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

Lietuvos kariuomenės daliniai visados dalyvauja musų valstybės tautinėse šventėse. Lietuvoje lap
kričio 23-čioji -  Kariuomenės šventės diena. www.kam.lt

N.PELOSI IŠRINKTA JAV ATSTOVŲ RŪMŲ 
PIRMININKE

Rusija siekia suskaldytos ir 
pasiduodančios Europos, todėl 
Lietuva dem onstruoja soli
darumą su Maskvos spaudimui 
mėginančia atsispirti Lenkija. 
Tai interviu BBC  radijui rusų 
kalba penktadienį sakė Lietu
vos europarlamentaras Vytau
tas Landsbergis, kom entuo
damas Lenkijos ir Lietuvos 
nuostatas dėl busimo Europos 
Sąjungos ir Rusijos viršūnių 
susitikimo. "Lietuvos parama 
Lenkijai - tai moralus elgesys 
šalies, kuri turi savo politiką, 
solidarum o ir partnerystės 
jausmą", - sakė V.Landsbergis.

Paklaustas apie tai, kad 
Lenkija esą blokuoja viršunių 
susitik im ą ir ją  ES turėtų  
"paspausti", V.Landsbergis 
sakė: "Man regis, kad p ir
miausiai kažkas blokuoja Len
kiją. O smUgis Lenkijai - tai 
smugis Europos Sąjungai. Tą 
jau pradedama suvokti". Jo 
teigimu, "Europai reikalinga 
vieninga politika, kad ES na-

THE FINANCIAL TIMES BALTIJOS SALIS LAIKO PAVYZDŽIU
Londonas, lapkričio 15 d. 

(ELTA). Didžiosios Britanijos 
finansų dienraštis The Finan
cial Times kritikuoja naująsias 
Europos Sąjungos valstybes 
nares iš Vidurio ir Rytų Euro
pos už politines nesėkmes ir 
nepakankamai dinamišką ukio 
plėtrą. Leidinio nuomone, Vi
durio Europos fone trys Balti
jos šalys atrodo tiesiog pavyz
dingai.

Didžiausia Vidurio Euro
pos problema - ne politika, o 
ekonom ika. 2000-2005 m. 
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos 
ir Vengrijos ekonomika kasmet 
augo vidutiniškai po 4 proc., 
tuo tarpu penkiolikoje buvusių

KAD MASKVA NESUSKALDYTŲ 
EUROPOS SĄJUNGOS

riai nepatirtų susidorojimo pa
vieniui. Rusijai, priešingai, 
reikalinga pasiduodanti Euro
pa, todėl ir skaldoma".

Praeitą savaitę Lietuvos už
sienio reikalų ministras Petras 
VaitiekUnas pareiškė so li
darumą su Lenkija, kuri vetuo
ja  ES ir Rusijos derybas dėl 
naujo partnerystės pakto, su
sijusio su energetika, prekyba 
ir žmogaus teisėmis. P.Vai- 
tiekunas taip pat pareiškė, kad 
Lietuva ir Lenkija taip pat 
drauge siekia, jog  rengiant 
Europos Sąjungos ir Rusijos 
bendradarbiavimo sutartį, joje 
atsispindėtų nuostatos, atitin
kančios abiejų šalių energeti
nio saugumo interesus.

Per ES užsienio reikalų 
ministrų susitikimą Varšuva 
prim ygtinai reikalavo, kad 
Rusija iš pradžių panaikintų 
draudimą importuoti lenkiškus 
maisto produktus ir įsiparei
gotų dėl energijos išteklių  
tiekimo. Derybos turėtų pra-

Sovietų Sąjungos respublikų 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) didėjo po 8 proc.

Net šiais itin sėkmingais 
metais Vidurio Europos eko
nomika, kaip prognozuojama, 
išaugs 5 proc., o buvusių So
vietų Sąjungos respublikų - 9 
proc.

Vidurio Europos problema 
susijusi su politiniu nepastovu
mu. Visai neseniai šiose šalyse 
valdė neatsakingos vyriausy
bės, kurios nesiėmė spręsti 
rimtų ekonominių problemų. 
Išskyrus Slovakiją. Nė vienoje 
Vidurio Europos valstybėje 
per praėjusius penkerius me
tus nebuvo imtasi rimtų re-

sidėti per ES ir Rusijos viršu- 
nių susitikimą, kuris lapkričio 
24 dieną įvyks Helsinkyje.

V .Landsbergio teig im u, 
"Lietuva galėtų pasiulyti Eu
ropai ir kitų rusiškų klausimų, 
ne vien dėl energetikos". Eu- 
roparlamentaras priminė, kad 
Suomijoje, Lahčio mieste spalį 
vykusiame ES ir Rusijos va
dovų susitikime Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin sulaukė 
klausimų apie Rusijoje blo
kuo jam ą žaliavos tiek im ą 
"Mažeikių naftos" įmonei. "Pi
nigų užgrobim o atvejį, kai 
bausdami už nepriklausomy
bę, susišlavė žmonių rublines 
santaupas iki 1990 metų, Eu
ropoje irgi suprastų", - sakė 
V.Landsbergis. Jis turėjo gal
voje jau pusantro dešimtmečio 
Rusijos vilkinam ą išspręsti 
problemą, kai Lietuvai atkurus 
nepriklausomybę, buvo įšaldy
ti "Vnešekonombanke" laiky
ti Lietuvos gyventojų pinigai.

Delfi

formų.
Iki 1998 m. veikė teigiamų 

veiksnių derinys - privatizaci
ja, liberalizavimas, makroeko
nominė stabilizacija, demokra
tizacija, valdymo mechaniz
mui tobulinimas bei ukio plėt
ros skatinimas. Cinikai net tei
gė, kad kuo arčiau Briuselio 
yra šalis, tuo geriau jai sekasi.

Siandien viskas pasikeitė - 
sekasi toms šalims, kuriuos 
nuo Briuselio yra kuo toliau. 
Persilaužimo momentas įvyko 
po 1998 m. finansų krizės 
Rusijoje. Si krizė privertė bu
vusias sovietines respublikas 
smarkiai sumažinti išlaidas ir 
subalansuoti savo biudžetus.

Washington DC , lapkri
čio 17 d. JAV Kongreso de
mokratams vienbalsiai išrin
kus Nancy Pelosi Atstovų RU- 
mų pirmininke, ji tapo pirmąja 
moterimi, paskirta į šį postą, 
taip pat - pareigUnu, kuris pre
zidentui ir v iceprezidentui 
negalint eiti pareigų, perimtų 
prezidento įgaliojimus.

Kalifornijai atstovaujanti
N.Pelosi, kuri iki šiol buvo 
Atstovų RUmų mažumos va
dove, RUmų pirmininke ofi
cialiai taps sausio mėnesį su
sirinkus naujajam Kongresui, 
kur demokratai pirmą kartą po 
12 metų pertraukos turės dau
gumą.

Dem okratai 66 metų N. 
Pelosi, kuri atvirai kritikuoja 
prezidentą George W.Bush, 
paskyrė vienbalsiai, aklamaci
ja, sakė šaltiniai Kongrese. Ta
čiau demokratai nebuvo vie
ningi dėl N.Pelosi pasirinkto 
daugumos vadovo, kuris yra 
antrasis pagal svarbą asmuo 
Atstovų RUmuose. N.Pelosi

V.LANDSBERGIUI NORIMA SUTEIKTI 
AMBASADORIAUS RANGĄ

V iln ius , lapkričio  17 d. 
Valdžios viršUnėse svarstoma 
idėja buvusiam konservatorių 
vadovui, europarlam entarui 
Vytautui Landsbergiui suteik
ti nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus rangą. Baigęs 
europarlamentaro karjerą V. 
Landsbergis galėtų pretenduoti 
į kurios nors Lietuvos ambasa
dos užsienyje vadovo postą. 
Tačiau asmuo, kuriam suteik
tas ambasadoriaus rangas, ne- 
bUtinai turi dirbti aktyvioje 
diplomatinėje tarnyboje.

Kaip rašo dienraštis Lietu
vos rytas, šiuo rangu asmuo iki 
gyvos galvos gali bUti apdo
vanojamas už didelius nuopel
nus savo valstybės diplomati-

Lietuva, Latvija ir Estija 
taip pat priklauso ES, tačiau 
Ukis auga po 8 proc. per me
tus, biudžetai yra subalansuo
ti, mokesčiai nedideli, o valsty
bės išlaidos siekia proto ribas.

Tačiau Baltijos šalių sėkmė 
sietina ne su naryste ES, o tai, 
kad žmonės dar atsimena fi
nansines krizes ir Rusijos ke
liamą grėsmę.

Šios šalys turi nuolat atrem
ti Vakarų šalių kaltinimus dėl 
mokesčių ir atlyginimų demp
ingo.

“Baltijos šalys pirm auja 
pagal ekonomikos rodiklius, 
nors vyriausybės ten keičiasi

pasirinko savo seną draugą, 74 
metų Jack Murth, buvusį jUrų 
pėstininką iš Pensilvanijos, 
kuris prieš metus tapo pirmuo
ju išrinktu demokratu, paragi
nusiu skubiai išvesti pajėgas iš 
Irako. Tačiau demokratai per 
slaptą balsavimą, atskleidusį 
naujosios daugumos vidaus 
nesutarimus, 149 balsais iš
rinko 67 metų nuosaikių pa- 
žiUrų Steny Hoyer iš Merilan- 
do valstijos. J.Murtha gavo tik 
86 balsus.

Teisinės priežiUros orga
nizacija "Citizens for Respon
sibility and Ethics in Washing
ton" J.Murth pavadino "vienu 
neetiškiausių Kongreso narių", 
pareikšdama įtarimus dėl pa
lankumo kampanijos aukoto
jams ir nurodydama jo nepri
tarim ą etinėm s reform om s 
Kongrese. Atstovų RUmų pir
mininkas perima prezidento 
įgaliojimus, jei prezidentas ir 
viceprezidentas dėl kokių nors 
priežasčių negali eiti šių pa
reigų.

jai, aktyvų ir reikšmingą dar
bą užsienio politikos srityje. 
V .L andsbergiui su te ik ti šį 
rangą planuojama bUtent už 
minėtus nuopelnus.

Ambasadoriaus rangą už
sienio reikalų ministro teikimu 
savo dekretu suteikia preziden
tas. Dekretą pasirašo ir užsie
nio reikalų ministras. Ministrui 
rekomendacijas dėl rango su
teikimo pateikia speciali Už
sienio reikalų ministerijos ko
misija.

V.Landsbergis buvo Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo pirmininkas, va
dovavęs Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimui.

Delfi

Augant tarptautines ben
drijos nerimui dėl naujausių 
incidentų tarp Izraelio ir pa
lestiniečių, Ispanija, PrancU- 
zija ir Italija pristatė naują 
Artimųjų Rytų taikos planą, 
kuris nustebino Londoną ir 
buvo skubiai atmestas Izraelio, 
rašo nepriklausomas Briuselio 
internetinis leidinys "EUob- 
server". Delfi

vidutiniškai kartą per metus”, 
- teigia The Financial Times 
apžvalgininkas David Ibison, 
pridurdamas, kad politinės per
mainos Vidurio Europoje taip 
pat yra naudingos.

http://www.kam.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė 

Aukščiausiojo Teismo pirmininką Vytautą Greičių. Buvo aptarti 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko bei 
naujų teisėjų skyrimo klausimai. Pareikšdamas savo nuomonę, 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas pristatė prezidentui tris kan
didatus į Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas. Remian
tis 2006 metų gegužės 9 dienos Konstitucinio Teismo nutarimu, 
Lietuvos Respublikos Prezidento nesaisto Aukščiausiojo Teis
mo pirmininko rekomendacijos ir siūlymai. Respublikos vado
vas turi teisę pasirinkti bet kurį kandidatą iš 16 Civilinių bylų 
skyriaus teisėjų. Prezidentas paprašė Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko V. Greičiaus per galimai trumpesnį laiką -  2 savai
tes -  pateikti atrankai informaciją apie visus 16 Aukščiausiojo 
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjus. Norėdamas pasirinkti 
geriausią kandidatą, prezidentas turi gauti ir įvertinti informaciją 
apie visus 16 kandidatų -  jų patirtį Aukščiausiame Teisme, or
ganizacinius sugebėjimus bei kitus įgūdžius.

Tęsdamas konsultacijas dėl aukštojo mokslo ir studijų re
formos, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus tarė
si su švietimo ir mokslo ministre Roma Zakaitiene. Jo metu 
valstybės vadovas pabrėžė, kad jokie argumentai nebegali patei
sinti šios pertvarkos atidėliojimo. Pokalbio metu aptartos prie
monės, kurių reikėtų imtis, kad aukštojo mokslo ir studijų per
tvarka galėtų prasidėti jau 2007 metais. Kadangi ministerija turi 
atlikti didelį darbą numatydama ir planuodama konkrečias prie
mones, prezidentas įsitikinęs, kad būtina jau dabar pradėti rengti 
reformos veiksmų planą. Su švietimo ir mokslo ministre buvo 
sutarta, kad 2007 metų pirmame ketvirtyje turi būti parengtas 
detalus aukštojo mokslo ir studijų sistemos modelis, kurį įgyven
dinti ir sieks reforma. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog yra 
būtinas politinis įsipareigojimas, kad 2007 metų valstybės biu
džete būtų numatytos lėšos reformos vykdymui. Švietimo ir 
mokslo ministrė pritarė šiai minčiai. Valstybės vadovas ragins, 
kad dėl esminių reformos principų ir jų  įgyvendinimo etapų 
politinės partijos pasirašytų nacionalinį susitarimą.

Valstybes saugumo departamentas bandė užverbuoti žur
nalistus, jiems buvo leista suprasti, kad jei jie atsisakys bendra
darbiauti, gali kilti problemų jiems bei jų  artimiesiems. Sutikus 
žadėta mokėti atlyginimą už atliktas užduotis. Mažiausiai du 
skirtingose žiniasklaidos priemonėse dirbantys žurnalistai patyrė 
mėginimus juos verbuoti ir pasitelkti kovai su Seimo nariais, 
paskelbė LNK “Žinios” . Laidoje teigta, kad žurnalistų buvo 
reikalaujama parašyti kritiškų straipsnių apie Seimo narį kon
servatorių Jurgį Razmą. “Apie tai sužinojau kalbėdamas su 
dviem žurnalistais, - LNK “Zinioms” sakė žurnalistas Vla
dimiras Laučius. - Vienas iš jų  privačiame pokalbyje sakė, kad 
buvo verbuojamas dirbti saugumui, kitas, kuris jau buvo pra
sidėjęs bendradarbiauti su departamentu, vėliau atsisakė” . VSD 
nekomentuoja šios informacijos.

Daugiau kaip 1 mln. litų valstybės dotacijos negavusios 
Darbo partijos vadovybė nusprendė pinigus išsikovoti teisme. 
Neskirti dotacijos už antrąjį šių metų pusmetį nutarusi Vyriau
sioji rinkimų komisija (VRK) vakar šią sumą padalijo kitoms 
politinėms jėgoms. VRK pirmininko pavaduotojas sekretorius 
Viktoras Rinkevičius kalbėdamas su “Respublika” sutiko, kad 
milijoną grąžinti į biudžetą, ypač nesant teismo sprendimo, būtų 
protingiau, tačiau komisija privalo vykdyti įstatymą, įpareigo
jantį neskirtą dotaciją padalyti partijoms. Be dotacijos likusi 
Darbo partija nusprendė kreiptis į teismą. Darbo partijos pirmi
ninko pavaduotojos Loretos Graužinienės teigimu, jei teismas 
nuspręs, jog dotacija partijai turėjo būti skirta, toks komisijos 
sprendimas valstybei kainuos papildomą milijoną iš biudžeto. 
Laimėjusi teismą Darbo partija pasiryžusi reikalauti VRK va
dovo atsakomybės. VRK vadovo Z.Vaigausko šios partijos va
dovų grasinimai dėl galimos jo  atsakomybės nebaugina.

Klaipedos savivaldybes administracijos direktorę Juditą 
Simonavičiūtė užgriuvo netikėti nemalonumai - Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) uostamiesčio apygardos skyriaus tiria
moje baudžiamojoje byloje jai pareikšti įtarimai dėl piktnau
džiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo. Tai vakar patvirti
no Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikalstamų ir ko
rupcijos tyrimo departamento prokuroras Gintaras Plioplys. 
Pirminiais duomenimis, dėl galimai neteisėtos J. Simonavičiūtės 
veiklos uostam iesčio Savivaldybė galėjusi negauti kelių 
dešimčių milijonų litų.

Prokuratūra aiškinsis, kodėl Italijos verslininkas Luidžiterc 
Boska, už alkoholio gamybos bendrovę “Alita” pasiūlęs didžiausią 
kainą, buvo pašalintas iš jos privatizavimo konkurso. Generalinė 
prokuratūra pavedė Vilniaus apygardos prokuratūrai pradėti 
ikiteisminį tyrimą dėl tarnybos pareigų neatlikimo.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Jungtinių Amerikos Valstijų naujai išrinktieji Atstovų rūmų nariai lapkričio 14 d. pirmą kartą lankėsi 
Kongreso rūmuose ir buvo supažindinti su visa Kapitoliaus tvarka. JAV Senato ir Atstovų rūmų 
praėjusiuose rinkimuose daugumą laimėjo Demokratų partijos nariai.

JAV PREZIDENTAS VIETNAME
JAV prezidentas George 

W.Bush lapkričio 17 d. tapo 
antruoju po karo Vietname ap
silankiusiu JAV prezidentu ir 
sakė, jog jo  vizitas praėjus 30- 
čiai metų po Amerikos visuo
menę suskaldžiusio konflikto 
yra įrodymas, kad abi šalys 
"gali susitaikyti ir pamiršti 
praeities sunkumus". Jung
tinėms Valstijoms įklimpus į 
naują nepopuliarų karą Irake, 
kuris lyginamas su anuometi
niu konfliktu Pietryčių Azijoje, 
G.W.Bush sakė, jog Vietnamo 
patirtis parodė, kad su laiku 
gali būti užglaistytas ir susi
skaldymas Irake.

