apibūdino
kaip "mus terorizavusį fana
tiką ideologą".
J.Ratzinger prisimena, kaip
gilų vidurnaktį jų grupę pakel
davo iš lovų, ir atėjęs Hitlerio
elitinių pajėgų SS karininkas,
pasinaudodamas jų mieguistu
mu, paimdavo naujokais kelis
"savanorius". "Daug geros va
lios kolegų baigė taip prievar
ta paimti į tarnybą", - rašė bū-

simasis popiežius. 1944 metų
lapkritį jis praėjo pagrindinį
vokiečių pėstininkų mokymo
kursą, tačiau dėl ligos didžio
joje dalyje karinių pratybų jam
leista nedalyvauti. Priartėjus
sąjungininkių priešakinėm s
linijoms, dezertyravo iš armi
jos ir grįžo į šalies pietuose
esantį Traunštaino miestą, kur
mokėsi seminarijoje.
Miestą pasiekę amerikiečių
kariai J.Ratzinger name įkūrė
savo štabą. Jis buvo palaiky
tas fašistų kariu ir uždarytas į
karo belaisvių stovyklą, bet
birželį, praėjus daugiau kaip
mėnesiui po nacistinės Vokie
tijos kapituliacijos, buvo iš jos
paleistas.
"Nėra įrodym ų, p atvirti
nančių, kad jis padarė kokių
nusikaltimų ar buvo susijęs su
nusikaltimais, tačiau, žinoma,
įstojim as į Hitlerio jaunim ą
nėra tai, kuo norėtum pasigirti
savo gyvenimo aprašyme", sakė Los Angeles veikiančio
Simon Wiesenthal centro įkū
rėjas ir vadovas rabinas Mar
vin Hier. Bet Izraelis išreiškė
viltį, kad naujasis popiežius
seks savo pirmtako, iš Lenki
jos kilusio Jono Pauliaus II
pėdomis ir pasisakys prieš ne
apykantą žydams. "Žinodami
jo istorinę patirtį, tikimės, kad
naujasis popiežius bus ištiki
mas Katalikų Bažnyčios įsipa
reigojimui kovoti su antisemi
tiz m u ", - rašo m a Iz ra e lio
užsienio reikalų ministro Sil
van Shalom pareiškime.

(Atkelta iš 2 psl.)

rengęs gerinti santykius, jei
bus atsižvelgta į dvi sąlygas:
Vatikanas privalo nutraukti dip
lomatinius santykius su Taivanu ir, prisidengęs religija,
nesikišti į Kinijos vidaus rei
kalus. Pekinas nepalaiko santy
kių su Vatikanu ir savo katali
kams leidžia tikėjimą išpažinti
tik "patriotinėse" bažnyčiose,
kurios nepripažįsta popiežiaus
kaip vadovo. Tačiau valstybinė
Kinijos bažnyčia paragino ke
turis milijonus savo tikinčiųjų
melstis už naują popiežių.
Sveikinim us į Rom ą nu
siuntė ir Taivanas. Ar preziden
tas Chen Shui-bian, kuris, Pe
kino susierzinimui, dalyvavo
Jono Pauliaus II laidotuvėse,
vyks ir į Joseph Ratzinger inau
guraciją, kol kas neaišku. Vati
kanas yra vienintelė Europos
valstybė, palaikanti diplomati
nius santykius su Taivanu, kurį
Pekinas laiko tik atsiskyrimo
siekiančia savo provincija.

paragindamas tęsti kovą su an
tisemitizmu. Velionį Joną Pau
lių II daugelis izraeliečių gerbė
dėl jo pastangų sutaikyti Kata
likų Bažnyčią su žydais. Dabar
jie tikisi, kad jo įpėdinis tęs šį
darbą. "Jis gerai žinomas kaip
Izraelio žmonių draugas. Ti
kiuosi ir meldžiuosi, kad jis eis
Jono Pauliaus II pramintu ta
ku", - teigė vyriausiasis Tel Avi
vo rabinas Israel Lau. "Pasku
tinį kartą, kai buvau su juo susi
tikęs Niujorke, jis ryžtingai pa
sisakė prieš antisemitizmą", arm ijos radijui sakė I.Lau,
anksčiau ėjęs vyriausiojo Izrae
lio rabino pareigas. Daug izrae
liečių mano, kad vokiškos Be
nedikto XVI šaknys, užuot kė
lusios nerimą, tik dar labiau
paskatins jo troškimą kovoti su
antisemitizmu.

Į NAUJOJO...
AZIJA SU NAUJUOJU
POPIEŽIUMI SIEJA
DIDELES VILTIS
Vokiečių kardinolo išrinki
mas naujuoju popiežiumi Azi
joje siejamas su didelėmis vil
timis. Griežtai katalikiški Fili
p inai sv e ik in o k a rd in o lų
sprendimą Katalikų bažnyčios
vadovu paskirti konservatyvių
pažiūrų Joseph Ratzinger. K i
nija ir Honkongas pareiškė
viltį, kad naujasis popiežius
pagerins įtemptus santykius
tarp Vatikano ir komunistinės
vadovybės Pekine. Vietnamas,
taip pat nepalaikantis diploma
tinių santykių su Vatikanu,
teigė, jog viliasi geresnių ryšių.
Musulmonų vyraujama Malai
zija kalbėjo apie geresnio tar
pusavio supratimo tarp musul
monų ir krikščionių norą.
Filipinai, kur 80 proc. gy
ventojų yra katalikai, atmetė
būgštavimus dėl konservaty
vaus jo įvaizdžio. Šios šalies
vyskupai dar prieš konklavą
vylėsi naujo konservatyvaus
popiežiaus.
Pekinas pasveikino naują
popiežių ir pareiškė esąs pasi

IZRAELIS PASVEIKINO
NAUJĄJĮ POPIEŽIŲ
Izraelis pasveikino Vokieti
joje gimusio popiežiaus Bene
dikto XVI išrinkimą naujuoju
Katalikų Bažnyčios vadovu,
pavadindamas jį žydų draugu ir

Delfi

A. KWASNIEWSKI
KVIEČIA POPIEŽIŲ
ATVYKTI Į LENKIJĄ
Valstybinė ir bažnytinė val
džia kviečia popiežių Benedik
tą XVI atvykti į Lenkiją, tikė
damasi, kad tai bus viena pir
mųjų jo kelionių. Tai naujienų
agentūrai PAP pareiškė Lenki
jo s p rez id en ta s A leksandr
Kwasniewski.

4

DIRVA • 2005 m. balandžio 26 d.

RUSIJAI PASIRASYS SUSITARIMĄ
DĖL NATO PAJĖGŲ STATUSO

JAV Valstybės sekretorė Condoleezza Rice ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus NATO ministrų
suvažiavimo metu Vilniuje.
NATO nuotr.

VILNIUS NATO ATSTOVAMS PALIKO GERĄ ĮSPŪDĮ
V iln iu s, balandžio 2 1 d .
(ELTA). Lietuvos diplomatai ir
NATO atstovai patenkinti ba
landžio 20 d. vakarą Vilniuje
vykusia NATO užsienio reikalų
ministrų neformalia vakariene,
kurios metu aptarti Aljanso dia
logo stiprinimo klausimai. Per
uždarą diskusiją, kurią vienas
NATO pareigūnas apibūdino
kaip "politiškiausią diskusiją jo
patirtyje", aptarta galim ybė
išplėtoti NATO veiksmus Arti
muosiuose Rytuose, Vidurže
mio jūros regione. Taip pat mi
nistrai diskutavo apie NATO ir
Europos Sąjungos santykius.
Pavardės prašęs neminėti
oficialus NATO pareigūnas
pasakojo, jog vakarienės metu
didžiausias dėmesys buvo skir
tas A rtim ųjų Rytų regiono
problemai, tačiau apie konkretų
NATO vaidmenį ten nebuvo
kalbam a, tiesiog svarstoma,
kaip tarp tau tin ės b e n d ru o 
m enės nariai turėtų padėti
Artimųjų Rytų taikos procesui.

Anot jo, pirmieji žingsniai tu
rėtų būti daromi Gazos regione.
Kai kurie m inistrai kalbėjo,
kaip būtų galima pasinaudoti
NATO, kuriant pasitikėjim ą
Artim ųjų Rytų regione, p a 
pildant vieniems dalyviams ki
tus, tarptautinėms organizaci
joms nekonkuruojant vienai su
kita.
Taip pat buvo kalbėta, kaip
pasinaudoti Viduržemio jūros
regiono dialogu, papildant vie
nas kitų pastangas. Vienas iš
m inistrų pasiūlė pratęsti 26
(NATO šalių) plius 7 (Vidurže
mio jūros regiono) formules
bendravimą. Neformalios va
karienės metu vienas iš minist
rų pateikė konkretų pasiūlymą
dėl sprendim ų priėm im o
NATO organizacijoje, kad jis
būtų lankstesnis.
"Tai vertinama kaip pirma
sis žingsnis, kaip būtų galima
lengviau, lanksčiau NATO kur
ti susiklausymą ir priimti spren
dimus. Daugelis ministrų pažy-

EUROPOS SĄJUNGA TURI KALBĖTI
VIENU BALSU
V iln iu s, balandžio 2 1 d .
(ELTA). P re zid e n to Valdo
Adamkaus nuomone, aiški eu
ropinė perspektyva Ukrainai
yra didžiulė paskata vykdyti
reformas, o vienas konkrečių
žingsnių šia kryptim i galėtų
būti supaprastintas vizų reži
mas. Tokią nuomonę V. Adam
kus pareiškė ketvirtadienį pri
ėmęs Europos Sąjungos (ES)
įgaliotinį bendrai užsienio ir
saugumo politikai Javier Sola
na. "Tai palengvintų Europos
Sąjungos ir Ukrainos piliečių
kontaktus, padėtų šalies vi
suomenei ir jos politiniam eli
tui susitelkti ir aktyviau daly
vauti demokratijos įtvirtinimo
procese", - sakė V. A dam 
kus.
Pasak Prezidento spaudos
tarnybos, susitikim e su ES
pareigūnu prezidentas aptarė
ES N aujosios kaim ynystės
politiką, dialogą su Rusija bei

artėjantį ES ir Rusijos viršūnių
susitikimą.
A ptariant ES dialogą su
Rusija, V. Adamkus pabrėžė,
kad ES turi kalbėti vienu bal
su. "Labai svarbu, kad Rusi
jai siunčiami Europos Sąjun
gos signalai būtų koordinuo
ti. Tai mums padės tęsti kon
struktyvų dialogą su didžiąja
kaim yne", - teigė Lietuvos
prezidentas.
V. Adamkus ir J. Solana,
kalbėdam i apie ES k a im y 
nystės politiką, aptarė Lietu
vos indėlį Ukrainoje, Lietuvos
aktyvią veiklą Gruzijoje bei
padėtį kitose regiono valsty
bėse.
ES pareigūnas pabrėžė, kad
Lietuva yra sukaupusi naudin
gos patirties bendradarbiaujant
su ES R ytų k a im y n a is, ir
paragino Lietuvą tęsti pagal
bos ir konstruktyvių santykių
politiką šių šalių atžvilgiu.

mėjo, kad kaip tik to ir tikisi iš
NATO politinio dialogo", - kal
bėjo pareigūnas.
Taip p a t buvo aptartas
NATO ir Europos Sąjungos
bendradarbiavimas. "Keli mi
nistrai iškėlė mintį, kad galbūt
galėtų būti neformlūs NATO ir
ES susitikimai, įskaitant m i
nistrų lygmenį, pabrėžė tokių
susitikimų neformalumą, kad
būtų galim a peržengti b iu 
rokratijos ribas ir vykdyti pla
tesnes diskusijas".
"Du ministrai kalbėjo, kaip
svarbu stirpinti NATO ir Jung
tinių Tautų santykius, ypač
prieškonfliktinėse, pokonfliktinėse misijose, kaip būtų gali
ma veikti sistematingiau. Ka
dangi labai daug veiklos vyk
dome kartu ir tai, ką darome,
priklauso nuo mūsų sąveikos,
kaip tik todėl abi organizacijos
turėtų kalbėti plačiau apie tai,
ne tik apie politinį požiūrį bet
ir apie praktinius dalykus", sakė NATO pareigūnas.
V. ADAMKUS SVEIKINA
NAUJĄJĮ POPIEŽIŲ
BENEDIKTĄ XVI
Prezidentas Valdas Adam
kus sveikina išrinktąjį popiežių
Benediktą XVI ir tikisi, kad
naujasis Katalikų Bažnyčios
vadovas bus toks pats morali
nis autoritetas kaip ir jo pirm
takas Jonas Paulius II. "Tai, kad
p aly g in ti per trum pą laiką
pavyko išrinkti naują popiežių
liudija apie Bažnyčios tvirtumą.
Linkiu naujam ganytojui viso
keriopos sėkmės ir tikiuosi, kad
pasauliui naujasis popiežius
bus toks pats moralinis autorite
tas kaip ir Jonas Paulius II", Eltai sakė Briuselyje tuo metu
viešėjęs V.Adamkus.
Prezidentas taip pat išsiuntė
sveikinimą Vokietijos Federaci
nės Respublikos prezidentui
Horst Kohler, kuriame pasveiki
no prezidentą ir visus Vokieti
jos žmones su jų tautiečio Jo
seph Ratzinger išrinkimu nau
juoju Bažnyčios vadovu. ELTA

