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Visiems tinkime laimingų ir sveikų 2007 metų t
LIETUVOS PREZIDENTAS

SVEIKINA UŽSIENIO LIETUVIUS
Mieli ir brangūs tautiečiai,

Šiandien, šventų Kalėdų išvakarėse, krikščioniškasis pa
saulis laukia Kristaus gimimo. Ta proga žmonės vieni ki
tiems sako šiltus ir nuoširdžius linkėjimus, keičiasi dova
nomis, sėda prie stalo su brangiausiais, artimiausiais 
žmonėmis.

Liūdna, kad šiandien daugybė Lietuvos žmonių susėsti 
prie vieno stalo su savo artimaisiais, palinkėti ramybės ir 
pasidalyti dvasios šiluma bei kalėdaičiu gali tik mintimis. 
Iš asmeninės patirties žinau, ką reiškia būti toli nuo gimtųjų 
namų, ką reiškia sulaukti švenčių krašte, kuri vadiname 
antrąja tėvyne. Žinau, kad niekas ir niekada neatstos ir 
nepakeis gimtųjų namų, šeimos, artimiausių ir brangiau
sių žmonių.

Tačiau žinau ir tai, kad žmonių viltys pildosi. Todėl 
nuoširdžiai prašau Jūsų visų -  nepraraskite tikėjimo savo 
tėvyne ir neatsižadėkite vilties i ją  sugrįžti. Tos priežastys, 
dėl kurių buvote priversti palikti Lietuvą, anksčiau ar vėliau 
išnyks. Lietuva tikrai susikurs savo gerovę, ir tam reikia 
kiekvieno mūsų tautos, mūsų valstybės žmogaus pastangų, 
palaikymo, ryšio su gimtuoju kraštu. Lietuvai visada reikės 
Jūsų rankų ir protų.

Lietuva laukia ir visada lauks Jūsų grįžtančių. Lietuvai 
visada rūpės kiekvienas ją  palikęs žmogus.

Todėl šiandien, Kūčių vakarą, pabūkime kartu bent 
mintimis, siejami tų pačių jausmų, tų pačių išgyvenimų. 
Būkim e šeim a ir bendruom enė savo tautinėm is ir 
krikščioniškosiomis tradicijomis, savo tikėjimu, meile ir 
viltimi. Kad mus šiandien skiriantis geografinis atstumas 
niekada nevirstų dvasiniu. Kad kiekvienas iš Lietuvos 
išvykęs žmogus žinotų: niekur kitur jis nebus taip laukia
mas ir mylimas, kaip Lietuvoje -  savo tėvų ir protėvių, 
savo dvasinių šaknų žemėje. Neužmirškit ir nenuvertinkit 
Lietuvos ir lietuvybės.

Linkiu visiems Jums kuo geriausios kloties ateinan
čiais metais. Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų.

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas

A lm os Adam kienės pasve ik in im as: Sveikinu su 
gražiausia metų švente visus vaikučius, jų  mamytes ir tėve
lius. Nuoširdžiai linkiu, kad ateinantys metai i Jūsų na
mus ir į Jūsų širdis atneštų daug jaukumo ir laimės, ramy
bės ir vilties. Telydi Jus tikėjimas savo tauta ir tėvyne, telydi 
tikėjimas žmonėmis. Sveiki sulaukę šventų Kalėdų.

www.president.lt

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė šv. Kalėdų proga sveikina 
užsienyje gyvenančius lietuvius. www.president.lt

PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS KALBA 
PO VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS POSĖDŽIO

DIKTATORIUI ĮVYKDYTA 
MIRTIES BAUSMĖ

Bagdadas, gruodžio 30 d. 
(BBC). Buvusiam Irako dikta
toriui Saddam ui H usseinui 
šeštadienio rytą 6 valandą vie
tos laiku buvo įvykdyta mirties 
bausmė. Pasaulio vadai skir
tingai vertina įvykdytą mirties 
bausmę. Kartu su S. Hussein 
mirties bausme nuteistam ne
tikram jo broliui bei buvusiam 
vyriausiajam  teisėju i nuo
sprendis bus įvykdytas vėliau.

Nedidelė grupelė irakie
čių stebėjo mirties bausmės 
įvykdymą Irako bazėje, kurią 
amerikiečiai vadina Camp Jus
tice, į šiaurę nuo Bagdado prie
miesčio Hamenėjos. Jie stebė
jo, kaip teisėjas perskaitė S. 
Hussein mirties nuosprendį, 
skelbia BBC. Buvęs Irako va
das su savimi buvo pasiėmęs 
Koraną, kurį prašė perduoti 
draugui.

Egzekucija užtruko tik ke
lias minutes.

Vilnius, 2006 m. gruodžio 
21 d.

Tik ką pasibaigusiame Vals
tybės gynimo taryboje apta
rėme du darbotvarkės klausi
mus: Lietuvos kariuomenės da
lyvavimo perspektyvas tarp
tautinėse operacijose ir pri
tarėme principinei kariuomenės 
struktūrai 2007 metais.

Kartu Tarybos narius su
pažindinau su savo sprendimu 
dėl Seimo patvirtintų išvadų, 
kuriose įvertinta Valstybės sau
gumo departamento vadovybės 
veikla. Parlamentinis Valstybės 
saugumo departamento veiklos 
tyrimas atskleidė teisinių mūsų 
valstybės valdymo spragų. Ty
rimo metu kilo tikras politikų 
mūšis: buvo kovojama gan
dais, emocingais kaltinimais, 
pamiršus mūsų pačių sukurtas 
taisykles -  Konstituciją ir įsta
tymus. Buvo daug politikavi
mo, skambių pareiškimų, nesu
sikalbėjimo, nereikalingų emo
cijų. Klaidų darė abi pusės.

Mano nuomone, buvo ir ne
leistinų procesų. Pažeidžiant 
įstatymus buvo reikalaujama 
atskleisti operatyvinę medžia-

RUSIJOS AMBASADORIUS PATARIA LATVIJAI 
ATSIPRAŠYTI

Rusijos ambasadorius Ry
goje Viktor Kaliužn patarė 
Latvijai rasti galimybę kuo 
greičiau išvesti savo kariškius 
iš Irako ir atsiprašyti šios šalies 
už dalyvavimą ją  okupuojant.

Skaitydamas paskaitą Lat
vijos universiteto socialinių 
mokslų fakultete, V.Kaliužn

gą, viešai gilinamasi į slaptus 
Saugumo departamento veiklos 
metodus, atvirai niekinami pa
reigūnai juos vadinant valsty
bės priešais ir grėsme valstybei. 
Kur tokiu keliu nueisime?

Valstybė įpareigojo Saugu
mo departamentą saugoti vals
tybės ir jos piliečių paslaptis, 
kartu jam deleguodama didelę 
žinojimo atsakomybės naštą. 
Aš labai pagarbiai vertinu sau
gumo pareigūnų darbą ir jų pro
fesionalumą. Reikšdamas vi
sišką pasitikėjimą, raginu juos 
nepasiduoti politinėms aist
roms ir ramiai tęsti pasiaukoja
mą tarnybą. Kaip valstybės va
dovas, žinau, kad Lietuvos sau
gumo departamentas sąjungi
ninkų yra aukštai vertinamas ir 
turi didelį jų  pasitikėjimą.

Gerbiu Seimo nuomonę, ta
čiau mane nuvylė paviršutiniš
kas požiūris į Valstybės saugu
mo departamento problemas. 
Tikėjausi, kad Seimas reikliau 
įvertins Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto veiklą, 
konstatuos parlamentinės prie
žiūros stoką, imsis ją  kurti. To
dėl raginu Seimą sukurti spe-

nurodė, kad Vakarų Europos 
valstybių pastangos demokra
tizuoti islamo pasaulį gali būti 
pavojingos joms pačioms. "Tai 
savižudybė", - mano Rusijos 
ambasadorius. Jo nuomone, 
atsakomoji reakcija gali daug 
skaudžiau paliesti Europą nei 
JAV. Delfi

cialų Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pakomitetį, 
kuriam būtų pavesta atlikti spe
cialiųjų tarnybų parlamentinę 
priežiūrą.

Per šešiolika nepriklauso
mybės metų nepasirūpinome 
sukurti specialiųjų tarnybų kon
trolės mechanizmo, be kurio 
neišsiverčia brandžios demok
ratijos šalys. Dabar išaiškėjo ir 
specialiųjų tarnybų veiklą regu
liuojančių įstatymų bei teisės 
aktų spragos. Siūlau sudaryti 
darbo grupę, kuri pateiktų pa
siūlymus, kaip efektyviai koor
dinuoti specialiųjų tarnybų 
veiklą. Manęs neįtikino prie
laidomis grindžiamos Seimo iš
vados dėl Saugumo departa
mento vadovo veiklos. Tačiau 
suprantu, kad po šio tyrimo, ku
rio metu nesutaikomai išsiskyrė 
politikų nuomonės, Arvydas 
Pocius nebegali tikėtis Seimo 
paramos pradėtoms pertvar- 
koms Saugumo departamente ir 
tolesnei jo veiklai. Tikiuosi, kad 
skiriant naują vadovą visos po
litinės partijos elgsis atsakingai, 
nešališkai ir pirmiausia rūpinsis 
valstybės interesais. Menkiau
sia mūsų klaida kažkam gali 
tapti dideliu laimėjimu.

Sieksiu, kad VSD būtų tę
siamos reformos, kad saugumui 
garbės nedarantį informacijos 
nutekinimą pakeistų efektyvi 
parlamentinė kontrolė, kad pa
reigūnai būtų susitelkę darbui 
ir Saugumo departamentas tarp 
sąjungininkų išliktų patikimu 
partneriu.

www.president.lt

http://www.president.lt
http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Per 1946 metų Kūčias pabėgėlių stovykloje Vokietijoje 

dvidešimtmetis iš Lietuvos - Valdas Adamkus - sėdėjo be duonos 
kąsnio vienišas kaip pirštas. Nors aplinkui buvo pilna lietuvių, 
nuo tėvynės atitrūkęs busimasis Lietuvos prezidentas norėjo 
kaukti iš vienatvės. Šiemet Kūčios vėl bus ypatingos - vakarienę 
V. Adamkus su žmona Alma pirmą kartą per 55 metus valgys 
tik dviese. “Labai norėtųsi, kad Kalėdų ramybė, dvasia ir šilu
ma pasiektų kiekvieną mūsų” - išskirtiniame interviu Respubli
kai linki prezidentas. “Kūčios dviese su visa Lietuva”, rašo 
Respublika.

Vasario 25-ąją įvyksiančiuose savivaldybių tarybų rinki
muose kandidatus galės kelti 25 Lietuvoje veikiančios politi
nės partijos. Teisingumo ministerijoje iš viso užregistruotos 37 
politinės organizacijos. Baigėsi laikas, iki kurio kandidatus 
savivaldos rinkimuose kelti ketinančios partijos turėjo pateikti 
savo narių sąrašus, o tai padarė 25 partijos. Likusios 12, nepa
teikusios savo narių sąrašų, neturės teisės dalyvauti artimiau
siuose rinkimuose.

Lietuvos prokurorų tikinimu, jie neturi jokios oficialios 
informacijos apie tai, kad buvęs EBSW koncerno prezidentas 
Gintaras Petrikas Amerikoje pasiprašė politinio prieglobsčio. 
Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, jog į Lietuvą 
nenorįs grįžti garsusis bėglys pasiprašė politinio prieglobsčio 
Jungtinėse Valstijose, Generalinės prokuratūros Tarptautinių 
ryšių ir teisinės pagalbos skyriaus prokurorė Rozita Požarskienė 
pripažino, kad jeigu tai tiesa - G. Petriko išdavimo procedūra 
gali dar labiau užsitęsti. Tačiau, pasak prokurorės, apie šį faktą 
Lietuvos pareigūnams žinoma tik iš spaudos, nes JAV Teisin
gumo departamentas, su kuriuo vyksta susirašinėjimas, “šiuo 
klausimu jokios informacijos nėra pateikęs”.

KGB rezervo karininkams, buvusiam užsienio reikalų mi
nistrui Antanui Valioniui ir saugumo vadovui Arvydui Pociui, 
labai aktualių Liustracijos įstatymo pataisų svarstymas Seime 
baigėsi be rezultatų. Nagrinėję pataisas ir per rytinį, ir per 
vakarinį posėdžius parlamentarai jų  nesugebėjo priimti, nes 
balsuoti užsiregistravo vos 62 Seimo nariai, o kvorumui reikia 
71 parlamentaro. Salėje parlamentarų buvo akivaizdžiai dau
giau, bet socialdemokratai ir socialliberalai pabrėžtinai ignora
vo raginimą registruotis, todėl pataisų priėmimas atidėtas po 
Naujųjų metų.

Socialiniais reikalais, sveikatos apsauga, švietimu, be kitų 
šalies politinių partijų, žada rūpintis dar viena partija. Kaune 
įsteigta nauja - Lietuvos pensininkų - partija. Partijos pirmi
ninku išrinktas jos steigimo iniciatorus 64 metų Vytautas Kadžys. 
Teigiama, kad partijai priklauso apie pusantro tūkstančio narių. 
Pensininkų partija rengiasi dalyvauti 2008-ųjų Seimo rinki
muose.

Prezidentas V.Adamkus šventes sutiko namuose Tur
niškėse. Anot kaimynystėje gyvenančios Kristinos Brazaus
kienės, Adamkai juos aplankė, vėliau jie aplankė prezidento 
šeimą. Algirdo Brazausko įpėdinis Gediminas Kirkilas Turniškių 
kaimynų neaplankė. Šiais metais iš premjero posto atsistatydinęs 
kadenciją baigęs prezidentas A.Brazauskas, anot jo  žmonos, 
sveikinimų sulaukė tiek pat, kiek ir būdamas premjeru.

Lietuva nepaiso Europos Žmogaus Teisių Teismo spren
dimų. Tai gresia tarptautiniu skandalu. Daugiau nei prieš dvejus 
metus EŽŽT įpareigojo Lietuvą keisti vadinamąjį Liustracijos 
įstatymą, tačiau Seimas to nepadarė iki šiol. Lietuva jau lygina
ma su EŽŽT sprendimų nevykdančiomis Rusija ir nuolat 
žmogaus teisių pažeidimais kaltinama Turkija. Lietuva numoja 
į Europos Temidės sprendimus.

Du geriausius visų laikų Lietuvos krepšininkus Arvydą Sa
bonį ir Šarūną Marčiulionį pagerbė Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin. Lietuviai buvo apdovanoti “Draugystės” ordinais. V.Putin 
pagerbė krepšininkus minint Rusijos krepšinio šimtmetį. Lietu
viams ordinai skirti už 1988 metų olimpinių žaidynių auksą.

Minint Rusijos krepšinio 100-ąsias metines šios šalies pre
zidento Vladimir Putin įsaku oficialiais Rusijos apdovanojimais 
buvo pagerbti ir Arvydas Sabonis bei Šarūnas Marčiulionis. 
“Mus pagerbė šventės pradžioje. Ordinus įteikinėjo gynybos 
ministras Sergej Ivanov. A.Sabonis negalėjo atvykti, tad jam 
apdovanojimas bus įteiktas kita artimiausia proga”,- Lietuvos 
rytui sakė per kelionę į Rusiją persišaldęs Š.Marčiulionis. Le
gendinius Lietuvos krepšininkus rusai myli kaip saviškius.

“Lietuvos paštas” 2007 metų sausio 2 dieną išleidžia į apy
vartą šešių pašto ženklų seriją “Medinės bažnyčių varpinės”. 
Ženkluose vaizduojamos XVIII amžiaus medinės Pasvalio, 
Rozalimo, Tryškių, Šaukėnų, Vaiguvos ir Vajasiškio bažnyčių 
varpinės. Pašto ženklų autorius - dailininkas Kostas Katkus.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Naujasis JAV Gynybos sekretorius Robert M. Gates po priesaikos sveikinasi su viceprezidentu Dick 
Cheney. Kairėje -  JAV prez. George Bush. AP

SOMALYJE -  KARO 
PADĖTIS

Somalio premjeras Ali Mo
ham ad Gedi sakė, jog  par
lamentas skelbs karo padėties 
periodą, kad būtų galima iš
laikyti šalies kontrolę po to, kai 
vyriausybės ir Etiopijos pajė
gos atkovojo iš islamistų sos
tinę Mogadišą. Mogadišas bu
vo atkovotas po 10 dienų truku
sio vyriausybės ir sąjungininkų 
pajėgų puolimo siekiant atgauti 
teritorijas, kurias nuo birželio 
kontroliavo Somalio islamo 
teismų taryba (SITT).

Nors A.M.Gedi pirmą kartą 
nuo 2002 metų grįžo į savo 
gimtąjį kaimą netoli Mogadišo, 
jis pripažino, kad šalis dar toli 
gražu nėra pastovi.

Islamistai Somalio pietuose 
buvo įvedę šariatą (islamo tei
sę), o laikinoji vyriausybė buvo 
įsikūrusi Baidojos mieste. Pa
dėtis dram atiškai pasikeitė 
mažiau nei prieš dvi savaites 
prasidėjus karui ir pabėgus is- 
lamistams.