"Mano pirmoji reakcija yra 
(ta), kad iki to praeis ilgas is
torijos tarpsnis ir kad visuo
menės keičiasi, o santykius 
nuolat galima visiškai keisti", 
- sakė G.W.Bush, kuris atvy
ko į Hanojų dalyvauti Azijos 
ir Ramiojo vandenyno šalių 
ekonominio bendradarbiavi
mo organizacijos (APEC), 
kuriai priklauso 21 valstybė, 
viršūnių susitikime. Jis atvyko 
propaguoti laisvosios rinkos 
regione, bet po respublikonų 
pralaimėjimo praėjusios sa
vaitės rinkim uose negalėjo 
atvežti vietnamiečiams pla
nuotos istorinės prekybinės su
tarties.

Siekdamas dar kartą pa
tikinti Azijos valstybes dėl

Vašingtonas neprieštarauja, 
kad Gruzija dujas pirktų iš Ira
no, nors Amerikos santykiai su 
Teheranu ir įtempti, pareiškė 
penktadienį JAV valstybės 
sekretorės padėjėjas Eurazijai 
Matthew Braiza spaudos kon
ferencijoje Tbilisyje.

"Gruzija atsidūrė sunkioje 
padėtyje dėl gam tinių dujų 
importo, nes ieško alternaty
vos rusiškoms dujoms", - sakė 
M.Braiza.

savo pajėgumo tesėti pažadus 
dėl prekybos liberalizavimo, 
G.W.Bush Vietnamo kom u
nistinei vadovybei sakė, kad 
yra įsipareigojęs prastum ti 
minėtą susitarimą dėl preky
bos su Vietnamu normalizavi
mo.

"Tikiu, kad taip įvyks", - 
pareiškė jis per derybas prezi
dentūros rūmuose. Susitarimą 
šią savaitę sustabdė JAV At
stovų Rūmai, ir tai privertė su
abejoti G.W.Bush įtaka sausio 
mėnesį susirinksiančiame nau
jajame Kongrese, kurį kontro
liuos demokratai.

Gatvės, kuria važiavo G. 
W. Bush kortežas, pakraščiuo
se susirinko tūkstančiai viet
namiečių, kurių kai kurie šyp
sojosi ir mojavo, o kai kurie - 
abejingai stebėjo.

G.W.Bush žurnalistams sa
kė, kad jam  buvo ypač skaudu 
važiuoti pro Hanojaus ežerą, į 
kurį karo metais nukrito pa
šautas buvusio karo belaisvio, 
respublikonų senatoriaus John 
M cCain, kuris 2008-aisiais 
gali tapti kandidatu į preziden
tus, naikintuvas.

G.W .Bush buvo sutiktas 
labai iškilmingai, su karine 
sargyba ir orkestrais, sugroju
siais JAV ir Vietnamo himnus, 
kuriuos jis ant rūmų laiptų 
išklausė kartu su Vietnamo 
prezidentu Nguyenu Minhu

JAV NEPRIEŠTARAUJA, KAD GRUZIJA 
DUJAS PIRKTŲ IS IRANO

Pasak jo , JAV Irano at
žvilgiu vykdo atskirą politiką. 
"Remdamiesi Jungtinių Tautų 
rezoliucija mes turime sustab
dyti šios šalies tęsiamą urano 
sodrinimo procesą", - pažymė
jo  jis. "Tuo pat metu negalime 
pasakyti Gruzijai ir kitoms šal
ims, kad jos nepirktų iš Irano 
dujų ir šaltų žiemą", - sakė JAV 
valstybės sekretorės padėjėjas.

"G azprom " ke tina  nuo 
2007 m etų dujas G ruzija i

Trietu.
Po to JAV prezidentas rū

muose susitiko su Vietnamo 
kom unistine vadovybe. To
kiai vyriausybei JAV pajėgos 
bandė sutrukdyti ateiti į val
džią per 1965-1973 metų karą, 
kuris pareikalavo 56 tūkst. 
amerikiečių gyvybių ir baigė
si žeminamu pralaimėjimu, kai 
komunistų pajėgos nugalėjo 
JAV remtą vyriausybę Saigo- 
ne.

Vienu metu G.W.Bush bu
vo nulydėtas į kambarį, kuria
me jam teko sėdėti prie dide
lio Vietnamo revoliucijos vado 
Ho Chi Minho biusto. Anks
čiau G.W.Bush sakė pajutęs 
"naują viltį šiai šaliai". "Tai 
rodo, koks viltingas gali būti 
pasaulis ir kaip žmonės gali 
susitaikyti ir pamiršti praeities 
sunkum us bendram  labui. 
Vietnamo ... (laukia) nepapras
ta ateitis", - sakė jis, bet pa
žymėjo, kad šaliai reikia pasis
tengti užtikrinant tikėjim o 
laisvę.

G.W.Bush, kuris Vietnamo 
karo metais buvo Texas oro pa
jėgų nacionalinės gvardijos 
pilotas, sakė, jog patirtis Viet
name įrodo, kad prireiks laiko 
Irako karui išspręsti ir isla- 
mistų kovotojams nugalėti.

"Viena pamoka yra ta, kad 
esame linkę norėti ... greitos 
sėkmės pasaulyje, o darbas 
Irake kažkiek užtruks", - sakė 
jis. Delfi

Maskvą papiktino Gruzi
jos valstybės ministro Europos 
ir euroatlantinės integracijos 
klausimais Georgij Baramidzė 
pareiškimai, esą Rusija vyk
danti etninius valymus.

Rusijos URM priminė, jog 
tai nebe pirmas kartas ir nuro
dė, kad lapkričio pradžioje 
prezidentas Michail Saakašvili 
irgi užsiminė apie "XVIII am
žiaus caro įsakus dėl žydų iš
keldinimo". omni.lt

pabranginti iki 230 dol. už 
1000 kubinių metrų. omni.lt

omni.lt
omni.lt
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KOVA DĖL VALSTYBĖS SAUGUMO■------------------------------------
Lietuvoje skandalai apima vis daugiau asmenų ir institucijų, 

o tarpusavio kovoje imtos naudoti priemonės sunkiai dera ne tik 
su etikos, bet ir elementaraus padorumo standartais. Kai buvęs 
KGB rezervistas pasinaudodamas parlamentaro mandatu bando 
išgelbėti kitą rezervistą ir, žinoma, pats save -  skamba nelabai 
gražiai. Bet, matyt, kova užvirė jau žūtbūtinė ir ne vien dėl dviejų 
veikėjų asmeninės gerovės, rašo interneto dienraštyje "Bernar
dinai” Aušra Lėka.

Todėl skaitytojus informuojame, kas vyksta Lietuvos Seime. 
Kas galėjo susapnuoti, kad konservatorė Rasa Juknevičienė uni
sonu kalbės su pilietininku-ekslibdemu Algimantu Matulevičiumi 
ar kad susivienys Viktoro Uspaskicho postų "paveldėtojas" dar- 
bietis Kęstutis Daukšys, socialliberalas Antanas Valionis ir so
cialdemokratas Justinas Karosas. Pirmąjį tandemą jungia priklau
somybė VSD veiklą tiriančiam Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitetui. Tačiau kas K. Daukšį, A. Valionį ir J. Karosą su
vedė į keistą "trojką", surengusią spaudos konferenciją tam, kad 
pareikštų kaltinimus parlamento komitetui keliant pavojų ne tik 
Valstybės saugumo departamentui, bet ir demokratijai?

Buvęs užsienio reikalų ministras ir buvęs rezervistas Anta
nas Valionis nė neslepia, kad pats asmeniškai imasi veiksmų ban
dydamas neutralizuoti Seime svarstomą įstatymo pataisą dėl ap
ribojimų rezervistams dirbti valstybės tarnyboje bei kai kuriose 
kitose svarbiose srityse. Priėmus pataisą postą prarastų dabarti
nis vyriausiasis saugumietis, o eksministras A. Valionis turėtų 
užmiršti diplomatinę karjerą. Vis dėlto sąrašas žmonių, kurie dėl 
tokios pataisos negalėtų tęsti darbo itin svarbiuose postuose, ne 
toks ilgas, kad valstybė patirtų didžiulį intelektinį nuostolį.Tačiau 
kilęs triukšmas, matyt, panašus dviejų garsenybių iš to sąrašo -  
A. Pociaus ir A.Valionio -  įtakai ar bent jau turimam informaci
jos kiekiui.

A. Valionis ir Co, prisidengdami Europos žmogaus teisių teis
mo dar prieš porą metų pareikšta nuomone, net puolė rinkti 
parašus prieš pasiūlytą pataisą, kuriai po svarstymo Seimas jau 
pritarė. Tačiau juk Strasbūras neginčija Lietuvos teisės apsaugo
ti valstybės tarnybą nuo bendradarbiavusiųjų su sovietinėmis 
saugumo struktūromis, tik kritikuoja, kad perlenkta lazda ribo
jant jų darbą privačiame sektoriuje. Žinoma, akivaizdu, ir kodėl 
įstatymą taisyti prisirengta būtent dabar -  juk kitaip Seimui nie
kaip nepavyksta bent laikinai nušalinti nuo pareigų išsiaiškinti 
tiesą trukdantį vyriausiąjį saugumietį, kuris savo ruožtu šalina 
nuo pareigų savo pavaldinius, išdrįstančius parlamentarams pa
pasakoti, kas vyksta jo vadovaujamoje institucijoje.

Nieks nesiginčija, vieno žmogaus pakeitimas neišspręs visų 
įsisenėjusių VSD problemų. Tačiau galima šią tezę apsukti ir iš 
kitos pusės: ar tikrai valstybė staiga taptų absoliučiai nesaugi, jei 
būtų pakeistas ar bent jau laikinai išleistas pailsėti vienas žmo
gus? Kodėl dėl vieno asmens susikryžiavo aukščiausių valsty
bės institucijų ietys ir niekas nenori nusileisti?

Tėvynės sąjungos tarybos priimtame pareiškime dar kartą 
įspėjama apie grėsmę "užvaldyti valstybę per neskaidrias įtakas 
aukštiems Lietuvos pareigūnams", VSD vadovybei naikinant 
vieną svarbiausių struktūrų -  kontržvalgybos valdybą, kuri tiria 
kitų valstybių žvalgybinę veiklą ir jų korupcinę įtaką aukštiems 
mūsų valstybės pareigūnams. S. Tūbėnas

NUOTRAUKOS LIUDIJA ISTORIJOS PUSLAPĮ
Konservatizmas negali pra

rasti žavesio jau vien dėl to, 
kad jis pripažįsta teisę gyventi 
ne tik esamoms ir būsimoms 
kartoms, bet ir išėjusioms į 
Amžinybę kartoms, veikti da
bartyje ir ateityje.

Jokia kūryba nevyksta tuš
čioje erdvėje arba ant "išardytų 
pačių pamatų"; idėjos, įamžin
ta atmintis, materialusis pavel
das liudija buvusių kartų ryšį 
su dabartimi ir ateitimi, skati
na naujiems kūrybiniams polė
kiams. Juk ir Vėlinės -  iš toli
mos praeities einanti gyvųjų ir 
mirusiųjų bendravimo tradici
ja  -  ženklinta konservatyviuo
ju  pradu.

Nebepakyla žuvusiųjų ran
kos balsuojant rinkimuose į val
džias iš žvyrduobių, akivarų, 
užverstų šulinių ar Sibiro įšalo, 
tačiau idėjos, už kurias tie pasi
šventėliai kovojo, išlieka gy
vos. Jos raštu užrašytos, kry
žiais ar kitokiais atminimo 
ženklais pažymėtos, fotografi
jose užfiksuotos mus įkvepia, 
įspėja, sergsti nuo įsisiautėjan- 
čio palaidumo -  liberalizmo. Ir 
gera žinoti, kad iš tikrųjų su bu
vusiomis kartomis ryšiai nenu
trūksta, nes visoje Lietuvoje 
matome ir girdime apie didin
gos praeities įamžinimo ženk
lus -  knygas, paminklus, pa
veikslus, statomus televizijos ir 
kino filmus, nuotraukų albu
mus.

Tik ką pasirodė A.Bara- 
nausko ir A.Vienuolio-Žukaus- 
ko memorialinio muziejaus lei-

ES IR RUSIJOS DERYBAS 
BLOKUOJANČIĄ VARŠUVĄ REMIA 

PARYŽIUS
Europos Sąjungos ir Rusi

jos derybas dėl naujo bendra
darbiavimo pakto blokuojanti 
Lenkija sulaukė paramos iš 
vienos didžiųjų ES narių - 
Prancūzijos. Rusijos draudi
m as im portuo ti lenkiškus 
m aisto pradūktus yra proga 
kitoms ES valstybėms prisidėti 
ir paspausti Vladimir Putin dėl 
energetikos.

"Mes rem iam e Lenkijos

GRUZIJOS PARLAMENTO PIRMININKĖ ABEJOJA 
EFEKTYVUMU

Gruzijos parlamento pir
mininkė Nino Burdžanadzė 
kritiškai vertina Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos 
15-os metų gyvavimo rezulta
tus. "Aš norėčiau šiandien kal
bėti apie laim ėjim us, kurie 
turėtų padėti sureguliuoti tarp
nacionalinius konfliktus, ir 
apie NVS raidos perspektyvas, 
bet ar yra tam pagrindo", - 
pareiškė ji, kalbėdama NVS 
Tarpparlamentinės Asamblė
jos plenariniame posėdyje St. 
Peterburge lapkričio 16 d.

Gruzijos parlamento pirmi
ninkė pareiškė nuomonę, kad

dinys -  Anykščių krašto parti
zanų nuotraukų albumas, pava
dintas "Drąsiai stovėsim laisvės 
sargyboj...". Jo sudarytoja isto
rikė ir muziejininkė Daiva Gad- 
liauskaitė, dailininkė Skaidrė 
Račkaitytė, dizainerė Ieva Griš- 
kaitė. Pagalbą rengiant leidinį 
teikė Genocido aukų muziejaus 
bei Utenos kraštotyros muzie
jaus darbuotojai, Romas Kau
nietis, Eligijus Smetona, Birutė 
Biliūnaitė, Gintaras Vaičiūnas, 
Prima Petrylienė, Saulius Sala- 
dūnas. Albumo leidybą rėmė 
Anykščių rajono savivaldybė, 
Anykščių vadovų klubas, Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo, aukų atmin
imo ir įamžinimo fondas, Litua
nistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisija, UAB 
"Anykščių energetinė statyba", 
Vilniaus anykštėnų bendrija, 
UAB "Petro ofsetas".

Albumą įžanginiu rašiniu 
"Anykštėnai kovoje dėl Lietu
vos laisvės" pristato Vilniaus 
anykštėnas istorijos habilituo
tas daktaras Antanas Tyla. Ap
žvelgęs Lietuvos valstybingu
mo raidą, istorikas parodo, 
kad, per ištisas kartas puoselė
tas laisvės siekis, atvedė į par
tizanų karą prieš okupantus, 
anot rašinio autoriaus, "paliko 
mums gražiausią, labiausiai 
pasididžiavimo vertą istorijos 
puslapį".

Iš šešių dešimtmečių praei
ties, iš skaitlingų nuotraukų į 
mus žvelgia taurūs, pilni ryžto 
ginti laisvę, aukotis dėl jos

reikalavimą atšaukti šį [preky
bos maisto produktais] em 
bargą. Manome, kad tai - Eu
ropos Komisijos, o ne tik dvie
jų  valstybių reikalas", - Pran
cūzijos diplomatą cituoja ne
priklausomas ES naujienų por
talas "EUobserver".

"Ne Rusijai spręsti, kokius 
įgaliojimus pas mus turi Euro
pos Komisija", - pabrėžė Pran
cūzijos diplomatas.

šiuo metu "nė vienas iš svar
biausių NVS principų nevei
kia". "Kaip galima kalbėti apie 
NVS efektyvumą, kai nė vie
na iš Sandraugos šalių nepa
sakė nė žodžio dėl to, kad šian
dien dvi valstybės yra prie karo 
slenksčio, ir niekas Sandrau
goje nieko nesiima, kad būtų 
galima sureguliuoti šią situa
ciją", - sakė N.Burdžanadzė. Ji 
mano, kad "NVS principas 
buvo pažeistas, kai Rusija įve
dė vizų režimą Gruzijai, kai 
Rusijoje buvo uždrausti gruzi
niški ir moldaviški produktai, 
kai gruzinų kilm ės Rusijos

veidai. Iš tos praeities -  tų 
pačių, nukautų, nuautų, išnie
kintų žuvusiųjų vaizdai...

Kas išdrįso fotografuoti, 
daryti šias nuotraukas, jas iš
saugoti?

Norint suvokti jų  kainą, 
reikia žinoti, kad už tokį Lais
vės kovų liudijimą grėsė mir
tis ar laisvės netektis. Ir tai liu
dija, kad kovojo visa tauta. Ir 
tie, kurie, rizikuodami praras
ti gyvybę ar laisvę, partizanus 
maitino bei rengė, ir tie, kurie, 
jiem s bunkerius padėjo įsi
rengti, ir tie, kurie tarp kovo
tojų ryšius palaikė, ir tie, ku
rie sparnuotą žodį ar dainą kū
rė, ir tie, kurie fotografavo, 
partizanų spaudą, atsiminimus, 
nuotraukas saugojo.

Greta nuotraukų albume 
duodama vertinga informaci
ja  apie partizanų pagrindinius 
dalinius, veikusius Anykščių 
rajono teritorijoje, įvardyti 
struktūrinių padalinių vadai, 
pateiktas Lietuvos laisvės ko
vos sąjūdžio apygardų žemėla
pis. Albumo vertę iškelia var
dais ir slapyvardžiais prie nuo
traukų įvardyti partizanai, as
menvardžių rodyklė su trum
pais biografiniais duomenimis.

Albumas -  prasmingo turi
nio, aukštos poligrafijos koky
bės leidinys -  yra paminklas ir 
dokumentas, liudijantis didingą 
tautos istorijos tarpsnį, tvirti
nantis buvusios, dabartinės ir 
būsimosios kartų ryšį, konserva
tyviojo prado tautoje reikšmę.

Algimantas Zolubas

Naujoji ES narė Lenkija te- 
beblokuoja ES derybas su Ru
sija dėl naujojo bendradarbia
vimo pakto, reikalaudama, kad 
Maskva panaikintų nepagrįstą 
draudimą importuoti lenkiškas 
daržoves ir maisto produktus 
bei ratifikuotų Europos ener
getikos chartiją, kuri atimtų iš 
"Gazprom" dujų eksportuoto
jo  ir tranzitinio tiekėjo mono
polininko statusą.