V iln iu s, balandžio 2 1 d .
(ELTA). Rusijai pasirašius su
sitarimą dėl NATO pajėgų sta
tuso atsivers naujos galimybės
realizuoti Rusijos ir NATO ta
rybos parengtus projektus ir
program as, balandžio 20 d.
Vilniuje sakė Rusijos užsienio
reikalų ministerijos oficialus
atstovas Aleksandr Jakovenka.
Balandžio 21 d. šį susita
rimą Rusijos vardu pasirašė jos
užsienio reikalų ministras Ser
gej Lavrov.
"Iki Rusijos ir NATO tary
bos posėdžio S.Lavrov planuo
ja Rusijos vardu pasirašyti su
sitarimą, reguliuojantį jį pasi
rašiusių valstybių karinių kon
tingentų buvimą viena kitos
teritorijoje. Rusijos prisijungi
mas prie šio dokumento padės
stiprinti Rusijos karinį bendra
darbiavimą su NATO, atvers
naujų galimybių realizuoti tuos
Rusijos ir NATO Tarybos pro
jektus ir programas, kurie be
reikiamos teisinės bazės nega
lėjo būti iki galo įgyvendinti.
K albam a, pavyzdžiui, apie
taikdarių mokymus, kariuo
menės rengimą kovai su tero
rizm u, parengtį nepaprasto
sioms situacijoms", - sakė A.
Jakovenka. Anksčiau balan-

džio 20 d. M askvoje žiniasklaidai išplatintame interviu
A .Jak o v en k a pabrėžė, kad
prisijungus prie šio susitarimo
turėtų sušvelnėti ir karinio
tranzito režimas. Tačiau, dip
lomatas pažymėjo, jog plėto
jam as bendradarbiavim as su
NATO nereiškia, kad santy
kiuose su Aljansu išspręstos
visos problemos.
"Kai kurios NATO karinio
planavimo nuostatos, tolesnė
plėtra, atsisakymas prasimany
tom is dingstim is ratifikuoti
adaptuotą Sutartį dėl įprastinių
ginkluotųjų pajėgų Europoje, visa tai negali nekelti mūsų
susirūpinimo", - teigė Rusijos
URM atstovas. Tačiau kartu jis
sakė, kad Rusija sveikina Aljan
so pasiryžimą laikytis skaid
rumo karinės infrastruktūros
modernizavimo Baltijos vals
tybių teritorijoje klausimais.
"Mes jau rengiame inspek
cijas į NATO modernizuojamus
objektus Baltijos šalyse, re
miantis 1999 metų Vienos do
kum entu dėl pasitikėjim o ir
saugumo stiprinimo priemonių.
Inspekcijas ketiname rengti ir
toliau, kad išvengtume netikė
to didelio NATO pajėgų padi
dinimo prie Rusijos sienų".

BALTARUSIJOS OPOZICIJA VILNIUJE IEŠKO
JAV PARAMOS
V iln iu s, balandžio 21 d.
(ELTA). Baltarusiją demokra
tijos keliu galėtų pasukti tik
vieningas pilietinis judėjimas
ir ryškus opozicijos vadovas,
kuris galėtų tapti alternatyva
dabartiniam prezidentui Alek
sandr Lukašenka ir jo režimui,
ketvirtadienį žurnalistams tei
gė Lietuvoje viešintys B al
tarusijos opozicijos atstovai.
Vilniuje vykstančio neforma
laus NATO užsienio reikalų
ministrų susitikimo metu jie su
JAV valstybės sekretore Con
doleezza Rice aptarė demok
ratijos stiprinimo šioje šalyje
perspektyvas.
"Mums reikalingas stiprus
vieningas pilietinis judėjimas
ir vienas kandidatas į vadovus,
kuris galėtų tapti daugumai
priimtina alternatyva", - teigė
opozicinės Jungtinės piliečių
partijos pirmininkas Aleksand
ras Dobrovolskis.
IESKOMA VADO
Pasak jo, šiuo metu Balta
rusijoje rengiama viešoji kam 
panija, "kuri neabejotinai atves
prie vieningo vadovo". Tačiau
nė vienas iš spaudos konfe
rencijoje dalyvavusių būrio
opozicijos atstovų nesiryžo
įvardyti žmonių, kurie galėtų
tapti tokiu vadu.
"Yra daug žmonių, kurie
gali tapti vadu, bet šiandien dar
anksti kalbėti apie tai. Jei da
bar paskelbtum e bent vieną
pavardę, šie žmonės gali ding-

ti, kaip jau ne kartą yra buvę",
- teigė spaudos konferencijoje
dalyvavusi Moterų krikščionių
demokratinio judėjimo vadovė
Liudmila Petina.
A. Dobrovolskis neslėpė,
kad kol kas ieškoti ryškaus
opozicijos vadovo gana sunku,
mat į šią poziciją pretenduoja
daugiausiai visiems žinomi,
todėl rinkėjų ne itin vertinami
politikai. Mažiau žinomus as
menis Baltarusijos žiniasklaida esą ignoruoja.
Jungtinės piliečių partijos
vadovo teigimu, viešojoje kam
panijoje dalyvauja daugiau
siai politinės jėgos, nors joje
turėtų dominuoti visuomeni
niai judėjimai. "Be to, žmonės,
kurie galėtų tapti stipriais pre
tendentais į vadovus, kol kas
neprisijungė prie kampanijos",
- apgailestavo A. Dobrovols
kis.
Kad būtina iškelti vieningą
pilietinio judėjim o vadą, pri
pažino ir C. Rice. Be to, pasak
JAV Valstybės sekretorės, Bal
tarusijos piliečiai privalo gauti
teisingą informaciją, todėl bū
tina išlaikyti nepriklausom ą
spaudą. Salyje svarbu skatinti
demokratines politines ir pilie
tines iniciatyvas, sukurti vie
ningą opozicijos judėjim ą.
Aukšta viešnia baltarusiam s
teigė perduosianti šias mintis
kitiem s JAV pareigūnam s ir
patikino, kad ši šalis padės
siekti demokratijos.
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IR JAV, IR SENOJI EUROPA
PASITIKI LIETUVA
Tai, kad NATO užsienio
reikalų m inistrų susitikim ui
pasirinktas būtent Vilnius, liu
dija, jog tarpusavio nesutari
mus mėginančios spręsti JAV
ir Senoji Europa vienodai pa
sitiki Lietuva. Taip Eltai ba
landžio 21 d. tvirtino Vilniaus
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tuto direktorius prof. Raimun
das Lopata.
“NATO užsienio reikalų
ministrų susitikime yra dau
giau simbolinių ženklų negu
realaus turinio, tačiau tie sim
boliai - labai svarbūs” , - teigė
politologas. Pasak jo, vienas
šių reik šm in g ų ženklų yra
sprendimas organizuoti rengi
nį Vilniuje.
R. Lopatos teigimu, NATO
užsienio reikalų ministrų susi
tikimas itin svarbus ir dėl to,
kad jam e toliau sprendžiamos
principinės valstybių santarvininkių santykius temdančios
problemos.
“Siame renginyje tęsiami
transatlantiniai debatai, aiški
namasi dėl Europos ir Ameri
kos santykių, sprendžiam os
principinės šių santykių prob
lemos. Nuo to, kaip seksis jas
spręsti, priklausys NATO atei
tis. Žinoma, gali atrodyti, kad
Vilniuje susitikę ministrai viso
labo gvildena biurokratines
problem as. B et iš tikro jie
ieško konsensuso susiklosčiu-

sioje sudėtingoje situacijoje. Ir
jau, atrodo, ima susišnekėti” ,
- pažymėjo politologas.
Anot R. Lopatos, JAV pre
z id e n tas G eorge W. B ush
leidžia suprasti Europos vals
tybėms, santykiuose su kurio
mis būta įtampos dėl karo Ira
ke, kad jis siekia susikalbėji
mo. TSPMI profesoriaus nuo
mone, gali būti, kad JAV san
tykiuose su NATO partnerėmis
Europoje tolydžio atsisakys
vienašališkumo politikos.
ELTA primena, kad Rusijos
užsienio reikalų ministras Ser
gej Lavrov po NATO ir Rusi
jos tarybos posėdžio Vilniuje
patvirtino, jog Rusija siekia
naujos kokybės santykiuose su
NATO, plėtojant praktinį bend
radarbiavimą. Jis pridūrė, jog
R u sija p a sire n g u si p lė to ti
politinį Rusijos ir NATO dia
logą tiek, kiek “visi dalyviai
pasirengę tai daryti” .
NATO generalinis sekreto
rius Jaap de Hoop Scheffer ir
Rusijos užsienio reikalų m i
nistras S. Lavrov balandžio 21
d. V ilniuje pasirašė “P a rt
nerystės taikos labui” Pajėgų
statuso susitarimą (SOFA). Sis
su sitarim as reg la m e n tu o ja
NATO karių, vykstančių į pra
tybas Rusijoje, tranzito statusą
ir kitus klausimus. Pasak S.
Lavrov, šiuo susitarim u su
teikiamas geresnis teisinis pa
grindas bendriems veiksmas

Lietuvos ambasadorė Gintė B. Damušytė prie NATO sąjungos Briuselyje, NATO Generalinis sekre
torius Jaap de Hoop Scheffer ir jo žmona Jeanine de Hoop Scheffer Vilniuje NATO konferencijos
metu.
NATO nuotr.

vykdant taikos, antiteroristines, greitojo reagavimo opera
cijas ir mokymus.
S. Lavrov spaudos konfe
rencijoje balandžio 21 d. pa
reiškė, jog Rusijai ir NATO
derėtų aktyviau bendradarbiau
ti sprendžiant klausimus, išky
lančius modernizuojant Aljan
so ir Rusijos karinės infra
struktūros objektus. “Reikėtų
užtikrinti bendrą oro erdvės
stebėseną tarp NATO valsty
bių narių ir Rusijos. Tokiu
būdu užtikrinti geresnį oro
transporto judėjim o srautą,
siekiant užkirsti kelią viso-

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LXXXXVII
Abejonių okupacijos gynė
jam s kėlė sovietinė milicija.
Ten buvo jau nemažai ir lietu
vių - “nacionalistų” . Tačiau
vilčių visą laiką teikė ypatin
gosios paskirties m ilicijos
padalinys (rusiška santrum
pa - OM ON’as). Jis buvo su
formuotas 1988 m. spalio 3
d. SSRS vidaus reikalų mi
nistro gen. plk. A .V lasovo
įsakymu. Jo tikslas - “kovoti
su masiniais chuliganizmo ir
netvarkos” pasireiškim ais,
t.y. buvo galima j į naudoti ir
v a ld žia i n ep atin k am iem s
mitingams vaikyti ir pan. Toks
milicijos padalinys buvo sufor
muotas ir Lietuvoje iš labai
gerai treniruotų, daugiausia
buvusių sovietinės k a riu o 
menės desantininkų. Skirtingai
negu kiti milicininkai, omonininkai privalėjo gyventi ka
reivinėse, kur jie nemokamai
buvo maitinami, dėvėjo spe
cialias uniformas. Tiesa, eks
perimentiniai omonininkų da
liniai TSRS buvo pradėti orga
nizuoti dar 1987 m. Ir jie vi-

siškai pateisino “partijos ir vy
riausybės” viltis: išvaikė de
monstracijas daugelyje sovie
tinės imperijos vietų, o 1988
m. rugpjūčio 21 d. ir pačioje
Maskvoje - Demokratų sąjun
gos organizuotą mitingą.
O M O N ’as buvo tie sio 
giai pavaldus Sovietijos res
publikų vidaus reikalų mi
nistrams.
L ietu voje om onininkai
beveik neišsiskyrė iš kitų mi
licininkų (tik dėvėjo kitokią
uniformą): jie sąžiningai sau
godavo “raudonųjų” mitingus,
eitynes, budėdavo gatvėse.
Bet, atrodo, didžiausias
viltis raudonieji dėjo į kagė
bistus - viską žinančius ir
galinčius. Ir iš tikro, kaip
matyti ir iš likusių buvusiame
KGB archyve dokum entų,
saugumiečiai neblogai žinojo,
kas kur vyksta, įrašydavo dau
gelio mitingų oratorių kalbas.
Ir ne tik mitingų, bet ir sava
rankiškos LKP iniciatorių ir
daugelio kitų, kaupė kompro
m ituojančius duomenis, kad

gavus nurodymą būtų “už ką”
suimti, uždaryti į kalėjimą ar
ištremti.
Kagėbistai ne tik akyliai se
kė visą lietuvių tautos atgimi
mo procesą, bet ir rengėsi le
miamam smūgiui: kiekviena
me rajone slaptai iš vietinių
probolševikinių veikėjų buvo
sudaromi operatyviniai kovi
n ia i b ū r ia i, n u m atom os
jiem s užduotys “X” dienai.
K iekvienam tokiam kovi
niam būriui vadovauti būda
vo paskiriamas etatinis KGB
darbuotojas. Tačiau, laimei,
aktyviai veikti tie būriai įsaky
mo negavo. Demokratinis ju 
dėjimas aprėpė didesnę SSRS
imperijos dalį. Centrinė ir vie
tinė valdžia pasimetė, laikėsi
“laukimo pozicijos”, nes nebe
tikėjo, kad vien represijomis
įmanoma nuslopinti veržimą
si laisvėn ir demokratijon. Kita
vertus, vietinė nomenklatūra
tikėjosi išsilaikyti valdžioje ir
LKP atsiskyrus nuo SSKP, ir
Lietuvai paskelbus Nepriklau
somybę. Tad daugiausia tik