B aim indam iesi to lesnio  
smurto Mogadiše, kuris buvo 
tapęs chaoso sinonimu, kai ku
rie sostinės gyventojai pasis
lėpė. SITT kovotojai siekdami 
išvengti represijų nusivilko 
savo uniformas. Delfi

VATIKANAS - PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ
S. HUSSEIN

Aukštas katalikų dvasinin
kas, remdamasis įsakmiu Baž
nyčios nepritarim u m irties 
bausmei, teigė puoselėjantis 
viltis, kad Saddam Hussein 
bus suteikta malonė.

Kardinolas Renato Marti
no, vadovaujantis Vatikano 
Teisingumo ir taikos departa
mentui, Italijos laikraštyje Re- 
pubblica teigė, kad po to, kai 
Apeliacinis teismas palaikė 
mirties nuosprendį, dar liko 
galimybė, kad Saddam Hus
sein paskutinę minutę bus su
teikta malonė. "Dar liko 30 
dienų (per kurias turi būti įvyk
dyta mirties bausmė), reikia 
prezidento parašo, viskas dar 
gali pasikeisti", - sakė R. Mar-

tino.
Dvasininkas anksčiau kri

tikavo JAV pajėgas, išplati
nusias vaizdo medžiagą, kurio
je buvo matyti, kaip 2003 metų 
gruodį sučiuptam  Saddam  
Hussein "kaip kokiai karvei" 
tikrinami dantys. Šie vaizdai, 
jo teigimu, be reikalo pažemi
no žmogų. Buvęs popiežiaus 
pasiuntinys Jungtinėse Tautose 
pažymėjo, kad nėra "jokių abe
jonių", jog Saddam Hussein 
yra atsakingas už masines žu
dynes, bet tai nekeičia Bažny
čios pasipriešinimo aukščiau
siai bausmei. "Negalima gal
voti, jog vieną nusikaltim ą 
kompensuosi kitu nusikalti
mu", - teigė jis. Delfi

JAV PREZ. G.BUSH PASITARIMAS 
SU PATARĖJAIS

JAV senatorius Richard J. Durbin 
ragina vyriausybę viešai skelbti 
apie savųjų padarytus nusikalti
mus Irake ir Afganistane, taip pat 
ir CIA prasižengimus, ypač su 
sulaikytaisiais kalėjimuose įsta
tymų atžvilgiu. NYT

JAV prezidentas George 
W.Bush Texas surengė pasita
rimą su savo svarbiausiais pa
tarėjais, kurio metu aptarė pla
nuojamą strategijos Irake pa
keitimą, pranešė Baltieji rū 
mai. 2007 metų pradžioje pre
z identas sakydam as kalbą 
paskelbs apie strategijos pa
keitimą Irake.

B altų jų  rūm ų atstovas 
spaudai sakė, kad tarp Nacio
nalinės saugumo tarybos narių,

kurie gruodžio 28 d. dalyvavo 
pasitarime su G.W.Bush, buvo 
viceprezidentas Dick Cheney, 
valstybės sekretorė Condo
leezza Rice, gynybos sekreto
rius Robert Gates, patarėjas 
nacionalinio saugumo klausi
mais Stephen Hadley, Štabų 
vadų kom iteto pirm ininkas 
generolas Peter Pace bei pa
tarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais pavaduotojas Jack 
Crouch. Delfi

KLONUOTŲ GALVIJŲ PIENAS IR MĖSA 
GALI PASIRODYTI JAV PARDUOTUVĖSE

Klonuotų gyvulių pieno ir 
mėsos pardavimas priartėjo 
prie realybės po to, kai JAV 
vyriausybė patv irtino , jog  
produktus valgyti yra saugu 
bei parduotuvėse jie gali būti 
pardavinėjami be žymėjimų, 
rašo  tim eson line .co .uk . Šį 
sprendimą, priimtą JAV Mais
to ir vaistų adm inistracijos 
(FDA), pasmerkė vartotojų 
grupė bei maisto saugos eks
pertai, kurie perspėjo dėl ga
limų pasekmių.

FDA atstovai pareiškė, jog 
nemato didelių problemų dėl 
kontroversiškos technologijos,

kuri leis pardavinėti klonuotą 
m aistą be jokių atpažinimo 
žymių. Jie taip pat pažymėjo, 
jog gavus leidimą, klonuotas 
maistas galėtų būti eksportuo
jamas. Delfi

2006 metais popiežių Be
nediktą XVI aplankė daugiau 
kaip trys m ilijonai žmonių, 
pranešė Vatikanas. Remiantis 
Vatikano pateikiamais statis
tiniais duomenimis, iš visų 3,2 
mln. lankytojų maždaug vie
nas milijonas popiežių pamatė 
bendrųjų audiencijų metu.

Delfi
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TĘSIAMAS ISTORIJOS KLASTOJIMAS

Šiemet Kalėdų šventės, kaip niekada anksčiau, skirtos gi
liam susimąstymui. Europoje atsisakyta prakartėlių, kuriose 
vaizduojamas kūdikėlis Jėzus, Marija, Juozapas, piemenys, 
gyvulėliai ir trys karaliai, nešantys dovanas. Kai kur net atsi
sakyta kalėdinių gražiausių giesmių, kadangi Europa tampanti 
daugiataute bendruomene. Popiežius Benediktas XVI, Reu
ters žinių pranešimu, turėjo pasauliui priminti, kad kalėdinis 
Kristaus gimimo vaizdavimas yra krikščioniškos kultūros 
dalis, kurią reikia ginti. “Tikiuosi, kad toks svarbus mūsų 
dvasingumo, taip pat mūsų kultūros ir meno elementas toliau 
išliks paprastu ir išraiškingu būdu prisiminti Kristaus gimimą”.

Lietuvoje žmonės galėjo džiaugtis Kalėdomis, kai Kūčių 
vakarienei nereikėjo rinktis, kaip sovietmečiu, slapta. Eu
ropoje kai kur būta be šventų Kalėdų. Katalikiškoje Ispani
joje viena Saragosos mokykla neleido Kalėdų atostogų, 
prakartėlės ir nebedalino vaikučiams dovanėlių. Ispanų spauda 
rašė, kad tai padaryta dėl m usulm onų vaikų. L iberali 
demokratija nori net išbraukti Mozarto nuostabųjį kūrinį 
“Idomineo” operą Berlyne iš repertuaro, nes tai nepatinka 
musulmonams. Skaitant Europos spaudą, negalima atsikratyti 
minties, kad ten dabar svarbiausios dvi problemos: įteisinti 
dviejų vyrų vedybas ir padaryti viską, kad visa tai, kas pri
mena Kristų ir krikščionybę, būtų kuo greičiau ištrinta iš 
viešojo gyvenimo. Europos Sąjungoje, kuriai priklauso ir 
Lietuva, naujojoje Konstitucijoje krikščionybei nerasta 
žodžio. Ar į tokią Europą Lietuva norėjo įsijungti? Šiuo metu 
vyriausi Lietuvos pareigūnai, kurie atsakingi už užsienio poli
tiką, plaukia pasroviui tuo pačiu Europoje krikščioniškų ženk
lų panaikinimo keliu. Ar toki Europos Sąjungos plėtra yra 
tikrai teisinga politika? Ar mes norime tokios Europos Są
jungos, kurioje nebebus Kalėdų?

Pradėję naujuosius metus esame nustebę “Didžiojoje rusų 
tautos enciklopedijoje” skelbiamu melu. “Baltijos kraštuose 
klesti gėjai, prostitutės, prekyba ginklais ir narkotikais” , - 
rašoma veikale, kuris turėtų būti mokslinis nepropagandinis 
veikalas. Joje rašoma, jog Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 
buvo dirbtinė, neveikli, nors ji egzistavo nuo tryliktojo iki 
aštuonioliktojo amžiaus pabaigos. Ten rašoma, kad nuo 
devintojo amžiaus prie Baltijos jūros gyveno rusai, tačiau is
torija žino, kad čia gyveno baltai ir estai ir kad ne rusų kalba 
buvo kalbama, bet senovės slavų -  ir tai tik dokumentuose 
rašyta.

Internete taip pat skelbiama netiesa. Maskvoje išleistoje 
enciklopedijos tome apie rusų valstybę, rašoma, jog “Balti
jos šalys -  tai teritorija, esanti Rusijos šiaurės vakaruose, šalia 
Baltijos jūros, viena istorinių rusų valstybės sričių, kai prade
dant devintuoju amžiumi Pabaltijyje įsikūrė rusai, kurie 
pagoniškoms estų, latgalių, žemaičių gentims atnešė švieti
mą ir kultūrą... ir ši teritorija jau X-XIII a. įėjo į rusų valsty
bės sudėtį... Žlungant SSRS 1991 m., marionetinėms Pabal
tijo valstybėms ėmėsi vadovauti Vakarų specialiosios tarny
bos ir Baltijos šalys tapo Vakarų kolonija. Tai kelia grėsmę 
Rusijos saugumui”. Šis įžūlus melas mums primena kaip tik 
nacių propagandą ir kursto nesantaiką tarp tautų.

S. Tūbėnas

Astrologai kartais jaudina 
žmones jų  žvaigždėms ir pla
netoms suėjus į vieną tašką. 
1926 m. valdžios perversmo 
80-metų sukaktis ir ano meto 
prezidento K .G riniaus 140 
gim tadienio sutapim as gan 
astrologiškai paveikė Lietuvos 
istorikus. Atrodo, kai kuriems 
istorikams tokios progos suda
ro pavojų tapti isteriku.

Gerokai prajuokino vieno 
istoriko keistas straipsnis ir dar 
keistesnė antraštė: “Ar komu
n ista i 1926 m. rengė pe r
versmą?” Į tai pilnai atsako 
paprastas klausimas: Ar kada 
nors, kur nors komunistai ne
rengė perversmo?” Komuniz
mas juk nėra ideologija, o tik 
sąmokslas valdžiai užgrobti. 
Komunistai paprastai skleidžia 
propagandinius nuodus masių 
nusmegeninimui, kad tai iš
naudojus tinkamu momentu. 
Tad niekus kalba tie, kurie 
1926 m. nematė masinio, gal 
net ginkluotų komunistų pulkų 
galios demonstravimo, neran
da pateisinimo nuvertimui val
džios, kurios vadovai, nors 
buvo patriotai, matomai, neži
nojo komunizmo strategijos 
esmės. Nedaug padeda ir lyg 
ir moksliškai nešališkais likti 
siekią sukilimo komentatoriai. 
Tokie pirmiausiai atsistoja ant 
“vertinam as p riešta ringa i” 
tribūnos. Jei siekiama tiesos, 
komentatorius turėtų pasverti 
teigiamą prieš neigiamą argu
mentų pusę ir pasakyti, kuri 
pusė nusveria. Net Dievo su
tvertas pasaulis kai kieno ver-

"BAATH" GRASINA KERŠYTI JAV
Bagdadas, gruodžio 28 d. 

(Delfi). Buvusio Irako prezi
dento Sadda Hussein "Baath" 
partija pagrasino atkeršyti JAV, 
jei buvusiam šalies vadui bus 
įvykdyta mirties bausmė. "Tai 
pati pavojingiausia riba, kurios 
JAV adm inistracijai geriau 
neperžengti", - sakoma inter-

Prieš Kalėdas Kremliuje baigė tartis trijų didžiųjų tarptautinių naftos 
kompanijų “Royal Dutch Shell”, “Mitsubishi” ir “Mitsui” vadovai 
su Vladimir Putin dėl sklandžios prekybos, kurios sąlygas padik
tavo “Gazprom” įmonės vadovai, pavadindami tą susitarimą “is
toriniu įvykiu ir nauja realybe” . Šiandien “Gazprom” vertė verti
nama maždaug 250 milijardų dolerių. “Gazprom” įmonė pagrasi
no nutraukti dujų tiekimą Baltarusijai, Lietuvai, Lenkijai ir net Vo
kietijai, jei nesutiks su naujomis kainomis, pranešė “Gazprom” 
vadovas Aleksej B. Miller. Reuters

ISTORIKŲ “1926 m.” ISTERIJA
tinamas “prieštaringai” . Vie
niems gal norėtųsi, kad skruz
dė būtų didesnė, o kitiems -  
kad dramblys būtų mažesnis? 
Ar nebuvo ir, atrodo, tebėra 
“p riešta ringa i” vertinam as 
1990 m. Kovo 11 Aktas?

Net 1940 m. pirmosios So
vietų invazijos į Baltijos vals
tybes metu dėl nežinojimo ko
munizmo esmės, aukšti pa
reigūnai prarado laisvę ir gy
vybę. Vienas jų  buvo ano meto 
VSD direktorius A.Povilaitis. 
Jis, matomai, nežinojo tikrovės 
apie sovietinę “teisę”. Vienas 
istorikas rašo, kad 1939 m. 
Povilaičio apžvalginiame pra
nešime apie visus įvykusius 
perversmus Lietuvoje nemini
ma jokia komunistų grėsmė. 
Gali būti, kad (toje vietoje) ne
minima. Tačiau, nuvertus kai
rią ja  akim i aklą soc ia lde
mokratų ir valstiečių liaudi
ninkų vyriausybę, savaime iš
nyko ir bet kokia komunistų 
perversmo ir net atviros pro
pagandos grėsmė.

Tad ir prez. Griniui galima 
atlaidžiai taikyti vokišką po
sakį: “Geras žmogus, bet blo
gas muzikantas”. Perversmas 
savaime yra blogis. Tad jame 
ką nors teigiamo nerasi. Kaip 
nieko teigiamo nėra operaci
joje pūliuojančiam apendicitui 
išpjauti. Žinau, nes pats per
gyvenau tokią operaciją. Per
gyvenau ir 1926 m. sukilimo 
“operaciją”. Šią -  be skausmo: 
buvau 13-kos m etų m oks
leivis. Tačiau vėliau džiaugiau
si abiem operacijom, nes abi

nete skelbiam am e "Baath" 
pareiškime.

Teismo sprendimu buvęs 
Irako vadas turi būti pakartas 
per 30 dienų. Lapkritį jis buvo 
apkaltintas nusikaltimais žmo
niškumui, kuriuos sėjo visus 
24 savo valdymo metus, ir nu
teistas myriop.

pašalino pūlius, kurie galėjo 
privesti prie mirties.

Vienok stebina isteriškųjų 
istorikų trum paregiškum as 
geopolitinei ano periodo isto
rijai. Juk apie visą Sovietų Są
jungą, savigynai, buvo susi
daręs autoritarinių -  kom u
nizmui priešnuodinių režimų 
ratas. Tiesa, buvo dar ir de
mokratinė Suomija. Tačiau ir 
isteriški istorikai turėtų žinoti, 
kad ji buvo pirmoji, prieš kurią 
buvo panaudotas Kremliaus 
karinis ginklas.

Dar vaikystėje teko susi
tikti Maskvos gatvėse akis -  
akin su Dzeržinskio čekistais. 
Todėl 1918 m. džiaugiausi, 
kad savanoriai iškovojo Lie
tuvos valstybės atstatym ą. 
Jiems esu dėkingas už tai, kad 
1922 m. galėjau grįžti į Ne
priklausomą, be čekistų, Lie
tuvą. Taipogi esu dėkingas 
1926 m. perversmininkams už 
tai, kad net iki 1940-jų metų 
nebeteko susidurti su čekis
tais. Dabar belieka rūpintis, ir 
veikti, kad antiperversminin- 
kai ir panašūs istorikai ir tau
tas naikinančiu globalizm o 
polonium apnuodyti valstybės 
vadovai bei kiti politikai ne
atiduotų lietuvių tautos Puti
no M askvos ar diktatūrinio 
Briuselio čekistams. Jei, pa
galiau, politikoje dalyvavimo 
ir tautos politinio švietimo pa
reigą prisimins bent gera da
lis mūsų inteligentijos, Lietu
vos nepriklausomybė ir tautos 
laisvė bus saugi.

Vilius Bražėnas

ESTIJA ATSISAKĖ 
SUTEIKTI PILIETYBĘ

Estijos vyriausybė posė
dyje priėmė sprendimą atmes
ti prašymą suteikti pilietybę 
"už ypatingus nuopelnus Esti
jos vyriausybei" Ala Dudaje- 
va, pranešė žurnalistams Esti
jos ministras pirmininkas And
rus Ansip. Jis atsisakė pasaky
ti, kokios konkrečios šio spren
dimo priežastys, pareiškęs, kad 
"geros tradicijos vyriausybėje 
neleidžia kom entuoti tokių 
sprendimų".

A.Dudajev, kuri dabar gy
vena Lietuvoje, buvo numato
ma suteikti pilietybę dėl jos 
vyro, generolo majoro Džo- 
char Dudajev veiklos Estijoje. 
Dž.Dudajev - 1987-1991 me
tais buvo tuometinės Sovietų 
Sąjungos KOP generolas ma
joras -vadovavo aviacijos di
vizijai, dislokuotai Estijos Tar
tu mieste, ir ėjo Tartu įgulos 
viršininko pareigas.