Griežta Varšuvos pozicija 
trukdo išduoti formalų mandatą 
pradėti derybas, lapkričio 24 
dieną numatytame ES ir Rusi
jos vadų susitikime. omni.lt

gyventojams ir Gruzijos pi
liečiams Rusijos teritorijoje 
ėmė grėsti areštas ir deportavi
mas".

Apie NVS veiksmingumą 
N.Burdžanadzė pasiūlė spręsti 
ir todėl, kad iš 1,600 doku
mentų, kuriuos NVS priėmė 
nuo 2001 metų, veikia tik 10 
proc., ir "nė vienas nutarimas 
dėl Abchazijos ir Pietų Oseti- 
jos taip ir neįvykdytas. Tačiau 
tai, kad aš esu čia ir kad Gruzi
jos prezidentas ketina dalyvauti 
NVS vadovų susitikime, rodo, 
jog mūsų pagrindinis tikslas - 
išnaudoti visas galimybes, sie
kiant diplomatinėmis priemo
nėmis sureguliuoti situaciją".

mailto:dirva@ix.netcom.com
omni.lt
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V. ADAMKUS APSILANKĖ 
SENOVINIAME SLAVU MIESTE 

LUCKE
Luckas/Vilnius, lapkričio 

15 d. Tęsdamas valstybinį vi
zitą Ukrainoje Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus apsi
lankė senoviniame slavų mies
te Lucke, turinčiame sąsajų su 
Lietuvos istorija, ir išsakė viltį, 
jog dviejų valstybių bendra
darbiavimas remsis ne tik ben
dra istorija, bet ir bendromis 
demokratijos vertybėmis.

V. Adamkus Lucke susiti
ko su Volynės apskrities ad
ministracijos vadovu Volodi- 
mir Bondar, apžiūrėjo miesto 
istorinį-kultūrinį draustinį bei 
kitus objektus.

Luckas istoriniuose šalti
niuose minimas jau nuo 1085 
metų. Sis miestas buvo paskel
btas Haličo-Volynės sostine ir 
įkurtas aplink medinę pilį. 1321 
metais pilis buvo paimta Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Ge
dim ino pajėgų ir nuo tada 
priklausė Lietuvai, vėliau - Lie
tuvos-Lenkijos Respublikai.

1429 metais Lucke buvo

SEIME PRISTATYTI 
EMIGRACIJOS TYRIMŲ LEIDINIAI

2006 m. lapkrič io  9 d. 
Vilniuje, LR Seimo Europos 
informacijos centre Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas (TMID) kartu su Iš
eivijos institutu pristatė du 
bendrus emigracijos tyrimų 
leidinius: knygą Lietuvos Res
publikos emigracijos politika 
1920-1940 m. ir žurnalą Oikos: 
Lietuvių mig-racijos ir dia
sporos studijos.

Knygoje Lietuvos Respub
likos em igracijos p o litika  
1920-1940 m. spausdinami į 
tris skyrius su-skirstyti pen
kiasdešimt du 1922-1940 m. 
dokum entai, apžvelgiantys 
tuometinę Lietuvos Respubli
kos valstybės politiką em i
gracijos atžvilgiu. Tarp jų: 
Išeivybės (1922 m.) ir Emi
gracijos (1929 m.) įstatymai ir 
jų  projektai, Užsienio, Vidaus 
reikalų ministerijų su išeivijos 
veikla susiję teisės aktai, lietu
vių padėtį užsieny je  a p i
būdinančios Lietuvos konsu
latų metinės ataskaitos. Kny
goje pateikiam a ir dalis su 
Draugijos užsienio lietuviams 
remti veikla susijusių doku
mentų.

Kas pusmetį išeisiantis Oi- 
kos: Lietuvių migracijos ir dia
sporos studijos žurnalas skir
tas lietuvių migracijos ir emig
racijos klausimų bei su jais 
susi-jusios politikos analizei, 
lietuvių diasporos istorijos ir 
kultūros tyrinėjimam s, d is
kusijoms "protų grąžinimo" ir 
kitomis temomis.

Knygą ir žurnalą pristatė: 
Lietuvos Respublikos prezi
dento patarėja Vaiva Vėbraitė,

susirinkę Europos šalių monar
chai, kur tarėsi, kaip apginti 
Europą nuo totorių antpuolių 
grėsmės. Siame Europos kara
lių bei jų  atstovų susitikime ir 
buvo priimtas sprendimas ka
rūnuoti Lietuvos didįjį kuni
gaikštį Vytautą Lietuvos kara
liumi. Toks sprendimas tuo
met reiškė Lietuvos, kaip sa
varankiškos ir tvirtos valsty
bės, tarptautinį pripažinimą.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
ir Ukrainos bendrą istorinę 
praeitį bei bendrus dabarties 
tikslus prezidentas V. Adam
kus sakė: “Norėčiau, kad mūsų 
bendradarbiavimas remtųsi ne 
tik bendra garbinga istorija, bet 
ir bendromis demokratinėmis 
vertybėmis” .

“Mums yra didelė garbė, 
kad mūsų krašte ir Lucke lan
kosi Lietuvos prezidentas”, - 
sakė Volynės apskrities admi
nistracijos vadovas V. Bondar. 
- Čia Jūs visuomet būsite lau
kiamas svečias”. LG0TIC

TMID Generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas, Išeivijos 
instituto direktorius prof. Egi
dijus Aleksandravičius, kny
gos sudarytoja Vitalija Kas- 
peravičiūtė, Oikos redakto
riaus pavaduotoja dr. Daiva 
Kuzm ickaitė, dr. Rim antas 
Miknys. Pristatyme dalyvavo 
Seimo, kitų Lietuvos valstybi
nių institucijų, žiniasklaidos 
atstovai.

"Džiaugiamės įgyvendinę 
prieš keletą metų TMID inici
juotas idėjas. Spręsdami šian
dieninius užsienio lietuvių  
klausimus, turime pažvelgti ir 
į istorines lietuvių emigracijos 
tendencijas, kurių  šaknys  
siekia net XVII amžių. Mums 
būtina žinoti kaip Lietuvos 
valstybė bendravo su į užsienį 
išvykusiais tautiečiais tar
pukariu, juolab, kad su šian
diena ja  sieja ta pati tautos vie
nybės idėja. ‘Oikos’ žurnalo 
pagalba tikim ės efektyviau  
bendrauti, diskutuoti su mūsų 
mokslininkais, kitais aukštos 
kvalifikacijos specialista is  
šiuo metu gyvenančiais už
sienyje", - sakė TMID Gene
ralinis direktorius Antanas Pet
rauskas.

Pasak Departamento vado
vo, minėti du projektai -  tai 
TMID bendradarbiavimo su 
unikalią patirtį ir žinias tur
inčiu Išeivijos institutu pra
džia. Tikimąsi, kad tokio po
būdžio bendruose projektuose 
ateityje aktyviau dalyvaus ir 
užsienio lietuvių bendruome
nių, akademinės visuomenės 
atstovai, politikai.

www.tmid.lt

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene Lucko pilyje. www.president.lt

RUSIJA NESUTEIKIA INFORMACIJOS LIETUVAI
V iln iu s , lapkričio  16 d. 

(Delfi). Rusija atsisako suteikti 
Lietuvai informaciją apie bu
vusio Darbo partijos (DP) 
vado Viktoro Uspaskicho ga
limai turėtą arba turimą Rusi
jos pilietybę. Lietuvos M ig
racijos departamentas praėju
sią savaitę iš Rusijos ambasa
dos Lietuvoje gavo oficialų at
sakymą, kuriame teigiama, jog 
duomenys apie V.Uspaskicho 
galimai turėtus Rusijos Fede
racijos piliečio asmens doku
mentus yra konfidencialūs. 
"Gavome atsakymą, kad tokia 
informacija yra konfidenciali 
ir neteikiama", - sakė Migraci
jos departamento vadovas Al
mantas Gavėnas.

Migracijos departamentas 
gavo ir antrą atsakymą iš Rusi
jos Lensko srities Vidaus rei
kalų tarnybos, kuriame nuro
doma, jog V.Uspaskichas 1979 
metais yra gavęs tarybinį pasą, 
jo nebuvo pametęs ar keitęs. 
Tačiau pastarasis atsakymas, 
anot A.Gavėno, taip pat nieko 
nereiškia, aiškinantis, ar V. 
Uspaskichas yra turėjęs arba 
turi Rusijos federacijos pilie
čio pasą.

Vidaus reikalų ministras 
R aim ondas Šukys rugsėjo  
pradžioje įpareigojo Migraci
jos departamentą išsiaiškinti, 
ar žiniasklaidoje skelbta infor
macija apie V.Uspaskicho gali
mai dvigubą pilietybę yra pa
grįsta. Migracijos departamen
to pareigūnai buvo išsiuntę už
klausimą Rusijos ambasadai 
Lietuvoje, kurioje prašyta in-

V.POCIŪNO ŽŪTIES APLINKYBĖS NEĮTIKINANČIOS
Spaudoje skelbtos neofi

cialios aukšto Valstybės saugu
mo departamento pareigūno ir 
diplom ato Vytauto Pociūno 
žūties aplinkybės neįtikino jo 
buvusios bendradarbės Lietu
vos konsulato Gardine gene
ralinės konsulės Daivos Moc- 
kuvienės.

Dienraštis Lietuvos rytas 
yra skelbęs neoficialią ir nie
kieno nepatvirtintą versiją, esą

formacijos apie buvusio DP 
vadovo pilietybę.

Ministras R.Šukys pavedė 
Migracijos departamentui pa
kartotinai kreiptis į Rusijos tar
nybas besia išk inan t V.Us- 
paskicho pilietybės klausimus.

"Gautas atsakymas mūsų 
netenkina, jis nei paneigia, nei 
patvirtina tų anksčiau keltų 
abejonių, - teigė R.Šukys, pri
durdamas, jog Lietuvos pra
šoma informacija anaiptol nėra 
konfidenciali. A.Gavėno teigi
mu, departamento teisininkai 
šiuo metu aiškinasi, ar toks 
pakartotinis paklausimas būtų 
įmanomas.

"1993 metų sutartyje tarp 
Lietuvos ir Rusijos Vidaus rei
kalų ministerijų nėra konkre
čiai reglamentuojami keitimo
si informacija dėl pilietybės 
klausimai, todėl ir aiškaus įpa
reigojimo teikti tokią informa
ciją nėra. (...) Dar kol kas gal
vojame, kaip kreiptis ir į kurią 
R usijos in stanc iją , re ik ia  
svarstyti, kad galbūt ir minėta 
sutartis yra morališkai pasenu
si bei turėtų būti aktualizuota", 
- aiškino A.Gavėnas.

Kita vertus, Migracijos de
partamento vadovas pripažino, 
jog iki šiol tokia informacija 
apie kitų asmenų pilietybes abi 
šalys be didesnių trukdžių 
keisdavosi. A.Gavėnas taip pat 
patvirtino, jog pastarasis atve
jis pirmasis, kuomet Rusija at
sisakė pateikti Lietuvos pra
šomą informaciją apie asmens 
pilietybę motyvuodama tuo, 
esą informacija yra konfiden-

V.Pociūnas rugpjūčio pabai
goje išk rito  per v iešbučio  
Breste langą neva būdamas ge
rokai išgėręs ir sumanęs atlik
ti gamtinius reikalus. "Iš žmo
giškos pusės - ne, manęs tai 
n e įtik ina", - po liud ijim o  
NSGK žurnalistams sakė D. 
Mockuvienė.

Pasak D.Mockuvienės, V. 
Pociūnas "paliko doro ir pa
reigingo darbuotojo atminimą,

ciali. "Jei kažkokios infor
m acijos negaudavom e, pa
prastai būdavo motyvuojama, 
jog konkrečių duomenų nėra, 
jų  nepavyko surasti ir pana
šiai” , - sakė A.Gavėnas.

Praėjusią savaitę vidaus 
reikalų  m inistras R .Šukys 
Maskvoje buvo susitikęs su 
Lietuvos teisėsaugos paieš
komu V.Uspaskichu, kurį, kaip 
pats teigia, ragino grįžti į Lie
tuva ir bendradarbiauti su mū
sų šalies teisėsaugos instituci
jomis, tiriančiomis DP finan
sinę veiklą. Paklaustas, ar šio 
susitikimo netrikdė ir iki šiol 
neišsklaidyti neaiškumai dėl 
V.Uspaskicho pilietybės, R. 
Šukys teigė su buvusiu Ūkio 
ministru bendravęs kaip su 
Lietuvos piliečiu. "Kol kas pa
grindo teisinėms abejonėms 
dėl jo pilietybės neturime. (...) 
Be to Rusijos piliečiai politi
nio prieglobsčio toje pačioje 
šalyje nesiprašo  ", - teigė 
R.Šukys. V.Uspaskichas, bū
damas rusų tautybės, pagal 
Rusijos įstatymus bet kada gali 
gauti šios šalies pilietybę.

Dienraštis Lietuvos rytas 
yra skelbęs, jog Lietuvos teisė
saugos ieškomas ir Rusijoje 
politinio prieglobsčio pasipra
šęs buvęs DP vadas gali turėti 
ir Rusijos pilietybę.

Pasak minėto dienraščio, 
V.Uspaskichas, prieš daugelį 
metų tapdamas Lietuvos pilie
čiu, esą nuslėpė faktą, kad turi 
ir Rusijos pilietybę. Pats V.Us
paskichas tokias žinias kate
goriškai neigė.

buvo labai komunikabilus, ta
čiau apie savo nuopelnus Lie
tuvai bei apie savo asmenines 
problemas kalbėti nemėgda
vo".

NSGK taip pat liudijęs bu
vęs VSD vadovas Lietuvos 
ambasadorius Ispanijoje Me
čys Laurinkus nekomentavo 
aukšto saugumo karininko ir 
diplomato V.Pociūno išsiun
timo į Baltarusiją aplinkybių, 
nes teigė jų nežinąs. Delfi

http://www.tmid.lt
http://www.president.lt
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1955 M. STREIKAS 
VORKUTOS 40-OJOJE ŠACHTOJE

Edvardas Svilainis
1954 metais Intoje, jau po 

tunelio kasimo bandant pabėg
ti iš pirmosios šachtos, po tar
dymų ir t.t., nesugebėję su
daryti bylos, mane -  t.y. Ed
vardą Svilainį-Dulkę ir Joną 
Valaitį-Viesulą iš kalėjim o 
atvežė į 2-ąjį lagerį. Drauge su 
mumis buvo gabenama grupė 
įtariamųjų: Balys Sadauskas- 
Naras, Juozas K liučinskas, 
Juozas Eidukevičius-Dzūkas 
bei kiti. Vienas iš tunelį kasu
sių -  Algis Šidlauskas -  buvo 
palik tas Intos 1-ajam e la 
geryje. Taigi, 1954 m. pa
baigoje atsidūrėme Vorkutoje. 
Patekome į vagių lagerio "pe- 
resylką". Vagys zonoje gyveno 
laisvai, o visi kiti -  spygliuota 
viela aptvertuose barakuose. 
Praėjus porai savaičių, bu
vome išvežti į darbo lagerius. 
Aš, Balys Sadauskas, Juozas 
K liučinskas, Juozas E idu
kevičius ir dar keletas intiškių 
patekome į 40-osios šachtos 
lagerį. Greitai susipažinome 
su lagerio gyventojais ir įsi
traukėme į šio lagerio kas
dienybę. Aš buvau atsisakęs 
dirbti dar Intos šachtoje; savo 
atsisakymą pakartojau ir čia. 
P adedan t v ie tin iam s k a li
niams, pavyko įsitaisyti dirb
ti šlako blokų (plytų) gamyk
los terito rijo je  pas lie tuv į 
skulptorių ir geologą Praną 
Baneliūną, kuris ten turėjo 
savo dirbtuvę. Tapau jo  pa
dėjėju ir darbininku. Liejome 
iš g ipso  įva iria s  s ta tu las, 
karnizus, vykdėme gipso dar
bų užsakym us. U žsakovų 
buvo ir gyvenančių laisvėje! 
Taigi, toks buvo mano darbas 
ir gyvenimas 40-osios šach
tos ("M ilijonkės") lageryje, 
kuriame kalėjo daugiau kaip 
6 tūkstančiai įvairiausių tau
tybių ir pažiūrų žmonių. Dau
giausia ukrainiečių, lietuvių, 
latvių, estų. Dar prieš atvežant 
mus iš Intos, čia jau ruoštasi 
1955 m. visuotiniam Vorkutos 
lagerių  streikui. T iesa, jis  
tuom et vadintas sukilim u. 
Koordinacinis komitetas buvo

Edvardas Svilainis

62-ajame baudžiamajame la
geryje, kadangi jam e buvo 
visos Vorkutos lagerių  a t
stovų, ir palaikė ryšius su vi
sais lageriais -  taigi, ir su 
mūsų 40-ąja šachta. Įsijungęs 
į šios šachtos lagerio orga
nizacinę grupę, aš pradėjau 
susirašinėti su 62-ojo bau
džiamojo lagerio Organiza
cinio komiteto nariais: Jonu 
Valaičiu, Edvardu Buroku ir 
Ignu Uogintu. Pasirašinėjau 
D ulkės slapyvardžiu . P ir
miausiai reikėjo suderinti visų 
streikuosiančiųjų Vorkutos la
gerių reikalavimus bei strei
ko organizacinius ypatumus 
pagal vieno ar kito lagerio 
konkrečią padėtį. Toliau rei
kėjo suderinti streiko paskel
bimo pradžią. Tolesnė streiko 
eiga jau priklausė nuo kiek
vieno lagerio aktyvistų ir ad
ministracijos agresyvumo -  
na, ir nuo sėkmės, kuri mus 
lydėjo. Reikėjo lageryje iš
laikyti tvarką, apsisaugoti nuo 
galimų provokacijų: gaisro ir 
įvairiausių išsišokim ų, kad 
ad m in is trac ija  n e išp ro v o 
kuotų įsibrovimo į zoną dėl 
netvarkos, gaisro ar kitų prie
žasčių...