E T R A G IN A R U S IJ Ą N E P A Ž E I D I N Ė T I
Ž M O G A U S T E IS IŲ

Briuselis, balandžio 21 d.
(ELTA). Europos Taryba (ET)
trečiadienį paragino R usiją
geriau saugoti spaudos laisvę,
kiems incidentams” , - kalbėjo
S. Lavrov.
R usijos užsienio reikalų
ministro užuomina apie bendrą
oro erdvės kontrolę nustebino
TSPMI direktorių R. Lopatą.
Pasak jo, būtina išsiaiškinti,
kas šiuo atveju turima galvoje
ir kaip tokia idėja vertinama
LG0TIC
NATO atstovų.

ru sa i, len k a i liko ištik im i
SSKP ir SSRS gynėjai. Todėl
tik jie su džiaugsmo šūkiais
sausio m ėnesį sutiko Krem 
liaus pasiuntinius - M.Gorbačiovą ir jo svitą.
Visi tie bolševikniai susi
vienijimai buvo įsteigti, kaip ir
nagrinėtoji LKP “ant SSKP
platform os” nurodym ais iš
Maskvos, kaip atsvara Sąjū
džiui, savarankiškai LKP. Be
je, tam rengtasis irgi iš anksto.
Pavyzdžiui, vos buvo viešai
prabilta apie LKP atskyrimą
nuo “stipraus centro”, Krem
liaus nurodymu nuo 1989 m.
rugsėjo mėnesio pradėta orga
nizuoti LKP “ant SSKP plat
formos”. Spalio 29 d. Vilniuje

bausti nusikaltimus Čečėnijoje
vykdančius karius ir griežčiau
kovoti su antisemitizmu bei
rasizmu.
Žmogaus teisių padėtį Eu
ropoje stebinčios ET prane
šime Rusijos prezidentas Vla
dimir Putin tiesiogiai nemini
mas, tačiau Rusija žmogaus
teisių pažeidimais apkaltinta tą
pačią dieną, kai JAV Valstybės
sekretorė Condoleezza Rice iš
reiškė nerimą dėl per didelių
galių sutelkim o prezidento
rankose.

vykusiame sąjunginio paval
dumo įmonių, karinių dalinių
ir KGB partinių organizacijų
“aktyvo” susirinkime jau ofi
cialiai buvo nuspręsta, kurti
LKP “ant SSKP platformos” ,
jeigu LKP XX suvažiavim e
būtų nuspręsta atsiskirti nuo
SSKP, buvo numatyti ir kan
didatai į “vadovaujančius or
ganus”.
Panašus susirinkimas įvyko
ir 1989 m. gruodžio 9 d.. Jo
dalyviai vėl išsiuntė SSKP CK
raštą, kuriame ragino Maskvos
valdžią “imtis ryžtingų prie
monių [...], ištirti susidariusią
padėtį respublikoje ir partinėje
organizacijoje.”
(Bus daugiau)

1990 m. kovo 11-ąją pritarti Lietuvos Nepriklausomos valstybės
atkūrimo aktui vilniečiai susirinko į mitingą Nepriklausomybės
aikštėje.
ELTA foto archyvas
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C.RICE SULAUKĖ GRIEŽTŲ ŽODŽIŲ
IŠ MINSKO

RUSIJOS ŽINIASKLAIDA APIE C.RICE VIZITĄ MASKVOJE
davė jokių sensacingų rezul
tatų, kadangi jų tikslas buvo
kitoks". "Bet ponia C. Rie spė
jo pasakyti visa, ką norėjo apie demokratiją, apie valdžios
k oncentravim ą (K rem liaus
rankose) ir apie tai, ko Vašing
tonas tikisi iš Rusijos", - rašo
dienraštis.
Savo ruožtu "Vedomosti"
cituoja Ted Carpenter iš CATO
in stitu to V ašingtone, kuris
mano, jog "kritiškos jos pa
stabos dėl demokratijos būklės
Rusijoje buvo išdėstytos taip,
kad patenkintų Amerikos vi
suom enę, su n e rim u sią dėl
padėties raidos Rusijoje, ir kar
tu nepakenktų Baltųjų rūmų ir
Kremliaus dialogui".
Tuo tarpu "Komsomolskaja pravda" daug dėmesio ski
ria vakarienei, kurią JAV Vals
tybės sekretorė valgė viename
iš itališkų restoranų su gyny
bos ministru S. Ivanovu. Dien
raštis pabrėžia, kad šis susitiki
mas truko net pustrečios valan-

"Ponia Condoleezza Rice
paskelbė Maskvoje kelis be
precedenčius pareiškimus", rašo balandžio 21 d. Rusijos
dienraštis "Kommersant", ko
mentuodamas balandžio 20 d.
p a sib a ig u sį JAV V alstybės
sekretorės vizitą Maskvoje. "Ji
iš esmės pareiškė, kad JAV ins
pektuos Rusijos branduolinius
objektus, pareik alav o , kad
Vladim ir Putin 2008 metais
pasitrauktų iš savo posto, davė
suprasti, kad Baltarusijos lau
kia "oranžinė revoliucija", o
Rusijos - "šviesi ateitis", - pa
žym i "K om m ersant". A not
dienraščio, "jos pašnekovai
rusai atkakliai dėjosi nieko
panašaus negirdėję".
Amerikos diplomatijos va
dovę priėm ė prezidentas V.
Putin, ji taip pat susitiko su
užsienio reikalų ministru Ser
gej Lavrov ir gynybos minist
ru Sergej Ivanov.
Laikraštis "Izvestija" pa
brėžia, jog "šios derybos ne-

dos. Jis taip pat cituoja ne
įvardytą stebėtoją, kuris ją pa
vadino "būsimų JAV ir Rusi
jos prezidentų vakariene".
S. Ivanov Maskvoje laiko
mas vienu iš pagrindinių kan
didatų pakeisti V. Putin, ku
rio įgaliojimai baigiasi 2008
metais. Pasak M askvos žinia s k la id o s , a m b ic ijų tap ti
prezidente turi ir C. Rice, nors
ji tai kategoriškai neigia.
ELTA

M inskas, balandžio 2 1 d .
(ELTA). Savo ateitį, savo li
kimą renkasi Baltarusijos liau
dis, o ne Condoleezza Rice.
Taip B altaru sijo s užsien io
reikalų ministro pavaduotojas
Viktor G aisionioka M inske
žurnalistų prašymu pakomen
tavo JAV Valstybės sekretorės
C .R ice poziciją M insko at
žvilgiu. Tuo tarpu opozicija
Vilniuje pareiškė Baltarusijoje
burianti pilietinį judėjim ą ir
ieškanti vadovo.
V.Gaisionoka taip pat pa
citavo balandžio 19-ąją pa
sakytus Baltarusijos preziden
to Aleksandr Lukašenka žo
džius iš m etinio pranešimo,
kad Baltarusija - suvereni ci
vilizuota valstybė, vykdanti
savarankišką, tvirtą ir tikrai
nacionalinę politiką. "Mes - ne
figūros kažkieno žaidime. Ir ne
pėstininkai šachmatų lentoje.
Netgi didelėje", - priminė vi
cem inistras p rezidento žo 
džius.
JAV Valstybės sekretorė
C.Rice pavadino Baltarusiją
paskutine diktatūra Vidurio
Europoje. Anot politikės, "Bal
tarusija nublokšta atgal dėl
dabartinio režimo prigimties,

R U S IJ A Š A L T A I R E A G A V O
Į N A U J O P O P IE Ž IA U S I Š R I N K I M Ą

M askva, balandžio 2 1 d .
(ELTA). Kaip ir į Jono Pau
liaus II mirtį, taip ir į Benedik
to XVI išrinkimą naujuoju po
piežiumi stačiatikių vyraujama
Rusija reagavo gana šaltai. Ru
sų stačiatikių patriarchas Aleksij II pasveikino Joseph Rat
zinger, tačiau kartu atmetė Ro
mos katalikų bažnyčios misiją
viešpatauti krikščioniškam e

pasaulyje.
Jis pažymėjo stačiatikių ir
katalikų Bažnyčių lygiavertiš
kumą. "Mūsų Bažnyčios, ku
rios turi autoritetą ir įtaką, pri
valo suvienyti savo pastangas
mokydamos šiuolaikinę visuo
menę krikščioniškųjų verty
bių", - rašė Aleksij II.
Politinės vadovybės, kuri
palaiko su Vatikanu geresnius

Ko trūko Vakarams, tai gero
kietasprandiškumo ir pasiryži
mo laikytis tų nutarimų. Ro
osevelt netrukus mirė, Chur
chill pralaimėjo rinkimus, atė
jo Truman. Nors jis ir išgelbėjo
iš rusų nasrų Graikiją, Iraną ir
Korėją, bet kitom s aukoms,
kaip Baltijos ir kitiems kraš
tams, jau buvo per vėlu.

straipsnelis, kuris baigiasi ne
kaltu sakiniu, jog “Jaltos nu
tarimai sustiprino antifašistinę
koaliciją baigiam ajam e II-o
pasaulinio karo etape”.
Praėjo 60 metų. Šiandien
Lietuva jau nepriklausoma, taip
pat ir visa Rytų Europa. Sovie
tų sąjunga galingo laiko veikia
ma, dingo. Jau seniai nebėra nei
tų trijų didžiųjų suokalbininkų:
Roosevelt (m. 1945), Stalinas
(m. 1953), ir juos 1965 m.
pasekusio Churchill. Nuoskau
dos ir žaizdos apgijo, kai kas ir
užsim iršo, ar net dulkėm is
apsiklojo. Pabandykime prisi
minti kas tada vyko, ir kaip
prieita prie tų susitarimų.

jos neįmanoma kur nors integ
ruoti". Bet Baltarusijos parla
mento aukštųjų rūmų Tarptau
tinių reikalų ir nacionalinio
saugumo komiteto pirm inin
kas Nikolaj Čerginec vertina
JAV Valstybės sekretorės Con
doleezza Rice pareiškimus dėl
Baltarusijos kaip raginimą nu
versti valdžią šalyje.
"Tai raginimas nuversti val
džią suverenioje valstybėje,
grįžimas į šaltojo karo laikus",
- pažymėjo N.Čerginec. "Pa
saulyje atsirado nemažai poli
tikų, kurie stumia pasaulį la
bai pavojingų padarinių link",
- mano senatorius.
Drauge jis pažymėjo, kad
"laisvė, pavyzdžiui, Jungtinėse
Valstijose neleidžia užsimoti
prieš šalies suverenumą". "Tu
JAV gali daryti tai, ką nori. Tik
neliesk valdžios", - aiškino
N.Čerginecas. Drauge jis pa
ragino nepervertinti C.Rice
pareiškimų. "Moteris, kuriai
svaigsta galva nuo valdžios,
pavojinga būtybė. Bet nereikia
jos pervertinti", - sakė Bal
tarusijos parlam entaras. N.
Čerginecas taip pat priminė,
kad a n k sčia u p a sira šy to je
branduolinio ginklo išgabe
nimo iš Baltarusijos sutartyje
Jungtinės Valstijos yra prisi
ėmusios saugumo ir valdžios
išlaikymo šioje šalyje garanti
jas.
santykius nei Bažnyčia, vardu
prezidentas V ladim ir Putin
paskelbė apie bendradarbia
vimą su naujuoju popiežiumi.
Abi pusės yra "už gėrio, tei
singumo ir hum anizm o ver
tybes" ir nori priešintis ekstre
m izm ui bei nepakantum ui,
rašoma sveikinime.