D ž.D udajev vėliau tapo 
Čečėnijos pirmuoju preziden
tu ir metė iššūkį Kremliui, pa
skelbęs siekį iškovoti nepri
klausomybę savo kraštui. Jis 
buvo nužudytas per Rusijos 
spec. pajėgų operaciją 1996 m. 
balandžio 21 dieną. Delfi
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Lietuvių Genocido parodos atidaryme 1970 metų vasarį kaspiną kerpa Lietuvos konsulas dr. Petras Daužvardis. Dešinėje -  garbės 
svečias -  JAV Atstovų rūmų mažumos vadovas Gerald R. Ford ir gausūs parodos lankytojai.

MIRĖ MŪSŲ DRAUGAS
JAV 38-asis prezidentas 

Gerald R. Ford mirė gruodžio 
26 d. savo namuose Palm De
sert miestelyje, Californijos 
valstijoje. Praėjusį penktadienį 
buvo pamaldos už mirusį prezi
dentą Sv. Margaritos episkopa- 
lų bažnyčioje. Šeštadienį jo kū
nas buvo atskraidintas į Wa
sh ing ton  ir vakare Kapitoli
jaus rotundoje visuomenė galė
jo atsisveikinti, praeidama pro 
jo karstą. Iš čia jo kūnas atvež
tas į Grand Rapids, MI, kuria
me jis pradėjo savo politinę kar
jerą. Iš čia po pamaldų Grace 
episkopalų bažnyčioje -  palai
dotas kalnelyje, netoli savo mu
ziejaus Ann Arbor.

Gerald R. Ford JAV pre
zidentu tapo 1974 m., kai prez. 
Richard Nixon dėl Watergate 
skandalo pasitraukė iš prezi-

VSD SKANDALO IŠTAKŲ REIKIA 
IEŠKOTI R. PAKSO APKALTOJE

Vilnius, gruodžio 20 d. Kai 
šnipai tampa svarbūs, demok
ratai ima nerimauti. Rytų Eu
ropa atsikratė planinės ekono
mikos ir vienpartinio valdymo. 
Tačiau žvalgybos ir saugumo 
tarnybos vis dar turi nepro
porcingą įtaką. Ir ji, regis, au
ga. Apie tai Rytų Europai skir
toje skiltyje rašo įtakingas 
britų savaitraštis The Econo
mist.

Lenkijoje karinės žvalgy
bos agentūros WSI reforma 
buvo svarbiausias pasiekimas, 
kritikų teigimu, - ir vienintelis 
per praeitus metus. Atsakingai 
komisija tvirtina, kad WSI ak
tyviai stengėsi daryti įtaką ži- 
niasklaidai, verslui bei val
džiai. Ši specialioji tarnyba bu
vo likviduota, o vietoj jos su
kurtos dvi naujos - karinės 
žvalgybos ir kontržvalgybos. 
Darbo neteko apie 300 sovietų 
apmokytų karininkų, primena 
savaitraštis.

Už Lenkijos sienos, Lietu
vos saugumo tarnyboje VSD 
liepsnoja kitas skandalas, rašo 
The Economist, primindamas 
Vytauto Pociūno žūtį ir vie-

dento pareigų. Jis buvo įrašęs 
pasikalbėjim ą su žurnalistu 
Bob W oodward, kurį leido 
skelbti tik jam  mirus. Jame 
pasisakė prieš karą Irake, nes 
esą prez. G. Bush ir jo  patarė
jai yra padarę didelę klaidą 
pradėdam i invaziją į Iraką. 
Sakė nesutinkąs su jų  argu
mentais. Tą pasikalbėjimą da
bar paskelbė The Washington 
Post internete gruodžio 27 d.

Daugelis lietuvių veikėjų, 
ypač dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
buvo gerai pažįstami su Ge
rald Ford. Kai 1970 m. buvo 
suruošta istorinė mūsų Geno
cido paroda Čikagoje, jis, tada 
dar tik Atstovų rūmų mažumos 
vado pareigose, atvyko į paro
dos atidarymą ir čia pasakė la
bai griežtą prieš komunistų 
režimą ir Sovietų Sąjungą il-

name Lietuvos laikraštyje at
liktą kratą. “Parlamento ko
mitetas nori, kad VSD vado
vas Arvydas Pocius pasitrauk
tų. Jis pats nuo pareigų nuša
lino du kontržvalgybos parei
gūnus, pareiškęs, jog jie “ke
lia grėsmę nacionaliniam sau
gumui”, - pastebi savaitraštis.

“Visa tai paaiškinti sunku. 
Tačiau viena gija veda į Rolan
do Pakso atstatydinimą 2004 
metais”, - rašo savaitraštis, pri
mindamas, kad R. Paksui ap
kaltos procedūra pradėta po to, 
kai tuometinis VSD vadovas 
M ečys Laurinkus Lietuvos 
parlamentui atskleidė prezi
dento ryšius su Rusija. “Dėl 
šios sėkmės VSD galbūt tapo 
pernelyg pasipūtusi”, - svars
to The Economist.

Savaitraščio nuomone, Ry
tų Europoje sunku rasti vals
tybę, kurioje žvalgybos ir sau
gumo tarnybos būtų depoliti- 
zuotos ir nebūtų vertinamos 
prieštaringai. “Bulgarijoje de
partamento, atsakingo už slap
tus komunistinio laikotarpio 
archyvus, kuriuos parlamentas 
nusprendė išviešinti, direkto-

goką kalbą, pasm erkdam as 
Lietuvos okupantus, pažy
mėdamas, jog amerikiečiai dar 
nežino, kad 400,000 lietuvių 
buvo ištremti iš savo krašto į 
Rusijos ir Sibiro koncentraci
jos stovyklas ir kad 1941 ir 
1949-1950 metais Lietuvos 
okupantai įvykdė m asines 
nekaltų žmonių deportacijas, ir 
tai “vykdė Sovietų teroristai- 
Sovietų žudikai” . Jis ameri
kiečiams priminė, kad jie atsi
mintų, “jog jau 30,000 lietuvių 
laisvės kovotojų yra žuvę par
tizaniniame kare prieš Sovietų 
Sąjungą”. Gerald Ford jau tada 
pasm erkė Ja lto je  1945 m. 
vasarį vykusius prez. Franklin 
D. Roosvelt, ministro pirmi
ninko Winston Churcill ir dik
tatoriaus Joseph Stalin susita
rimus pavergti Centro ir Rytų 
Europos valstybes. Ši jo kalba 
lietuvių genocido parodoje yra

rius lapkritį rastas negyvas ant 
savo stalo. Kulka paleista iš jo 
ginklo. Dėl valdžios delsimo 
paskelbti apie mirtį (...) pasi
girdo kaltinimų, jog ji nori nu
slėpti tiesą. Spalį nusižudė kiti 
du aukšto rango pareigūnai” , - 
primena savaitraštis ir pastebi, 
jog daug diskusijų kelia ir Ru
munijos slaptosios tarnybos 
veikla.

The Economist vertinimu, 
Rytų Europos politikai ir val
džios institucijos nesugeba 
neutralizuoti su praeitimi sie
jamų veikėjų įtakos. “Seni re
žimai Rytų Europoje nepradin
go vėliavų jūroje (...) 1989 
metais” , - konstatuoja savait
raštis. Jo teigimu, ir šiandien, 
naujos sistemos sąlygomis, 
dauguma sovietmečiu aukštas 
pareigas ėjusių pareigūnų turi 
didelę įtaką.

Kaip sektiną pavyzdį The 
Economist pateikia nedidelę 
Estijos slaptąją tarnybą, ku
rios pareigūnus apmokė bri
tai. “Taip pat yra taisyklė, kad 
politikai niekada negali būti 
sekami. Dėl jų  turi spręsti rin
kėjai” , - cituodamas neįvardy
to pareigūno mintis straipsnį 
baigia Didžiosios Britanijos 
savaitraštis. LG0TIC

visiems laikams įteikta JAV 
Kongreso archyvui ir ji ten bus 
saugoma visą laiką.

Verta dar priminti, kad lie
tuvių tautos genocido istorinė 
paroda, kurios iki šiol niekas 
daugiau nebesuruošė, yra labai 
gerai paruošta. Parodos ekspo
natai yra dabar Lietuvoje ir gal 
kada nors bus parodyti visuo
menei. Čikagoje Genocido 
parodos rengim o kom iteto 
pirmininku buvo Jonas Jasai
tis, nariai -  Jonas Bertašius, 
dail. Zenonas Kolba, meniškai 
apipavidalinęs eksponatus, 
Levas Prapuolenis, Juozas 
Skorubskas, Andrius Valėnas, 
dail. Adomas Varnas. Jiems 
padėjo Jozefina Daužvardienė 
ir skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas. Parodos leid inys 
išleistas 10,000 egzempliorių 
skaičiumi ir 1971 m. pakarto
tas dar 10,000 egz. VR

PREZIDENTAS
NESKAITYS SEIMO 

KOMITETO 
MEDŽIAGOS

V iln ius , gruodžio 27 d. 
(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus nusprendė neskaityti 
ir grąžina medžiagą, kurią Se
imo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetas surinko at
likdamas Valstybės saugumo 
departamento (VSD) veiklos 
tyrimą, nes ją  gavo per vėlai.

Prezidento atstovė spaudai 
Rita Grumadaitė tvirtina, kad 
prezidentas jau yra priėmęs 
sprendimą dėl VSD veiklos 
tyrimo išvadų ir nebėra pras
mės skaityti surinktos medžia
gos. “Prezidentas yra gavęs 
slaptą medžiagą, kurią sudaro 
1385 puslapiai - 22 bylos. Tose 
bylose yra posėdžių stenogra
mos ir diskusijos dėl komiteto 
priimtų išvadų. Prezidentas pa
prašė, kad ši medžiaga būtų 
grąžinta atgal.

Prezidento prašymas, kuris 
buvo pateiktas gruodžio 15 die
ną, buvo toks, kad jis pageida
vo gauti apibendrinančią fak
tinę medžiagą, kuria remiantis 
komitetas priėmė išvadas dėl 
VSD”, - Lietuvos radijui teigė 
R. Grumadaitė.

PREZIDENTUI 
NEGALI BŪTI TAIKOMI 

APRIBOJIMAI 
SUSIPAŽINTI 

SU VALSTYBĖS 
PASLAPTIMIS

V iln ius , gruodžio 20 d. 
Pastarosiom is dienom is ži- 
niasklaidoje pateikiami visuo
menę klaidinantys pranešimai 
apie Lietuvos Respublikos 
prezidento teisę susipažinti su 
valstybės paslaptį sudarančia ir 
kita valstybei svarbia infor
macija. Lietuvos Respublikos 
valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatymas nedraudžia valstybės 
institucijai savo in iciatyva 
teikti įslaptintą informaciją ki
tam paslapčių subjektui. Vals
tybės institucijos savo iniciaty
va teikia Lietuvos Respublikos 
prezidentui informaciją, kuri 
šių institucijų vadovų nuomo
ne yra svarbi valstybės vado
vui žinoti ir kuri jam padeda 
tinkamai vykdyti savo parei
gas. Ar valstybės institucijos 
turimą informaciją Lietuvos 
Respublikos prezidentui bū
tina žinoti, sprendžia infor
maciją saugančios įstaigos 
vadovas. (? -  red.).

Valstybės ir tarnybos pa
slapčių įstatymo 15 straipsnio 
2 dalis Respublikos preziden
tui pagal pareigas suteikia teisę 
susipažinti su įslaptinta infor
macija ir ja naudotis. Valstybės 
vadovui nėra taikomi jokie ap
ribojimai susipažinti su valsty
bės ar tarnybos paslaptį suda
rančia informacija.

Valstybės ir tarnybos pa
slapčių įstatymo 23 straipsnis 
būtų taikomas, jei su įslaptinta 
medžiaga norėtų susipažinti ne 
pats valstybės vadovas, bet pre
zidento institucijoje dirbantys 
pareigūnai. Tuomet raštišką 
prašymą, vadovaudamasis Įs
tatymo 23 straipsniu, turėtų pa
sirašyti įstaigos vadovas - Res
publikos prezidento kancelia
rijos kancleris. www.president.lt

Prezidento kanceliarija, kitą 
dieną po to, kai Seimas patvir
tino Seimo komiteto išvadas, iš 
jo paprašė slaptos medžiagos, 
tačiau ją Seimo komitetas per
duoti atsisakė, nes negavo iš 
kanceliarijos rašytinio prašy
mo.

Savo ruožtu kanceliarija 
tvirtino, kad tokio prašymo 
įstatymai nereikalauja.

VSD vadovas Arvydas Po
cius praėjusią savaitę įteikė V. 
Adamkui atsistatydinimo pa
reiškimą.

Saugumo veiklą nagrinėjęs 
Seimo komitetas skelbia nu
statęs rimtų trūkumų departa
mente, dėl kurių atsakingas jo 
direktorius ir visa vadovybė.

Iš tyrimo metu sukauptos 
informacijos komitetas darė 
prielaidą, kad vienos ar kitos 
interesų grupės gali daryti įtaką 
kai kurių VSD pareigūnų veiks
mams.

http://www.president.lt
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LAISVĖS SIEKIS
Dr. Antanas Karoblis

III.
Stasys Mikalajūnas baigė 

Kauno kunigų seminariją ir 
sėkmingai darbavosi Marijam
polės, vėliau Lazdijų parapijo
se.

Rom as R ukšėnas baigė 
Kauno politechnikos institutą. 
Dirbo inžinieriumi bei vadovu 
Palangos miesto statybinėse 
organizacijose.

Valentinas Dragašius baigė 
Kauno politechnikos instituto 
Statybos fakultetą. Dirbo in
žinieriumi ir darbų vykdytoju 
Klaipėdos miesto statybos -  
remonto baruose.

Imantas Kazakevičius, bai
gęs pedagoginį institutą, dirbo 
mokytoju, vėliau direktoriumi 
Nemunėlio -  Radviliškio vidu
rinėje mokykloje.

Romualdas Katkevičius, 
pradėjęs studijuoti Lietuvos 
veterinarijos akademijoje, buvo 
pašalintas dėl atimtos teisės 
gyventi Kauno mieste. Praėjus 
metams, kaip gerą sportininką 
akadem ijos adm inistracijai 
kažkuriuo tai būdu pavyko su
sigrąžinti. Baigęs mokslus dir
bo žemės ūkio organizacijose 
Radviliškio, vėliau Anykščių 
rajonuose.

Romualdas Keturakis dirbo 
inžinieriumi, o vėliau vadovu 
statybinėse organizacijose Kau
no mieste.

Ignas Levinskas dirbo vado
vaujantį darbą kelių statybos ir 
priežiūros valdyboje, Pakruo
jyj e .

Stasys Naglis, grįžęs iš la
gerio, darbavosi visuomeninio 
maitinimo aptarnavimo sferoje, 
Panevėžyje.

Išsipildė Joniškėlio rajono 
KGB viršininko A.Sokolovo 
grasinimas: "...jei mums ne
dirbsi, uodegą turėsi visą gy
venim ą...". Nepriėmė į Vil
niaus universitetą. Išmetė iš 
Vilniaus pedagoginio instituto. 
Vėliau, aukštąjį mokslą baigiau 
tik neakivaizdžiai. Buvau du 
kart pašalintas iš darbo mokyk
lose. Neleista užimti aukštesnių 
pareigų Kauno politechnikos 
institute. Neleista išvykti į už
sienį, net ir į mokslines konfe
rencijas tada taip vadinamose 
liaudies demokratinėse šalyse 
Bulgarijoje, Lenkijoje. Buvau 
nustebintas, kad minėta "uode
ga", praėjus dešimt metų po 
nepriklausomybės atstatymo, 
darė neigiamą įtaką mano kar
jerai Lietuvos socialdemokratų 
partijoje po susijungimo su 
LDDP. Todėl iš jos nedelsiant 
išstojau.

Nors pasipriešinimas prieš 
okupantus su ginklu buvo para
lyžuotas šeštojo dešimtmečio 
pradžioje, tačiau vėlesniu laiko
tarpiu iki pat Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo jis pa

sireikšdavo įvairiomis formo
mis. Tos išraiškos: tautinių vė
liavų iškėlimas, proklamacijos, 
pogrindinės spaudos leidiniai, 
uždraustos literatūros platini
mas, švenčių minėjimai, po
grindinės organizacijos, susi
būrimai, deklaracijos ir kiti 
veiksmai dauguma atvejų rep
resinių okupacinės valdžios da
rinių buvo išaiškinami, o jų  
vykdytojai žiauriai baudžiami. 
Sodinami į kalėjimus, tremia
mi, pripažįstami bepročiais ir 
uždaromi į psichiatrines gydy
mo įstaigas, šalinami iš mokyk
lų, pareigų, neleidžiama išvykti 
į užsienį ir kitaip jų gyvenimas 
buvo žlugdomas.

Kaip vertinti tokias tuomet 
vykusias prieš okupacinę val
džią pasipriešinimo akcijas bei 
iššūkius? Ar vertėjo priešintis, 
rizikuoti ir sugadinti savo gy
venimą, sužlugdyti jo  ateitį?