Visuotinis streikas
1955 m. liepos viduryje 

prasidėjo  Vorkutos lagerių 
visuotinis streikas. Apie jo  
pradžią žinojo tik tie, kam 
reikėjo ir tiek, kiek reikėjo ži
noti. Sudarytos veikiančios

grupės. Pirmoji turėjo užimti 
štabo baraką netoli "vachtos" 
(vartų su sargybos postu). Ten 
buvo radijo stotis, perduodan
ti lageriui visus čekistų įsaky
mus: rytą -  "podjom" -  keltis 
ir į darbą, vakare -  "otboj" -  
miegoti. Kitos grupės paskir
tis - sudrausminti nepaklus
niuosius, kurie nevykdė mūsų 
nurodymų. Saugantis galimų 
provokacijų, buvo budima zo
noje ir barakuose. Visos vi
daus tarnybos -  virtuvė, ke
pykla, maisto paskirstymo ir 
ligoninės aprūpinimo skyriai 
dirbo normaliai. Laisvas gy
dytojas lankė ligonius. Visa 
tai vyko darniai, kadangi va
karų ukrainiečiai ir lietuviai 
buvo gera i suderinę  savo 
veiksmus.

1955 m etų vieną liepos 
ankstų rytą visi buvome savo 
vietose. Pirmoji grupė užėmė 
radijo stotį ir pranešė visam 
lageriui, kad skelbiamas vi
su o tin is  V orkutos lagerių  
streikas, kuriam e dalyvau
jam e ir mes -  40-osios šach
tos kaliniai. Pareiškėme, jog į 
darbą neisime tol, kol nesu
lauksime komisijos iš Mask
vos. Trumpai išdėstėme reika
lavimus ir paraginome visus 
laikytis ramiai, nepasiduoti 
galimoms provokacijoms ir 
t.t.

Mūsų grupė drauge su uk
rainiečiais budėjo prie vartų 
("vachtos"). Uždavinys buvo 
sudrausm inti nepaklusniuo
sius. Tokių nors ir nedaug, bet 
atsirado. Juos teko priversti 
grįžti į barakus. Tuo metu 
keitėsi prižiūrėtojų pamainos, 
ir jie išgirdo per radiją per
duodam ą m ūsų pranešim ą. 
Išgirdę puolė į štabo baraką, 
bet buvo jau vėlu. Viskas su
stojo, lageris streikavo. Pri
žiūrėtojus perspėjome, kad į 
zoną nieko neleidžiame, iš
skyrus laisvą gydytoją. Pa
aiškinome jiems, jog paskel
bėme streiką ir reikalaujame, 
kad atvyktų komisija iš Mask
vos. Su vietine lagerio va
dovybe derybų pareiškėm e 
nevesią.

Šiaip vyko normalus lage
rio gyvenimas, tik niekas nėjo 
į darbą. Laikėmės tvirtai, nors

visus buvo apėmusi nervinė 
įtampa ir kankino nežinomy
bė. Iš atminties dar nebuvo 
išd ilę  1953 m etų įvyk ia i, 
nusinešę daugybę aukų. Tada 
vietos čekistams pavyko iš
provokuoti riaušes ir sukurti 
prtekstą  įsik išti g inkluotai 
kariuomenei. Tačiau dabar to 
nebuvo. Į lagerio zoną niekas 
nesiveržė. Tik kartą lagerio 
viršininkas ir "operas" (ope
ratyvinis darbuotojas) prie 
vartų bandė įkalbinėti kali
nius, kad eitų  į darbą, bet 
vėliau ir tie dingo ir daugiau 
nesirodė. A plink lagerį su
stiprino sargybą. Bokšteliuose 
budėjo po du sargybinius su 
kulkosvaidžiais. Tuo laiku 
šiaurėje nakties nebūna, die
nos karštos. Atlaikę pirmąjį 
sukrėtimą, žmonės kepinosi 
prieš saulutę ir laukė, kuo vis
kas baigsis. Tiktai mūsų ne
matomas organizacinis cent
ras koregavo viso  lagerio  
gyvenimo tvarką. Viduje di
desnių sukrėtimų neįvyko, tik 
šim tasiūlę kažkas buvo už
degęs. Tiesą sakant, stam 
besnę provokaciją  nebuvo 
lengva surengti: visą parą 
šviesu, visur žmonės... Gal po 
savaitės mūsų ramybę pamė
gino sudrumsti lagerio admi
nistracija. Vandens siurblinė 
buvo už zonos, tad ji pabandė 
nutraukti vandens tiekimą. Be 
vandens lageryje liko apie 
6,000 žm onių, ir dar ligo 
ninė... Žmonėms reikėjo ga
mintis maistą, virinti vandenį 
("kipiatoką") gėrimui ir t.t., ir 
t.t. Ne juokai. Nutarėme kasti 
duobę ir rinkti vandenį. Bet 
čia mus išgelbėjo vyr. gydy
tojas. Jis užprotestavo tokius 
administracijos veiksmus dėl 
galim os ep idem ijos. Tada 
vandenį ėmė tiekti. Praėjus 
kelioms dienoms po šio inci
dento, iš Maskvos atvažiavo 
komisija -  gal penki ar šeši 
"ponai". Su jais į zoną atėjo 
lagerio viršininkas ir "ope
ras". Prie vartų pastatėm e 
stalą, uždengėme švaria stal
tiese. Iš viso lagerio surinko
me kėdes, taburetes, suolus. 
Susirinkom e visi. K albėjo 
vienas visų vardu. Pirmas rei
kalavim as -  įvykdyti 1953 
metų sukilimo reikalavimus, 
t.y. peržiūrėti bylas, leisti į 
darbą be sargybos, sušvelninti 
vidaus tvarką (lagerio režimą) 
ir neieškoti streiko organiza
torių. K om isija lengvai su 
v iskuo  su tiko  ir pažadėjo  
nedelsiant pradėti vykdyti įsi
pareigojimus. Po pusantros 
savaitės "poilsio" visas lageris 
pradėjo  darbą. Iš tiesų la 
geryje tapo juntamai laisviau. 
Daugelį kalinių išleido dirbti 
be sargybos, kai kas net įsi
taisė gyventi už lagerio. Taip 
kokį mėnesį pagyvenome ir 
mes. Bet po to mus -  streiko 
aktyvistus -  surinko ir nuga
beno į 62-ąjį baudžiamąjį la

gerį. Nukirpo plaukus, ir vėl 
tapome senojo režimo kali
niais. Be to, čekistai šalia 
esančios 8-osios šachtos la
geryje išprovokavo politinių 
kalinių ir kriminalistų sker
dynes. Su lagerio adm inis
tracija kilo incidentas, kurio 
metu nukirpome plaukus la
gerio režimo viršininkui ir pa
skelbėme trijų dienų gedulą. 
Iškėlėme ant vandens siurb
linės juodą vėliavą (juodo čiu
žinio impilą) ir tris paras ne- 
įsileidom e į zoną valdžios. 
62-asis lageris yra Vorkutos 
miesto ribose, todėl čekistai 
nedrįso  im tis jok io s p r ie 
vartos. Tik sustiprino sargybą 
ir po trijų dienų paskelbė viso 
lagerio etapą. Per dieną jam  
buvome paruošti, o vakare jau 
sėdėjome gyvuliniuose vago
nuose, tempiamuose į tolimą 
kelionę per Uralą, Krasnojars
ką į Irkutsko sritį, Taišeto ra
joną. Atvykome į Ozerlago 
karaliją... Mus išlaipino Vy- 
charevkos stotyje ir nuvarė į 
galutinę gyvenvietę miškuose 
(taigoje), buvusius japonų be
laisvių lagerius, ties Andzio- 
bos stotimi. Čia praleidome 
visą 1955-1956 metų žiemą. 
Į darbą niekur nevarė, tik  
išvesdavo į taigą malkų lage
rio reikmėms pargabenti.

1956 metais iš Maskvos po 
visus sovietų lagerius pradė
jo važinėti komisijos ir "dos
niai" dalyti -  kam laisvę, kam 
trumpesnį bausmės laiką. Atė
jo  didysis "tautų kraustymo
si" la iko ta rp is: p a le is tie ji 
skubėjo namo, likusieji buvo 
renkami į Mordovijos ir kitus 
specialius koncentracijos la
gerius. Tada atrodė, kad su
drebėjo komunistinės Rusijos 
pamatai ir baigiasi didžiojo 
sovietų GULAG’o galybė...

1955 m. Vorkutos visuo
tinio streiko organizacinio ko
miteto narius iš 62-ojo bau
džiam ojo lagerio perkėlė į 
Gorkio, V ladim iro ir kitus 
SSRS kalėjimus. Likusius la
geryje, tarp jų  ir mane, kaip 
jau minėjau, vėliau išgabeno 
Sibiran -  į Taišeto rajoną. Ap
linkui buvo vien MGB tarnau
tojų ir lagerių sargybos gy
venvietės. Su vietiniais lage
riais ryšių neturėjome. Dirbti 
atsisakėme. Tačiau ir čia ga
liausiai mus pasiekė 1956 m. 
kom isijų rojus: ką paleido, 
kam sutrumpino bausmės lai
ką -  kaip  ir v isuose  
G U LA G ’o im perijos lage
riuose...

Didžiuojuosi streiko orga
nizatorių ir jų  bendraminčių 
ryžtu ir pasiaukojam a kova 
dėl kalinių -  ne tik savęs, bet 
ir visų tuo metu kalėjusių -  
išsilaisvinimo. Šis judėjimas 
privertė valdžią sušvelninti 
režimą, netiesiogiai priartin
damas blogio imperijos žlu
gimą ir Lietuvos valstybės at
gimimą.
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JONAS MARTINAITIS 
(1898 - 1947)

Kurie esame gimę po pirmojo pasaulinio karo ir augę Lietuvoje, iš skaitytos Lietuvoje spau
dos prisimename je i ne Jono Martinaičio pavardę, tai bent jo  satyrines eiles, įdomias karikatūras 
ir vaizdžius, jo  paties iliustruotus, aprašymus. Jis bendradarbiavo su veik visais tuo metu -  
nepriklausomybės laikais, Lietuvoje išeinančiais laikraščiais ir žurnalais.

Jono Martinaičio palikuonys atrado didelį šio gabaus menininko — rašytojo atsiminimų ir 
dienoraščių lobį, kurį dabar kruopščiai tvarko ir tikisi išleisti knygų pavidale.

Pirmoji atsiminimų dalis spalvingai ir vaizdžiai apima jo  pačius pirmuosius trapios vaikystės 
prisiminimus gimtajame Aukštaitijos kaime — Pavartyčiuose, dvidešimtojo amžiaus pirmame 
penkmetyje, dar caro laikuose. R.S.

MANO TĖVIŠKĖLĖS SODYBĖLĖ
Jonas Martinaitis (1898-1947)

I.
Miela tu mano gimtoji pir

kele!
Kaip būdavo gražu ir miela 

žaliomis samanomis apaugu
sioje pastogėje anais šviesiais 
giedrutėliais kūdikystės laikais.

Ta trobelė jau seniai nu
griauta, užtat ji dar brangesnė 
pasidarė, dar šviesesnius at
siminimus ji sukelia vaizduo
tėje, pagalvojus apie nerūpes
tingą vaikystę po mamytės 
sparneliu.

Nors ta pirkelė buvo senu
tėlė, palinkusi, bet kaip links
mai ir maloniai mirksėjo savo 
keturiais mažais langeliais, ty
liai kviesdama vidun nuo lie
taus, darganų ir šalčio!

O kaip gražu būdavo tada, 
kai pirmieji šilti pavasario sau
lutės spinduliai pluoštais pradė
davo veržtis pirkelėn ir ant sie
nų bei lubų imdavo šokinėti 
nuo kiemo liūgelių, sniegui 
baigiant tirpti, atsimušę dreban
tieji atspindžiai -  kiškeliai.

Koks dailininkas sugebėtų 
pavaizduoti jų linksmą žaidimą 
ir tų įvilių kiškelių žaismą? 
Nėra tokio dailininko, nėra!

Tai gyvenimo grožis, kuris 
ateina ir praeina nepavaizduo
tas, tik širdyje sukuria neišdil
domą vaizdą! Niekas man iki 
šiol nepasidarė taip artima ir 
sava, kaip vargingi ir paprasti 
rakandėliai, kurių buvo pilna 
pirkelėje. Tėvelio darbo dvi 
metalinės lovos, du ilgi suolai 
palei sieną, baltutis nušveistas 
stalas, didelis krėslas, kuriame 
žiemą atsisėdusi motutė verp
davo, šėplėdėlė indams prie 
durų, pora mažų kėdelių, malkų 
krūvelė ties krosnim ir ilga kar
tis drabužiams užmesti. Štai ir 
viskas. Daugiau vargu ar bebū
tų tilpę toje mažytėje pirkelėje. 
Šventėms tuos jau taip švarius 
rakandėlius dar labiau nušveis
davo, o stalą padengdavo bal
tutėle it sniegas staltiese. Nu
švisdavo tada aprūkusios dūmi
nės trobelės lubos ir sienos. 
Palubėje balti atspindžiai sužė
rėdavo nuo suodžių tviskan
čiuose balkiuose ir sienojuose. 
Pluktą aslą išbarstydavo gels
vu smėliu, nušveisdavo keturis 
mažyčius langelius, kurie žiū
rėjo du į kiemą, du į gatvę, iš
baltindavo didelę duonkepę

krosnį -  na ir pakvipdavo kepa
mi pyragai, bandelės, piernikė- 
liai... Sakykite, kokiuose rū
muose jūs rasite daugiau laimės 
ir grožio? Motutė triūsia, lanks
tosi ties krosnimi, mes vaike
liai, kaip žvirbliukai išsižioję, 
laukiame skanesnio kąsnelio, 
kurio motušė nepagailėdavo.

- Šekit, tik nesipainiokit, 
varliūkščiai, po kojų -  būdavo, 
pasako ji švelniu balsu ir kyšteli 
tai karštą bandutę, tai kokį 
meduolėlį; tokie jie skanūs, to
kie kvapnūs, bevalgant tirpsta 
burnelėse. Ne kasdien tuos gar
dumynus matydavome, užtat 
jie mums atrodė tikrai šventiški. 
Taip malonu, malonu širdelėje! 
Ak, kaip taip dabar būtų gali
ma pamatyti mano gimtąją pir
kelę nors iš tolo! Kažką ati
duočiau!

Deja, ji seniai nugriauta. Gal 
todėl ji mano vaizduotėje ir 
atrodo daug gražesnė ir mei
lesnė, ir aš ją matau ne paprastą, 
kasdienišką, bet tokią šventišką 
ir šviesią. Prie pirkelės buvo 
mažas prieangėlis ir kamarėlė. 
Juose net per didžiausius vasa
ros karščius būdavo vėsoka, nes 
prieangėlyje nebuvo landelio, o 
kam arėlėje, toks mažytis, į 
šiaurės pusę nukreiptas, be to, 
ir tas pats apdulkėjęs; kama
rėlėje viename kampe stovėjo 
girnos, kurių vaizdas dar ir da
bar aiškiai stovi mano vaiz
duotėje. Pasieniais stovėjo ku
bilėliai su duonine rūgštimi, 
rasalu. Rudenį ten statydavo 
statinę su kopūstais, atskirdavo 
aruodėlį bulvėms, runkeliams ir 
morkoms. Pustamsė kamarėlė 
man atrodė labai paslaptingai.

Kažkoks nepaprastas vai
kiškas smalsumas mane ten 
traukte traukdavo, bet, užbėgęs 
kokios morkutės ar šiaip jau 
daiktelio, aš skubiai apžvelgda
vau jos tamsius kampus su juo
dais šešėliais, suktelėjęs girna
pusę dumdavau, atžagaria ran
ka užtrenkdamas žemas duris. 
Man rodėsi, kad kamarėlėje 
kuriame nors kampe pasislėpu
si gyvena kažkokia neregėta, 
bet baisi dvasia, kuri visą laiką 
tyko pagriebti už kojos ir kažką 
baisaus padaryti. Kartais vaiz
duotė taip pradėdavo veikti, 
kad iššokant per aukštoką ka

marėlės slenkstį, net pagaugai 
per nugarą nueidavo. Žinoma, 
ir prieangyje, ypač jei durys į 
kiemą būdavo uždaros, vakare 
aš irgi nelabai saugiai jausda
vausi. Ir ten kartais atrodyda
vo, kad ilgiau uždelsus, pilnai 
gali čiupti už kojos kokia nors 
nelaboji dvasia. “Ū” ! tyliai, kad 
kiti neišgirstų, šiurpulingai su
šukdavau, iššokęs į pirkelę ir 
nenoromis trenkęs durimis. 
Kažkodėl ne taip paslaptingai 
atrodė pirkelės aukštas, į kurį 
reikėdavo lipti papuvusiomis 
kopėčiomis. Nors ir ten buvo 
gan baisoka, bet šviesa, kuri 
prasiverždavo į pastogę ir ma
žytį iš pietų pusės langelį -  kaž
kaip priduodavo drąsos. Pavo
jingiausias kampas buvo ten, 
kur kabojo prie gegnės pririštas 
didelis, aprūkęs, riebaluotas, 
šiek tiek tamsoje blizgantis 
doklas, kuriame buvo laikomi 
lašiniai ir dešros. Kiek kartų aš 
į jį pažiūrėdavau, tiek kart man 
atrodė, kad už doklo kampe tupi 
-  gavėnioje Kanapinis, o po 
Velykų -  Lašininis. Gana daž
nai vyriškai pasidrąsinęs priei
davau prie to juodo doklo, kar
tais net palindęs po juo, sku
biai pažvelgdavau į tamsią ker
tę ir, žaibiškai kyštelėjęs Kana
piniui ar Lašininiui liežuvį (su
prask, aš jūsų nebijau), atšok
davau atžagarias į šalį. Nors ir 
labai smalsumas traukė smul
kiai išvartyti daugybę nieknie
kių ir nebetinkamų įrankių, ku
riuos tėvelis ar motutė užmes
davo į tą nereikalingų daiktų 
sandėlį, bet baimė, kad koks 
maumelis, iššokęs iš senos pun- 
dūlos ar kokios dėžės, vis dėlto 
nečiuptų už kojos, nutraukda
vo senienų apžiūrėjimą ir vers
davo skubiai pasišalinti iš to ne
gyvo užkampio. Aš neapsako
mai mėgdavau nuo aukšto pa
žvelgti į pirkutės vidų pro aukš
tinį. Jį truputį patraukus į šoną, 
palenkus galvelę, matydavau iš 
viršaus pirkaitės grindis, krosnį, 
rakandėlius ir langus, kuriuos 
vos begalėdavau pažinti. Iš ten 
labai keisti, juokingi, nepanašūs 
į tuos, kuriuos aš matydavau iš 
apačios į viršų.