-HlgKAleksas Vitkus

60 METŲ PO JALTOS
I.
Kad Stalinas, neskaitant jo
jau kitų kruvinų veiksmų, Jal
tos konferencijoje apgavo arba
apmulkino du didžiuosius Va
karų demokratijų vyrus, mums
lietuviams ir kitiems Rytų eu
ropiečiams atrodo nebūtų jo 
kio klausimo. Tos konferenci
jos pasėkoje daugiau kaip šim
tas milijonų europiečių buvo
atiduoti komunizmo valdžiai.
Atlanto Charta buvo patogiai
užmiršta, ir palikta merdėti il
giems metams, kol beveik po
pusės šimtmečio pats kom u
nizm as, veikiam as istorinių
poveikių, sugriuvo.
Žiūrint į tuos pačius įvykius
kiek blaiviau ir be aistros, vaiz
das kiek keičiasi. Jaltos kon
ferencijoje Vakarai nors šiek
tiek laimėjo, bet daug ir prara
do. Ir tam yra keletas prie-

žasčių. 1945 m etų vasario
mėnesį sovietai jau buvo stipri
karinė galybė, su kuria reikėjo
skaitytis. Abu, Amerikos pre
zidentas Franklin D. Roosevelt
(FDR) ir D. Britanijos prem 
jeras Winston Churchill, buvo
realistai, ir jie tai gerai supra
to. Vakarų demokratijų stip
riausias atstovas, FDR 1933 m.
dar buvęs energingas politinis
kovotojas, Jaltoje buvo tik jo
šešėlis, ligonis, nuolaidus ir
gana lengvai perkalbamas ir
įtikinamas. Churchill pirmoje
vietoje rūpėjo išlaikyti britų
imperiją. Reikalui esant, jis
galėjo kai ką ir paaukoti. Jis
buvo grynas anglas, o ne šim
taprocentinis europietis. Ir dar
viena mintis: Jaltos sutarimai,
bent ant popieriaus, nebuvo
tokie blogi ir nepateisinami.

JALTOS GĖDA
Dabar kaip tik sueina 60
metų nuo to istorinio įvykio,
tapusio gėdingu savo pasėko
mis, kurių turėtų bent šiek tiek
gėdytis ne tik kiekvienas ame
rikietis ar anglas, bet ir bet
koks istoriniai sąžiningas ru
sas.
Jaltos konferencija ir jos
nutarim ais nesididžiavo nei
Lietuvos komunistai, ir apie tai
galima spręsti iš to fakto, kad
didžiulėje dvylikos tomų Lie
tuviškoje Tarybinėje Enciklo
pedijoje Jaltos konferencijoje
buvo paskirta tik trumputis vos
9 cm ilgum o vienos skilties

ATLANTO CHARTA
Panašios nuolaidžiavim o
konferencijos prasidėjo jau
nuo 1938 m. Muenchen pak
to, kai Anglija ir Prancūzija,
neturėjo drąsos į tą konferen
ciją pakviesti Čekoslovakijos
atstovų, ir, susitikę su Hitleriu,
vengdamos konflikto, jam ati-

davė Čekoslovakijos sudetų
žemės gabalą. Nuolaidos nie
ko nepadėjo, kitais metais Hit
leris pasiėmė ir visą likusią Če
koslovakiją, taip pat ir mūsų
K laipėdą. N etrukus sekė ir
nelemtas Ribbentropo-Molotovo paktas. Praėjus metams
po Muencheno pakto, Hitleris
užpuolė Lenkiją. Vos dviem
savaitėm vėliau prie to plėšimo
prisidėjo ir Sovietai. Sutvarkę
Lenkiją, jie atsisuko į Suomi
ją. Hitleris irgi nesnaudė: Da
nija, Norvegija, ir tuoj po jų,
Belgija, Olandija ir Prancūzija.
1941 metų pavasarį Europoje
atėjo eilė ir Jugoslavijai, Veng
rijai, Bulgarijai ir Graikijai, o
Afrikoje gen. Rommel per Li
biją veržėsi Egipto link.
Anglija liko viena, ir jos nau
jas prem jeras C hurchill su
sirūpino ieškoti sau sąjungi
ninkų. Jo laimei, tuo tarpu susi
pešė du buvę “draugai”, abu pri
tyrę plėšikai, kai Hitlerio armi
jos 1941.6.22 pradėjo mirtiną
žygį prieš sovietus. (Bus daugiau)
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
CLEVELAND,

OH

CLEVELAND LB METINIS
SUSIRINKIMAS
Gegužės 15 dieną, sekma
dienį, 11:45 v.r. Lietuvių ben
druomenės, Clevelando sky
rius, ruošia metinį susirinkimą.
Bus praėjusių metų įvykių ir
finansų pranešimai, ir naujos
valdybos rinkimai. Kandidatai
į valdybą prašom i iš anksto
prisistatyti. Susirinkimas vyks
Dievo Motinos parapijoj. Visi
maloniai prašomi dalyvauti.
LB Valdybos informacija
V O K IE T IJ A

Ž IN IO S
IŠ V A S A R IO 1 6 -O S IO S
G IM N A Z IJ O S

LIETUVIŲ KALBOS
OLIMPIADOJE - PIRMOJI
VIETA!
Šalčininkų Lietuvos tūks
tantmečio vidurinėje mokyk
loje 2005 m. kovo 21-23 d.d.
vyko užsienio lietuviškų mo
kyklų bei Vilniaus vidurinės
internatinės mokyklos “Lietu
vių nam ai” lietuvių kalbos
olimpiada.
Pirmąją šio konkurso dieną
m okiniai atliko dvi su puse
valandos trukusią rašym o ir
k alb o s v a rto jim o u žd u o tį.
Antrą dieną moksleiviai dek
lamavo pasirinktą lietuvių poe
to eilėraštį arba lietuvių auto
riaus prozos kūrinio ištrauką.
Tos p ačios dienos popietę
buvo tikrinami gebėjimai kal
bėti lietuviškai m onologu ir
dialogu, pasakoti, reikšti savo
nuomonę, argumentuoti, api
būdinti, lyginti reiškinius, kelti
hipotezes ir pan. Pokalbiai
vyko mokinio pasirinkta tema
ir turėjo atskleisti deramą da-

lyvių kom unikacinę kom pe
tenciją.
Mūsų mokyklai atstovavo
vienuoliktokė Agnė Galinskytė ir dvyliktokas Audrius
Makauskas. Juos ruošė ir ly
dėjo lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytoja Emilija Meikienė. Didžiuojamės Audriumi
Makausku, kuris, suvedus visų
trijų užduočių atlikimo rezul
tatus, užėmė pirmąją vietą ir
gavo O lim p iad o s p irm o jo
laipsnio diplomą.
ARTŪRO PAULAUSKO
DELEGACIJA
GIMNAZIJOJE
Grįždama iš Kanados, Lie
tuvos Respublikos Seimo pir
mininko Artūro Paulausko va
dovaujama Seimo delegacija
turėjo Frankfurte 4 valandas
laukti lėktuvo į Lietuvą. Lietu
vos ambasadoriaus Vokietijoje
Evaldo Ignatavičiaus siūlymu
Seimo nariai mielai panaudojo
šią pertrauką aplankyti Vasa
rio 16-osios gimnaziją ir ten
vykstančias Europos lietuvių
krepšinio varžybas.
G im n az ijo s d ire k to riu s
Andrius Šmitas labai džiaugė
si, galėdamas pasveikinti gar
bingus svečius, bet labai ap
gailestavo, kad per tokį trumpą
laiką nebuvo galima paruošti
m okinių program os pasitikimui. Visi mokiniai kaip žai
dėjai, padėjėjai arba sirgaliai
dalyvavo krepšinio olim pia
doje. O mokyklos patalpų irgi
nebuvo kaip rodyti, nes visose
klasėse šį savaitgalį buvo apsi
gyvenę sportininkai. Todėl
sv e čia i, tru m p a i apžv elg ę
patalpas, susitiko konferencijų
kambaryje su gimnazijos mo
kytojais ir bendruomenės ats
tovais trum pam pokalbiui.

LIETUVIŲ LITERATŪRA
NETEKO VIENO IŠ KŪRYBINGIAUSIŲ
VYTAUTAS ALANTAS
1 9 0 2 .0 6 .0 5 -1 9 9 0 .0 4 .2 3

Vytautas Alantas

Rašytojas, žurnalistas, vi
suomenės veikėjas Vytautas
Alantas gimė 1902 m. Sidab
rave, Naujamiesčio valsčiuje,
Panevėžio apskr. M irė prieš
penkiolika metų, 1990 m. ba
landžio 23-čią Detroite, o 1992
m. buvo palaidotas Kaune.

1923 metais baigęs Šiaulių
g im naziją, stu dijavo VDU
Humanitarinių mokslų fakul
tete. Mokytojavo Plungės gim
nazijoje. Studijavo M ontpel
lier universitete Prancūzijoje,
1929 m. jį baigė. 1930-34 EL
TOS redaktorius, 1934-39 Lie
tuvos aido vyr. redaktorius.
Buvo vienas žymiausių tau
tininkų kultūrinės politikos
ideologų. 1933 m. apdovano
tas Vytauto Didžiojo ordinu.
Lietuvoje išleido novelių, pje
sių, publicistikos knygų. 1940
m. Lietuvos Žurnalistų s-gos
pirmininkas, 1941-44 Vilniaus
teatro direktorius. 1944 m. pa
sitraukė Vokietijon, nuo 1949tų gyveno D etroite, kur 18
m etų dirbo Fordo fabrike.
Išeivijoje išleido virš dvide
šim ties rom anų, poezijos ir
dram os veikalų. Du iš jų “Aušra Paliūniuose” ir “Gel-

LR Seimo pirmininkas Arturas Paulauskas pasirašo ant marškinėlių, kurie bus įteikti Europos lietu
vių krepšinio turnyro geriausiam žaidėjui.
Marytes Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr.

Direktorius A. Šmitas papasa
kojo apie gimnazijos darbą,
Vokietijos LB valdybos pirm.
A. Šiugždinis apie bendruo
m enės veiklą. Seim o nariai
domėjosi, kuo skiriasi Vokieti
jos ir Lietuvos mokslo progra
mos, kokie dalykai dėstom i
lietuvių, kokie vokiečių kalba,
kokie vadovėlai naudojami, iš
kur ir kodėl į gimnaziją atvyks
ta mokiniai, ką daro abiturien
tai gavę brandos atestatą ir t.t.
Klausimų dar būtų buvę daug,
b e t S eim o p irm in in k a s A.
Paulauskas su jį lydinčiais Sei
mo nariais Loreta Graužiniene,
dr. Arim antu Dum čium , Ju 
lium Sabatausku ir Gediminu
Jakavoniu skubėjo dar aplan
kyti krepšinio olimpiadą. At
sisv eik in an t jie m s visiem s
buvo įteiktas gimnazijos “Met
raštis”, kad galėtų apie visa tai
pasiskaityti ir pamatyti nuot
raukose, ko dėl laiko stokos
nespėjo sužinoti ar apžiūrėti.
mių balsai”, gavo Dirvos pre
mijas. Periodinėje spaudoje
rašė straipsnius apie lietuvių
literatūrą, politiniais, kultūros
ir tautinės ideologijos klausi
mais. Priklausė Liet. Žurnal
istų s-gai (1967-71 pirminin
kas), Liet. Rašytojų d-jai, buvo
jų garbės narys.
Vytauto A lanto kūryboje
vaizduojama Lietuvos senovė,
aukštinama baltų kultūra, se
novės lietuvių tikėjimas, pa
rodytas nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas, jos ūkio kili
mas, Lietuvos partizanų prieši
nimasis sovietų okupantams ir
tragiškas jų likimas, atsklei
džiama išeivių buities kasdie
nybė.
Prieš penkiolika metų lietu
vių literatūra neteko vieno iš
kūrybingiausių ir populiariau
sių išeivijos rašytojų, bet Vy
tauto Alanto vardas niekuo
met neišblės ir visiems laika
ms liks jo rašyto žodžio pamin
klas vienam iš labiausiai at
mintinų mūsų tėvynės istorijos
laikotarpių.
Rūta Šakienė