Gal reikėjo paklausyti ger
biamo ir mylimo mokytojo pa
tarimų -  siekti išsilavinimo ir 
tik tada įsijungti į aktyvią kovą 
už laisvę. O gal prisitaikyti prie 
esamos santvarkos ir plaukti 
pasroviui. Pasirinkti ramią gy
venimo sritį ir rūpintis šeima, 
valdžios leidžiamų asmeninių 
interesų įgyvendinimu. Arba 
stoti į komjaunimą, komunistų 
partiją ir siekti karjeros. Tada 
nebūdami kompartijos nariais 
negalėjo užimti aukštesnių pa
reigų bet kurioje darbo srityje, 
o juo labiau valdžios struktū
rose.

Net ir dabar, praėjus dešim
tims metų ir atgavus nepriklau
somybę, visa tai sunku įvertin
ti.

Neginčijama tiesa yra tai, 
kad esant tautai visiško prisi
taikymo būvyje, niekas laisvės 
nebūtų atnešęs. Nebūtų ir Kovo 
11-osios.

Reikėjo proveržių, iššūkių 
žmonių sąmonei, mąstysenai, 
Tėvynės meilei, laisvės siekiui 
sužadinti.

Kiekvienas toks iššūkis, 
k iekvienas pasip riešin im o 
veiksmas stiprino Tautos iš
silaisvinimo iš okupantų sie
kio užtaisą, kuris labai sėk
mingai suveikė 1988 - 1991 
metais.

Taigi, bendruoju požiūriu, 
pasipriešinimo kova buvo rei
kalinga ir prasminga. Ji pa
reikalavo aukų. Tautoje rasda
vosi ryžtingų ir drąsių vyrų ir 
moterų, kurie aukojosi. Auko
josi sužlugdydami savo toli
mesnį gyvenimą arba iš vis jį 
prarasdami.

Laisvės ir nepriklausomy
bės siekis labai stiprus buvo ir 
tuometinėje jaunimo kartoje. 
Taip pat ir Joniškėlyje.

Pabaiga

Jos Didenybė Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Siaurės Airijos Karalystės karalienė Elžbieta II, Lie
tuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Vilniaus universitete. www.president.lt
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KARALIENĖ ELŽBIETA II DĖKOJA PREZIDENTUI IR VISIEMS 
LIETUVOS ŽMONĖMS

V iln ius , gruodžio 20 d. 
(ELTA). Prezidentui Valdui 
Adamkui adresuotame laiške 
Jungtinės Karalystės karalienė 
Elžbieta II dėkoja už įspūdingą 
vizitą Lietuvoje.

Jungtinės Karalystės mo- 
narchė savo ir princo Filipo 
vardu dėkoja prezidentui V. 
A dam kui ir pon iai A lm ai 
Adamkienei už labai malonų 
pirmąjį britų karališkosios po
ros vizitą Lietuvoje.

“Visi, su kuriais susitiko
me, mus nuoširdžiai priėmė. 
Mums buvo labai malonu, kad 
turėjome galimybę tiek daug 
pamatyti ir per tokį neilgą viz-

K. PRUNSKIENĖS VIZITAI Į RUSIJĄ

Vilnius, gruodžio 22 d. Že
mės ūkio ministrė Kazimira 
Prunskienė, neinformavusi Už
sienio reikalų ministerijos, vie
šėjo Maskvoje, kur Lietuvos 
vardu dalijo dosnius pažadus. 
Šią savaitę Briuselyje viešėjusi 
K.Prunskienė tiesiai iš ten vyko 
į Maskvą, kur susitiko su Rusi
jos kolega. Apie šią užsienio ke
lionę m inistrė neinformavo 
URM, nors Vyriausybės nuta
rimas tai numato. URM buvo 
tik gavusi prašymą tarpininkau
ti dėl vizos ministrei, tačiau nie
ko nežinojo nei apie susitiki
mus, nei apie pokalbio temas.

Apie m inistrės kelionę į 
Maskvą nepranešė ir ministe
rijos Spaudos tarnyba, nors apie 
kelionę į Briuselyje buvo pa
skelbta ŽŪM tinklapyje ir Vy
riausybės įvykių anonse.

Tai, kad Maskvoje susitiko 
Lietuvos ir Rusijos žemės ūkio 
m inistrai, paskelbė Rusijos 
naujienų agentūra "Interfax". 
Susitikime ministrė užtikrino, 
kad Lietuva remia Rusijos siekį 
gabenti gyvus gyvulius per Eu
ropos Sąjungos teritoriją, nors 
tai jau būtų laikoma Karaliau
čiaus tranzito išimtimi.

Lietuva paprastai vengia

itą sutikti tiek daug žmonių” , 
- rašoma Elžbietos II laiške.

Jungtinės Karalystės kara
lienė savo laiške prezidentui V. 
Adamkui pažymi, kad Lietu
va ir Didžioji Britanija sėk
mingai bendradarbiauja įvai
riose veiklos srityse, ir žada 
stebėti šio dvišalio bendradar
biavimo pažangą.

“Linkime Jums kuo geriau
sios kloties ir dėkojame vi
siem s, kurie prisidėjo  prie 
mūsų valstybinio vizito pa
rengimo”, - rašo Elžbieta II.

Jungtinės Didžiosios Bri
tanijos ir Šiaurės Airijos Ka
ralystės karalienė Elžbieta II ir

daryti panašias išimtis, nes to
kie sprendimai gali būti daromi 
tik bendru ES sutarimu. Gyvų 
gyvulių iš Rusijos tranzitas yra 
draudžiamas dėl itin prastos 
veterinarinės kontrolės. Beje, 
pati Rusija tuo pagrindu užblo
kavo Lenkijos mėsos importą. 
"Ministrės pažadai - puiki Ka
lėdų senelio dovana", - džiū
gavo Lietuvos vardu dalijamus 
ministrės pažadus girdėję Rusi
jos atstovai. Lietuvos pareigū
nai stebisi, kad už vienašales 
nuolaidas nieko neprašoma iš 
Rusijos partnerių.

Pagal Vyriausybės regla
mentą dėl ES reikalų koordi
navimo, nutarus su šalimi tar
tis dėl išimčių, galutiniai spren
dimai turi būti priimami nacio
naliniu - vyriausybiniu, o ne 
m inisterijų lygiu. Todėl K. 
Prunskienė galėjo viršyti savo 
įgaliojimus, pažadėjusi Lietu
vos paramą Rusijos norui gauti

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

Edinburgo hercogas su valsty
biniu vizitu Lietuvoje lankėsi 
2006 m. spalio 16-18 dieno
mis.

Britų monarchė susitiko su 
aukščiausiais Lietuvos pa
re igūnais , bendravo  su ją  
sveikinusiais Lietuvos žmonė
mis Rotušės aikštėje, akade
mine bendruomene Vilniaus 
universitete, pagerbė laisvės 
gynėjų atminimą Antakalnio 
kapinėse.

Pirmą kartą Vilniuje viešė
jusi Jos Didenybė Seime susi
pažino su Lietuvos parlamen
tarizm o istorija, Seimo tri
būnoje sakė kalbą.

tranzito išimtį. Žurnalistams 
kol kas nepavyko susisiekti nei 
su pačia ministre, nei su jos at
stovu spaudai. Tai jau ne pir
mas kartas, kai ji  patenka į 
kontroversijas dėl kelionių.

Kaip 2005 m. liepą sakė 
Seimo Užsienio reikalų komite
to narys Audronius Ažubalis, 
"turima informacija rodo, kad 
žemės ūkio ministrė ne vieną 
kartą pažeidė įstatymus, vykda
ma į užsienio keliones. Yra ke
lionių, pagal mūsų turimą infor
maciją, apie kurias nežino nei 
premjeras, nei Vyriausybės na
riai", - tuomet kalbėjo A.Ažu- 
balis. Jo teigimu, viena tokių 
nederintų kelionių įvyko 2004- 
ųjų gruodį, kai, Seimui jau 
patvirtinus Algirdo Brazausko 
Vyriausybę, K.Prunskienė lan
kėsi Maskvoje. 2005 m. ji su
kėlė skandalą, kai, nepaisy
dama prez. Valdo Adamkaus ir 
URM rekomendacijų išvyko į 
Karaliaučiaus 750-ųjų įkūrimo 
metinių minėjimą. LGĮTIC

http://www.president.lt
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Kauno Karo muziejaus sodelyje prie atstatyto Nežinomo kareivio kapo dega ugnis, kurią saugoja 
Lietuvių patriotų biustai. 1934.11.23 čia buvo palaidotas Nežinomas kareivis. 1950 m. rusai komu
nistai, su kai kurių “mūsų tautiečių” pagalba, paminklą nugriovė. Leono Milčiaus nuotr.

MANO TĖVIŠKĖLĖS SODYBĖLĖ
Jonas Martinaitis (1898-1947)

IV.
Aš irgi ant pilvo atsiguliau, 

kaip jie pasirėmiau pasmakrę 
ant miltuotų rankų ir ramiai 
klausiausi jų  kalbų. Žinoma, 
nieko nesuprasdamas. Labai 
gailėjausi, kad neturiu tokios 
riestos pypkės su briedžio gal
va, tokios kūlelės su taboka -  o 
tai nebeliktų tarp manęs ir jų 
jokio skirtumo! Kai nebūdavo 
vėjo ir malūnas it koks tinginys 
stovėjo išskėtęs keturias rankas, 
aš laipiodavau į mūsų gana 
aukštoką kiaulgrūšnę, norėda
mas pasigrožėti puikiais erdvės 
toliais. Tanki lapija ir šakos 
trukdė mano žvilgsniui, bet šį 
tą bei tą pro tarpelį pamatęs iš 
aukšto, nors kiek atgaivindavau 
vaizduotę, kuriai malūno lange
lis buvo paskatinęs ieškoti gra
žesnių vaizdų, negu mano že- 
maūgiškas akiratis leisdavo 
matyti, bėginėjant žeme.

Tai tokia žavi ir graži buvo 
mano tėviškės artimiausioji 
aplinka, kurioje teko man suki
nėtis pirmaisiais vaikystės me
tais. Nieko panašaus ten dabar 
nebeliko. Nugriuvo ir tas dre
bantis malūnas, nugriovė ir tą 
milžinišką magaziną su bado 
grūdais, neliko nė jų  pamatų -  
auga ir bujoja dabar ten vien
kiemių javai. Seniai jau nebe
liko ir mano gimtinės pirkelės 
-  išsidraikė kaimas į vienkie
mius, viską nugriovė, sodus ir 
medžius iškirto ir jis dabar iš 
tolo nebeatrodo kaip kokia 
gaivinanti oazė, apsupta pla
čiųjų laukų, o jo  vietoje rymo 
tik keletas naujoviškai per
statytų sodybų. Pilni tokių so
dybų ir didieji laukai -  jie da
bar primena praskiestą miestelį.

Šioje knygoje aš aprašysiu 
savo auksinę vaikystę anose 
prabėgusiose senoviškose apy- 
stovėse. Tegu dabartiniai ir 
būsimieji mano gimtojo kaimo

kaimynų ir bičiulių vaikai su
sibūrę pasiskaito apie nesigrąži- 
namus anuos auksinės ja u 
nystės laikus ir nors savo vaiz
duotėje teatkuria savo senelių 
tikrąjį kaimo vaizdą, ir tegu 
palygina, ar gali būti dar gra
žesnė vaikystė ir kada žmonės 
gražiau gyveno: ar šiandien, ar 
tuomet. Man tai tikrai rodosi, 
kad dabar niekas taip gražiai 
nebegali praleist savo vaikystės 
dienų, nes nebėra nė tokių vėjo 
malūnų, laukų, pievų, kaip tada 
buvo.

Man tie laikai virto gražiau
sia pasaka ir nors teko matyti 
vargų, bet dabar tie pergyventi 
vargai vargeliai nė kiek nebe- 
temdo auksinių vaikystės vaiz
dų, o kartais net rodosi, kad 
tamsesni plėmai tuos vaizdus 
dar labiau išryškina. Jei ne tie 
vaikystės vargai, vargu ar aš 
būčiau ištvėręs tas visas nelai
mes, kurios mane užgulė per 
didįjį karą. Vaikystėje užsi
grūdinęs aš gana lengvai iš
laikiau visus gyvenimo bandy
mus, o daug mano vienmečių 
lepūnėlių, mamos vaikų, pa
sirodė visiškai neatsparūs ir 
žuvo gyvenimo audrose. Man 
dabar vienodai brangios nekal
tos vaikystės dienos su jų visais 
džiaugsmais ir su vargeliais, jų 
prisiminimai vienodai gaivina 
širdį ir, atkuriant praėjusių die
nų vaizdus, man darosi kažkaip 
gera širdyje. Atgimsta kaip gyvi 
seniai jau išnykę brangūs vaiz
dai, visi artimieji, kurių jau se
niai nebėra šioje žemėje, ryškiai 
atsistoja prieš mano akis ir aš 
net girdžiu jų malonius ir švel
nius žodžius, m atau gerus 
žvilgsnius ir save patį, bet tokį 
mažytį vaikelį, apie tuos šir
džiai brangius žmones besi
sukinėjantį, rimtą suaugusį vyrą 
bevaidinantį. Pabaiga

PASAULIO LIETUVIAI 
-  NUOTRAUKOSE
Tautinių mažumų ir išeivi

jos departamentas (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės surengė fotografijų kon
kursą “Lietuviai pasaulyje”.

Išeivijos lietuviai užfiksavo 
įdomiausias tautiečių gyveni
mo užsienyje akimirkas, atspin
dinčias, jų  nuomone, prasmin
giausius kasdienybės, švenčių, 
tarpusavio bendravimo m o
mentus. Pasak TMID Užsienio 
lietuvių skyriaus Migracijos 
politikos ir informacijos posk
yrio vedėjo Giedriaus Šniuko, 
daugiau nei 20 užsienio šalių 
gyvenantys tautiečiai nuo 2006 
m. birželio 1 d. iki spalio 1 d. 
atsiuntė 800 nuotraukų. Jas 
įvertino profesionali komisija, 
kurią sudarė Lietuvos fotome
nininkų sąjungos ir Lietuvos 
spaudos fotografų klubo na
riai.

Gražiausios ir meniškiau
sios konkurso nuotraukos patal
pintos 2007 metų kalendoriuje 
“Lietuviai pasaulyje”. LGĮTIC

Mieli Tautiečiai ir Geradariai,
Nuo 1915 m. Amerikos Lietuvių Taryba apjungia išeivijos organizacijas (dabar 17) vienin

gam darbui remti Lietuvos ir lietuvių teises. Sėkmingai rėmėme ne tik Lietuvos valstybingumo 
atkūrimą bet Lietuvos pilnateisę narystę į NATO bei Europos Sąjungoje. Jūsų pritarimo ir aukų 
dėka šie lūkesčiai tapo tikrove. Prašome Jūsų paramos, kad ALT’as galėtų ir toliau efektingai 
tęsti mums taip svarbią veiklą.• Washingtone įamžinkime komunizmo aukas ALT’as jau seniai siekia, kad JAV sostinėje 
būtų pastatytas paminklas įamžinti 100 milijonų komunizmo aukų. Šiandieną galima pranešti, kad 
ALT’o ir kitų Pabaltijo organizacijų pastangų dėka paminklas jau 2007 metais bus atidengtas.• Akademiniuose sluoksniuose -  Lietuvos interesai ALT’o pagrindine veikla -  teisingos 
informacijos skleidimas. Viena iš dabartinių užduočių -  teisingos Karaliaučiaus krašto istorijos 
ir jos dabartinės teisinės būklės objektyvus pristatymas tarptautiniu mastu. ALT’as drauge su 
Illinois universiteto Lituanistikos katedra suruošė paskaitų ciklą. Šį klausimą pristatė dr. Darius 
Furmonavičius iš Anglijos Bradford universiteto. ALT’as ir toliau sieks, kad šis klausimas išliktų 
gyvas visuomeniniame politiniame lygmeny.• Informacija ir viešosios nuomones formacija ALT’o pastangomis Lietuvos reikalai yra 
pristatomi plačiajai visuomenei spaudos puslapiuose, pvz. Londono Financial Times, Chicago 
Tribune, Washington Times, Chicago Sun-Times ir kituose laikraščiuose.• Jungtine veikla -  našus darbai jau penkis dešimtmečius veikia ALT’o įkurtas ir išlaikomas 
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių Komitetas (JBANC) Washingtone. Šis ALT’o biuras šiandieną 
yra tapęs pagrindinis visuomenės išlaikomas informacijos šaltinis ir mūsų siekių gynėjas Wa
shingtone. Išlaikykim jį!

Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą ir pasitikėjimą. Saulius V. Kuprys
Pirmininkas

y
Mieli Lietuvos žmonės,
Brangūs tautiečiai užsienyje,

Nuoširdžiai sveikinu Jus su Šv. Kalėdomis.
Kristaus gimimo šventė pakilėja mus nuo darbais ir

rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių, 
kurios yra prasmingo gyvenimo šaltinis, darnių šeimų, 
p ilietinės visuom enės ir stiprios valstybės gyvavim o 
pamatas.

Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artumą, 
dalydamiesi su jais dvasios šiluma. Gerumu nebijokime 
pasidalyti ir su šalia esančiais vienišais, sergančiais ar kitaip 
vargstančiais žmonėmis, laukian-čiais gero žodžio, paguodos 
ir pagalbos. Kiekvienuose namuose tebus daugiau jaukumo 
ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Betliejaus 
Žvaigždė tenušvies mūsų Tėvynės kelią, tesustiprins ryžtą 
kurti Lietuvą, kurioje viešpatautų teisingumas, artimo meilė 
ir vienybė.

Viltingai žvelkime į ateinančius metus, visiems jie tebūnie 
sėkmingesni.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

GEDIMINAS KIRKILAS
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

Vilnius, 2006 m. gruodis

Brangus lietuviai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga. Linkiu Jums pakilios šventinės nuotaikos ir gerovės 
Jūsų šeimoms bei artimiesiems. Tegul Jus aplankęs Šventų 
Kalėdų džiaugsmas pasilieka su Jumis ištisus metus.

Linkiu, kad ir gyvendami toli nuo Tėvynės Lietuvos 
nepam irštum e savo šaknų, savo kalbos ir kultūros, 
išliktume savo Tėvynės patriotais bei susitelkę ir toliau 
garsintume Lietuvos vardą pasaulyje.

Visokeriopos Jums sėkmės ateinančiais 2007 metais!

Nuoširdžiai Jūsų,
Arvydas Daunoravicius 

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Čikagoje
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

V

- Z  Žiemos šarmoj sustokim
pagalvoti

u /  kas nuveikta, ko siekta,
kaip gyventa...

f O kaip surasti tą 
----------  gražiausią žodi

J • • \s  •  •  \s  • v  • v  J •artėjančiai žmogaus ir žemes šventei.

Gyvenimas yra gražus, todėl prasmingai ir 
tauriai nugyvenkime kiekvieną mums 

dovanotą akimirką, saugodami ir 
mylėdami savo artimą, ištiesdami 

pagalbos ranką kaimynui ir draugui, 
brangindami Tėvynę Lietuvą.

Lietuvių fondas nuoširdžiai 
sveikina

Jus visus, mielieji, 
su šv. Kalėdom! 

Linkime ramybės Jūsų 
namams!

Su šventėm!

LR ambasada JAV praneša

STUDIJA APIE LIETUVOS ENERGETINĮ SAUGUMĄ

Washingtone "Hudson In
stitute" patalpose gruodžio 18 
dieną Jungtinių Amerikos Vals
tijų politinei, ekonominei, aka
deminei ir diplomatinei ben
druomenei pristatyta studija 
"Lietuvos energetinis saugu
mas: iššūkiai ir pasirinkimai". 
Šią studiją, nagrinėjančią pa
grindines Lietuvos energetinio 
saugumo užtikrinimo kryptis, 
tokias kaip elektros energijos 
jungtis su Vakaru Europa, nau
jos atominės elektrinės statybos 
galimybes, parengė "Hudson 
Institute" ir Lietuvos strateginių 
studijų centras.

Pristatyme dalyvavo ir savo 
požiūrius apie energetinį sau
gumą susirinkusiems išsakė 
"Hudson Institute" Eurazijos 
programų direktorė Zeyno Ba
ran, LR laikinoji reikalų pa
tikėtinė Kornelija Jurgaitienė, 
Lenkijos ambasados antrasis 
sekretorius Marcin Piotrowski, 
Suomijos ambasadoriaus pa
vaduotojas M atti Anttonen, 
Vokietijos ambasados patarėjas 
Thomas Eckert, buvęs JAV 
am basadorius L ietuvoje ir 
Tarptautinių strateginių studijų 
centro analitikas Keith Smith.

Laikinoji reikalų patikėtinė 
Kornelija Jurgaitienė, komen
tuodama energetinio saugumo 
studiją sakė, kad "nepaisant to 
fakto, jog esame politiškai su
stiprėję, mes ir toliau, beveik 
visiškai priklausydam i nuo 
Rusijos energetinių išteklių 
importo, išliekame pažeidžiami

ekonomiškai."
Lietuvos energetinį sau

gumą studija rekomenduoja 
užtikrinti trimis lygiais: Euro
pos Sajungos, regioniu bei na
cionaliniu. Lietuvos diplomatė 
pasiūlė šias rekomendacijas 
papildyti dar vienu -  transat
lantiniu lygmeniu. K.Jurgai- 
tienė susirinkusiems priminė 
apie Rygos viršunių išvakarėse 
skambėjusias JAV Senatoriaus 
R ichard Lugar m intis, kad 
NATO sąjunga turi būti pasi
ruošusi reaguoti į naujas ener
getinės politikos realijas ir 
užkirsti kelią energetikos kaip 
užsienio politikos poveikio 
priemonės naudojimui prieš 
šalis nares.

C H IC A G O , IL

Arvydas Daunoravicius,
Lietuvos Respublikos generali
nis konsulas Čikagoje, mirus 
žym iam  Am erikos lietuvių 
visuomenės veikėjui -  vienam 
iš Lietuvių fondo steigėjų, bu
vusiam  Am erikos L ietuvių 
Tarybos p irm ininkui -  dr. 
Jonui Valaičiui nuoširdžiai 
užjaučia a.a. dr. Jono Valaičio 
artimuosius, gimines, draugus 
bei bendražygius ir liūdi kartu 
su jais.

Dr. Jonas Adomavičius,
prieš savaitę paminėjęs savo 
95-ąjį gimtadienį, mirė gruo
džio 20 d. vakare. Velionis 
pageidavo, kad po jo mirties 
nebūtų rengiamas bet koks 
viešas atsisveikinimas. Jis sakė, 
kad jo  pelenai testamento vyk
dytojo būtų nuvežti į Lietuvą ir 
palaidoti šalia jo motinos kapo. 
Daktaras -  vienas žymiausių 
užsienio lietuvių, visą savo 
turiningą gyvenimą skyrė tik 
kitų gerovei ir Lietuvos para
mai. Šv. Mišios už a.a. dr. Joną 
Adomavičių bus aukojamos 
sausio 6 d., šeštadienį, 11 val. 
ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marquette Park, 
Čikagoje.

Amerikos lietuvių tarybos
Čikagos skyrius rengia Sausio 
13-osios -  Lietuvos laisvės 
kovų atminimą ir pagerbimą 
sausio 14 dieną Jaunimo cent
re. 10:30 val. ryto bus šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
ir po pamaldų Auk pagerbimas 
Čiurlionio galerijoje. Kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Čiurlionio galerijoje sau
sio 12 d. įvyks iškeliavusio Am
žinybėn fotomenininko iš Lie
tuvos Juozo Kazlausko paroda 
“Ilga kelionė į Laisvę”, skirta 
Sausio 13-osios aukoms prisi
minti. Parodos atidarymas 7:30 
val. vak. Dalyvaus ir velionio 
našlė Dalia Kazlauskienė.

Poeto B ernardo B raz
džionio šimtojo gimtadienio 
paminėjimą rengia radijo “Mar
gutis II” vasario 4 d. Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte, 
IL.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

nuoširdžiai sveikina visus 
korporantus-es bei jų  šeimas

Sv. Kalėdą ir Naujųjų Metų proga.
Linkime geros sveikatos ir asmeninės laimės 
jūsų gyvenime.

Vivat, crescat, jloreat Korp! 
Neo-Lithuania!

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

Eduardas Modestas 
Daiva Meilienė 
Algis Augaitis 
Vita Girdvainienė 
Vaclovas Mažeika

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

Gražina ir Vytautas Kamantai rašo, kad Kūčių vakarą ir šv. Kalėdų 
dieną buvo kartu su mumis savo mintyse ir širdyse. “Džiaugsmin
gai švęsime Jėzaus gimimą ir Jo atneštą meilę artimui, dėkodami 
gimusiam Dievo Sūnui už mūsų šeimas, gimines, draugus, ben
dradarbius”. Visiems linki sveikų ir laimingų naujųjų 2007 metų.

Vasario 16-osios šventė 
Čikagoje rengiama vasario 11 
d., sekmadienį, Marijos mo
kyklos salėje. Visus iš anksto 
prašome rengtis dalyvauti pa
gerbime mūsų tautos nepriklau
somybės minėjim e. Rengia 
Amerikos lietuvų taryba.

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Čikagos skyrius ruo
šia Kovo 11-osios minėjimą tą 
pačią dieną, kaip buvo paskelb
ta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas Vilniuje. Iškilmin
goji šventė vyks 3 val. po pietų, 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje, Čikagoje. Daugiau infor
m acijos telefonu 708-499
2172.

GRAŽUS
PRIEŠKALĖDINIS

SUSITIKIMAS
Š. m. gruodžio 12 d. Ameri

kos lietuvių Tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius suruošė gražų 
narių ir svečių susitikimą Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus salėje, 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikagoje. Dalyvavo beveik 
šimtinė asmenų.

Prieš pradedant bendrą Kū
čių vakarienę, žodį tarė Matil
da Marcinkienė, Čikagos sky
riaus pirmininkė. Dėkojo vi
siems už gausų dalyvavimą, 
plačiau papasakojo apie tradi
cinę Kūčių vakaro reikšmę, ku
rią tęsiame gyvendami ir išei
vijoje. Linkėjo gražiai praleis
ti, laimingai sulaukti Šventų 
Kalėdų švenčių ir Naujų 2007 
metų. Po to pakvietė kun. A. 
Gražulį, SJ sukalbėti Kūčių va
karo maldą, kuri buvo labai 
prasminga ir jautri. Ypatingai 
jos paskutinio sakinio žodžiai: 
“Dieve, duok mums malonės 
įvykdyti tuos gerus mūsų pa
siryžimus, norus, kuriuose, Ta
vo įkvėpti, padarėme per šią va
karienę”. Visi paėmė plotkeles 
ir jas dalinosi su kitais, linkė
dami gėrio, taikos ir ramybės. 
Tuoj pat iš karto pasigirdo su
tartinas kalėdinių giesmių gie
dojimas, pritariant Jūratei Luk- 
minienei prie piano. (J. Luk- 
minienė yra Palaiminto Jurgio 
Matulaičio Lietuvių katalikų 
misijos choro vadovė Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte). Žino
ma, dar gerą toną davė ir kun.

C L E V E L A N D ,  OH

Clevelando advokatas Al- 
m is Stem pužis pask irtas  
W ickliffe  m iesto  tarybos 
Policijos prokuroru. A. Stem- 
pužis buvęs policijos ekzeku- 
tyvas, šiuo metu kaip advoka
tas dirba Algio Širvaičio ir 
Associates teisininkų firmoje. 
Jis yra baigęs teisę Cleveland 
M arshall C ollege o f Law, 
priklauso Cleveland Bar Asso
ciation, International Associa
tion of chief of police, Lake 
county Bar Association, Ame
rican Immigration Lawyers 
A ssocia tion  and C rim inal 
Justice Advisory Committee. 
Šiuo metu yra Konstitucines 
teisės profesorius-asistentas, 
dėsto kriminalinę teisę Tiffin 
universitete.

L A IŠ K A S

Gerb. “Dirvos” 
redaktoriau!

Šventų Ka
lėdų  proga 
sveikinu Jus ir 
link iu  “D ir

vos” redakc ija i sėkm ės 
išlaikyti lietuvišką spaudos 
žodį išeivijos tarpe taip kaip lig 
šiol.

Laim ingų Naujųjų 2007 
metų LIETUVAI jau žengiant
į 17-sius LAISVĖS METUS.

Jūsų “Dirvos” skaitytojas 
Kazys Bendoraitis

Schwetzingen, Vokietija

J. Kelpšas. Nuotaika visų daly
vių buvo labai gera ir šventiška. 
Nuoširdus visų bendradarbiavi
mas buvo kaip viena didelė 
šeima.

Padėka priklauso rengė
jams, valdybai, kurią sudaro 
Zuzana Juškevičienė, Agutė 
Tiškuvienė, Irena Dirdienė, Jū
ratė Variakojienė ir veikli pir
mininkė Matilda Marcinkienė. 
Ta proga gera paminėti, kad 
valdybai nuoširdžiai talkina, 
padeda darbuose -  Petras Dir- 
da ir inž. Jonas Variakojis.

St. Dž.

P.S. Šie švenčių sveikinim ai 
buvo gauti tada, kai paskutinė pra
ėjusių metų laida jau buvo paruošta 
spausdinimui!
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Vilniuje atidengtas paminklas 96 žuvusiems lietuviams Afgani
stano kare 1979-1989 metais. Žuvusieji buvo sovietų slepiami, 
artimieji negalėjo atsisveikinti, laidojimo vietos nežinomos

LIETUVOS APDOVANOJIMAS 
2002 METAIS BUVO ĮTEIKTAS 

RUSIJOS ŽVALGYBININKUI
2002-aisiais prezidentas 

Valdas Adamkus Rusijos pilie
tį Vladimir Jakunin apdovano
jo Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Gedimino ordino Koman
doro kryžiumi. Užsienio spau
da skelbia, kad V. Jakunin yra 
KGB žvalgybos generolas ma
joras, pranešė LTV naujienų 
tarnyba.

Lietuvoje šis Rusijos poli
tikas žinomas nuo 2000-ųjų, 
kai Rusijos ir Lietuvos vy
riausybės, siekdamos sulygin
ti dviejų uostų -  Klaipėdos ir 
K araliaučiaus -  galim ybes 
aprūpinti geležinkelio krovi
niais, pasirašė vadinam ąją 
"2K" sutartį.

Prieš kelerius metus jis buvo 
paskirtas naujai steigiamos 
Rusijos geležinkelio kompani
jos vadovu. Savo sąsajų su V. 
Jakunin neneigia ir "Dujote- 
kanos" prezidentas Rimandas 
Stonys. V. Jakunin, pasak Prezi
dentūros atstovų, tuo metu bu
vo įvertintas už indėlį plėtojant 
dvišalius Lietuvos ir Rusijos 
santykius. "Jeigu tai yra užsie
nio valstybės pilietis, logiška 
manyti, kad tai yra užsienio 
politikos grupės rekomendaci
ja", -  teigė Prezidentūros Or
dinų reikalų skyriaus vedėja 
Zita Andrijonienė. Tuo metu 
Prezidento užsienio saugumo 
politikos grupei vadovavo Al
binas Januška.

Prezidentas V. Adamkus 
taip pat yra įvertintas Rusijos 
nacionalinės šlovės centro ap
dovanojimu "Už civilizacijų 
dialogą".

Tuo metu LNK žinios pra
nešė, kad Valstybės saugumo 
departamentas V. Jakunin do
mėjosi dėl ryšių su KGB ir ban
dymų dalyvauti projekte "2K". 
Dalyvauti šiame projekte V. 
Jakunin esą bandė per "Dujote-

kanos" prezidentą R. Stonį, 
kuriam palankumą rodė tuome
tis prezidento  patarėjas A. 
Januška. LNK teigimu, R. Sto
nys neslepia pažįstąs V. Jaku- 
nin. Televizijos žiniomis, su juo 
siejama bendrovė "Mežduna- 
rodnaja transportnaja kampani
ja" figūravo 2003 m. Saugumo 
karininko Vytauto Pociūno pa
rengtoje pažymoje apie projek
tą 2K. KGB karininkų įkurta 
kompanija bandė perimti tran
zitą per Baltijos šalis. Dėl šios 
pažymos V. Pociūnas esą ir 
pakliuvo į tuomečių užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnų 
A. Januškos ir Dariaus Jur
gelevičiaus nemalonę. Pasak 
televizijos, šie šalies vado
vams bandė įrodinėti, kad 
pažyma yra klaidinga, o V. 
Pociūnas imtas stumti iš VSD.

Kilus triukšmui, vietoj ru
sų bendrovės atsirado kita 
įmonė -  "Medial trans", val
doma R. Stonio. Si bendrovė 
taip pat siekė perimti tranzitą 
į Karaliaučiaus uostą, tačiau 
tai įgyvendinti esą įmanoma 
tik  su d a b a rtin io  R usijos 
geležinkelių vadovo V. Jaku- 
nin palaiminimu.

LNK pranešė, kad Italijos 
spauda V. Jakunin, oficialiai 
dirbusį Jungtinių Tautų ko
mitete, paskelbė KGB žvalgy
bos karininku.

VILNIUS LAUKIA ITALIJOS VALDŽIOS 
SPRENDIMŲ

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija laukia raštiškų Ita
lijos pasiūlymų dėl mainais už 
prieškario Lietuvos ambasados 
pastato - "Villa Lituania" - siū
lomo pastatų komplekso Ro
moje. "Daugiametėje istorijoje 
dėl Lietuvos ambasados Ro
moje netrukus galime sulaukti 
poslinkių", - sakė Lietuvos

SVARBIAUSIAS 
2006 METŲ ĮVYKIS - 

“MAŽEIKIŲ NAFTOS”
PARDAVIMAS

Lietuvos didmiesčių gy
ventojam s svarbiausi besi
baigiančių metų įvykiai susiję 
su nafta - naftos perdirbimo, 
transportavimo ir krovos bend
rovės "Mažeikių nafta" par
davimu lenkams bei naftos 
kainų brangimu pasaulyje. Tai 
rodo savaitraščio "Veidas" už
sakym u skam bučių centro 
"Fonitel" gruodžio 21-22 die
nomis atlikta apklausa, kurioje 
dalyvavo 500 Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevė
žio gyventojų.