- Nagi, tu ko ten užsibala- 
dojai? -  būdavo paklausia tėve
lis, užvertęs galvą. -  Lašininis 
pastums ir įdribsi. Jis nemėgs
ta, kai jam  užpakalį rodo.

Vaje, vaje koks juokingas 
atrodydavo tėvelio veidas. Kak
ta didelė, nosytė patrumpėjusi, 
jo stambūs ūsai sutrumpėję o

Senas medis. Leono Milciaus nuotr.

lūpų ir smakro visai nematyti! 
Net ir balsas visai kitoks, lyg iš 
statinės.

Ilgai aš galėčiau gėrėtis tuo 
teatru, bet baimė, kad Lašininis 
tikrai čiups už kojos, pakratys 
ir įmes pro aukštinį stačiagal
viais, priversdavo skubiai už
sklęsti aukštinį ir nutraukti taip 
įdomų bei keistą vaizdą.

Gražus vaizdas matėsi ir iš 
pirkelės aukšto langelio, kurį aš 
vos pasiekdavau pasistiebęs. 
Pro jį  matėsi antroje gatvės 
pusėje priešais stovėjusi tokia 
pat sena dūminė tetulės trobelė 
su vienu mažyčiu langeliu ir 
antru didesniu, kiemelis su mal
kų šutėmis, kurių, kiek aš at
menu, tenai niekados nepri
trūkdavo; už malkų matėsi te
tulės sodo didžioji saldulė obe
lis, kitų obelų viršūnės, vyšnios 
ir kaimynų milžiniškos kriau
šės, kurių šiais laikais niekur 
nebesutikau ir, gal būt, niekas 
jau nebemokės tokių milžiniškų 
kriaušių išauginti. Čia pro lan
gelį akis išpūtus, besistebint pa
kitusiais aplinkos vaizdais, pra
švilpdavo pro mano nosį kregž
dutė ar neatsargus žvirblis, at
sistodavo minutei ant kuoliukų, 
kurie buvo po langeliu nuka
binėti džiovinamoms prieš sau
lę obuolių virtinėms, tačiau 
žvirblelis juodomis akytėmis 
staiga pamatęs taip arti mano 
nustebusį veidelį, tą pačią aki
mirką vikriai purptelėdavo į ra
mesnę vietą, nors aš niekados 
nesistengdavau nieko blogo 
jam daryti. Pirkelės pastogė bu
vo visa aprūkusi dūmais, per il
gus metus gegnės, grėbstai ir 
šiaudai visai pajuodę, - dažnai 
aš, palietęs kokį užkištą po geg
ne daiktą išsipaišindavau ran
kas ir veidą.

Ir vėl tu, Jonai kaminkrėtys, 
ir vėl tave Lašininis pačiupęs iš- 
paišino. Gerai, kad tik tiek! -  
sakydavo savo švelniu balsu

motutė ir, prisėdusi prie medi
nio praustuvėlio, apgailėtinos 
išvaizdos kaminkrėtį gerai iš- 
prausdavo.

Jaukiausias trobesys kieme 
buvo daržinėlė, kuri, kaip minė
jau, tęsėsi po tuo pat pirkelės 
stogu. Jos viduje prieš šiena
pjūtę būdavo šviesu, nes pro 
karklais išpintus tarpus lengvai 
prasiskverbdavo saulės spin
duliai. Viršuje po gegnėmis 
būdavo keletas kregždžių lizdų. 
Kregždutės laisvai pralįsdavo 
pro tarpą, kuris buvo viršum 
durų, savaip šnekėdamos maiti
no kregždžiukus, atsitūpdavo 
ant sijos pasikutenti po sparne
liais ir vėl išskrisdavo į muse
lių medžioklę. Nė jokios bai
mės aš daržinėlėje nejausdavau. 
Ilgai iš jos žiūrėdavau pro 
plyšius, kurie irgi savotiškai 
parodydavo iš vienos pusės kie
mą, iš antros -  bulvių lauką ir 
Dėdės Dumšiaus sodybėlę su 
milžinišku klevu palei gatvę. 
Prieš šienapjūtę tėvelis atvež
davo porą vežimų baltaksnių 
pakloti šieno galui ir juos džio
vinti sustatydavo palei dar
žinėlę. Aš labai mėgdavau juos 
brozdinti, tai yra nulupus at
šutusią jų žievę, graužti ir val
gyti alksnio brazdus. Tie braz
dai tamsiai rudai nuėsdavo man 
pirštus, ūsus, smakrą ir juos 
nuplauti iš karto būdavo visai 
negalima. Taip aš barzdotas ir 
ūsuotas išbūdavau porą dienų, 
kol barzdos spalva pati išbluk
davo. O, koks aš tada būdavau 
vyras! -  beveik kaip tėvelis 
Ožalas Petras, kurio ūsai bū
davo gražiai nusvirę ir iš kraštų 
paraityti. Išblukdavo barzdų 
ūsai, kartu dingdavo ir pasi- 
didžiuotinas vyriškumas, ir aš 
vėl būdavau toks pat Jonelis, 
kuris kaipo beūsis labiau tikda
vo prie moterų draugijos, žino
ma, viduje su tuo labai nesu
tikdamas. (Bus daugiau)
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C L E V E L A N D ,  OH

GUDĖNŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Lapkričio 4 dieną, Cleve- 
lande Gudėnų šeima sveikino 
savo tėvelį Joną Gudėną gar
bingojo 90 to gimtadienio pro
ga-

Jonas Gudėnas gimė 1916 
m. prie S. Petersburgo pirmojo 
pasaulinio karo metu. Jis turė
jo du brolius Gediminą ir Ka
zimierą, kurie mirė JAV valsty
bėse. Iš St.Petersburgo grįžusi 
Gudėnų šeima apsigyveno Ku
dirkos Naumiestyje. Jonas lan
kė Marijampolės gimnaziją, 
studijavo Kaune.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu pasitraukė į Vokietiją, kad 
išvengtų Sovietų okupacijos 
žiaurumų. Tęsė inžinerijos stu
dijas Vokietijoje.

Į Ameriką atvyko 1950 m., 
apsigyveno Clevelande, čia ve
dė Dorą Antulytę, susilaukė 
dviejų sūnų. Visi atsimenam

C H IC A G O , IL

Lietuvos Respublikos Kul
tūros ministerija praneša, kad 
Kultūros ministras Jonas Jučas 
lapkričio 10 d. priėmė Lietuvių 
operoje Čikagoje dainavusius 
solistus, dirigentus, režisierius 
ir choristus, kurie per 17 metų 
talkininkavo užsienio lietuvių 
operai. Pranešime primenama, 
kad 1956 m. buvo įsteigta vie
nintelė etninė Lietuvių opera 
Čikagoje, mininti 50-metį. Lie
tuvos filharmonijoje buvo ati
daryta paroda ryšium su ta su
kaktimi -  išstatyti plakatai ir 
spektaklių programų viršeliai, 
daugumoje sukurti dailininkės 
Ados Sutkuvienės ir spektaklių 
nuotraukos. Ta proga buvo lap
kričio 14 d. atliktas teatralizuo
tas Pietro M ascagni operos 
“Cavalleria Rusticana” -  lie
tuv iškai “Kaim o garbė” 
spektaklis. Po spektaklio “Na
ručio” viešbutyje įvyko pri
ėmimas menininkams ir sve
čiams. Lietuvių operos pirmi
ninkas Vytautas Radžius buvo 
pakviestas dalyvauti toje šven
tėje. Lietuvių opera pareiškė 
padėką tos šventės rengėjams 
ir išreiškė viltį, kad tas puikus 
bendradarbiavimas tęsis ir to
liau.

Čikagoje JAV federalinis 
teisėjas kaltu pripažino Mat
hew Christ, kuris būdamas 
Amerikos ambasadoje Vilniuje 
politiniu patarėju, už tūkstan
čius dolerių, pardavinėjo lietu
viams vizas. Jam iš viso pa
teikta 19 kaltinimų. Pinigai už 
vizas buvo pervedami iš Čika
gos. Įtariamuoju šioje byloje 
laikomas klaipėdietis Darius 
Reika. Nustatyta, kad vizas 
gaudavo kai kurie lietuviai net 
nenuvykę į JAV ambasadą Vil
niuje. Į Ameriką atvykę lietu
viai, patekę į teisės įstaigų 
akiratį, tardomi nurodė, kad už

tragišką Gudėnienės mirtį au
tomobilio avarijoje.

Pagarba Jonui Gudėnui vie
nam išauginusiam savo sūnus, 
kurie šiandien yra didelis pasi
didžiavimas. Algis -  veiklus 
Lietuvių Bendruomenės veikė
jas, Clevelando apylinkės pir
mininkas, Edmundas -  Euclid 
miesto populiariausias politi
kas.

Jonas Gudėnas Amerikoje 
dirbo inžinieriaus darbą, daly
vavo ir rėmė lietuvišką veiklą, 
kuri nėra sumažėjus iki šių 
dienų.

Tėvelį pagerbė sūnūs Algis 
ir Edmundas su šeimomis ir kiti 
giminės.

A.S. -

Tarp šeimos, giminių ir pažystamų Jonas Gudėnas sėdi su jam  įteik
ta Euclid, OH, miesto pripažinimu 90 metų proga.

Dr.V.Stankaus nuotr.

vizas tarpininkui reikėjo mo
kėti net iki 14 tūkstančių dol.

Lietuvių fondui dėkoja 
Vilniaus Universiteto magist
rantas Ainis Vincevičius. Jis 
rašo: “Prieš keletą dienų man 
buvo įteikta buvusio Vilniaus 
Universiteto Gamtos fakulte
to profesoriaus Stepono Kolu
pailos (1892-1964) stipendija. 
Tardamas šią pavardę visada 
jaučiu pagarbą žmogui, kurio 
indėlis hidrologijos moksle 
yra neįkainojamas ne tik Lietu
voje, bet ir už jos ribų. Esu la
bai pamalonintas šiuo apdo
vanojimu, man tai didžiulė 
garbė. Ši prof. Stepono Kolu
pailos stipendija apdovanoja ir 
tuo pačiu rodo, jog einu teisin
ga kryptimi, skinuosi tinkamą 
kelią į gyvenimą. Ar gali būti 
geresnis jausmas, kai žinai, jog 
elgiesi teisingai? Stipendija 
man nėra tik vienkartinis įver
tinimas, aš ją  priimu su didžiu
le atsakomybe ir įsipareigoji-

LR Generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, “Metų 
verslininkas -  2006” Andrius Bučas, Lietuvių verslo tarybos pre
zidentas Antanas Grina ir “Verslo” savaitraščio redaktorė Vitalija 
Sireikis. G. Beržinsko nuotr.

DIRVOS
LOTERIJA

“Dirvos” 2006 m loterija 
atnešė malonių netikėtumų. 
Dauguma skaitytojų, gražin
dami bilietėlių šakneles, pridė
jo  ir auką, tuo parodydami sa
vo didelį prielankumą Dirvai 
ir tik rą supratim ą sunkios 
laikraščio padėties. Už tokią 
gražią paramą esame ypatingai 
dėkingi. Praeitame numeryje 
skelbėme visų laimėjusių pa
vardes. Ir dar kartą dėkojame 
visiems rėmėjams.

“Vilties” draugijos valdyba, 
“Dirvos” leidėjai

mu pateisinti lūkesčius bei vil
tis... Didžiuojuosi, kad esu lie
tuvis, didžiuojuosi, kad turiu sa
vo tikslą.” LF adresas: 14911 
127th S treet, Lem ont, IL 
60439, tel. 630-257-1616.

ČIKAGOJE
IŠRINKTAS "METU
VERSLININKAS -  

2006"
Šių metų lapkričio 9 dieną 

pirmą kartą Amerikos lietuvių 
išeivijos istorijoje įvyko "Metų 
verslininko -  2006" apdo
vanojimų vakaras, kurio metu 
buvo išrinkti ir apdovanoti la
biausiai nusipelnę išeivijos lie
tuviai verslininkai.

Renginyje, subūrusiam e 
kone šimtą verslo žmonių, da
lyvavo LR generalinis konsu
las Čikagoje Arvydas Dau- 
noravičius, Lietuvių verslo 
tarybos prezidentas Antanas 
Grina, kiti garbingi svečiai ir

Akimirka iš Dirvos loterijos. Iš kairės: ilgametė Dirvos rinkėja 
Giedrė Kijauskienė ir menininkas Algirdas Muliolis ištraukė tris 
laimingus Dirvos loterijos bilietus.

SUPRATOME, ATSILANKĖME, PASIDŽIAUGĖME IR 
PRATURTĖJOME

Cleveland, OH, Šv. Jurgio 
parapija, lapkričio 12 d, kaip 
įprasta, turėjo savo kasmetinę 
rudens šventę. Šios šventės 
svarbiausias tikslas buvo ne 
sielų išganymas, bet parapijos 
išlaikymui ir išlikimui labai 
svarbus ir būtinas lėšų telki
mas. Amerikos etninių para
pijų, (iškaitanti ir lietuvių), 
skaičius, dėl įvairių priežasčių, 
labai sumažėjo. Daug lietu
viškų parapijų išnyko dėl mūsų 
pačių, lietuvių, abejingumo ir 
dėl kai kurių mūsų dvasiškių 
nesirūpinimo jų svarba ir para
ma.

Į šią šventę atsilankė per 
200 asmenų. Jie ir jų šeimos 
turėjo gražią progą pasidžiaug
ti, susitikti naujų žmonių, pa
draugauti su senais pažįsta
mais ir numalšinti alkį pui
kiais, trijų seserų (Birutės Ve- 
degys, Vitalijos Butkus ir Rū
tos Degutis) paruoštais pietu
mis. Živilės Vaitkuvienės prie
žiūroje, saldumynų stalai buvo 
turtingi įvairiais skanėstais pa
ruoštų parapijos moterų, karš
ta kava ir arbata. Šventės sve
čiai taip pat galėjo atsigaivinti 
gausiais gėrimais vien moterų 
aptarnaujamame bufete. Ne
buvo pamišti ir Amerikos fut
bolo aistruoliai. Jų malonumui 
veikė televizija, kurioje galė-

verslo pasaulio atstovai.
Vertinimo komisiją sudarė: 

"Verslo" laikraščio redaktorė 
Vitalija Sireikis, Lithuanian 
Business Council (Lietuvių 
verslo tarybos) prezidentas 
Antanas Grina, Lietuvos Res
publikos generalinio konsula
to Čikagoje konsulo pavaduo
tojas Tadas Kubilius, advoka
tas Vladas Stankevičius, žur
nalistė Vilma Kava.

Iškilmingo pokylio metu, 
vykusio lietuvių Juozo ir Jur
gitos Šedžių atidarytame res
torane "Magnolia", apdovanoti 
verslin inka i: nom inacija  
"Verslininkų pora" -  Jūratė ir

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METU - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

jo  stebėti Cleveland Browns 
pergalę.

Kadangi, kaip minėta, šios 
šventės tikslas buvo lėšų tel
kimas parapijai, visi svečiai 
turėjo keletą galimybių išban
dyti savo laimę. Kęstučio Či- 
vinsko vadovaujama ir pade
dant šv. Jurgio parapijos kata
likų karo veteranų posto atsto
vo, veikė “reverse raffle” lo
terija. Didžiulė “Chinese Raf
fle” loterija, sudaryta ir vado
vaujama parapijos sekretorės 
Janet Verbyla, užėmė net 21 
(septynių pėdų ilgio) stalus ir 
gausiomis bei įvairiomis dova
nomis viliojo visus šventės da
lyvius. Tačiau šio parapijai la
bai svarbaus popiečio “viršū
nė” buvo sudėtinės loterijos 
laim ėjim ų traukim as -  jos 
laimėjimų suma, grynais, buvo 
$2000.00.

Parapijos kleb. Joseph Ba- 
cevice ir parapijos taryba nuo
širdžiai dėkoja visiems reikalą 
supratusiem s ir a tsilankiu
siems į šią malonią ir pelninga 
popietę. Didelis ačiū Clevelan- 
do kredito kooperatyvui “Tau
pa” už piniginę paramą, vi
siems, kurie laiku gražino lo
terijos bilietų šakneles ir paau
kojo daug vertingų dovanų lo
terijoms.

A.V.Matulionis

Vladas Kriaučiūnai, kavinė 
"Smilga", nominacija "Vers
lininkė moteris" -  Gabrielė 
Cim balienė "International 
Mortgage" ir Angelė Kava- 
kienė, "Food Depot Interna
tional. Nominacija "Daugiau
sia darbo vietų sukūręs ver
slininkas" -  Darius Jusaitis, 
kompanija "JUCO".

Nom inacija "Daugiausia 
remiantis ir aukojantis vers
lininkas" -  Giedrius Memė- 
nas, "Tauras Mortgage".

"Metų verslininkas -  2006" 
-  A ndrius B učas, "Kuni
gaikščių užeiga" ir Lietuvė
lė.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos Respublikos prezidentas V.Adamkus spalio 23 d. dalyvavo Vengrijos Revoliucijos ir kovų 
už laisvę, vykusių 1956 metais, 50-ųjų metinių minėjimo iškilmėse. www.president.lt

VOKIETIJA REMS LIETUVOS SIEKIUS DEL ŠENGENO

Buvęs Seimo narys Kazys Bobelis kelią į Užsienio reikalų 
ministeriją tiesia savo sūnui. Užimti postą šioje žinyboje Jonui 
Bobeliui pastaruoju metu mėgina padėti ir Valstiečių liaudininkų 
partijos vadė, žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė. Į 
užsienio reikalų ministrus Petrą Vaitiekūną delegavo valstie
čiai liaudininkai, kuriems šis portfelis atiteko vasarą, kai buvo 
kuriama nauja Vyriausybė, rašo dienraštis Lietuvos rytas. Prieš 
palikdamas Seimą, K.Bobelis buvo K.Prunskienės vadovauja
mos partijos frakcijos narys. Kol kas dar nėra nuspręsta, kada 
ministerijoje galėtų pradėti dirbti J.Bobelis. K.Prunskienė už
siminė, jog jam  yra numatytas P.Vaitiekuno patarėjo migracijos 
klausimais postas. Po nepriklausomybės atkūrimo, kai K.Bobelis 
tapo Seimo nariu, į Lietuvą su visa šeima buvo atvykęs ir jo 
sūnus Jonas. Jis yra dirbęs vėliau bankrutavusiame "Litimpex" 
banke, po to bandė pradėti savo verslą. Vilniaus Žvėryno ra
jone J.Bobelis buvo atidaręs restoraną, tačiau šis veikė neilgai.