TREČIASIS EUROPOS
LIETUVIU KREPŠINIO
TURNYRAS
Balandžio 9 d. Vasario 16osios gimnazijoje vyko trečia
sis Europos lietuvių krepšinio
turnyras. Pirmasis vyko Muensteryje (Vokietijoje), antra
sis Hamburge. Antrajame tur
nyre p irm ą ją v ie tą u žėm ė
maišyta buvusių ir dabartinių
mūsų gimnazijos mokinių ko
manda. Todėl jie turėjo praves
ti trečiąjį turnyrą. Pagrindinis
organizatorius buvo Martynas
Lipšys. Jam padėjo Vokietijos
LJS pirmininkas Aidas Šiugždinis, Vaidotas Neverauskas ir
daugelis kitų.
Jau penktadienį, balandžio
8 d. vakare, suvažiavo koman
dos. Jų atvyko iš viso 10: Ko
penhagos, L ondono, P ary 
žiaus, Punsko, H am burgo,
Berlyno, Nuernbergo, Frank
furto -M ain Taunus, Frankfur
to - Kėdainiai ir Heidelbergo/
M annheim o “Ž alčiai” . V ie
nuolikta komanda buvo patys
Vasario 16-osios gimnazijos
mokiniai.
Atvykusias komandas pasi
tiko, užregistravo ir gimnazi
jos klasėse apnakvydino Lai
ma Lipšytė, Martynas Gaurilčikas ir Sofija Loiterytė. Krep
šininkai ir jų atsivežti sirga
liai, iš viso apie 120 žmonių,
penktadienį vakare gimnazijos
salėje šventė neilgai, nes norė
jo pailsėti prieš lemtingą dieną.
O šeštadienį nuo pat ryto iki 8
val. vakaro vyko žaidim ai.
G im nazistai, deja, pirm am e
rate iškrito, tačiau buvę gim
nazistai, H eidelbergo/M annheim o studentai “Ž alčiai” ,
laim ėjo taurę. A ntrą vietą
užėmė Punsko, o trečią - Lon
dono krepšininkai.
Taures įsteig ė L ietuvos
Užsienio reikalų ministerija ir

Lietuvos ambasada Berlyne.
Buvo ir kitų dovanų iš amba
sados: taikliausiam žaidėjui
M indaugui Jacinevičiui, ge
riausiam žaidėjui Vitalijui Ni
kitinui, Jaunimo Sąjungos tau
rė vyriausiam žaidėjui Edmun
dui Jankūnui, vyriausiam tur
nyro sirgaliui R. Baliuliui ir t.t.
Po pietų turnyrą aplankė
Seim o pirm ininkas A rtūras
Paulauskas su Seimo delegaci
ja. Dalyviai juos pasitiko aud
ringais plojimais. Paulauskas
pasveikino turynyro dalyvius
ir pagyrė organizatorius. Sei
mo nariai būtų mielai įsijungę
į turnyrą kaip dvyliktoji ko
manda, bet nebuvo laiko: jie
turėjo skubėti į Frankfurto oro
uostą, kad suspėtų į Vilniun
skrendantį lėktuvą. O ambasa
dorius Evaldas Ignatavičius su
visu pulku savo bendradarbių
stebėjo žaidynes visą dieną.
Po turnyro sportininkai šo
ko ir linksminosi gimnazijoje
vos ne iki ryto. Tik punskie
čiai turėjo dar naktį išvažiuoti,
prieš tai spėję su Heidelbergo
“Žalčiais” susitarti, kad sekan
tis turnyras vyks Punske.
NAUJŲ MOKSLEIVIŲ
REGISTRACIJA
Naujiems mokslo metams į
penktą klasę priimame 10 vo
kiečių mokinių. Likusios vietos
paliekamos lietuviams. Vokie
čių mokinių registracijos termi
nas baigėsi kovo 31 d. Į šias 10
vietų atsirado 39 kandidatai. Jie
visi savo pažymiais tinka gim
nazijai, yra geri mokiniai. Jų
tarpe yra ir kaimyninių gimna
zijų mokytojų vaikai ir net kai
myninės mokyklos direktoriaus
sūnus. Tai reiškia, kad vokie
čiai mūsų gimnaziją ir jos darbą
labai aukštai vertina. Esame
prestižinė gimnazija. Taigi yra
sunku iš 39 atrinkti 10 tinka
miausius.
V16gim-info

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 Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, susitikęs
su vyriausiuoju NATO jungtinių pajėgų Europoje vadu James
L. Jones, padėkojo generolui už sėkmingai vykdomą Lietuvos
oro erdvės apsaugą. “NATO lėktuvai yra ne tik ženklas, kad
mes NATO nariai, bet reali mūsų gynyba”, - pabrėžė parlamen
to vadovas. Vyriausiasis NATO jungtinių pajėgų Europoje va
das užtikrino, kad Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių oro erdvė
ir toliau bus saugoma, nes tai yra bendra NATO erdvė. A. Pau
lauskas ir J. L. Jones aptarė Lietuvos narystę NATO, tarptauti
nio saugumo klausimus, misijas Irake ir Afganistane, Lietuvos
oro erdvės apsaugos tolesnes perspektyvas, kitus aktualius
klausimus. Kalbėdamas apie m isiją Afganistane, generolas
pabrėžė, kad Lietuvai, kuri vadovaus atstatomiesiems darbams
viename iš Afganistano provincijos sektorių, bus teikiama vi
sokeriopa parama, siekiama, kad Lietuvos misijai Afganistane
paramą teiktų ir kitos NATO šalys.
NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop Scheffer Lie
tuvos valdžiai dėkojo už galimybę Vilniuje surengti puikias
politines diskusijas aktualiais visam pasauliui klausimais. JAV
valstybės sekretorė Condoleezza Rice atkreipė dėmesį, kad Lie
tuva, jau atšventusi stojimo į NATO metines, gali būti pavyzdys,
ką gali nuveikti laisva valstybė.
Neformaliu NATO užsienio reikalų ministrų susitikimu
geriausiai pasinaudojo Baltarusijos opozicijos atstovai. Foru
mas netikėtai virto Baltarusijos opozicijos ruporu. Jų demokra
tinių siekių gynėja netikėtai tapo įtakingiausia pasaulio moteris
- JAV valstybės sekretorė C.Rice. “Paskutinei diktatūrai” išskirtinis dėmesys.
NATO vadovai liko patenkinti pirmą kartą Vilniuje vyku
sio Aljanso užsienio reikalų ministrų neformalaus susitikimo
rezultatais. Vos prieš metus NATO nare tapusiai Lietuvai
padėkota už gerą renginio organizavimą. NATO diplomatai
Vilniuje jautėsi komfortiškai.
0 NATO ir Rusijos tarybos posėdį atvykęs Rusijos užsie
nio reikalų ministras Sergej Lavrov taip ir nepraskleidė rūškanos
miglos dėl pastaruoju metu pablogėjusių Lietuvos ir Rusijos
santykių. Su kolega Antanu Valioniu, kaip oficialiai teigiama,
jiedu aptarę veikiau ūkinius klausimus, o Rusijos ministro at
sakymai per spaudos konferenciją bylojo apie ministro nenorą
veltis į Lietuvai aktualias diskusijas. Sergej Lavrov išvengė
konkretaus atsakymo į klausimą apie JAV Kongrese inicijuotą
raginimą Rusijai pripažinti Baltijos šalių okupaciją ir aneksiją.
“Nemanau, kad turėčiau reaguoti į JAV Kongreso rezoliuciją”,
- per spaudos konferencijoje po NATO ir Rusijos tarybos
posėdžio sakė Lavrov.
Vilniuje dvi dienas vykusio NATO užsienio reikalų minist
rų neformalaus susitikimo šeimininkas Lietuvos užsienio reikalų
ministras Antanas Valionis patenkintas, kad pirmą kartą ne Briu
selyje surengtas toks forumas pateisino Aljanso lūkesčius.
Didžiausio tarptautinio renginio Lietuvos istorijoje organizato
riai pelnė ir dalyvių pagyrimą. Į renginio prasmingumą, Lietu
vos, kaip forumo šeimininkės, prestižą savo viešuose kalbose
atkreipė dėmesį NATO generalinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer ir JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice. Susi
tikimo metu Aljansas pasiūlė Ukrainai intensyvų dialogą dėl
narystės klausimų, po kurio ši šalis galės pasirašyti Narystės
veiksmų planą. Be to, su Rusija buvo pasirašytas “Partnerystės
taikos labui” Pajėgų statuso susitarimas (SOFA), kuris regla
mentuoja ginkluotųjų pajėgų statusą šalių teritorijose. A. Valio
nis pareiškė pirmą kartą ne Briuselyje vykusį neformalų minis
trų susitikimą vertinąs kaip didelio pasitikėjimo mūsų valstybe
ženklą ir esąs patenkintas jo rezultatais, pirmiausia atviromis ir
turiningom is diskusijos. Per susitikim ą buvo p asik eista
nuomonėmis apie NATO vykdomas tarptautines operacijas,
A ljanso politinio vaidm ens stiprinim ą, santykius su ES,
Jungtinėmis Tautomis. Ministrai sutarė, kad NATO kol kas ne
sieks aktyvesnio vaidmens sprendžiant Artimųjų Rytų konflik
tą. “Ypač džiaugiuosi, kad iš Vilniaus pasiųstas stiprus signalas
Ukrainos demokratijai. Pasiūlytas intensyvus dialogas byloja,
jog Ukrainos pastangas reformuotis ir euroatlantinių standartų
siekį gali vainikuoti dar glaudesnis bendradarbiavimo ir integ
racijos formatas”, - pažymėjo ministras.
Prezidentas Vladas Adamkus viliasi, kad Vilniuje vykęs
NATO valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimas sustiprins
transatlantinius ir europinės vienybės jausm us Lietuvos
visuomenėje. Vilniuje pasibaigus neformaliam NATO užsienio
reikalų ministrų susitikimui, Prezidentas V. Adamkus priėmė
NATO generalinį sekretorių Jaap de Hoop Scheffer. Pasak V.
Adamkaus, Lietuvai buvo didelė garbė ir atsakomybė būti šio
svarbaus NATO renginio šeimininke.

Generolas James Jones, vyriausiasis NATO karinių pajėgų viršininkas, ir Lietuvos Užsienio reikalų
ministras Valionis NATO konferencijos metu Vilniuje.
NATO nuotr.

NATO ŽADA PARAMĄ SAUGANT ORO ERDVĘ
VIRŠ BALTIJOS SALIU
V ilniu s, balandžio 21 d.
(ELTA). NATO misija saugant
oro erdvę virš Baltijos valsty
bių - ilgalaikė, žada Lietuvoje
viešintis Aljanso jungtinių pa
jėgų Europoje vadas generolas
James Jones. "Generolas pa
tvirtino, kad šitas sprendimas
lieka galioti ir bus ilgalaikis,
oro erdvė ir toliau bus saugo
ma rotacijos principu, kaip ir
dabar", - po susitikimo su J. Jo
nes žurnalistams sakė Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas. Kaip sakė Seimo NATO
reikalų komisijos pirmininkas
Vaclavas Stankevičius, pokal
byje su J.Jones dalyvavę par
lamentarai prašė, jog NATO

vadovybė darytų viską, jog
"misija visam laikui liktų Lie
tuvoje".
Įgyvendinant Siaurės A t
lanto Tarybos sprendimą dėl
oro policijos misijos Lietuvos,
Latvijos ir Estijos padangėje,
Lietuvos karinių oro pajėgų
(KOP) bazėje Zokniuose nuo
praėjusių metų kovo 29-sios
yra NATO šalių įgulos su nai
kintuvais.
NATO kariniai planuotojai
sudarė sąjungininkų karinių
oro pajėgų rotacijos oro polici
jos misijoje grafiką iki 2006
m etų pradžios. Iki to laiko
planuojam a priim ti ilgalaikį
politinį sprendimą, kaip bus

toliau vykdoma Baltijos oro
erdvės apsauga.
Šiuo metu NATO oro erdvę
virš Baltijos valstybių saugo
N yderlandų karališkųjų oro
pajėgų kontingentas. KOP ba
zėje Zokniuose yra dislokuoti
keturi olandų naikintuvai "F16 Fighting Falcon".
L iepą N yderlandų KOP
kontingentą pakeis Vokietijos
KOP su Vietnamo karo eros
reaktyviniais naikintuvais "F4 Phantom", po jų atvyks JAV
kontingentas su "F-16".
2006 metų sausio 1-ąją mi
siją iš amerikiečių perims len
kai su sovietinės gam ybos
naikintuvais "MiG-29".

V. ADAMKUS SVEIKINO GRUZIJOS IR MOLDOVOS RYŽTĄ
ŽENGTI EUROPINĖS INTEGRACIJOS KELIU
Balandžio 22 d. Kišiniove
su darbo vizitu prezidentas
Valdas Adamkus susitiko su
Moldovos ir Gruzijos vadovais
Vladimir Voronin ir Michail
Saakašvili. V. Adamkus daly
vauja vadinamųjų GUAM ša
lių (Gruzijos, Ukrainos, Azer
baidžano ir Moldovos) vadovų
susitikime, kuriam e taip pat
dalyvauja Rum unijos prezi
dentas Traian Basescu. Susi
tikęs su Moldovos prezidentu
V. Voronin, V. Adamkus pa
sveikino naujajame Moldovos
parlamente vieningai priimtą
rezoliuciją dėl europinės inte
gracijos, pranešė Prezidento
spaudos tarnyba.
“M atom e naujos Vyriau
sybės ryžtą siekti svarbiausių
įvardytų tikslų - vykdyti am
bicingas politines ir ekono
mines reformas, atkurti šalies
vientisum ą, siekti europinės
integracijos” , - sakė V. Adam
kus.
V. Voronin savo ruožtu pa
brėžė, kad Moldova kartu su
Ukraina dalyvaus rengiantis
narystei Europos Sąjungoje.