Net 39,6 proc. apklaustųjų 
teigė, kad svarbiausias 2006 
metų įvykis jiems buvo "Ma
žeikių  naftos" pardavim as 
Lenkijos koncernui "PKN Or- 
len". "Mažeikių naftos" par
davimo eiga nesidomėjo ir šio 
fakto nevertina kaip reikšmin
go įvykio tik bedarbiai bei že
miausio išsimokslinimo ap
klaustieji.

Socialdemokratų partijos 
vadovo Algirdo Brazausko pa
sitraukimas iš Vyriausybės ir 
G edim ino K irkilo  tapim as 
premjeru svarbus yra 11 proc. 
apklaustųjų. Ypač šį įvykį ak
centavo bedarbiai ir klaipė
diečiai.

6,5 proc. svarbiausiu metų 
įvykiu pavadino Darbo parti
jos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho 
pabėgimą į Maskvą, 6,3 proc. 
- Valstybės saugumo departa
mento vadovybės veiklos nei
giamą įvertinimą ir jo  vadovo 
Arvydo Pociaus atstatydinimą 
iš pareigų.

Apklausa rodo, kad fiasko, 
siekiant įvesti eurą Lietuvoje, 
didmiesčių gyventojams atro
do kur kas mažiau reikšmingas 
(1,4 proc.) nei Didžiosios Bri
tanijos karalienės Elizabeth II 
vizitas (3,4 proc.) Lietuvoje.

Reikšmingiausiu pasaulio 
įvykiu miestiečiai taip pat lai
ko naftos reikalus - pasaulinį 
naftos kainų šuolį. Šį įvykį 
kaip reikšmingą paminėjo 23,9 
proc. respondentų.

19,1 proc. reikšmingu įvy
kiu laiko Irano siekį tapti 
branduoline valstybe, 17,4 
proc. - Izraelio ir Libano karą, 
16,2 proc. - musulmonų konf
liktą su popiežiumi Benediktu 
XVI, dar 23,4 proc. teigė, kad 
jiems reikšmingiausi pasaulio 
įvykiai nerūpi. LGĮTIC

premjeras Gediminas Kirkilas.
Jo teigimu, Italija kaip kom

pensaciją pasiūlė kitą būstinę, 
prie kurios rekonstrukcijos keti
na finansiškai prisidėti ir Itali
jos aviacijos pramonės įmonė
"Alenia Aeronautica", iš ku
rios Lietuvos kariuomenė už 75 
mln. EU įsigijo tris taktinius 
transporto lėktuvus. LGĮTIC

LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus kal

bėjosi telefonu su Latvijos Respublikos prezidente Vaira Vyke 
-  Freiberga ir išreiškė užuojautą Irake žuvusių Latvijos karių 
artimiesiems ir Latvijos tautai. “Priimkite ne tik mano asme
ninę, bet ir visos Lietuvių tautos užuojautą, - sakė valstybės va
dovas. Tikiu, kad skausmo valandą vienydamiesi su žuvusių 
artimaisiais mes patvirtiname, kad demokratija nėra tik žo
džiai. Jūsų kariai, už demokratijos pergalę padėję galvas, paliu
dijo tai”. Prezidentas Valdas Adamkus telefonu Latvijos prezi
dentę pasveikino praėjusių Kalėdų švenčių ir artėjančių Naujųjų 
metų proga. “Savo, mano žmonos Almos ir visų Lietuvos gyven
tojų vardu sveikinu Latviją ir visus Jūsų valstybės žmones”, - 
pokalbyje su V.Vyke-Freiberga sakė prezidentas Valdas Adamkus.

Gruodžio 28 d. Irake Lietuvos būrio LITCON-8 kariai, 
patruliavę Basros miesto Al Harthos rajone, buvo apšaudyti iš 
lengvųjų šaulių ginklų. Žmonės nenukentėjo, technikai nuosto
lių taip pat nepadaryta, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

71 proc. Lietuvos gyventojų didžiuojasi būdami Lietuvos 
piliečiai, 9 proc. nesididžiuoja. Tai parodė lapkričio mėn. Lie
tuvos Vyriausybės kanceliarijos užsakymu atlikta Lietuvos 
gyventojų apklausa. Klausimai apie pasididžiavimą Lietuvos 
pilietybe buvo užduoti siekiant geriau parengti Lietuvos įvaiz
džio formavimo strategiją ir buvo tik dalis bendros apklausos.

Dauguma apklaustų Lietuvos gyventojų patenkinti šalies 
naryste Europos Sąjungoje, tačiau nemano esantys lygiateisiai 
Bendrijos piliečiai. Tai rodo Vyriausybės kanceliarijos užsakymu 
viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės "Vilmorus" lap
kričio 9-12 dienomis atlikta gyventojų apklausa, kurioje daly
vavo 1016 asmenys. Apklausos duomenimis, šiuo metu Lietu
vos narystę ES remia 69 proc. apklaustųjų, prieš narystę pasi
sako 15,5 proc.

Eurooptimistai savo palankumą motyvuoja dažniausiai eko
nominėmis priežastimis - narystės dėka tikimasi aukštesnio 
pragyvenimo lygio ateityje (25,7 proc. iš remiančiųjų tarpo) ir 
ES finansinės paramos (24,7 proc.). Dar 10,7 proc. sako, kad 
šalies narystė Bendrijoje suteikia daugiau galimybių keliauti, 
mokytis, 10,4 proc. teigia, kad priklausymas ES didina Lietu
vos saugumą. Tačiau beveik pusė apklausos dalyvių (48,2 proc.) 
mano, kad Lietuva nėra lygiateisė ES narė. Todėl 39,8 proc. 
žmonių, kaip svarbiausią motyvą Lietuvai dalyvaujant Sąjun
gos veikloje, įvardija norą, kad šalis būtų lygiateisė ES narė. 
Nuomonę, kad Lietuva nėra lygiateisė Bendrijos narė, lemia 
nusistatymas, jog ES dominuoja didžiosios valstybės (33,1 
proc.), Lietuvos valstybės institucijos nesugeba tinkamai apginti 
šalies interesų (21,6 proc.), Lietuva yra neturtinga ES šalis (20,2 
proc.), Lietuva yra maža ES šalis (14,9 proc.).

Skeptiškai narystės ES atžvilgiu nusiteikę gyventojai teigia, 
kad tokias jų  nuostatas lemia manymas, jog ES yra valdoma 
didžiųjų valstybių (25,3 proc.), prarandamas tautinis savitumas 
(18,8 proc.), nepritariama ar nesuprantama, kaip Bendrijoje yra 
priimami sprendimai (18,2 proc.). Taip pat teigiama, kad ribo
jamas Lietuvos suverenitetas (16,9 proc.), o ES skatina biu
rokratijos didėjim ą (14,9 proc.). D augum a (65,8 proc.) 
apklaustųjų pasisako už ES konstituciją, nors pastarosios pro
jektas sužlugo pernai Nyderlandų ir Prancūzijos gyventojams 
referendumo metu Konstitucijai pasakius "ne". Tyrimas rodo, 
kad Lietuvoje yra daugiau pritariančių ES plėtrai. Už tai, kad 
Sąjunga ir toliau plėstųsi net ir po Bulgarija bei Rumunijos įstoji
mo nuo kitų metų pradžios, pasisako 47,5 proc., prieš plėtrą yra 
16,4 proc apklaustųjų.

Lietuvos gyventojų per dešimt 2006 metų mėnesių sumažėjo 
15 tūkstančių. Statistikos departamento duomenimis, lapkričio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3 mln. 388 tūkstančiai, kai sausio 
pradžioje - 3 mln. 403 tūkstančiai asmenų. Sausio-spalio mėne
siais šalyje gimė 26 tūkst. 234 kūdikiai - tai yra 423 daugiau nei 
per praėjusių metų tą patį laikotarpį, o mirė 37 tūkst. 190 žmo
nių (988 daugiau nei pernai). Per dešimt mėnesių susituokė 1,329 
poromis daugiau (18 tūkst. 768) ir išsituokė 200 porų daugiau 
(9 tūkst. 234) negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 
Emigravusiųjų skaičius sausį-spalį, palyginti su tuo pačiu metu 
pernai, sumažėjo 3,100 - iki 10 tūkst. 538 žmonių, o imigrantų 
padaugėjo 903 - iki 6 tūkst. 487.

Emigracijos mastai Lietuvos gyventojų ir intensyvumas yra 
labai dideli, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Euros- 
tato duomenimis, 2005 m. penkios ES narės (Estija, Latvija, 
Lenkija, Nyderlandai, Lietuva) turėjo neigiamą migracijos skir
tumą. Nors absoliučiais skaičiais “pirmauja” Nyderlandai ir Len
kija, skaičiuojant migracijos skirtumas 1,000 gyventojų, Lietu
va daugiau nei du kartus lenkia Nyderlandus ir daugiau nei 5 
kartus kaimynines Lenkiją, Latviją, Estiją.
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O. Adomavičienė

NUBĖGUSIU METU PRISIMINIMAI
Buvo pavasaris, buvom jauni, linksmi,
Nerūpestinga jaunystė skraidė tarp žiedų kaip vėjas.
Gaila — buvo labai trumpa.
Laikas nusinešė mūsų gražiausius jaunystės metus.

Mano atmintyje liko gyvi 
Gimtosios tėviškės vaizdai,
Pavasario arimai ir pilko vyturio daina,
Žiogelio smuikas vakarais.

Atėjo vasara, kvepėjo rugio grūdas 
Tėviškės laukuose,
Su skaudančia širdim turėjo palikt namus...
Ir štai - ruduo. Pageltę lapai nuo medžių krinta.

Mano širdis džiaugsmu nebenušvinta.
Nelaukiau jo  -  net nesvajojau,
Bet jis  jau  čia. Prie mano durų stovi.
Ruduo jau  č i a . Po “Aidos” operos premjeros “La Scalos” operoje Milane: tenoras Roberto Alagnia ir sopranas Vio

leta Urmanavičiūtė-Urmana. AP

IX-TOSIOS LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS KONKURSAS

Kviečiame visus kūrybingai nusiteikusius dalyvauti 
2010 m. Toronte, Kanadoje įvyksiančios IX Lietuvių 
dainų šventės eilėraščių konkurse.

Konkurso tikslas -  sukurti žodžius/poeziją naujoms 
dainoms, kurios bus atliekamos šioje Dainų šventėje ke
turiose kategorijose:

1) žodžiai tinkami dainai vaikams iki 14 m. amžiaus,
2) žodžiai tinkami dainai jaunimui nuo 15 m. amžiaus,
3) žodžiai tinkami dainai suaugusiems,
4) žodžiai tinkami dainai bendram dainavimui.

Pageidautina, kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų 
vienodi -  tinkami dainai. Tema -  laisva. Atrinkus tinka
mus premijuojamus žodžius (eiles), bus užsakyti ko
mpozitoriai, kad jiems sukurtų muziką.

Konkurso taisykles:• Konkursas baigiasi 2007 m. vasario 28 d. Visi 
kūriniai turi pasiekti IX Dainų šventes meno vadovę Dalią 
Viskontienę (žemiau nurodytu adresu) iki 2007 m. kovo 
mėn. 15 dienos.• Skiriamos dvi premijos kiekvienai kategorijai -  iš 
viso 8 premijos. Pirmai vietai skiriama $300 premija; ant
rai vietai skiriama $200 premija.• Kūrinio ilgis neribojamas, tačiau autoriams prime
nam a, kad žodžiai tu ri būti tinkam i m uzikiniam  
pritaikymui ir atlikimui Dainų šventėje (pageidaujama, 
kad eilučių ilgis ir kirčių ritmas būtų vienodi).

•  Tas pats autorius gali pateikti eiles tinkancias ne 
tik vienai, bet keletai kategorijų. Eilėraščius galima 
pateikti viename dideliame voke ananominiai su slapy
vardžiu, nurodant kuriai kategorijai kūrinys taikomas. Į 
vidų įdėti mažesnį voką su slapyvardžiu ant viršaus ir 
viduje -  lapelį su autoriaus tikruoju vardu, pavarde, pašto 
adresu, telefono numeriu bei elektroninio pašto adresu.• Prem ijuoti kūriniai tampa 2010 m. IX Dainų 
šventes muzikinio komiteto nuosavybe ir bus spausdi
nami bei naudojami pagal komiteto nuožiūrą, visuomet 
pažymint autoriaus vardą ir pavardę.• Premijos bus įteikiamos ne vėliau 6 mėnesių laiko
tarpyje po konkurso pabaigos (t.y. iki 2007 m. liepos mėn
esio pabaigos).

• Medžiagą prašome pateikti iki 2007 m. kovo mėn. 
15 d. (ne vėliau) siunčiant paštu vyriausiai meno vadovei 
-  Daliai Viskontienei šiuo adresu: 10 Kirk Bradden Rd. 
East, Etobicoke, ON Canada M8Y 2E6.

IX  Dainų šventes muzikinis komitetas

G. SODEIKOS
OPEROS “VINTER” 

PREMJERA
Oskaro Koršunovo teatras 

(OKT) paskutinę 2006 metų 
savaitę kvietė žiūrovus ir klau
sytojus į Sv. Kotrynos baž
nyčią. Gruodžio 27 ir 29 die
nomis čia vyko Gintaro Sodei
kos operos “Vinter” pagal nor
vegų dramaturgo Jon Fosse 
premjerą.

Koncertinis “Vinter” atliki
mas vienintelį kartą buvo pri
statytas šių metų Kristupo vasa
ros festivalyje, tačiau tuomet 
pamatyti šią netradicinę operą 
progą turėjo nedaug teatro ir 
muzikos gerbėjų.

Sis kūrinys - tai bendras 
OKT ir Sv. Kristoforo kameri
nio orkestro darbas. Režisie
rius Oskaras Koršunovas paky
lėjo operą iki bažnyčios skliau
tų tiesiogine to žodžio prasme
- solistų Sandros Janušaitės ir 
Vytauto Juozapaičio dainavi
mui antrina palubėje įsikūrę 
aktoriai Vesta Grabštaitė ir Ry
tis Saladžius. Muzikai švieso
mis akompanuoja visa erdvė - 
pakaitomis apšviečiami skulp
tūrų fragmentai žiūrovų akyse 
kuria naujus duetus.

Kompozitorius G. Sodeika 
operos premjeros išvakarėse 
teigė, jog “Vinter” muzika su
formuota taip, kad galėtų mak
simaliai atskleisti J. Fose pje
sėje gvildenamą problematiką
- vyro ir moters vienišumą, ilge
sį, susitikimą ir išsiskyrimą, ne
galėjimą būti nei drauge, nei at
skirai”.

“Vinter” autorius J. Fose yra 
vienas populiariausių šiuolaiki
nių dramaturgų Norvegijoje ir 
ne tik - jo pjesės užkariavo dau
giau kaip 40 Europos teatrų. 
“Naujuoju Ibsenu” bei “šio 
amžiaus Beketu” vadinamo J. 
Fose pjesės, romanai, lyrika ir 
kūriniai vaikams išversti į 20 
pasaulio kalbų ir apdovanoti ne 
viena prestižine literatūros pre
mija. LGITIC

KULTŪROS KRONIKA

Milano “La Scala” ope
ros salėje gruodžio 7 d. vakarą 
buvo didelės ovacijos ir scena 
skendo gėlėse. G. Verdi ope
ros “A ida” p rem jera  tapo 
reikšmingiausiu Europos kul
tūriniu įvykiu. Pagrindinis Ai
dos vaidmuo buvo patikėtas 
so liste i V ioletai U rm anai. 
P rancūzų tenoras R oberto 
Alagnia dainavo Radameso 
partiją . K ai po k e tv irto jo  
veiksmo nusileido uždanga, 
publika stovėdama ilgiau negu 
15 minučių plojo Aidos vaid
menį atlikusiai Violetai, kartu 
ir jos partneriui tenorui. Tą 
spektaklį aukso spalvom is 
tviskančioje scenoje atliko 
daugiau nei 300 dainininkų, 
šokėjų, statistų. Dirigavo Ric- 
cardo Chailly. Franco Zeffirel
li kūrė premjerą. Į šį spektaklį 
buvo atvykę daug Europos 
valstybių atstovų, teatro direk
torių, meno žinovų, kritikų.