Trijų parlamentarų demaršas lapkričio 15 d. sužlugdė nu
matytą kandidatūrų į ambasadorius svarstymą Seimo Užsienio 
reikalų komitete. Konservatoriai Audronius Ažubalis ir Ema
nuelis Zingeris bei pilietininkas, buvęs paksistas Henrikas 
Žukauskas išėjo iš komiteto posėdžio, sugriaudami jo  kvorumą. 
Užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas pateikė diploma
tinės tarnybos raidos strategiją, tačiau parlamentaras ji neįtiko - 
esą neišsami ir nepilna. komiteto posėdį buvo atvykę ir kandi
datai į laisvas ambasadorių vietas ambasadorius ypatingiems 
pavedimams Edminas Bagdonas bei ambasadorius Suomijoje 
Audrius Bruzga. Trims parlamentarams sugriovus kvorumą, ko
mitetas išsiskirstė neapsvarstęs ir klausimo dėl ambasados Švei
carijoje steigimo.

Lietuvos vežėjai ir muitinės pareigūnai dėl ilgų eilių Lie
tuvos-Baltarusijos pasienyje kaltina Lenkijos vežėjus. Esą jie, 
sumokėję tik 20 Lt už vykimą per Lietuvą, iš Baltarusijos veža 
pilnus bakus pigesnio dyzelinio kuro. Ir esą ne visada teisėtai, 
pranešė LTV “Panorama”. Lenkijos vežėjai neslepia, jog jiems 
patogiau iš Baltarusijos į Lenkiją vykti per Lietuvą -  esą Lietu
vos įstatymai nedraudžia vežtis pilnų bakų dyzelino. Kai kurių 
sunkiasvorių krovininių automobilių bakuose -  apie toną šio 
kuro.

Pasak Druskininkų pasienio užkardos pareigūnų, per me
tus per šį postą pravažiuoja beveik 60 tūkst. krovininių auto
mobilių. 80 proc. srauto sudaro lenkai su dyzelinu. Esą ne visa
da vežėjai yra sąžiningi. Šiemet iki lapkričio nustatyta per pus
ketvirto šimto atvejų, kai dyzelinas buvo vežamas nelegaliai. 
Už tokią kontrabandą vežėjams gresia iki 3 tūkst. Lt bauda. 
“Jeigu kuro bakas nėra pajungtas tiesiogiai į kuro tiekimo 
sistemą, tai tada yra paskaičiuojami mokesčiai. Jeigu pilietis 
atsisako mokesčius mokėti, kuras yra sulaikomas” , -  sako 
Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo posto viršininkas Giedrius 
Smaliukas.

Baltarusijoje kuras perpus pigesnis negu Lenkijoje, be to, 
iš Baltarusijos į Lenkiją leidžiama įvežti tik 200 litrų. O Lietu
voje sumokėjus 20 Lt kelių mokestį, galima vežti pilnus bakus. 
“Vežėjai galbūt pyksta dėl to, kad jiems reikia stovėti eilėj, tačiau 
jie nepyksta dėl to, kad galima įvežti daugiau kuro negu į Len
kiją iš Baltarusijos”, -  sako VSAT Druskininkų užkardos vadas 
Ričardas Birvinskas. “Jie naudojasi šia situacija, kadangi va
žiuoja mūsų keliais, aišku sudaro eiles, papildomai apsunkina 
judėjimą kitiems vežėjams”, -  piktinasi Vilniaus teritorinės 
muitinės Raigardo posto viršininkas G. Smaliukas. Pareigūnai 
sako, kad šiemet sustiprinus kontrolę, kai patikrą vykdo mui
tinės ir pasienio mobilios grupės keliuose, lenkai mažiau ri
zikuoja vežti nelegalų kurą, tačiau jau pasitaikė 6 atvejai, kai 
pasieniečiams buvo siūlomi atlygiai, pranešė LTV “Panorama”.

Europos Parlamento narė Laima Andrikienė apgailestavo, 
kad dėl pačių lietuvių sukurtos sudėtingos projektų ES paramai 
gauti vertinimo sistemos, didžioji dalis ES skirtos paramos Lie
tuvos nepasiekia. Lietuvoje įsisavinta vos ketvirtadalis ES skirtų 
pinigų. Lietuvai įstojus į ES trejiems m etams(2004-2006 
metams) buvo skirta 1,5 milijardo eurų. Tačiau lietuviai suge
bėjo įsisavinti vos 26 proc. lėšų. Informacinės visuomenės sek
toriuje įsisavinta 5 proc. skirtų lėšų, verslo srityje -  10 proc., 
visuomenės užimtumo skatinime -  11 proc. “Mano manymu 
tai baisūs skaičiai. Pagrindinis “stabdis” yra mūsų ministerijų 
sugalvotos papildomos taisyklės. Taisyklių mums niekas iš Briu
selio “nenuleido” , mes patys prisidarėm problemų”, - sakė eu- 
roparlamentarė L.Andrikienė.

Nuo 2007 m. kiekvienais metais Lietuvai bus skiriama 
trigubai didesnė parama -  po 1,5 milijardo eurų kiekvienais 
metais.

LGITIC

V ilnius , lapkričio 14 d. 
(ELTA). Nuo 2007 metų sau
sio 1 dienos pirmininkavimą 
Europos Sąjungoje (ES) peri
manti Vokietija žada aktyviai 
remti ES naujųjų narių siekį 
įsilieti į Šengeno erdvę atei
nančiais metais.

Tuo vidaus reikalų minist
rą Raimondą Šukį antradienį 
patikino Vokietijos Federalinės 
vidaus reikalų m inisterijos 
valstybės sekretorius Peter Alt- 
maier.

Susitikimo Vilniuje metu 
R. Šukys pabrėžė, kad Šenge- 
nas yra vienas iš strateginių 
Lietuvos politinių tikslų. Mi
nistras patikino, kad Lietuva 
bus laiku pasirengusi įsilieti į 
Šengeno erdvę, kaip numaty
ta senajame grafike. Tam pa
grindo suteikia pozityvūs eks
pertų vertinimai. “Esu įsiti
kinęs, kad gruodį tvirtinant 
raportus, Lietuva bus pažan
giausiųjų penketuke” , - sakė 
ministras.

Kadangi naujosios Šen
geno informacinės sistemos 
įdiegimo atidėjimas nutolintų 
naujųjų ES narių įsiliejimą į 
Šengeno erdvę, Lietuva sieks, 
kad būtų įgyvendintas Portu
galijos pasiūlymas.

“Mes nieko nenorime kal
tinti, tačiau ieškome spren
dimų, ir Portugalijos pasiūly
mas yra reali išeitis toms ša
lim s, kurios pasirengusios

LIETUVA IR DAR 4 VALSTYBES FORMUOS BENDRĄ KOVINĘ GRUPĘ
ES gynybos ministrų susi

tikime lapkričio 13 d. Briuse
lyje Lietuva, Lenkija, Vokieti
ja, Latvija ir Slovakija pasirašė 
supratimo memorandumą for
muoti bendra kovinę grupę. 
Lietuvos krašto apsaugos vice
ministras Antanas Valys pa
brėžė, kad Lietuvos dalyvavi
mas vienoje ES kovinėje gru
pėje su Lenkija abejonės turi 
būti m atomas daug p lates
niame Lenkijos ir Lietuvos -  
strateginės partnerystės -  san
tykių kontekste. “Mūsų daly
vavimas lenkų vadovaujamoje 
kovinėje grupėje yra ir šios 
partnerystės išraiška, ir jos 
stiprinimas” , -  sakė A.Valys.

savo sąskaita ir rizika įsilieti į 
Šengeno erdvę numatytu laiku, 
t. y. kitų metų rudenį” , - sakė 
R. Šukys.

P. Altmaier teigiamai įver
tino aktyvią Lietuvos poziciją 
neatidėlioti Šengeno erdvės 
plėtros vėlesniam laikui.

“Vokietija, kuri kitąm et 
p irm in inkaus ES, padarys 
viską, kad Portugalijos va
riantą būtų galima įgyvendin
ti”, - sakė svečias. Tačiau jis 
išreiškė nerimą, kad šiems Lie
tuvos siekiams gali sutrukdyti 
kaimyninių šalių Lenkijos ir 
Latvijos nepasirengimas prisi
jungti prie Šengeno informa
cinės sistemos.

ELTA primena, kad anks
tesnės Šengeno plėtros sie
kiančios šalys pozicijas baigs 
derinti lapkričio pabaigoje 
Vilniuje. Dešimties naujųjų ES 
šalių vidaus reikalų ministrai 
ieškos bendro sutarim o dėl 
galimybės jungtis prie dabar
tinės Šengeno informacinės 
sistemos, nelaukiant kol bus 
įdiegta naujos kartos centrinė 
informacinė sistema.

Prieš gruodžio 4 d. Briuse
lyje vyksiantį ES teisingumo 
ir vidaus reikalų ministrų tary
bos posėdį, kuriame bus galu
tinai nuspręsta, ar naujųjų na
rių siekis yra įmanomas, Vil
niuje suformuluota baigiamoji 
pozicija dėl kuo ankstesnės 
Šengeno plėtros turėtų tapti

Viceministras taip pat teigė, 
jog pasirašius šį susitarimą at
siveria galimybės su partne
riais spręsti praktinius bendra
darbiavimo klausimus. Pasak 
jo, beveik visoms kovinėms 
grupėms ypač aktualus yra 
strateginio pervežimo klausi
mas.

L ie tuva  galės p ris id ė ti 
sp rendžian t m ūsų kovinės 
grupės transportavimo klausi
mus. Lietuvos planuojamos 
įsigyti skraidymo valandos 
dalyvaujant NATO rėmuose 
vykdomoje C-17 iniciatyvoje 
galės būti panaudotos perke
liant mūsų kovinę grupę į ope
racijos vietą.

dešim ties šalių solidarum o 
išraiška.

Lietuva baigiamosios po
zicijos formavimui pasirink
ta neatsitiktinai. Slovėnijos 
Brdo mieste spalio 26 d. vykęs 
pirmasis dešimties ministrų 
neoficialius susitikimas vyko 
Lietuvos vidaus reikalų m i
nistro iniciatyva.

Spalio 5-ąją Liuksemburge 
vykusiame ES teisingumo ir 
vidaus reikalų ministrų tarybos 
posėdyje Europos Komisijai 
pareiškus, kad įdiegti naujos 
kartos centrinės Šengeno in
formacinės sistemos iki nu
matyto laiko - 2007-ųjų ba
landžio - nėra jokių galimybių 
ir šį terminą atidėjus iki 2008 
m. birželio, Portugalija pasiūlė 
kitą Šengeno plėtros variantą.

Pagal jį visos norinčios ir 
tam pasirengusios šalys, ne
laukdamos, kol bus sukurta 
nauja centrinė Šengeno infor
macinė sistema, galėtų prisi
jungti prie dabar veikiančios 
Šengeno informacinės siste
mos, kaip ir buvo numatyta iki 
2007-ųjų spalio. Brdo mieste 
susirinkę dešimties naujųjų ES 
narių vidaus reikalų ministrai 
dėl galimybės jungtis prie da
bartinės Šengeno informacinės 
sistemos nusprendė laikytis 
vieningos pozicijos. Galutinę 
poziciją greitesnio įsiliejimo į 
Šengeno erdvę paskelbs po 
ministrų pasitarimo Vilniuje.

Supratimo memorandume 
yra apibrėžti grupės formavi
mo ir veiklos principai. Lietu
vos, L enkijos, V okietijos, 
Latvijos ir Slovakijos kovinė 
grupė budės 2010 m. pirmąjį 
pusm etį kartu su Jungtinės 
Karalystės ir Nyderlandų ko
vine grupe.

Afganistano Goro provin
cijos atkūrimo grupės stovyk
loje Cagčarane įvyko oficiali 
Lietuvos kontingentų pasikei
timo ceremonija. Vadovavimą 
Goro provincijos grupės misi
jai perėmė ketvirtoji Lietuvos 
karių pamaina, pranešė Kraš
to apsaugos ministerija.

http://www.president.lt
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MENO PROŠVAISTĖ
AUDRINGĄ RUDENS VAKARĄ

Vytautas Matulionis
“Laumių gijos”: dailininkės Nijolės Palubinskienės grafi

kos darbų paroda ir mezzosoprano Aldonos Stempužienės kom
paktinių plokštelių “Arias” ir “Pasakų sakalas” sutiktuvės, 
2006.10.28-29., Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
auditorijoje, Cleveland, Ohio. Rengėjai: Korp. Giedra. Gra
žiai paruoštomis vaišėmis, gardžiavosi nemažas menininkių ger
bėjų būrys.

Lauke negailestingam vie
sului, krušos, šlapdribos, lie
taus ir vaitojančių lapų bota
gais čaižant žemę, Dievo Mo
tinos parapijos salėje žydėjo 
gėlės, žaliavo vasaros lankos, 
skambėjo meile alsuojanti dai
na, skraidė nelaisvės nepažinę 
sakalai. Ir tai nebuvo keista, 
nes dvi “susimokėlės laumės”, 
atsilankiusius buvo įnarplioję 
į painias meno kerų gijas. Apie 
šių dviejų “laumių” kartais la
bai sunkų kelią į meno aukš
tumas jau buvo daug ir išsa
miai rašyta, tad kartoti nebe
reikia.

Iš šios parodos aiškėja, kad 
Nijolė Palubinskienė yra gam
tos menininkė -  gamtos visose 
jo s  apraiškose, v isose jos 
neatspėjamose nuotaikose. Jos 
daugybe žalsvai gelsvų atspal
vių švytintys laukai smėlėtais 
takais ir keleliais driekiasi į 
tolį, dažnai ištirpdami melsvos 
miglos raizginyje, įtaigiai ir 
kū ryb ingai išs isk le id ž ian t 
spalvingai menininkės vaiz
duotei. Tai nėra “laukeliai”, bet 
beribės erdvės kurioms pilnai 
aprėpti vieno žvilgsnio ne
užtenka. Tačiau dailininkė 
nepaskęsta vien tik saulės nu
tviekstuose gamtovaizdžiuose. 
Nesvetimi jai ir audringi dan
gūs, jų slegiantis, staiga tam
sėjantis, grėsmingas niūrumas 
taip įdomiai priešingas šiltam 
“Saulėtekiui” (#7) ir netikėtai 
spalvingiems “Pajūrio vaiz
dams” (#15). Kitas įdomus 
kūrinys yra dviejų dalių “Zie- 
ma” kuriame į dangų besistie
biančios apnuogintos medžių 
šakos, lyg sugrubę pirštai, vel
tui ilgisi dingusios saulės ir ši
lumos suledėjusioje žiemos 
padangėje.

N ežiūrin t kokį kūrybos 
būdą ji pasirinktų, ar tai būtų 
monotipija, ar aliejus, ar ofor
tas, ar medžio raižinys, ar pa
stelė ar dar kas kita, dailininkė 
juos visus (atskirai ir kartu) 
naudoja meistriškai, drąsiai 
išbandydama ir išnaudodama 
juose glūdinčias meninės raiš
kos galimybes. Gal todėl ji ir 
yra susilaukusi nemaža gražių 
atsiliepimų ir pripažinimų.

Ji taip pat daug dėmesio 
skiria spalvingiausiai gamtos 
daliai -  gėlėms. Šioje parodoje 
ši “augmenijos vaivorykštė” 
atgimsta kruopščiuose medžio 
raižiniuose, kuriuose žiedai 
nesiriboja griežtais linijų rė
mais, bet švelniai ištirpsta juos 
supančioje aplinkoje nepapras-

dami savo, kaip gamtos vaini
ko, ypatingų savybių. Atrodo, 
kad toks menininkės dėmesys 
gamtai yra jos lietuviškos pri
gimties dalis, nors įkvėpimo ji 
ieško, jo semiasi ir ji randa ir 
kitų kraštų gamtovaizdžiuose.

Įdomu, kad Nijolė Palu- 
binskienė neužm iršta ir jos 
pamėgtos gamtos priežasties -  
jos Kūrėjo. Jam ji skiria keletą 
“H im nų K ūrė ju i” , kelias 
“Psalmes” ir kūrinį “Gerasis 
Ganytojas” . Dar įdomiau (ir 
keisčiau), kad šiuose, (many
čiau džiaugsminguose) Visa
galį šlovinančiuose kūriniuose 
vyrauja tamsios, tiesiog niū
rios spalvos, staigūs perėjimai 
iš juoda į balta ar į tirštą juo
dai mėlyną spalvą. Tai abstrak
čiausi, bet kartu ir dramatiš
kiausi šios parodos kūriniai. 
Juose, (vienoje iš “Psalmių”), 
užtinkama ir sunkiai įžiūrima 
žmogaus užuomina, rodos vie
nintelė tokia šioje parodoje. 
Panašios garbės parodoje susi
laukė tik rusvai pilkas sakalas 
palinkęs ar skrendąs virš mė
nulio (“Pasakų sakalas #12). 
Gal tai kompozicija sukurta 
Aldonos Stempužienės antro
sios kompaktinės plokštelės 
pasirodymo proga? Pora kūri
nių savo antgamtišku slėpinin
gumu kiek primena Čiurlionį 
-  “Himnas Kūrėjui” (#25) ir 
“103 Psalmė” (#22). Trumpu 
žodžiu menininkė įdomiai pa
pasakojo apie šios parodos at
siradimą ir kūrybinius vargus 
siekiant vaizduotės pažertų 
minčių įgyvendinimo teptuko 
brūkšniais.

Antroji šio, meno dvasia 
turtingo, vakaro “laumė” buvo 
mezzosopranas Aldona Stem- 
pužienė. Ji “tapė” ne teptuku, 
bet sodriu, skambiu balsu pui
kiai perkeltu iš ilgo grojimo 
plokštelės į kompaktinę plokš
telę “Pasakų sakalas” (akom- 
paniatorė Barbara Klonowski) 
talpinančią keturiolika lietuvių 
kompozitorių ir poetų dainų, 
nuo romantiškai skambančio 
C. Sasnausko iki į dvylikatonę 
skalę atsirėmusio, melodijos 
kampuotumo ir netikėtum o 
nebojančio, iššūkį dainininko 
bei klausytojo klausai (o kar
tais ir kantrybei) metančio J. 
Švedo. Pasiklausius plokštelės 
įrašų, negalim a nepastebėti 
kaip drąsiai tą J. Švedo mestą 
iššūkį dainininkė priėmė ir 
kaip vaizdžiai ir nedvejojan
čiai ji tą naujovišką muzikinę 
giją įaudė į atliekamus kūri-

Ruduo parke. Leono Milciaus nuotr.

nius. Tai geros klausos, balsi
nės brandos ir įgimto muzi
kalumo išdava.