“Kartu su partneriu yra leng
viau įveikti sunkumus”, - kal
bėjo Moldovos prezidentas.
V. Adamkus taip pat pabrė
žė, kad Lietuva yra pasirengu
si padėti ir pasidalyti savo pa
tirtimi siekiant narystės Euro
pos Sąjungoje. Valstybės vado
vo teigimu, dar šiemet į Mol
dovą bus atsiųstas Lietuvos dip
lomatinis atstovas, kuris rezi
duos Kišiniove. Moldovos pre
zidentas pridūrė, kad jų valsty
bė ketina įteisinti savo atstova
vimą Lietuvoje.
Prezidento V. Voronin teigi
mu, būtų naudinga, jeigu ES
bendradarbiavim o kontekste
Lietuva galėtų padėti teisės ir
įstatymų bazės kūrimo srityse.
“Mums reikia konsultanto, ku
ris jau žino, ką ir kaip reikėtų
daryti”, - susitikimo metu sakė
Moldovos vadovas.
Po dvišalio prezidentų susi
tikimo buvo pasirašytas Lietu
vos ir Moldovos tarpvyriausy
binis susitarimas dėl abiejų ša
lių piliečių kelionių. Dabar Lie
tuvos piliečiai galės vykti į
Moldovą be vizų, o Moldovos

piliečiams nebereikės už jas
mokėti. Tikimasi, kad tai pasi
tarnaus stiprinant verslininkų
kontaktus ir plėtojant turizmą.
Balandžio 22 d. Kišiniove
susitikęs su Gruzijos preziden
tu Michail Saakašvili, V. Adam
kus sveikino “Gruzijos vidinį
tvirtėjimą ir vykdomas refor
mas”. Valstybių prezidentai taip
pat aptarė Gruzijos bendradar
biavimą su euroatlantinėm is
stru k tū ro m is. V. A dam kus
pabrėžė, kad Lietuvos politikos
Gruzijoje ir Pietų Kaukaze tiks
las - siekti, kad Europos Sąjun
ga aktyviau veiktų regione per
dvišalius santykius ir regio
nines iniciatyvas.
V. Adamkus patikino, kad
Lietuva remia Gruzijos poziciją
dėl nuolatinių tarptautinių ste
bėtojų Gruzijos ir Rusijos pa
sienyje.
Lietuvos vadovas pareiškė
viltį, kad Lietuvos ir Baltijos
regiono valstybių patirtis su
aktyvins bendradarbiavim ą
GUAM šalių erdvėje ir padės
kartu siekti strateginių tiks
lų.
LG0TIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

Doloresa Kazragytė
LXI

IŠTIKIMYBĖ
Salia žodžio meilė visada
g lau d ž iasi ištik im y b ė . Be
meilės neįmanoma ištikimybė,
be ištikimybės netikra meilė.
Kuo toliau, tuo labiau nemėgs
tamas žodis, bauginantis žodis,
per daug reikalaujantis. Iš
tikimybė? A, geriau negalvoti.
Tai ir nekvaršinsiu Tau,
m ielas skaitytojau, galvos.
Juolab kad ne kažin ką ir aš
žinau, kas po tuo žodžiu giliai
paslėpta. Gal tik - kad tai gana
retai bepasitaikanti ir viena iš
p ačių g ražiau sių Ž m ogaus
savybių.
O štai šuns gyvenim as.
Ištikimybė neatsiejama nuo jo
ir taip pat g ražiau sia šuns
gyvenim o savybė. Iki grau
dulio, iki gelmių gelmės, iki
gyvenimo paaukojimo.
Ypač graudi, beviltiška ir
pasiaukojanti yra ištikimybė
nelaim ingam šeim ininkui atstumtam, nevykėliui alko
holikui. Tai, ką pastebėjau, labiau nei graudu. Gal kas
pasijuoks iš manęs ar net su
pyks, bet šitų keturkojų draugų
atsidavimas nelaimėliui mane
taip jaudina, jog nesugebėsiu
net aprašyti taip, kaip norėčiau.
Sit mažas, trumpo plauko,
juodas be jokio balto šerelio
šu n elis, toks m in iatiū rin is
“kumeliukas” visada “vadalojasi” su nedidele alkoholikų
kom panija (reikia pripažinti,
kad šios kategorijos žmoneliai labai myli šunis ir šiaip
gyvūnus), kuri kursuoja kiek
vieną m ielą dieną tuo pačiu
maršrutu. Dažniausiai rytais.
Vakarais, matyt, jau nelabai
begali paeiti. Kartais jis keliau
ja šalia moters iš tos kompani
jos. M atyt, ji yra jo tikroji
šeim ininkė. Juodukas nesi
dairo, nelaksto į šonus, abejin
gas aplinkiniams šunims. Vi
sas jo dėmesys - ta kompani
ja. Svarbiausia neatsilikti: tris
m etrus į priekį užbėga, tris
m etrus atsilieka. Arba visai
šalia makaluojasi tarp kojų, kai
būrelis sustoja centus paskai
čiuoti, cigaretės galiuką prisi
degti ar pasiginčyti, kas eis
alaus butelių ieškoti. Būrelis
trūkt į priekį - ir šunelis ton
pusėn. Ilgiau šnekasi, šunelis
pritupia. Atsisėda ant žolės ar
nuvirtusio medžio alučio pa
traukti, juodukas gali ir ant pil
vo prigulti. Žiem ą vasarą visada šalia. Niekas jo nebara,
nem uša, neveja. Jam nieko
nereikia, tik būti su jais. Kartą
numečiau minkštos bandelės
gabalėlį - net nepriėjo, tik pa
kėlė akis į šeimininkę. Si pa
glostė. Man nusišypsojo bedante burna. Jam gerai. Jis turi
savo pasaulį. Juoduko pasau
lis - pražuvėlių kompanija. Jie
“kitokie”. Ir jis “kitoks”. Kaip

raupsuotieji kadaise. Juodukas
tai žino.
Prie didžiulės maisto par
duotuvės stovi du “raupsuotie
ji”. Su maišeliais, pilnais “tur
to” iš šiukšlių konteinerių.
Raudonom nosim, pamėlusiais
veidais. “Kudlius” (labai kudlotas), matyt, jau nebejaunas
šuo - žilų plaukų daugiau nei
juodų. Iš gyvenimą patyrusio
žvilgsnio tai m atyti. K ailis
p u rv in as ir su siv ė lęs, nuo
kūdikystės šukomis neliestas ir
vandeniu nešlakstytas. Sniego
“kleckai” apkibę barzdą, pa
pilvę, kojų gaurus. Sukinėjasi
šalia. O raudonnosiai įsitraukę
į pokalbį. K albinu K udlių,
išsitraukiu bandelę. Žiūri Kudlius. N ori bandelės, m atau.
Trepteli kelis žingsnelius ar
tyn, sustoja, vėl kelis žingsne
lius artyn... Ir čia pat staiga
baisiai susigėsta. Kitaip nepa
vadinsi. Kudlius baisiai su
sigėdo. Pasuko atgal ir įbedė
žvilgsnį į šeim ininką, tokį
atsiprašantį, tokį maldaujantį
atleidimo: “Kaip aš čia? Vos
neišdaviau! Vos nepuoliau prie
svetimo duonos kąsnio! Oi!”
Atsistoja ant užpakalinių kojų,
priekines įrėmęs į vyriškio ke
lius, neatitraukia akių: “Ne, ne
aš tavo. Niekada neišduosiu.
A tleisk” . Vizgina uodega ir
“m aldauja” . M ėlynnosis pa
glosto savo šunį. Sako man:
“Jis toks” . Tik tiek. Ir viskas
aišku. Vadinasi, ne išdavikas.
Šuo baimingas. Prisėda. Nu
rimsta. Ir žiūri į savo draugą.
Atidaviau bandelę vyriškiui. Iš
tolo mačiau, kaip Kudlius ją
godžiai rijo po gabalėlį iš šei
mininko rankų.
O nuostabusis vilkšunis
(Vilku pavadinau) paaukojo
save. Be prasmės. Be tikslo.
Tik buvo ištikimas, tik mylėjo
- šit ir visa prasmė. Vilkas, už
pavadžio valkiojamas amžinai
girto savo šeimininko, buvo jo
draugas iki mirties. Ir mirties
tuneliu jiedu, ko gero, keliavo
drauge. Gal ir ten Vilkas rodė
jam kelią? Nežinau, kas buvo
tas vyriškis: purvini drabu
žiai, išsipešę marškiniai, nie
kada, matyt, nebesiprausiantis.
Žiem ą vasarą jį sutikdavau
svirduliuojantį, visada - pava
dis rankoje, o Vilkas - išmin
tingai prisitaikantis prie girtos
eisenos: truktelėjimų, nugriu
vimų, atsirėm im ų į medį ar
stulpą. Koks liūdnas, ramus, be
jokio džiaugsmo Vilko žvilgs
nis. Vilkas nieko nebesitikėjo.
Jis taip pat nebesidairė, nebe
žvelgė į žm ones, tik į savo
šeimininką ir dar nosį nudūręs
pauostydavo retkarčiais žemę
sau po kojomis. Kartą vyras
neteko lygsvaros ir susmuko
prie stulpo. Šuo taip graudžiai

Kūrėjas Kazys Morkūnas prie savo vitražų Vilniaus “Akademijos” galerijoje. Parodoje buvo 14 vit
ražų Kryžiaus kelio stotims. Jo 26 vitražai puošia atstatytą Vilkaviškio katedrą.
LR

VIII-OJI DAINŲ ŠVENTĖ
0 savanorišką “saviveik
lininkų korespondentų” būrį,
nuo k u rių irg i lab a i daug
priklausys šventės sėkmė, jun
giasi veiklūs lietuvių bend
ruomenės nariai. Beata Čiur
lionienė iš Clevelando yra su
p la n a v u si įdom ų p ro je k tą
spaudai liečianti visus Clevelando padangę garsinančius
dainorėlius - Dainę Jablonskytę ir Faustas Strolia iš Čika
gos bus jungiantys žinių šalti
niai apie įvykius ir ruošos dar
bą jų mieste. Ona Daugirdienė,
buvusi “Nerijos” dainininkė,
dabar gyvenanti Čikagoje ir
au-ginanti gražią m uzikalią
šei-mą, irgi pažadėjo prisidėti
prie spaudos darbo, na o Dai
na Čyvienė, iš rankų nepalei
džianti foto aparato, pažadėjo
aprūpinti visokiomis nuotrau-

komis, todėl įspėju - visada
šypsokitės, nes nežinote kok
iu momentu gali suspragsėti
foto aparatas ir jūsų nuotrau
ka atsidurs laikraštyje.
Pirmieji užsiregistravę cho
rai ir jų vadovai verti padėkos.
Raginu jų pavyzdžiu sekti ir
visiems kitiems likusiems cho
ram s, meno vienetams, gru
pėms, lituanistinėms mokyk
loms. Nelaukime vasaros, ne
laukime rudens, pradėkime or
ganizuotis ir registruotis dabar,
tuo sutaupysime laiką ir orga
nizatoriams ir sau ir visiem ki
tiems, kurie iš visos širdies
stengiasi, kad ši šventė būtų
kuo įdom esnė ir atm inting esn ė. P risim in k im e seną
pamokymą ir juo sekime: “Ką
gali atlikti tuoj, niekad ne
sakyk rytoj”.

ėmė laižyti jam ranką, kurioje
vyras laikė sugniaužęs pavadį,
taip prašančiai: “Kelkis. Na,
pabandyk. Einam. Kelkis.“ Pa
kilo vyriškis. Šiaip taip vėl
pradėjo eiti: lėtai, svyruoda
mas, pastoviniuodamas, kal
bėdamas pats su savimi, o gal
su Vilku. Šuo ėjo šeimininko
gyvenimo keliu. Nesipriešin
damas. Ištikimai tarnaudamas.
Atėjo jųdviejų paskutinė
žiema. Labai šalta žiema. Šal
čiausia, kokią tik prisimenu.
Vieną naktį sušalo daug žmo
nių. Nelaimingųjų. Baisi buvo
naktis. Šaltis ir pūga. Nei kelių,
nei takelių nebeliko tą naktį.
Tik balta mirtis.
Nurimus pūgai, nuošalioje
gatvelėje, lyg pūkiniuose pata
luose, gulėjo Vilko šeiminin
kas. Negyvas. Ant nugaros.
K um štyje laikė sugniaužęs
Vilko pavadį. O V ilk a s . Ak!
Vilkas gulėjo prigludęs prie
savo draugo, beveik užgulęs jo
krūtinę. Snukį padėjęs ten, kur
jau nebeplakė vyriškio širdis,
įsmeigęs žalsvai gelsvas skaid
rias akis, šuo siuntė paskutinį
akių spindesį savo draugui.
Vyriškio akys užm erktos, o
Vilko akyse tarytum dar ruse
no ištikim ybės ugnis - jos

buvo lyg gyvos. Rodos, tuoj
pakels galvą. Bet ne. Vilkas
buvo negyvas. Vilkas mirė kar
tu su savo meile. Žinoma, su
tokiu kailiu galėjo nesušalti,
galėjo ištraukti pavadį ir pa
bėgti, išsigelbėti. Nesigelbėjo.
Ko vertas gyvenim as be to,
kuris buvo vienintelė meilė?
Vilkas išėjo mirties taku savo
noru. Jis toks. Ištikimas.
Kodėl Sent-Egziuperi pasa
koje “M ažasis p rin c a s” ne
žmogus, o lapė sako tokius
žodžius Princui: “Žmonės vis
ką nusiperka jau gatavą iš
prekybininkų. Bet nėra preky
bininkų, iš kurių žmonės galė
tų nusipirkti draugų, tai draugų
žmonės ir neturi”?
Gal todėl, kad apie meilę ir
ištikimybę gyvūnai žino dau
giau negu žmonės?
Ak, mylėkime žvėris, gy
vulius, šunis, paukščius, me
džius, žolę, d a n g ų . Tada vis
kas bus gerai. Sudie.