Lietuvos dienraštis Lietu
vos rytas kviečia atsiliepti ne
priklausomybės kovų karžygių 
šeimas. Dienraštis mano, kad 
valstybės vardo m inėjim o 
1000-metis turėtų būti gera pro
ga atsigręžti į žmones, kurie sa
vo darbu ir kova sukūrė ir iš
laikė mūsų valstybę. Patriotiz
mas neįmanomas be Tėvynės ir 
be piliečių. Dienraštis nori pa
gerbti Lietuvos didvyrius -  tiek 
XX amžiaus pradžios nepri
klausomybės kovų, tiek antina- 
cinės bei antisovietinės rezis
tencijos dalyvius. Pirmosios ne
priklausomybės metais Vyties 
kryžiumi ir Vyčio kryžiaus or
dinu buvo apdovanoti 1,700 as
menų. Šiandien nė vieno jau nė
ra gyvo -  paskutinis buvo avia
cijos pulkininkas Česlovas Ja
nuškevičius, miręs 2001 m. Ka
nadoje. Šiandien jau Lietuvos 
savanorių vaikams per 80 metų. 
Todėl laikraštis kreipiasi į jų 
šeimų narius, kad papasakotų 
apie savo tėvus, senelius, kurie

kovojo už tautos laisvę. Lietu
vos rytas ragina istorijos moky
tojus papasakoti savo moki
niams apie mūsų tautos karžy
gius, savo miesto ir valsčiaus 
garbius žmones, apie Lietuvos 
narsią istoriją ir garsius krašto 
asmenis. Kartu su Krašto ap
saugos ministerija valstybės 
jubiliejui ir Lietuvos kariuome
nės 90-mečiui išleis puikų lei
dinį “Lietuvos karžygiai (Vy
ties kryžiaus kavalieriai 1918
1940 m.)”. 2007-2008 metais 
išeis šeši leidinio tomai. Gali
ma rašyti dienraščio redakcijai: 
“Lietuvos rytas”, Gedimino pr. 
12A. 01103 Vilnius, Lithuania.

Vilniuje atidengtas pa
minklas lietuviams, žuvusiems 
sovietų Afganistano kare (1979 
-1989). Paminklas, kuriame 
iškaltos 96 lietuvių pavardės, 
iškilo S. Žukausko ir Žygio gat
vių sankryžoje. Afganistano ve
teranų sąjungos pirm. Vytas 
Lukšys priminė, jog apie šias 
karo aukas buvo ilgai tylima, jų 
pavardės buvo slepiamos. Ati
darymo metu paminklą žuvu
siųjų giminės nuklojo gėlėmis. 
Penkių metrų aukščio skulptūra 
pagaminta iš akmens. Viršutinė 
dalis išskaptuota iš Tuskulėnų 
memoriale atrasto akmens, o 
apatinė paminklo dalis iš grani
to. Tame kare galėjo kariauti 
apie 5,000 lietuvių. Paminkle 
iškalta motina, kuri glėbyje lai
ko savo žuvusį sūnų. Tarp jų  -  
juodoji tulpė -  Afganistano 
karo simbolis. Taip buvo vadi
nami sraigtasparniai, kuriais į 
Lietuvą buvo skraidinami žu
vusiųjų karių kūnai. Dešimt
metį trukęs karas nusinešė pu
santro milijono afganų gyvy
bių. Sovietai neteko per 15 
tukst. karių.

Bravissimo mėnesinis žur
nalas, kurį leidžia Lietuvos ope
ros ir baleto teatras, pasižymi 
vertingais straipsniais ne tik 
apie Lietuvos, bet ir apie pa
saulio teatrų įvykius -  spausdi
nami kritikų rašiniai.
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MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJU 
GENOCIDAS -  NEUŽGIJUSI ŽAIZDA

Lietuvos Respublikos Sei
mas po ne vienų metų dvejo
nių 2006 liepos 19 d., kai ku
riem s Seimo nariam s susi
laikius ir niekam nebalsavus 
prieš, priėmė Atmintinų dienų 
papildymo ir pakeitimo įsta
tymą, kuriuo į atmintinų dienų 
sąrašą įtraukė spalio 16-ąją, 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocido dieną. Šio įstatymo 
projektą (XP 859) parengė LR 
Seimo Pasipriešinimo okupa
ciniams režimams dalyvių ir 
nuo okupacijos nukentėjusių 
asmenų teisių ir reikalų ko
misija, vadovaujama Antano 
Stasiškio. Jį Seimo svarstymui 
pateikė Švietimo, mokslo ir 
kultūros komitetas, vadovauja
mas Audronės Pitrėnienės.

Kad Lietuvoje kasmet spa
lio 16-tą dieną būtų prisimena
mas M ažosios Lietuvos gy
ventojų genocidas, Mažosios 
Lietuvos reikalų taryba nuo 
1997 metų kasmet kreipėsi į 
LR Seimą! 1998 metais LR 
Seimo narys, partijos “Jaunoji 
Lietuva” vadovas Stanislovas 
Buškevičius spalio 28 d. pa
teikė svarstymui LR Atmintinų 
dienų įstatymo pakeitimo ir 
papildymo projektą Nr. P 687, 
kad būtų įteisinta spalio 16-oji

Mažosios Lietuvos genocido 
diena ir lapkričio 30-oji Mažo
sios Lietuvos prisijungim o 
prie Didžiosios Lietuvos akto 
(t.y. Tilžės akto) diena. Seimas 
Tilžės akto dieną įteisino, ta
čiau genocido dieną atmetė. 
Keitėsi Seimo ir jo  komitetų 
vadovai, o rezultatas tuomet 
dar buvo toks pats kaip ir so
vietmečiu Mažosios Lietuvos 
gyventojų aukų ignoravimas.

Lietuvos istorijos instituto 
direktorius Alvydas Nikžentai- 
tis jau anksčiau prieštaravęs 
tokios dienos įteisinimui ir po 
to kai įstatymą pasirašė Lietu
vos prezidentas paskubėjo Lie
tuvos ryte (Nr. 163) pareikšti, 
kad ši data neverta skelbti kaip 
minėtiną Lietuvos istorijos ka
lendoriuje. Ką gi, istoriką A. 
Nikžentaitį galima suprasti dar 
neseniai pamalonintas iš Vo
kietijos, o prieš kelias dienas 
ir iš Lenkijos pusės (už savo 
veiklą gavo jos medalį), turbūt, 
kažko panašaus laukia dar ir iš 
R u s ijo s . O gal Nikžentaitis 
teisus ir mes norime minėti to 
ko nebuvo?

1944 1949 metais pagrin
dinėje Mažosios Lietuvos da
lyje Karaliaučiaus krašte ideo
logiškai parengtos ir įvykdy-

1994 m. vaizdas iš sovietmečiu 
sugriautos Ragainės pilies.

M. Purvino nuotr.

tos per 300 tūkst. civilių gy
ventojų žvėriškos žudynės. Pa
sirodo, A.Nikžentaitis to ne
neigia tik apeliuoja į tai visos 
šios sovietinio genocido aukos 
nebuvo Lietuvos piliečiai. Lai
kantis tokios logikos, mes ne
turėtume minėti ir nacistinio 
žydų genocido Lietuvoje, juk 
aukos jau nebebuvo Lietuvos 
piliečiai (jų dalis ir anksčiau tik 
Rusijos Sovietų Sąjungos pi
liečiai). Tačiau remiantis Vy
dūnu, galima teigti, kad apie 
40% genocido aukų buvo lie
tuviai arba apvokietintų, kal
ba ir dvasia (ir jau nelabai sim
patizuojančių Lietuvai), lietu
vių palikuonys. Na, o “neži
nančiam ” dr. N ikžentaičiui 
pateiksiu kelis žiniasklaidoje 
paskelbtus nuo genocido nu
kentėjusių mažlietuvių liudiji
mus.

82 metų Elena Jonaityte 
Simėnienė (krikštyta Ragai
nės, t.y. M. M ažvydo, baž

nyčioje): “ 1945 m. vasario 17 
d. ant marių ledo susimaišė 
dangus su žeme. Artilerija ir 
tankai šaudė į civilius gyven
tojus, iš viršaus krito bombos, 
o man atėjo laikas gimdyti. 
Slėpiausi po vežimu. Vasario 
20 d. pagelbėjo lietuvis ka
reivis, praleisdamas be eilės į 
netoliese esantį bažnytkaim į. 
1945 m. kovo 7 d. į bažnyt
kaimį atėjo rusų kareiviai. 
Nemačiau šviesios dienos, ne
turėjau jaunystės džiaugsmo 
vien nemiga. Ausyse prievar
taujamų moterų, senelių, mer
gaičių klyksmai, neužmiršta
mas reginys iš glėbio atimta 
mergaitė ir įmesta į rūsį. Lai
mei, buvo minkštai suvystyta. 
Ar galėjau užmigti? O kur dar 
bandymai mane su mergaite 
Bolšakove (Skaisgiriuose) 
paimti į lagerį?” / “Naujoji 
Aušra”, 2000 m. Nr.7(19).

Hermonas Stepaitis, 85 
metų: “1944 m. vokiečių žan
darų įsakymu visi Ragainės 
apylinkės kaimai buvo eva
kuoti... Tačiau 1945 m. mus 
užklupo rusai. Čia jie  labai 
nežmoniškai elgėsi su moteri
mis ir mergaitėmis. Mano kai
mynas Krūtinaitis mėgino ap
ginti savo žmoną nuo išnieki
nimo. Įpykęs rusas jį nušovė 
ant vietos. Tokiu būdu rusai 
nušaudavo 5 ar 6 prūsų lietu
vių ūkininkus, kurie gynė savo 
moteris ir dukras” \ “Lietuvos 
pajūris”, 1967, Nr. 4 5 (28 29).

1993 m. pavasarį Lietuvos 
Televizija savo laidoje (reži
sierė R. Kalinauskienė) patei
kė vienos Tilžėje/Sovetske gy

venančios lietuvės pasakojimą 
(jos pavardė man žinoma), kad 
1945 m. netoli Ragainės mies
to 20 rusų kareivių jos akivaiz
doje išprievartavo jos motiną, 
o po to apipylę ją  benzinu, su
d e g in o .

Lietuvos valstybėje gyvena 
nemaža buvusių “vilko vaikų”, 
Rytprūsių vaikų, kuriuos po 
karo priglaudė, išgelbėjo Lie
tuva, dabar susibūrusių į bend
riją “Edelweiss” . Jos pirm i
ninkas Olaff Passenau 1991 09 
26 Lietuvos aide paskelbė savo 
narių suvažiavimo rezoliuciją 
“Dėl žuvusių nuo sovietinio 
genocido Rytprūsių gyventojų 
atminties įamžinimo”. Joje sa
koma, kad “Pokario metais 
Rytprūsiuose, dabartinėje Ka
liningrado srityje, buvo vykdo
mas genocidas prieš vietinius 
gyventojus. Jie buvo išvaryti iš 
namų, metodiškai marinami 
badu, žudomi, tremiami. Ne
sigailėta nei moterų, nei vaikų, 
nei senelių” ir reikalaujama, 
kad “Rytprūsių gyventojai, nu
kentėję nuo sovietinio genoci
do, būtų pripažinti genocido 
aukomis”. Tai vokiečių vaikų, 
dėl genocido netekusių savo 
artimųjų, ir išsigelbėjusių pa
bėgant į Lietuvą, dabar Lietu
vos piliečių (!), balsas. Argi 
galima jį ignoruoti?!

Taigi įsimintina, kad nema
ža dėl sovietinio genocido žu
vusių Vokietijos piliečių dalis 
buvo suvokietėjusių prūsų ir 
lietuvininkų palikuonys, o ir 
vietos lietuvių aukų būta de
šim teriopai daugiau, negu 

(Nukelta į 11 psl.)
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siautėjimo laikais, ir visą laiką 
okupantams skųsdavo vyskupą 
M. Valančių dėl jo  pastangų 
steigti lietuviškas mokyklas, 
leisti lietuvišką spaudą.

Vienas pirmųjų, išdrįsusių 
pasisakyti prieš lietuviškos 
spaudos draudimą ir buvo 
vyskupas M. Valančius. Tie
sa, keletą kartų jis mėgino 
gauti leidimą iš rusų valdžios 
išspausdinti m aldaknygių  
lietuvišku-lotynišku šriftu, 
bet jo  negavęs, ėmė raginti 
žmones neleisti vaikų į rusiškas 
mokyklas, neskaityti rusiškais 
rašmenimis Vilniuje spausdintų 
kalendorių, deginti kitas iš
spausdintas knygas; ragino ir 
kunigus visaip ginti bažnyčias, 
sakyti jose pamokslus lietu

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

viškai, parašė keletą knygelių 
nukreiptų prieš rusifikaciją ir 
jos vykdytojus.

M. Valančius vienas pir
mųjų ėmėsi organizuoti lietu
viškos literatūros leidybą Ma
žojoje Lietuvoje ir ten išspaus
dintų knygų slaptą gabenimą į 
Lietuvą. Žinoma, kad jis 1866— 
1867 m. per Jurgį Beliaką-Bie- 
linį nekartą siuntė į Tilžę kata
likų klebonui J. Zabermanui 
pinigų, spaustuvei įsteigti Til
žėje, Bitėnuose ir kt. Kai ku
riais duomenimis M. Valančius 
kun. J. Zabermanui lietuviškos 
spaudos organizavimui perda
vęs per 8000 rublių. Tuomet tai 
buvo didžiulė suma.

Pradžioje M. Lietuvoje bu
vo perspausdinamos dar Lietu
voje išleistos maldaknygės ir

kitos knygos, nurodant iki spau
dos draudimo datą, turėtą cen
zūros leidimą ir kita, kad su
klaidinus persekiotojus. Taip. 
M. Valančius darė ir su savo 
kūriniais. Pavyzdžiui, "Palan
gos Juzę" jis parašė 1869 m., 
tačiau ant M. Lietuvoje išleistos 
knygos nurodė jos išspausdi
nimo datą 1863 m.

Ne be vyskupo M. Valan
čiaus pastangų buvo sudarytas 
lietuviškų knygų iš M. Lietu
vos gabentojų į Lietuvą ir pla
tintojų tinklas. Tai buvo, paly
ginus nesunku, nes nuo seno 
pasienyje buvo gausu kontra
bandininkų, užsiėmusių prekių 
iš Prūsijos į Lietuvą ir atvirkš
čiai gabenimu. Po spaudos už- 
draudimo,daugeliui jų ta prekė 
ir labai perkama, ir buvo knyga. 
Ją pergabenę per sieną, perduo
davo knygų platintojams. Tarp 
jų buvo prisiėmusių tas parei
gas iš idėjos; tarp jų net val
dininkų, kurie padėdavo kny
gas ir laikraščius išplatinti net 
valdišku paštu -  sudėjus leidi
nėlius į įstaigų firminius vokus.

Paties M. Valančiaus žinia 
ir pastangomis, dar pirmaisiais 
lietuviškos spaudos draudimo 
metais prie sienos Prūsijos 
pusėje, Ropkojuose (dabar

Pagėgių rajonas), buvo įkurtas 
knygų transportavimui per sie
ną tarpinis punktas. Jo įkūrėju 
buvo parapijos kunigas Anta
nas Brundza, 1863 m. sukilimo 
dalyvis. Jam talkino taip pat 
atbėgęs iš rusų Lietuvos Simo
nas Kulakauskas (slapyvardžiu 
Jonas Janulis), kalvis Simonas 
Petraitis (Kaukas), atbėgęs iš 
Kauno gubernijos ir kiti. Kitoje 
sienos pusėje knygų platinimo 
organizatoriumi pasižymėjo 
Žygaičių (dabar Tauragės rajo
nas) klebonas Vincas Norvaiša 
(jis suredagavo ir kai kuriuos 
M. Valančiaus rankraščius, per
siunčiamus spausdinti į Tilžę ar 
kitas vietas), Žvingių (dabar 
Šilalės rajonas) klebonas lite
ratas Pranas Butkevičius ir kiti. 
Tie kunigai gautas knygas to
liau Daugėjant spaudinių, dau
gėjo ir knygnešių, kurių punk
tai vėliau buvo praktiškai buvo 
siųsdavo net į Kauną ir kitas 
Lietuvos vietas.

Į tą slaptą lietuviškų knygų 
p latin im ą buvo įsijungę ir 
daugelis jaunesniųjų lietuvių 
kunigų, o taip pat šviesesni 
valstiečiai, amatininkai. Buvo 
sudarytos ir įvairios knygnešių 
bei jų  rėmėjų organizacijos. 
Tokių apie 1885 m. jau buvo

beveik visuose Lietuvos rajo
nuose.

Istoriko V. Merkio duome
nimis 1866-1904 m. už lietu
viškos spaudos laikymą ar pla
tinimą buvo teista arti 3000 
žmonių. Iš jų 10 ištremta į Si
birą dešimčiai ir daugiau metų.

Nepaisant okupacinės val
džios pastangų, nepaisant smur
to ir teroro prieš draudžiamos 
lietuviškos spaudos platintojus, 
jai nepasisekė priversti lietu
vius priimti rusišką spaudą, 
stačiatikybę. Žadinant lietu
viškumą, tikėjimą ateitimi 
ypač svarbus vaidmuo teko 
1883 m .prūsuose pradėtai 
leisti "Aušrai", kuri šian
dieną neretai tapatinama su 
lietuvių tautinio atgimimo auš
ra, lietuvių tautiškumo pra
džia.

Dar prieš "Aušrą" dr. J. Ba
sanavičius "Lietuviškoje zei- 
tunge" rašė, kad "jei kalba išliks 
gyva, išliks ir Lietuva, kalbai iš
nykus, nebebus ir Lietuvos, 
nebebus ir lietuvių." Beje, dr. 
J. Basanavičius pradžioje tikė
josi leisti "Aušrą" Lietuvoje, 
tam gavus valdžios leidimą. Bet 
valdžiai jo nedavus, spausdi
nimą organizavo M. Lietuvoje.