Dainininkės anksčiau iš
leistoji kompaktinė plokštelė 
“Arias” visai neseniai susilau
kė gražaus pripažinimo ir tarp
tautiniu mastu. Berlyne lei
džiamame žurnale Orpheus 
O per In terna tiona l G eerd 
H einsen parašė ilgą, labai 
palankų straipsnį “Nežinomas 
mezzosopranas” ( “Eine unbe- 
kannte Mezzostimme”) kuriuo 
galima tik pasidžiaugti. Gaila, 
kad šis įvertinimas negalėjo 
būti įtrauktas į “Pasakų saka
lo” knygelėje išvardintų solis
tės įvertinimų ir gausių apdo
vanojimų tarpą.

“Pasakų sakalas” į lietu
viškų dainų lobyną atskrido 
nelengvai. Tai yra nepaprastos 
kantrybės, didelių  išlaidų, 
sudėtingų muzikinės techno
logijos pastangų ir daugybės 
nugalėtų (?!) kliūčių vaisius. 
Juo galime mėgautis nesidro
vėdami ir neatsiprašinėdami, o 
Lietuva šią plokštelę turėtų 
priimti kaip neginčijamą įro
dymą, kad išeivijos muzikinė 
kultūra ne tik nežlugo, bet 
iškilo į pačias lietuviškojo dai
nos meno viršūnes. Kuklioje 
plokštelės sutiktuvių kalboje, 
Aldona Stempužienė nuošir
džiai pasidalino su klausytojais 
mintimis apie šios plokštelės 
“gimimą”, palikdama patiems 
klausytojams spręsti apie jos 
meninę vertę iš vakare pagrotų 
įrašų, kuriuos susirinkusieji 
įvertino labai šiltai.

Plokštelė “įrėminta” į dainų 
aplanką panaudojant Nijolės 
Palubinskienės kūrinį “Pano
rama”, kurio saulėta, impre- 
sionistiškai vešli žaluma labai 
tinka atliekamų dainų turiniui. 
Plokštelės knygelėje sudėti 
visų dainų žodžiai, jų  autoriai 
ir kom pozitoriai, bei dainų 
vertimai į anglų kalbą. Deja, 
vertimuose yra netikslumų. 
Tačiau labai maloniai nuteikia 
dainininkės, akompaniatorės ir

kompozitorių biografijos -  gi
lus ir naudingas stropiai atrink
tų ir suglaustai patiektų žinių 
šaltinis. Ant aplanko viršelio ir 
ant pačios plokštelės rašoma 
“m ezzosprano” (turėtų būti 
“mezzosoprano”}, angliškoje 
įžangoje randam a “R y g a ” 
(turėtų būt “Riga”), kažkodėl 
“Skęstanti serenada” verčia
ma (ir neteisingai rašoma) į 
“Sea Seranade”. Kodėl ne 
“Sinking Serenade”?. Lietu
viškoje knygelės įžangoje ran
dama “ ...Česlovo Sasnausko 
kūrybiniai darbai šio šim t
mečio pradžioje.”. Turint gal
voje, kad gyvenam dvidešimt 
pirmame šimtmetyje, turėtų 
būti “ .p ra e ito  šimtmečio pra
d ž io je .” . “Žem ė kryžių  ir 
smūtkelių ” angliškai atgimsta 
kaip “Land o f  Crosses and

SVARSTOMOS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS 
KONKURSO SĄLYGOS

Vilnius, lapkričio 15 d. Sos
tinės Lukiškių aikštės rekon
strukcijos konkursas turėtų būti 
paskelbtas dar iki šių metų pa
baigos - viena iš centrinių mies
to aikščių iš esmės bus pertvar
koma pirmą kartą. Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba pra
dėjo šios aikštės tarptautinio ar
chitektūrinio meninio konkur
so sąlygų svarstymą. Savival
dybės teigimu, aikštės rekon
strukcijos ir skulptūrinės kom
pozicijos simbolio “Laisvė” 
orientacinė sąmatinė vertė - 
apie 45 mln. litų. Planuojama, 
kad Lukiškių aikštės rekonst
rukcija turėtų būti baigta iki 
2009 metų vasaros, kai Vilniu
je vyks Europos kultūros sosti
nės renginiai ir bus minimas 
Lietuvos vardo pirmojo pami
nėjimo tūkstantmetis.

Savivaldybėje jau yra pa
rengta Lukiškių aikštės plėtros 
programa-koncepcija, o aikš
tės suplanavimo ir “Laisvės” 
simbolio architektūrinio me
ninio konkurso sąlygos svars
tytos su Kultūros, Krašto ap-

Wood-carved Christs”. Skam
ba kažkaip grubokai. Geras 
žodžio “smūtkelis” lietuviškas 
pakaitalas yra “rūpintojėlis”, 
tai gal reikėtų angliškai jį va
d in ti “Saddened  C h r is t”, 
“Truobled Christ”, “Sorrow
ing C h r is t”, ar “P ensive  
Christ”? O gal šio eilėraščio 
pavadinim ą reikėtų versti į 
“Land o f Crosses and Wayside 
Shrines”? Nors šios klaidelės 
kiek ir erzina, jos nei kiek 
nesum ažina šios m eniškai 
puošnios ir muzikiniai reikš
mingos plokštelės bei paties 
vakaro svarbos. Tai buvo gra
žus ir darnus dviejų meninin
kių bendradarbiavimo pavyz
dys sušildęs atsilankiusiųjų 
sielas, maloniai pakutenęs au
sis ir praskaidrinęs akis tamsų 
rudens vakarą.

saugos ir Užsienio reikalų mi
nisterijų atstovais. Konkurso 
sąlygos taip pat aptartos Lietu
vos architektų sąjungoje, Savi
valdybės tarybos komitetuose, 
pristatytos Kultūros paveldo 
departamentui, Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos centrui, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
trem tin ių  sąjungai, Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetui.

Dalyvauti tarptautiniame 
architektūrinio meninio aikštės 
sutvarkymo konkurse numato
ma kviesti dalyvauti geriausius 
Lietuvos ir užsienio architek
tus. Jų siūlomi šiuolaikinio 
memorialinio akcento - kom
pozicijos “Laisvė” sukūrimo ir 
Lukiškių aikštės suplanavimo 
sprendiniai turės būti suderin
ti su šiuo metu rekonstruoja
mo Gedimino prospekto atkar
pos ties aikšte sprendiniais.

Didžiausia Vilniuje Lukiš
kių aikštė seniau buvo Lukiškių 
priemiestyje. 1863-1864 m. 
Lukiškių aikštėje buvo kariami 
sukilimo dalyviai. LG0TIC
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“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XIV.
Carinė Rusija visą mokymo 

sistemą stengėsi paversti tik 
luomine. Valstiečių vaikai joje 
tegalėjo sudaryti ne daugiau 
kaip 20% visų besimokančiųjų.

Kiek lengviau lietuviams 
buvo Suvalkų ir Marijampolės 
gimnazijose, kurios priklausė 
Varšuvos švietimo apygardai. 
Abiejose šiose gimnazijose 
kaip neprivaloma dėstyta ir lie
tuvių kalba.

Aukštesniosios mokyklos 
teises turėjo 1866 m. Veive
riuose įsteigtieji pedagoginiai 
kursai, kurie 1872 m. pertvar
kyti į Veiverių mokytojų semi
nariją. Joje mokydavosi apie 
100 seminaristų, tarp kurių lie

BAIGĖ ŽEMIŠKĄJĄ KELIONĘ

Dr. Antanas Musteikis

Antanas Musteikis gražaus 
ir ilgo gyvenimo dienas užbaigė 
2006 m. spalio 2 d. Gimė 1914 
m. sausio 11 d. ūkyje netoli 
Zarasų, kur gyveno jo tėvai -  
Vincas ir Teofilė (Miškinytė) 
Musteikiai. Jis buvo trečias iš 
keturių brolių. Nors gyveno 
vargingai, buvo pasiryžęs iš
simokslinti, tapo skautu ir ka
riu. Pirmą kartą dirbo redakto
riumi 1936 m., redagavo stu
dentų žurnalą. M okytojavo 
Pasvalyje 1940 m., baigė Vy
tauto Didžiojo universitetą, 
1941 m. Vilniaus universitete 
įsigijęs filologijos magistro 
laipsnį (lietuvių, rusų, vokiečių 
kalbų). Vedė Akviliną Luo- 
monaitę 1943 m. Jie stengėsi 
pabėgti nuo nacizmo ir komu
nizmo grėsmės. 1944 m. birže
lio mėnesį, tačiau buvo nacių 
sulaikyti ir atskirti, išsiųsti į 
priverstinio darbo stovyklas 
Vokietijoje iki II Pasaulinio 
karo pabaigos. Ten jis studija
vo Heidelbergo universitete 
Vokietijoje iki 1949 m. anglų ir 
rusų literatūrą, o taip pat ir so
ciologiją. 1949 m. abu emigra
vo į Niujorką. Jis ten dirbo 
“Amerikos balse”, įsigijo so
ciologijos daktaratą NY univer-

tuvių -  iki 70%.
Po 1905 m. revoliucijos, 

Rusijai kiek sumažinus lietuvių 
engimą, sparčiai imta steigti 
naujų mokyklų ir Pirmojo pa
saulinio karo išvakarėse, pa
vyzdžiui, gimnazijų krašte jau 
buvo 26 (10 -  valdiškų ir 16 -  
privačių), kuriose mokėsi apie 
6000 moksleivių, tarp kurių lie
tuvių jau buvo dauguma. Bet tik 
vokiečiams okupavus kraštą 
(1915 m.), pradėta leisti steigti 
ir grynai lietuviškas gimnazijas.

Po 1905 m. revoliucijos 
naujų mokyklų steigimu pir
m iausia rūpinosi L ietuvių 
mokslo ir švietimo draugijos. 
Iki Pirmojo pasaulinio karo

sitete 1954 m.
Antanas su šeima išsikėlė į 

Buffalo, NY 1955 m., kur jis 
dirbo tyrinėjimų srityje katalikų 
labdaros organizacijom s, ir 
dėstė D’Youville kolegijoje. Dr. 
Musteikis 15 metų vadovavo 
sociologijos departamentui. Jis 
buvo moterų tinklinio treneris, 
atrado laiko išleisti tris knygas 
ir daugybę akademinių ir pub
licistinių straipsnių įvairiomis 
kalbomis kultūrinėmis, poli
tinėms, tautosakos temomis, 
įskaitant enciklopediją Litua- 
nica, leidinius The Baltic Re
view, Lietuva, Aidai, Į  laisvę, 
Tėviškės žiburiai ir kt. - iš viso 
daugiau kaip 200 straipsnių. 
Kai kurie jo  straipsniai buvo 
“Amerikos balso” paskelbti už 
geležinės uždangos. Jis laisvai 
kalbėjo penkiomis kalbomis -  
anglų, lietuvių, vokiečių, rusų 
ir lotynų. Dėstė įvairiose vals
tybėse, dirbo ir vertėju. Jo pa
vardė buvo įtraukta į Who's 
Who in the East ir American 
Men o f Science sąrašus.

Jo žmonai Akvilinai mirus 
1989 m., Antanas gyveno su 
sūnumi Rimu Buffalo mieste. 
Jis buvo veiklus JAV lietuvių 
bendruomenėje, dirbo Buffalo 
apylinkės valdyboje Lietuvos 
laisvinimo veikloje. Jis mėgo 
šokti tango, skambinti mando
lina, dainuoti. Buvo įgudęs 
šachmatininkas. Žaidė tenisą, 
dažnai nugalėdamas 30 ir 40 
metais jaunesnius už save, pats 
jau būdamas žymiai daugiau 
kaip 80 metų amžiaus. Vė
lesniam amžiuje kasdien eida
vo pasivaikščioti. Buffalo mies-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

"Žiburio" draugija įkūrė ir iš
laikė 9 lietuviškas pradžios mo
kyklas; "Saulės" draugija įstei
gė ir išlaikė 45 mokyklas; "Ry
to" draugija -  8 pradžios mo
kyklas, vokiečių okupacijos 
metais Vilniuje įsteigti ir pir
mieji lietuvių mokytojų kursai, 
vėliau persitvarkę į mokytojų 
seminariją.

Beje, lietuvių mokyklos 
pradėtos steigti ir už Lietuvos 
ribų. Taip nuo 1903 m. Rygoje 
"Žvaigždės" draugija išlaikė 
penkias lietuviškas mokyklas 
su 509 mokiniais, Petrapilyje -  
keturias, po vieną kitą mokyk
lėlę veikė Liepojoje, Tomske, 
Odesoje ir kt.

1910 m. Rusijos dūmoje 
atstovo A. Bulotos pastango
mis svarstyta, kad "lietuviškų 
gubernijų" pradžios mokyk
lose būtų mokoma tik lietu
viškai. Tačiau prieš tą pasiūly
mą griežtai pasisakė lenkų ir 
rusų šovinistų atstovai. Vėl lie

te 1993 m. vykstant pasau
linėms universitetinėms žai
dynėms, Antanas vadovavo lie
tuvių moterų krepšinio koman
dai. Jis dalyvavo “Shea’s Per
forming Arts Center” savanorių 
komitetui “Spotlight Commit
tee”, ir ypatingai mėgo padėti 
rengiant vargonų koncertus. 
Daugiau kaip 40 metų lankė St. 
Rose of Lima parapiją.

Antanas aplankė išlaisvintą 
Lietuva 1991 m. su savo sū
numi Rimu.1994 m., jam bū
nant 80 m. am žiaus, buvo 
padaryta širdies operacija. Iš
ėjęs į pensiją, Antanas buvo 
pakviestas dėstyti sociologiją 
savo tėvynėje -  tai buvo jo  sva
jonės išsipildymas. Ten pa
buvęs, 2001 m. Antanas išsikėlė 
gyventi į Olympia, Washington 
valstijo je, gyventi su savo 
dukra Danute Rankis, jos vyru 
Andris Rankis ir trimis vai
kaitėmis Julija, Raminta ir Vera. 
Antanas ten įsijungė į Seattle 
lietuvių bendruomenės veiklą, 
dalyvavo Olym pia “Senior 
Stars” programoje.

Gedulingos Mišios buvo au
kojamos spalio 7 d. Sacred 
Heart šventovėje, Lacey, WA., 
o spalio 21, šeštadienį, memo
rialinės šv. Mišios St. Rose of 
Lima šventovėje, Buffalo, NY. 
Liko liūdintys vaikai ir vai
kaitės, dukterėčios Jūratė (Se
attle), Vita (Čikagoje), sūnėnas 
Leonas ir dukterėčios Genė ir 
Janė su šeimomis Lietuvoje. Jo 
atminimui draugai buvo kvie
čiami aukas siųsti St Rose of Li
ma parapijai (500 Parker Blvd., 
Buffalo NY 14216) arba Uni
versity of Washington Founda
tion of Baltic Studies.

Rimas Musteikis

tuvių kalbos įteisinimo mokyk
lose klausimas Rusijos dūmoje 
svarstytas 1913 m. birželio 13 
d. Tačiau prieš leidimą vėl pasi
sakė lenkai ir rusų šovinistai. 
Tad ir tik kraštą užėmus nau
jiem s okupantam s - vokie
čiams, jie, norėdami sumenkin
ti rusų ir lenkų įtaką ir leido 
steigti lietuviškas mokyklas, 
nors ir kontroliuojamas vokie
čių okupacinės valdžios.

Ypač daug dėmesio visi 
okupantai, imperialistai sky
rė ir skiria spaudai. Tai, kad 
ir dar iki Lietuvos patekimo 
Rusijon, valstybę sukūrusios 
Tautos -  lietuvių žodis buvo 
įnamiu savo krašte ir valsty
bėje, kad ta kalba beveik nebu
vo ir rimtesnės spaudos -  kalti 
mūsų valdovai, pradedant di- 
džiaisias kunigaikščiais, kalti 
visi kiti valdantieji, vertinę pi
lietiškum ą aukščiau tau tiš
kumo; tuo tarpu, kaip rašyta, 
pavyzdžiui, buvusios menkes

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

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

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

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. gruo
džio 26 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

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

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

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

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

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

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

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

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

nės Rusijos valdovai, kūrė tą 
valstybę tik griežtai laikyda
miesi principo: vienas valdovas 
-  caras, vienas tikėjimas -  pra
voslavų, viena kalba -  rusų. To 
principo ji laikėsi ir okupuotose 
žemėse. Tačiau, jei lenkai savo 
kalbą ir kultūrą diegė be prie
vartos, dažniausiai kaip sakyta 
pačių lietuvių valdančiųjų ran
komis, tai rusai ėmėsi rusifi
kuoti smurtu, manydami, kad 
lietuviai neturi ir jokios tau
tinės savimonės, tautinio iš
didumo, kad atplėšus juos 
nuo lenkų, taps tokiais pat iš
tikimais ir jų, rusų, tarnais. 
Be minėtų rusinimo sričių - 
administracijos, švietimo, re
ligijos, ypač svarbia laikyta 
spaudos surusinimas, rusiš
kojo raidyno įvedimas. Tarp 
tokių planų parengėjų buvo 
slavofilas, Rusijos mokslų aka
demijos narys A. Hilferdingas, 
Varšuvos universiteto docentas 
S.Mikuckis. (Bus daugiau)

mailto:amberwings@mac.com
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APPLE SEMINARU VAISIAI
Amanda Muliolienė

Nuotolinio mokymo ir mo
kymosi seminarus pradėjome 
planuoti 2003 metų vasarą, kai 
sužinojau, kad dvi mano kom
piuterių seminarų lektorės, Sue 
Kohfeldt iš Michigan ir Sarah 
Paliulis iš South Carolina iš tik
rųjų jau kelis metus dėsto nuo
toliniu būdu ir yra įgudę tos sri
ties žinovės. Pakviečiau jas pra
vesti tokio pobūdžio seminarus 
Lietuvoje 2004 metų vasarą. 
Taip susiklostė, kad Sarah nebe
galėjo tą vasarą keliauti į Lietu
vą ir savo dalį seminaro atliko 
nuotoliniu būdu, tad dalyviams 
teko ne tik mokytis, kaip ruošti 
nuotolinius dėstymus, bet ir jų 
paragauti. Jos dėka, mes gavo
me dykai pasinaudoti North 
Carolina Universiteto kompiu
teriuose įdiegtą mokymo aplin
ką, Blackboard. Patyrus, kad 
Sarah negalės atvykti, nutariau 
ir aš daugiau išmokti apie nuo
tolinį mokymą. Sue man sudarė 
sąlygas dalyvauti kursuose, ku
rie ruošia Michigan mokytojus 
tapti nuotoliniais mokytojais. 
Tai atlikau nuotoliniu būdu žie
mą, bedirbdama Lietuvoje.