Meno vadovė R. Kliorienė
irgi vadovaudamasi tuo pačiu
pamokymu, visus darbus atlie
ka tuoj, kurie kartais nusitęsia
iki vėlyvos nakties, bet štai re
zultatai ypatingai džiuginantys
- in te rn e tin ė je sv e ta in ė je
w w w .d a in u sv e n te .o rg , jau
patalpinta 18 repertuaro dainų.
Jas galima kiekvienam atsis
pausdinti, arba net atsisiųsti ir
nusikopijuoti į savo diskelius.
Kartu su pava-sarėjančia gam
ta, pabuskime ir į šventės šūkį
“Atsiliepk daina” pirmiausiai
atsiliepkime registracija!
Nijolė Benotienė
“V A G O S ” L E ID Y K L A
M IN Ė S 60 M E T Ų
SUKAKTĮ

11 tūkstančių leidinių, 150
mln. knygų tiražų išleidusi
“Vagos” leidykla mini 60 metų
sukaktį.
1945 metais įkurta Valsty
binė grožinės literatūros lei
dykla “Vagos” vardu buvo pa
vadinta 1964 metais. D abar
jos šūkis - senos tradicijos,
naujas stilius.
“Vaga” leidžia lietuvių ir
užsienio rašy to jų k ūrinius,
m okom ąją ir pažintinę lite
ratūrą, enciklopedijas, albu
mus, knygas vaikams ir jau 
nimui, leidinius užsienio kal
bomis.
1986 metais leidykla pra
dėjo ir iki šiol tęsia solidžią
knygų seriją “Pasaulinės lite
ratūros biblioteka” - iš pla
nuotų 120 tomų jau išleido
daugiau negu 80.
Nuo 1965-ųjų “Vaga” kas
met nauju “Poezijos pavasa
rio” alm anachu pradžiugina
poezijos mylėtojus. 60-mečio
sulaukusi leidykla pastarai
siais metais ypač daug dėm e
sio skiria vaikams ir jaunimui.
LGĮTIC

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

10

• DIRVA • 2005 m. balandžio 26 d.

MUZIKOLOGAS K. SKAISGIRYS
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN
Balandžio 2 d. šv. K azi
miero kapinėse Čikagoje buvo
supiltas dar vienas kapas: čia
am žinam p o ils iu i atsig u lė
muzikologas Kazimieras Skaisgirys.
Jis šios žem ės k e lio n ę
baigė kovo 29 d., išgyvenęs
78 metus, iš kurių 56-rius pra
leido Amerikoje. Gimęs Sin
tautuose, Sakių apskrityje ir
m okęsis Sakių gim nazijoje,
1 9 4 4 -sia is v o k ie č ių buvo
išvežtas priverstiniam s dar
bams į Vokietiją. Čia jis su
laukė karo pabaigos ir tada
baigė tenykščių lietuvių gim 
naziją ir studijavo technikos
m okslus P a b a ltijo u n iv e r
sitete.
1949-siais atvykęs į Č i
kagą, Kazys tęsė technikos
studijas vietinėje kolegijoje,
tačiau jo širdis labiau traukė
prie muzikos: privačiai ėmė
pianino pamokas, mokėsi di
riguoti, dainuoti, domėjosi har
monijos, muzikologijos sriti
mis.
Įgijęs muzikinės patirties,
Kazys buvo m atomas visur,
kur tik buvo reikalingas. Dau
giausia laiko jis pašventė Či
kagos Lietuvių Operai - jis čia
reiškėsi ne tik kaip choristas,
bet ir 10 sezonų buvo jo valdy
boje, rengė natas, rūpinosi
įvairia operos kolektyvo statis
tika. Jeigu kas nors norėdavo
apie šį jau 49-jį sezoną vei
kiantį vienetą sužinoti, Kazys
tokiems greitai surasdavo at
sakymus.
Negana to, velionis buvo
ilgamečiu Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos Mar
quette Parke vargonininku, o
taip pat buvo ir šios parapijos
bažnytinio choro narys. Jis taip
pat daug valandų pašventė J.
Kreivėno ir J. Žilevičiaus mu
zikos archyvui, būdam as jo
vedėju, jį tvarkydamas. Buvo

vienas iš m uzikos žurnalo
“Muzikos žinios” redaktorių,
vadovavo “Dainuojančių že
maičių” moterų kolektyvui ir
t.t.
K. Skaisgirys nemaža ke
liaudavo: jis gyveno dviejose
vietose: Beverly Shores, IN ir
Č ikagoje, M arquette Parko
apylinkėje.
Buvo labai pareigingas:
je ig u ką nors pažadėdavo,
visada laiku atlikdavo ir nieka
da nevengdavo įvairių įsipa
reigojim ų. Nebūdam as stip
rios sveikatos, niekada kitiems
apie savo problemas nekalbė
davo, nesiskųsdavo. Bendrai
buvo tylus, ram aus būdo mažai kalbėdavo, o daug dirb
davo.
Su juo mums plačiau buvo
proga pabendrauti praėjusį
pavasarį, kai rengėm e prof.
V lado Jokūbėno 100 m etų
gimimui paminėti skirtą kon
certą. Čia jis, pakviestas į tal
ką, neatsisakė padėti.
Velionis buvo palaidotas
Sv. Kazimiero lietuvių kap
inėse po pamaldų M arquette
Parko bažnyčioj kurioje jis
yra praleidęs daug valandų ir
dienų. Todėl ir žmonių į ge
dulingas pamaldas susirinko
g an a d au g , nes v isi atėjo
pagerbti šį kuklų žmogų, kuris
Čikagos lietuviams yra daug
nusipelnęs. Be šio vyro Čika
gos lietuvių muzikinė padan
gė bus gerokai niūresnė, nes
tokių žmonių, kaip a.a. Skaisgirys, čia niekada nebuvo per
daug. Jį jau buvo galima va
dinti vienu iš p askutiniųjų
ankstesnės kartos nuoliekanų
muzikos srityje, kurie, į naują
kraštą atvykę prieš daugiau
negu pusšim tį metų, atidavė
didžiulę duoklę savo tautiečių
labui.
Ilsėkis ram ybėje, m ielas
Kazy!
Edvardas Sulaitis

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

Kazys Barėnas
VII.
1993 m. “E. lietuvio” rug
sėjo 23 d. skaitome apie kar
žygiškus vyr. redaktoriaus V.
Dargio žygius dėl laikraščio.
Rašoma, kad 1991 m. Vilniuje
buvo atspausdintas tik vienas
(Nr.2163) “E. lietuvio” nume
ris, bet po Sausio 13 d. įvykių
Maskva sulaikė užsieniui skirtą
tiražą. Tada vyr. red. V. Dargis
įveikęs sovietinių pasieniečių ir
muitininkų užkardą - per Var
šuvą į Londoną atsivežė kelis
išsaugotus egzempliorius ir iš
naujo atspausdino reikalingą
kiekį ir išsiuntinėjo prenume
ratoriams.

Lankęsis Vilniuje, P.B. Varkala pareiškė “Europos lietu
vio” 1993 m. rugsėjo 23 d. Nr.
37, kad “E.L.” pasidarė daugiau
“Lietuvos lietuvių” ir jam rei
kėtų daugiau informacijos apie
Europos lietuvių gyve-nimą.
DBLS Tarybos suvažia
vime, kaip rašom a 1994 m.
lapkričio 12-18 d.d. “E.L.” Nr.
46 kalbėta, kad tas laikraštis
kainuoja labai daug ir paima
didžiąją dalį pelno, bet jis esąs
nepritaikytas mūsų gyvenimo
temoms, aprašomi pasikalbėji
m ai su asmenimis, apie ku
riuos niekas nėra girdėjęs, per

Dail. Adolfas Valeška, kuris
buvo vienas iš žym iausiųjų
išeivijoje (daugumoje Čikagoje)
pasireiškusių lietuvių dailininkų,
ypatingai religinio meno srityje,
šiomis dienomis pagerbiamas jo
jaunystės mieste Kaune, suren
giant ten esančioje Paveikslų
galerijoje jo kūrybos parodą,
skirtą turėjo 100-sioms gimimo
metinėms.
Reikia pažymėti, jog į Kauną
dail. A. Valeška buvo sugrįžęs
apsigyventi 1993-siais, po 50
metų klajonių užsienyje. Tačiau,
deja, ten neilgai jam bus lemta
gėrėtis jo gyvenimo auksinio
rudenio dienomis - 1994 m.
gegužės 11 d. kūrėjas iškeliavo
amžinybėn.
Nors dail. A. Veleška gimė
Kybartuose (Vilkaviškio apskr.)
1905m. kovo 17 d., tačiau su
Kauno miestu daugumoje buvo
surištas tolimesnis jo gyvenimas
tėvynėje. 1928 m. jis baigė
Kauno meno mokyklos tapybos
klasę. Jau nuo 1923 m. rinko
tautodailės kūrinius “Čiurlio
nio” galerijai. 1930 m. Kaune jis
įsteigė privačią bažnytinio meno
studiją, o nuo 1934 iki 1940 m.
buvo bažnytinio meno muzie-

jaus organizatoriumi ir direkto
riumi.
Persikėlęs į Vilnių, 1939
1944 m. A. Valešką matome
kaip Vilniaus dailės muziejaus
organizatorių bei direktorių, o
taip pat kaip Vilniaus meno aka
demijos dėstytoją.
A. Valeška be to buvo “ne
priklausomųjų” dailininkų gru
pės (įsikūrė 1930 m.) steigėju
bei pirmininku. Nuo 1930 m.
dalyvavo dailės parodose, o
1934-siais Kaune buvo sureng
ta individuali jo meno paroda.
Apipavidalino Lietuvos pavi
ljonus Vatikano (1935) ir Ber
lyno (1937) tarptautinėse paro
dose ir už pirmąjį darbą buvo ap
dovanotas diplomu, o už antrąjį
- medaliu.
1944 m. pasitraukus nuo
artėjančios rusų kariuomenės į
Vokietiją ir čia nenurimo. 1946
1948 m. dėstė Taikomosios dai
lės mokykloje Freiburgo mieste
(buvo tapybos studijos vedėju).
1948 m. Miunchene kartu su
kitais įkūrė Lietuvių dailės ins
titutą ir buvo jo pirmininku Vo
kietijoje ir jį perkėlus į Čikagą
(iki 1983-jų).
Kaip rašoma “Lietuvių en-

ciklopedijoje (leista Bostone,
MA): “Valeškos kūrybos stiliai
nesikaitaliojo spontaniškai, bet
vystėsi palaipsniui. Patys anks
tyvieji jo darbai buvo daugiau
artimi impresionistinei dvasiai,
vėliau jaučiamas palinkimas į
ekspresionizmą, o paskutiniojo
dešim tm ečio, ypač skaldyto
stiklo vitražuose, randam e
apsčiai stilizacijos ir abstrakti
nių elementų...
1949 m. atvykęs į JAV, jau
1951-siais Čikagoje įsteigė de
koratyvinės dailės studiją. 1954
1956 m. Čikagos dailės institute
dėstė vitražą, mozaikomis ir vit
ražais dekoravo lietuvių bei kitų
religinių bendruomenių bažny
čias ne vien tik Čikagoje ir jos
apylinkėse, bet ir tolimesniuose
miestuose.
Dail A. Valeškos darbų dar
ir šiandien galime matyti Svč.
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje Marquette Parko rajone,
neseniai savo šimtmetį atšven
tusioje šv. Kryžiaus bažnyčioje
bei kitur. Už savo kūrybą buvo
ne kartą premijuotas: 1981-siais
gavo iš (JAV LB Kultūros pre
miją.
“Kauno diena” (kovo 12 d.
laidoje) rašydama apie dail. A.
Valeškos jubiliejinę parodą
Kaune (ji atidaroma kovo 17
d.) rašo, kad joje “pristatomi
tarpkario laikotarpiu L ietu
voje nutapyti paveikslai bei
kūriniai, gimę jau pasitraukus
į Vakarus. Ekspoziciją papil
do išeivijoje sukurti bažnyčių
dekoro projektai” . Tame ra
šinyje jis apibudinamas kaip
“Kauno meno mokyklos auk
lėtinis, tarpukario ir pokario
tapybos k lasik as, žinom as
visuomenės ir kultūros veikė
jas. Pažym im a, kad A. Valeška palaidotas Petrašiūnų
kapinėse.
Tikimės, kad šis mūsų kuk
lus rašinys nebus vienintelis jo
asmens ir kūrybos prisimini
mas!
Edvardas Sulaitis

maža žinių apie užsienio lietu
vių gyvenim ą. Sunki našta
Bendrovei, tai reikia grąžinti jį
Britanijon ir leisti vietiniams
reikalams biuletenį.
1995 m. balandžio 22-23 d.
suvažiavimo aprašyme, kuris
spausdinamas laikraščio ge
gužės 5 d. Nr. 19, sakoma, kad
už nuostolingo “E.L.” leidimą
pasisakė nemaža atstovų, bet
turi būti leidžiama ne iš LNB
uždarbių. Tiems metams ei
nant į pabaigą, laikraščio 1995
m. spalio 13 d. Nr. 41 paskel
biam a LNB pirm. K. Tamo
šiūno mirties ištarmė “Europos
lie tu v iu i” , Jis skelbia, kad
mažą Britanijos lietuvių bend
ruomenę eilę metų slėgė laik
rašč io fin a n sa v im o našta.
Ieškota būdų išlaidoms suma
žinti, kelta į Vilnių, bet išlaidos
vis didėjo. “E.L.” suvaidino
labai svarbų vaidmenį, bet su