Vasaros seminaruose turė
jome gerą pasisekimą -  nuoto
linio mokymo sraute norėjo da
lyvauti 87 asmenys, kai buvome 
nustatę, kad priimsime tik 12, 
nes tik tiek kompiuterių tebuvo 
viename kabinete Pedagogų 
profesinės raidos centre (PPRC). 
Galutinai sraute dalyvavo, iš 
įvairių mokyklų, 19 mokytojų, 
kurie dėstė labai įvairius dalykus 
ir mokino mokinius nuo pradi
nių klasių iki dvyliktokų. Buvo 
įdomi ir mišri grupė.

Per dvi vasaros savaites iš
mokti dirbti nuotoliniu būdu yra 
per mažai laiko. Vienuolika da
lyvių panoro tęsti kursą toliau ir, 
gavę leidimą toliau naudotis 
Blackboard aplinka, dirbome 
visą žiemą ir kiekvienas sukūrė 
bent dalį mėnesio trukmės pa
mokų ciklo savo dėstomoje da
lyke. Septyni iš šios grupelės net

Į Amžinybę palydėtas

A.t A.
EDVARDAS SVILAINIS,

(1926-10-13-2006-11-09)

karys, savanoris, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos 
narys, 1955 metų sukilimo dalyvis Vorkutos 40-je šach
toje. Du kartus buvo nuteistas mirties bausme, tačiau abu 
kartus bausmė buvo pakeista 25 metus kalėti. Kalėjo In
tos, Vorkutos ir Taišeto lageriuose.

Liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame velionio 
artimuosius ir bendražygius.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 
Jonas Burokas

“Varpo” redakcija 
Algimantas Zolubas

Taišeto kalinių bendrija 
Natalija Gudonytė

išbandė savo kurselį su savo mo
kiniais, kad suprastų, kaip jų pa
teikta medžiaga gerai atlieka 
mokymo darbą, kaip ją reikėtų 
tobulinti. Tuos septynis dalyvius 
pakvietėme 2005 metų vasarą, 
su Sue Kohfeldt ir mano prie
žiūra, nuotolinį kursą dėstyti 
srautams Vilniuje ir Klaipėdoje. 
Tą vasarą ir Švietimo Ministeri
ja įsigijo dvi atviro kodo (pigias, 
lengvai pakeičiamas) mokymo 
aplinkas ir atidavė jas vienai 
bendrovei sulietuvinimui. Tos 
aplinkos vadinasi Moodle ir 
ATutor. Perkėlėme savo dėsty
mą iš Blackboard aplinkos į 
Moodle aplinką, nes ji buvo pir
miausiai sulietuvinta. Šiais me
tais tai atlikome ir ATutor ap
linkoje. Abi aplinkos dabar pri
einamos visoms Lietuvos mo
kykloms.

2005 metų vasaros semi
narams įpusėjus, kreipiausi į 
Švietimo ir mokslo Ministerijos 
atstovę ir PPRC direktorių, pra
šydama, kad šie septyni lekto
riai gautų nuotolinio mokymo 
konsultanto vardą, bet tuo laiku 
dar apie tokį vardą net nebuvo 
pradėję kalbėti ir, kadangi Mi
nisterija neužsakė tokių konsul
tantų, tai ir tokio vardo niekam 
negali suteikti. Nenusiminėme, 
išdavėme dėstytojo pažymėjimą 
ir visi buvome patenkinti. Dar 
keturios iš šių dėstytojų sutiko 
panašias paskaitas skaityti 2006 
metų vasaros APPLE semina
ruose, dvi sutiko dėstyti ATutor 
aplinkoje, o kitos dvi profesinių 
mokyklų mokytojos -  Moodle. 
Viena iš šių dėstytojų buvo Re
gina Kaušienė.

Šį rudenį Ministerija jau su
bruzdo, kad visgi reikia nuoto
linio mokymo konsultantų ir 
įgaliojo Informacinių techno
logijų centrą (ITC) suruošti kon
sultantų paruošimo kursus. Ga
vau iš ITC kursų rengėjos už
klausimą, ar gali mano sukurtus 
nuotolinio mokymo kursus Mo- 
odle ir ATutor aplinkose nau-

Amanda Muliolienė, Vilija Tarnavičiūtė, Regina Kaušienė ir Rita 
Diominienė 2006 m. sausio mėn. Kaune.aptaria ateinančios vasa
ros seminarus.
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doti, kaip pagrindą šių konsult
antų rengime ir, dar įdomiau, ar 
ga-lėčiau rekomenduoti konsul
tantų rengimo kursams dėsty
toją. Pateikiau jai tų keturių su 
manim dirbusių mokytojų pa
vardes. Vieną vakarą, po kokios 
savaitės, suskam bėjo mano 
kompiuterio telefonas, Skype. 
Žiūriu, man skambina Regina 
Kaušienė iš Lietuvos. Ji sutiku
si tuos konsultantus paruošti. 
Konsultantų kursai tęsis 10 sa
vaičių ir bus vykdomi nuotoli
niu būdu.

Kaip nuotolinis mokymas 
gali padėti mokytis 

chemijos
Regina Kaušienė, chemijos 

mokytoja, Kelmės raj. Tytu
vėnų gimnazija

Informacinės technologijos 
neatsiejamos nuo technikos pa
žangos. Tiesiog puiku, kad šios 
naujovės gali mokymosi pro
cesą padaryti patrauklų, ne
įprastą, naujovišką. Pasinau
dodamas informacinių tech
nologijų plitimu, pirmus žings
nius vidurinės mokyklos gyven
ime jau žengia nuotolinis moky
mas.

Kokios su tuo susiję proble
mos, perspektyvos? Yra dvi me
dalio pusės. Nuotolinis moky
mas leidžia negalintiems lankyti 
mokyklos vaikams neatsilikti 
nuo bendraamžių. Tokio kurso 
valdymas yra labai nesudėtin
gas, moksleivis gali labai grei
tai gauti atsakymą apie savo ug
dymosi sėkmingumą, gali su
laukti pagalbos ne tik iš moky
tojo, bet ir iš savo bendraamžių. 
Mokytojai su tokiais mokiniais 
gali dažniau virtualiai bendrau
ti, operatyviau spręsti kylančias 
problemas. Klysti vaikams nėra 
smagu, bet tokiame kurse, kai 
niekas nepasišaipys, nežemins, 
vaikas jaučiasi drąsiau. Moki
niui prieinami įvertinimai yra tik 
savi. Tad jo sėkmė ar nesėkmė 
nežinoma kitiems. Sudaroma 
saugumo atmosfera. Kita grupė 
mokinių, kuriems nuotolinis 
mokymas būtų išsigelbėjimas -  
profilinių klasių mokiniai, kurie 
nori specifinių kursų. Norintys 
gilinti žinias siauros apimties 
kurse pvz. gyvybės chemija, ku
riam lankomoje mokykloje ne
susidaro grupė, galima būtų ap
jungti, apskrities ar net respub
likos mokyklų moksleivius.

Kita medalio pusė -  betar
piško bendravimo trūkumas. Pa
stebimas visuomenės susve
timėjimas. Dalis mokinių nebe
moka reikšti savo minčių žo
džių, praranda žmogiškąjį ryšį. 
Dar yra ir sveikatos problemos. 
Kiek laiko saugu dirbti, žiūrint į 
mirguliuojantį kompiuterio ek
raną? Kokia darbo vieta? Ar tin
kama kūno padėtis? Skeptikai 
prie problemų skaičiaus dar gali 
pridurti, kad ne visi turi kom
piuterį ir internetinį ryšį.

Nuotolinių realiai egzistuo
jančių kursų skaičius yra kol kas 
dar menkas. Jie labiau primena 
bandomuosius, nes naujos mo
kymo aplinkos ATutor ir Moo- 
dle dar nėra pilnai lituanizuotos. 
Nelabai tikėtina, kad artimiau
siu laiku kursų skaičius smarki
ai padaugės. Nuotolinio kurso, 
net ir nedidelio, ruošimas susijęs 
su labai didelėmis laiko sąnau
domis. Norint paruošti koky
bišką, vaizdų, atitinkantį bendrą
sias programas ir išsilavinimo 
standartus kursą, reikia prie 
kompiuterio praleisti ne vieną 
vakarą. Chemija yra ypatingas 
mokslas tuo, kad daug ką reikia 
išbandyti praktiškai. Išsigelbė
jimas būtų virtualios laboratori
jos. Dabar jų pasirinkimas skur
dus. Laisvai internete yra pora 
prieinamų virtualių laboratorijų, 
tačiau jų valdymo instrukcijos 
anglų kalba, o instrukcijų lietu
višką versiją nėra kaip pateikti. 
Peršasi išvada, kad labai reikia 
lietuviškos virtualios laborato
rijos.

Kita problema yra pasiruo
šusių kurti nuotolinius kursus 
mokytojų skaičius. Baigusių 
nuotolinio mokymo kursus skai
čius Lietuvoje yra nemenkas, ir 
jų skaičius vis auga, tačiau rea
liai kuriančių ir dirbančių yra 
labai mažai. Reikia labai dide
lio pasiaukojimo ir nemenkos 
kvalifikacijos tokiam darbui. 
Drąsiai galiu teigti, kad tik atsi
žadėjęs laisvo laiko, pasišventęs 
mokytojas imasi tokio darbo, už 
kurį dar ir negali tikėtis atlygi
nimo. Bendraujant su kolego
mis, išryškėjo ir dar viena prob
lema. Ar mokyklos pasirengę 
įteisinti nuotolinį mokymąsi. 
Labai gerai būtų, jei atsirastų 
m etodinės rekom endacijos, 
įstatymai reglamentuojantys 
mokinių mokymąsi nuotoliniu
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būdu. Čia galima būtų pasirem
ti kitų šalių patirtimi.

Teko išbandyti nuotolinio 
kurso kūrėjos duonos. Pirmas 
pabandymas buvo 1 mėn. kur
sas 9 kl. “Metalai” Blackboard 
aplinkoje po mokymosi APPLE 
vasaros kursuose. Mokinių, pa
bandžiusių tokį m okymosi 
būdą, atsiliepimai geri. Moks
leivės Živilės atsiliepimas: “Na 
štai, baigiau visą skyrių. Dirbti 
šia programa buvo tikrai labai 
įdomu, manau, ir naudinga. Tik
rai neatsisakyčiau dar kartą! Ži
noma, klasėje mokantis gali 
praslysti ir tiek dėmesio kartais 
nekreipi, o štai čia -  atvirkščiai. 
Perskaičiau jūsų atsiųstą failą su 
mano darbų rezultatais. Labai 
džiaugiuosi, kad daug kas atlik
ta labai gerai. Ten, kur buvo 
neaiškumų, viską pasižiūrėjau ir 
išsiaiškinau”. Justo atsiliepimas: 
“Ačiū už vargą ir įdomią moky
mosi programą, labai džiau
giuosi, kad man teko sudalyvau
ti!”

Kokius įrankius teko išban
dyti? Bendravimą forumuose, 
kur galima buvo pasidalinti savo 
mokymosi problemomis. Foru
mai buvo panaudoti ugdymo(si) 
klausimų, problemų sprendi
mui. Modeliavome darbą gru
pės, kai kilusio klausimo spren
dimas priimamas bendradar
biaujant. Testų kūrimas ir atsak
inėjimas vėlgi turi savo specifi
nių problemų. Taip yra dėl 
cheminių reakcijų rašymo ypa
tybių. Ne visur yra tinkamas 
teksto redaktorius. Moodle ap
linkoje kuriu kursą “Organinė 
chemija 11 kl.” išplėstiniu kur
su besimokantiems mokslei
viams. Idėja tokį kursą kurti kilo 
dėl dabar naudojamų vadovėlių 
netobulumo. Šiame kurse pa
grindinė problema yra taip pat 
cheminių formulių rašymas.
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SPORTO ŽINIOS

Rokiškyje vyko Lietuvos virvės traukimo čempionato paskutinės varžybos. Dalyvavo stipriausios 
virvės traukikų komandos iš visos Lietuvos. Laimėtojai -  Panevėžio ir Kuršėnų komandos vyks į 
Pasaulio virvės traukimo čempionatą Olandijoje. Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti Rokiškio 
sūriais ir taure su diplomais.

Lietuvos krepšinio fede
racijos taurės turnyro rung
tynės tarp Klaipėdos “Naftos- 
U ni-Laivitės” ir Panevėžio 
“Panevėžio” vos nesibaigė 
tragedija. “Žalgirio” sporto 
rūmų balkone rungtynes ste
bėję krepšinio aistruoliai taip 
įs ijau tė  pa la ikydam i savo 
miesto ekipą, kad net nuo jų 
trankymų iš viršaus ant apa
čioje varžybas stebėjusių sir
galių pradėjo kristi plastikinės 
balkono konstrukcijos. O klai
pėdiečiai antrame kėlinyje at- 
silikdami net 20 taškų skir
tumu sugebėjo mobilizuotis ir 
rezultatu 86:78 šventė pergalę.

LKL čempiono Vilniaus 
“L ietuvos ry to ” k repšin io  
klube bręsta permainos. Pa-

L A IŠ K A S  R E D A K C IJ A I

Mielos lietuvės ir lietuviai,
Lietuvystės pojūtis ir sklai

da pasaulyje daugeliui mūsų 
kartų esti neatskiriama gyve
nimo dalis. Visi žmonės yra 
skirtingi, kaip ir tautos, būtent 
tai ir sudaro pasaulio grožį. 
Šiose skirtybėse glūdi bene 
didžiausia bendrystė, nes visi 
iki vieno esame žmonės. Mūsų 
visų uždavinys -  visus skirtu
mus, ne tik charakterio, nuo
monių ar išvaizdos, suvienyti 
į vieną harmoningą bendrystę.

Šiuo metu rengiama studi
ja  apie itin reikšmingą ir svar
bią lietuvių gyvenimo, veiklos 
sritį -  "Lietuvių švietimas iš
eivijoje 1945 -  1990 m.". Šioje 
srityje nuveikta daug ir gerų 
darbų, taigi susum uojantis 
bendrą indėlį veikalas yra la
bai aktualus ir reikalingas. 
Nuoširdžiai kreipiuosi, kaip 
rengiamos studijos autorė, į 
kiekvieną: šiomis temomis 
suteikta informacija, prisimin
imai, pasiūlymai, komentarai, 
esant galimybei -  dokumen
tuotos, archyvinės medžiagos 
kopijos jį praturtintų ir leistų 
apie mus palikti istorijai ryš
kesnį įspaudą. Taip pat ir ap
saugotų nuo istorijos perraši
nėjimų ar nutylėjimų. Kurioje

staruoju metu klubo vadovai ir 
treneris Sharonas Druckeris 
vis dažniau neranda bendros 
kalbos. dėl ekipos žaidimo vi
zijos. Viena svarbiausių nesu
tarimų priežasčių - požiūris į 
Eurelijų Žukauską. “Lietuvos 
ryto” klubo direktorius Jonas 
Vainauskas sakė, jog “E. Žu
kausko situacija rodo, kad tre
neris negali susitaikyti su tuo, 
kad Lietuvos krepšinio intere
sai yra aukščiau už jo  asme
nines ambicijas” .

Iš tarptautines sportinių 
šokių federacijos (IDSF) ofi
cialaus nuosprendžio dėl daug
kartinės Lietuvos sportinių šo
kių čempionės Editos Daniūtės 
organizme aptikto draudžiamo 
stimulianto sibutramino nesu-

pasaulio vietoje begyventume, 
esame verti vieni apie kitus 
žinoti daugiau, išsamiau, verti 
susitelkti, ir kiekvieno mūsų 
pagalba šiuo atveju neįkaino
jama. Todėl iš anksto prašau 
priimti nuoširdžiausią padėką 
už suteiktas žinias ir bendra
darbiavimą. Prašyčiau paska
tinti ir savo šeimų narius, bi
čiulius ir kolegas, lankiusius 
išeivijos lietuvių švietimo ins
titucijas, susidūrusius su lietu
vystės sklaida, pasidalinti pa
tirtimi, pagelbėti išreikšti lietu
vių kultūros vertę ir bendrystę 
šioje knygoje.

Visų pasiūlymų, prisim i
nimų, nuorodų, komentarų, in
formacijos ir pastebėjimų lau
kiama šiais adresais:
Hum. m.dr. Eugenija Vait
kevičiūtė, p.d. 2078, Kauno 
apskrities centrinis paštas, 
Laisvės al. 102, LT-44001 
Kaunas, LITHUANIA. 
Elektroninio pašto adresas 
(E-mail): evgevg@gmail.com 
Telefonas Lietuvoje (mobi
lus): +370 671 54159

Pagarbiai, su šiltais linkėji
mais iš Lietuvos

Humanitarinių mokslų dak
tarė Eugenija Vaitkevičiūtė

laukianti Kauno “Sūkurio” šo
kėjų pora - nežinioje. Ilgokai 
trunkanti tyla iš IDSF būstinės 
sportininkus trikdo - nežinia, 
ar jiems bus leista dalyvauti 
planetos pirmenybėse.

Vitalijaus Karpačiausko 
taures tarptautinis bokso tur
nyras tampa jaunųjų talentų 
mėsmale - treneriai nebežino, 
kaip prikalbinti toliau sportuoti 
akivaizdžią neteisybę patyru
sius savo auklėtinius. Panevė
žyje vykęs 8-asis praeityje gar
saus boksininko V.Karpačiaus- 
ko taurės turnyras baigėsi 
skandalu. Priblokšti teisėjų sa
vivalės kai kurie treneriai nu
tarė nebetylėti ir garsiai prabi
lo apie šioje sporto šakoje ve- 
šinčias negeroves. Bokso ringe 
klesti purvini žaidimai.

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

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

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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