1995 m. pabaiga leidimas nu
traukiamas.
Gal ir jausdami, kad ateina
laikraščiui galas, ima keistis
redaktoriai. 1995 m. birželio
14 d. pasitraukia Mindaugas
Milieška, laikinai jo eitąsias
pareigas perėm ė redakcijos
darbuotoja Erika Umbrasaitė.
Dar kas įdomu, kad nuo tų
metų lapkričio Nr. 33 nebepasirašinėja net vyr. redakto
rius Vladas Dargis.
Kaip laikraščio pranešimai
rodo, dar 1993 m. gegužės 13 d.
LNB pirm. V. O ’Brien apyskai
toje suvažiavimui sakyta, kad
“Europos lietuvis” iki kitų metų
gruodžio 31 d. turi atsistoti ant
savo kojų, nes Bendrovė nebe
galės jam sukišti didžiosios
dalies pelno. Iš tikro jis negalė
jo atsistoti, nes jam, kad galėtų
eiti, tada kasmet vis buvo duo
dama po 40.000 svarų paramos,

dar laikraščio administracijai
6.500 svarų, ir prenumerata pa
kelta iki 40 svarų, vis, matyt,
tikintis pastatyti ant kojų, o pre
numeratorių skaičius nukrito iki
300. Prenumeratoriai sumokė
davo 12.000 sv. Kai sudedame
visas tas sumas ir dalijame iš 300
prenumeratorių, tai pamatome,
kad vienas laikraščio egzemp
liorius leidėjams kainuodavo
195 svarus. Turbūt tokią sumą
matant, sunku, tiesiog neįma
noma pradėti ką nors aiškintis.
Dar sunkiau ką nors pasakyti
apie tuos Centro valdybos na
rius, kurie svarstė laikraščio lei
dimus reikalus, viską matė ir
nesustabdė bjaurios nesąmonės,
kuri, aišku, nulėmė ir Ladbroke
Gardens Londone turėtųjų Lie
tuvių namų prapuldymą, nes ne
belikdavo pinigų savivaldybės
reikalaujamam remontui vyk
dyti.
(Bus daugiau)

K A U N E P R IS IM E N A M A S IŠ E IV IJ O J E K Ū R Ę S
D A IL . A . V A L E Š K A

Atžymimas jo 100-sios gimimo metinės

Dail. A. Valeška (kairėje) po dailės parodos atidaryme Čikagos
Čiurlionio galerijoje prieš maždaug 35 metus. Kalba rašyt. A. Ba
ronas, taip pat nuotraukoje matomas Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje dr. P. Daužvardis ir kt.
E. Šulaičio nuotr.
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Garbaus gimtadienio proga sveikiname
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS
SĄJUNGOS PIRMININKĄ

DIRVAI
AUKOJO

PETRĄ BUCHĄ,
linkėdami ir toliau sėkmingai vadovauti
garbingajai mūsų Sąjungai.
Ilgiausių Metų!

RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 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 15 d., sekmadienį, 11:45 v.r. - Lietuvių bendruo
menės Clevelando skyrius ruošia metinį susirinkimą Dievo
Motinos parapijos svetainėje.
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. 11:30 v. ryto Sv. Jurgio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
LAPKRIČIO 13 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

VILTIES D-jos pirmininko
ALGIRDO MATULIONIO
sveikatai sušlubavus, linkim e jo
įprastu valios tvirtumu negeroves
nugalėti ir žydinčioje sveikatoje ne
trukus grįžt prie DIRVOS vairo.

A.L.T.S-gos Los Angeles skyrius

American Lithuanian Natl. Center
Los Angeles, C A .......................200
V.Stankus, Lyndhurst, O H .... 150
Knights of Lithuania Natl. Con
vention, Kearny, NJ ................ 100
I.Alantienė, Redford, M I......... 50
R.Dovydaitis, Dalton, PA........ 45
B.Gasparaitis, Tamarac C. FL .. 45

Sveikiname Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
pirmininką

E.Jarašūnas, Santa Monica C A . 45
K.Tautvydas, Greenbank, WA .. 45
V.Janulaitis, Oak Lawn, I L ...... 25
B.Taoras, St. Pete. F L ................. 25

sulaukus garbingo gimtadienio ir linkime dar
daug gražių gim tadienių ir veiklių, darbingų
metų.

A.Grushnys, Wichita, K S ........ 20
M.Kriščiunas, Canton Tn. M I.... 5
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Vilties Draugija
DIRVA

KINIJOJE SPAUSDINTA
BIBLIJA
Knygynuose pasirodė pirmą
kartą Lietuvoje išleista Biblija
su iškartomis - sudalijimais,
žyminčiais atskiras Šventojo
Rašto knygas. “Nuo anksčiau
leistų ši Biblija skiriasi ir vi
siškai nauju maketu. Tiems,
kurie nori greitai susirasti rei
kiam ą Šventojo Rašto vietą,
svarbu tai, kad kiekviena nu
meruojama Biblijos eilutė pra
sideda nauja pastraipa”, - Eltai
sakė Lietuvos Biblijos draugi
jo s vykdom asis direktorius
Mykolas Mikalajūnas.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Los Angeles skyrius

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 vardas
Nr. ir gatvė
Miestas

CD galima užsisakyti internete: amazon.com, cdbaby.com
iTunes for digital download of music files

Informacija - Aldonos Stempužienės
tinklalapyje: www.aldonadiva.com
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CD paštu užsakymai siunčiami: Aldona Stempužis,
4249 Lambert Rd., Cleveland, OH, 44121 USA
Čekis rašoma Aldona Stempužis, kaina $20.00 US įskaitant
siuntimo išlaidas

Valstybė

Zip

Tel. numeris
Jei siū lote D irvą sių sti su sip ažin im u i, įrašyk ite
siūlomojo adresą:
Pavardė ir v ardas
Nr. ir gatvė
Miestas

Valstybė

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

LINUI M ULIOLIUI - 216-387-3204

linas@fixlerrealty.com

Jonas Kazlauskas (dešinėje) pasirašė sutartį treniruoti Kinijos krepšinio rinktinę 2008 metų olimpia
dai Pekine.
LR nuotr.
SPORTO ŽINIOS

“LITUANICOS” FUTBOLININKAI LAIMĖJO
TRIS TAŠKUS
Pirmosiose “Metropolitan”
futbolo lygos antrojo (pavasa
rio) rato pirm enybių ru n g 
tynėse balandžio 10 d. savoje
aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro Lemonte “Lituanicos”
ekipa minimaliu santykiu - 1
0 įveikė “M aroons” fu tb o 
lininkus ir į savo sąskaitą įsi
rašė tris taškus.
Lemtingasis įvartis į var
žovų vartus krito paskutinėse
pirmojo kėlinio minutėse, kai
Edvinas Trinkūnas nuginklavo
“M aroons” vartininką. Tokia
pasekė išsilaikė iki baigminio
teisėjo švilpuko. Tokiu būdu
mūsiškiai savo taškų skaičių
padidino iki 14-kos ir pirmenybinėje lentelėje iš 6-tos vietos
pakilo į penktąją. Dabar lietu
vių vienuolikė po 10 rungtynių

turi tris pergales, du pralaimėji
mus ir 5 lygiąsias.
Pirmojoje “major” divizij os le n te lė s v ie to je išlik o
“Sockers”, kuri sužaidė lygio
mis (2-2), su antroje pozicijoje
einančia “Polonia” . Trečioje
stovi “Schwaben”, o ketvirtoje
- “Lightning”. Balandžio 10
d. buvo sužaistos tik dvejos (iš
penkių) “major” divizijos ko
mandų rungtynės - kitos buvo
atidėtos.
LIETUVIS PLAUKIKAS
JAV LAIMĖJO 3 AUKSO
MEDALIUS
M ineapolyje surengtam e
JAV studentų (NCAA) plauki
mo čempionate kaunietis Ro
landas Gimbutis iškovojo tris
aukso medalius ir su koman-

dos d rau g a is p a g e rin o du
NCAA rekordus.
“Esu patenkintas savo re
zultatais, juo labiau kad šių
varžybų lygis beveik toks pat,
kaip ir planetos pirmenybių”,
sakė Berklio universiteto stu
dentas.
Plaukikų gretose ūgiu 208 cm - išsiskiriantis lietuvis
šiemet išmėgins jėgas ir Montrea ly je (K anada) v y k sia n 
čiame pasaulio čempionate.
NCAA čempionate Berklio
universiteto ekipai atstovavęs
Lietuvos olimpietis kartu su
Atėnų žaidynių vicečempionu
kroatu Duje Draganja, serbu
Miloradu Cavičiumi ir švedu
Jonu Tiliu, pirmiausia laimėjo
estafetę 4 po 50 jardų laisvuo
ju stiliumi - 1 min. 15,78 sek.
ir 0,31 sek. pagerino NCAA
rekordą.
Edvardas Sulaitis
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F ixler R ealty G roup, Inc.
L inas M uliolis - M ob. Tel. - 216-387-3204

P L A U K I M O P IR M E N Y B Ė S C L E V E L A N D E

Pakartotinai pranešame, kad
2005 m. ŠALFASS-gos plauki
mo pirmenybės įvyks 2005 m.
gegužės 14 d., šeštadienį, John
C arroll u n iv ersiteto (JCU)
Johnson Natatorium (baseine),
20700 North Park Blvd., Uni
versity Heights, OH (Clevelando priemiestis).
Registracija ir apšilimas nuo 6:00 val. p.p., varžybų
pradžia - 6:30 v.v. Varžybas
numatoma vykdyti šiose kla
sėse: vyrų ir moterų (17-24 m.),
senjorų vyrų ir moterų (25 m.
ir vyresnių), berniukų ir mer
gaičių - 15-16 m., 13-14 m., 11
12 m., 9-10 m. ir 8 m. ir jaunes
nių. Klasifikacija - pagal daly
vio amžių varžybų dieną. Ga
lutinė programa bus nustatyta
pagal išankstinės registracijos
duomenis.
Programa apima visus sti
lius. Šuoliu į vandenį nebus.
Estafetės galės būti vykdo-

mos, jei atsiras pageidaujan
čių vietoje.
Išankstinė dalyvių regist
racija iki 2005 m. balandžio 30
d. imtinai: šiuo adresu: Algir
das Bielskus, 34251 Ridge Rd.,
Apt. 408, W illoughby, OH
44094-2969. Tel: 440-833
0545; Fax: 216-481-6064; E
mail: Vyts @VPAcct.com
Papildom ai: Pilypas Taraška, tel: 440-944-7743; mob.
tel: 440-478-8539; E-m ail:
ptaraska@yahoo.com
Papildomai čikagiečiams:
Algis Norkus, Tel: 630-466
4661 (n.), tel. 708-651-1052; E
mail: norkuskmn@ aol.com
Nevėluokite registruotis! Jei
vėluojate, praneškite A. Bielskui, P. Taraškai ar A. Norkui
telefo n u , E -m ail ar faksu,
nedelsiant. Laiku užsiregist
ravę, jei reiks, gaus papildomas
instrukcijas.
SALFASS Plaukimo sekcija

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)