(Bus daugiau)

mailto:lietauta@takas.lt
http://www.lts.lt
mailto:amberwings@mac.com
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BALANDŽIO 15 d . 11:30 v.r. -  Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 28 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

(Atkelta iš 10 psl.)
MAŽOSIOS LIETUVOS...

šiame krašte vėliau, “prie ru
sų” apsigyvenusių lietuvių (be
je, daugiausia tremtinių, ku
riem s A. Sniečkus neleido 
grįžti į savo tėvų žemę). Dėl 
genocido Karaliaučiaus kraš
tas neteko visų (Klaipėdos kraš
tas dalies) savo gyventojų, se
nųjų žemės vardų bei kitokio 
kultūrinio paveldo. Po to tylėti 
apie genocido aukų atminimą 
etninėse baltų žemėse reikštų 
tik vieną sovietų nusikaltimų 
pateisinimą, pataikavimą vals
tybinio terorizmo politikai.

1945 m. rugpjūčio 2 d. bai
gėsi Potsdamo konferencija. 
Ji visas teritorijas, kurias Vo
kietija buvo užgrobusi po 1937 
m. gruodžio 31 dienos, pripaži
no buvusiems tų žemių šeimi
ninkams (taigi, ir Klaipėdos 
kraštą Lietuvai), o buvusius 
Rytprūsius padalino tarp Len
kijos (2/3) ir Sovietų Sąjungos 
(1/3). Pastarajai laikinam val
dymui. 1945 m. rugsėjo mėnesį 
Karaliaučiaus krašte buvo įkur
ta Ypatingoji Kenigsbergo ka
rinė apygarda. Čia tuomet ba
zavosi apie 300 tūkst. kariškių. 
Atsirado apie 20 tūkst. pirmųjų 
kolonistų iš Rusijos. Vietos gy
ventojų buvo likę apie 160 tūks
tančių.

Pagal 1945 m. rugpjūčio 2 
d. Potsdamo Susitarimą šiau
rinė Rytprūsių dalis (be Klaipė
dos krašto, kuris pagal tą patį 
Susitarimą automatiškai grįžo 
Lietuvai) buvo perduotas laiki
nam Sovietų Sąjungos valdy
mui “iki Taikos konferencijos”. 
Skirtingai nuo Lenkijos, kuri 
Potsdamo Susitarimu gavo abe
jotiną teisę iškeldinti Vokietijos 
piliečius iš jai atiduotos centri
nės ir pietinės Rytprūsių dalies, 
Sovietų Sąjunga tokios teisės 
negavo. Vienok, 1947 m. spa
lio 11 d. SSSR Ministrų taryba 
priėmė nutarimą “Dėl vokiečių 
iškeldinimo iš Karaliaučiaus 
srities” . Taip 102 tūkstančių 
vietos gyventojų, atlaikiusių vi
sokias negandas buvo depor

tuoti, vieni į sovietų okupacinę 
zoną Vokietijoje, kiti į Sibirą. 
Leista pasiimti tik tai, ką gali
ma buvo turėti rankose, dažnai 
ir tai kareiviai atimdavo... Ma
ža to, sovietinė administracija, 
norėdama visiškai nuslėpti čia 
iki tol gyvenusių žmonių atmi
nimą bei baltišką krašto praeitį, 
1946-1950 metais suklastojo 
šios žemės vardus, pakeitusi il
gaamžius, dažniausia lietuvių 
arba prūsų kilmės vietų ir van
denų pavadinimus į išgalvotus 
slaviškus.

Apie sovietinius nusikalti
mus žmogiškumui bandyta kal
bėti per 1946 m. Niurbergo pro
cesą. Šį bandymą užblokavo 
sovietų generalinis prokuroras 
A. Višinskis. Netrukus, 1947 m. 
sausio 15 d. Mažosios Lietuvos 
(šiaurinių Rytprūsių) gyventojų 
genocido klausimą iškėlė Ful- 
doje (vakarų Vokietija) atsikū
rusios Mažosios Lietuvos Tary
bos prezidiumas didžiosioms 
valstybėms įteiktame “Mažo
sios Lietuvos lietuvių proteste”. 
1991 metais buvę Rytprūsių 
vaikai, dabar Lietuvos pilie
čiai, susibūrę į bendriją “Edel- 
weis” , paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma “dabartinėje 
Kaliningrado srityje buvo vyk
domas genocidas prieš vieti
nius gyventojus. Nesigailėta nei 
vaikų, nei moterų, nei senelių”.

Jungtinių Tautų 1948 12 09 
“Konvencija dėl kelio užkir
timui genocido nusikaltimui ir 
baudimui už jį” genocidą trak
tuoja kaip tarptautinę teisę pa
žeidžiantį nusikaltimą. Pagal 
JTO Generalinės Asamblėjos 
1968 02 26 priimtą “Konven
ciją dėl senaties termino netai
kymo už karinius nusikaltimus 
ir nusikaltimus žmonijai” so
vietinis Mažosios Lietuvos gy
ventojų genocidas yra se
naties termino neturintis ka
rinis nusikaltimas. Įvykusio 
genocido nutylėjimas būtų toly
gus nusikaltimo pritarimui ir jo 
slėpimui.

1946 m. balandžio 7 d. 
SSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo įsaku visas Kara-

A.f A.
DR. STANLEY 

JONAITIS
Feb. 28, 1921-Dec. 16, 2006

A memorial service for Dr. Stanley Jonaitis, 85, of 
Granville,OH was held at 11 a.m. Friday, Dec. 29, 2006, 
at Centenary United Methodist Church, 102 E. Broad
way, Granville,OH with Rev. Stephen J. Cramer and Mon
signor Paul P. Enke oficiating.

Dr. Jonaitis, who retired in 1987 from Heath High 
School where he taught French and German, died Dec. 
16, 2006, at his home. He was born Feb. 28, 1921, in 
Alytus, Lithuania, to the late Vanda (Hunsdorfer) and 
Simon Janavicius.

Dr. Jonaitis received his M aster’s degree from Vilnius 
University in Lithuania and his Ph.D. in Comparative Li
terature from the University of Michigan. Prior to teach
ing at Heath High School, he was an associate professor 
at Denison University in the Department of Modern Lan
guages; a professor at Edinboro (PA.) State College; and 
a visiting professor at the State Univetrsity of New York 
in Potsdam.

Dr. Jonaitis was a former Cub Scout Leader. He was a 
lover of nature enjoying canoeing, rafting, ice skating, 
hiking and camping. His love to travel included a num
ber of trips to Europe embracing his life-long love of 
Greece and thrice returning to his native Lithuania after 
being away for 50 years. It was a wonderful, yet emo
tional experience for him. Stan was in every sense truly a 
European gentleman. His family will remember him al
ways as the most loving husband and father, a man of 
greatest warmth, extraordinary knowledge and wisdom, 
best and dearest friend.

Surviving are his wife of 47 years, Mary Cloer Jonai
tis; daughter, Tia Jonaitis; daughter and son-in-law, Becky 
and Glen Perry of Newark; and two grandchildren, Ben 
and Maria Perry.

In addition to his parents, he was preceded in death 
by one brother, Charlie Jonaitis.

The McPeek Funeral Home in Granville is assisting 
the family with arrangements.

Memorial contributions may be made to the Vydunas 
Youth Fund, Inc., c/o L. Von Braun,

7300 S. Albany Ave., Chicago, IL 60629.

liaučiaus kraštas buvo perduo
tas administruoti SSRS Rusijos 
Federacijos sąjunginei respub
likai, o kitu, liepos 4 d. įsaku 
pervadintas Kaliningrado sriti
mi. Senieji baltiškieji, taip pat 
ir nacių įvestieji, žemės ir van
denų vardai iki 1950 metų buvo 
pakeisti naujais sovietiniais var
dais. Pervadintą svetimą žemę 
iš Smolensko, Voronežo, Orio
lo, Kirovo, Briansko sričių už
plūdo naujieji ko lon ista i.

Potsdam o konferencijos 
sprendimą perduoti rusams ad
ministruoti Karaliaučiaus kraš
tą kaip smerktiną ir taisytiną 
faktą sandėrį įvertino 1946 m. 
lapkričio 6 d. atsikūrusi Mažo
sios Lietuvos Taryba. Remda
masi Tilžės aktu, ji su Mažo
sios Lietuvos Deklaracija krei
pėsi į pasaulio demokratines 
valstybes, prašydama “padėti 
Lietuvių tautai išsivaduoti iš 
Rytų okupanto jungo” ir “Ma
žosios Lietuvos plotą nuo Aist
marių ties Rudkalniu (vok. 
Brunsberg) iki Šventainių ties 
Suvalkais sujungti su išlais
vintąja Lietuva”. Tuomet “Di
džiosios demokratinės” valsty

bės neišgirdo senųjų Mažosios 
Lietuvos gyventojų palikuonių 
balso. Kadangi Tilžės aktas sa
vo testamentinės galios nėra 
praradęs, priminkime apie jį 
Europos Sąjungai, Amerikai, 
patys sau ir, žinoma, Rusijai, 
kad karo grobiu tapęs Kara
liaučiaus kraštas negali būti 
įteisintas kaip užkariautojui pri
klausanti nuosavybe, kad kovo
jant su šiuolaikiniu terorizmu 
negalima nepasmerkti ir Sovie
tų sąjungos valstybinio teroriz
mo, kurio viena iš apraiškų bu
vo Mažosios Lietuvos gyven
tojų genocidas.

Nors šios, pagrindinės Ma
žosios Lietuvos dalies mūsų po
litikai Karaliaučiaus kraštu ne- 
bevadina, nes jame dabar gyve
na jau nebe baltų ainiai, nors kai 
kas gerų santykių su Rusija var
dan ragina užmiršti praeitį, mū
sų širdyse tebėra gyvas Done
laičio ir Bretkūno žemės žmo
nių praradimų skausmas.

Vytautas Silas, Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos pirmi
ninkas

“Tautininkų žinios”, 2006 m. 
rugsėjis, Nr. 15-16.
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V.Remeža, Manhasset, NY ... . 22
D.Bulgaris, New York, N Y .... . 20
R.Ghatak, Richmond, VA ...... . 20
J.Ignaitis, Cupertino, C A ....... . 20
R.Strimaitis, Los Altos, CA ... . 20
P.Dovydaitis,
Los Angeles, C A .................... . 15
G.Janusonis, Rochester, NY .. . 15
J.Balsys, Carlsbad, C A .......... . 10
A.Bivainis, Edinburg, T X ...... . 10
B.Gedvilienė,
Willoughby, O H ..................... . 10
T.Kasiuba, Brooklyn, N Y ...... . 10
A.Rukšėnas, Wlby. Hills, OH . 10
J.Vėlyvis, N.Adams, MA ...... . 10
T.Zickus, Chandler, A Z ......... . 10
A.Bimbiras, Boise, ID ........... ... 5
J.Bobelis,
Chester Springs, M A ............. ... 5
F.Bočiūnas, Sunny Hills, F L .. ... 5
A.Gudaitis,
Ormond Beach, FL ................ ... 5
O.Merkienė, S.Boston, MA ... ... 5
N.Palubinskas,
Cleveland, O H ....................... ... 5
L.Raslavičius, Elk Grove, IL .... 5
H.Vaitaitis, Old Saybrook, CT .. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

KILIMŲ ir BALDŲ
VALYMAS

STEAM PROFESSIONALS 

(216) 299-3005 
(216) 299-2206
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LIETUVOS VYRU KREPŠINIO RINKTINĘ TRENIRUOS 
RAMŪNAS BUTAUTAS

Gruodžio 28 d. Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) 
vykdomasis komitetas vyrų 
krepšinio rinktinės trenerio 
vairą atidavė Ramūnui Butau
tui. Už jį balsavo visi 19 vyk
domojo komiteto narių. Strate
gas šiuo metu treniruoja Rygos 
ASK (Latvija) komandą. 2005 
m. R.Butauto vadovaujama 
Lietuvos jaunimo rinktinė iš
kovojo pasaulio čempionato 
auksą.

"Vyriausiojo trenerio pos
tas -  didelis mano profesinės 
veiklos įvertinimas. Tai yra 
postas, kuriuo reikėtų didžiuo
tis, didelė garbė būti Lietuvos 
-  krepšinio valstybės rinktinės 
treneriu. Tačiau aš esu subren
dęs žmogus ir puikiai supran
tu, kokia tai yra atsakomybė",

SALFASS KREPŠINIO IR TINKLINIO 
KALENDORIUS

Pateikiam e 2007 m etų 
ŠALFASS-gos metinių krep
šinio ir tinklinio pirmenybių 
kalendorių, pagal visuotinio 
SALFASS suvažiavimo nutari
mus. Kitų sporto šakų kalendo
rius bus paskelbtas artimoje 
ateityje.

V-jį krepšinio turnyrą dėl 
Lietuvos ambasados taurės ren
gia Lietuvos Respublikos am
basada JAV, 2007 m. kovo 17 
d., šeštadienį, Washington, DC. 
Informuoja: Vaidas Taučius, 
Embassy of Lithuania, 4590 
Mc Arthur Blvd., NW, Wa
shington, DC 20007. Tel.: 202
234-5860, Ext. 130; E-mail: 
vaidas@ltembassyus.org

2007 m. ŠALFASS-gos 
vyrų senjorų (35 metų ir vyres
nių) krepšinio pirmenybes ruo
šia Toronto PPSK “Aušra” , 
2007 m. kovo 31 ir balandžio 1 
dienomis, Toronto, Ont., Kana
doje. Informuoja: Larry Hurst,

LIETUVOS GOLFININKAI 
DARO PAŽANGĄ

Nors Lietuvos golfo sporto 
mėgėjai turi vos kelis golfo 
laukus ir nedaug galimybių 
vietoje treniruotis, tačiau vis 
tiek daro pastebimą pažangą.

Gruodžio pradžioje du Lie
tuvos atstovai turėjo teisę var
žytis didžiausiame pasaulyje 
golfo mėgėjų turnyre, kuris 
įvyko Pietų Afrikos respub
likoje ir vadinosi “BMW Golf 
Cup International” .

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

SPORTO ŽINIOS

- sužinojęs, kad išrinktas tre
neriu, žurnalistams sakė nau
jasis rinktinės strategas.

Anot jo, rinktinė būtinai tu
ri žaisti 2007 metų Europos 
krepšinio čempionato finale, 
kad iškovotų kelialapį į Peki
no olimpiadą. E.Butautas sakė, 
kad pasiekti šiuos tikslus ne
bus lengva, tačiau, anot jo, su
būrus pajėgiausius žaidėjus ir 
trenerių kolektyvą šie uždavi
niai pasiekiami, "o Lietuva ir 
toliau lieka krepšinio valsty
bė". R.Butautas teigė, kad pir
mieji jo  darbai bus paskambin
ti ir pasikalbėti su krepšinin
kais, galinčiais žaisti rinkti
nėje. "Mes turime labai daug 
pajėgių krepšininkų ir gaila, 
kad jie yra labiau vertinami už
sienyje, o ne Lietuvoje. Aš ti-

3509 Wagondust Road, Missis
sauga, ON L4Y 3M1, Canada. 
Tel: 416-992-3449; E-mail: 
in fo@ ausra.net W ebsite: 
www.ausra.net

2007 m. ŠALFASS-gos jau
nučių krepšinio pirmenybes 
rengia Clevelando LSK “Zai- 
bas”, 2007 m. gegužės 19 ir 20 
dienomis, Clevelande, OH. 
Varžybos vyks berniukams ir 
mergaitėms, šiose klasėse: B 
(1991-92 m. gimimo), C (1993
94 m.), D (1995-96 m.), E 
(1997-98 m.) ir F (1999 m. gim. 
ir jaunesnių). Informuoja: Vi
das Tatarūnas, 8697 Harvest 
Home D rive, M entor, OH 
44060-1967. Tel.: 440-209
0440. E-m ail:
tatarunas @ ameritech.net
Website: www.zaibas.org

57-sios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės numatomos 
2007 birželio 8-10 dienomis, 
New Yorke, NY. Vykdo -  New

Marius Bružas, žaidęs ant
roje vyrų grupėje (“handicap” 
13-28) 40-ties dalyvių tarpe 
užėmė 10 vietą, pasiekdamas 
patį geriausią bet kada lietuvių 
žaidėjų pelnytą. Kitas lietuvis 
Rolandas Gaidys, rungtynia
vęs pirmoje grupėje (“handi
cap -  iki 12) liko 37-tas iš 48 
golfo entuziastų. Šie vyrai ten 
pateko atrankiniame turnyre 
Lietuvoje, kur pasirodė geriau
siai iš beveik 60 žaidėjų.

Ed. Sulaitis

N aujasis Lietuvos krepšinio 
rinktinės treneris Ramūnas Bu
tautas

kiuosi, kad mes subursime pa
jėgią rinktinę, kitaip aš nebū
čiau kandidatavęs.”

Delfi

Yorko Lietuvių atletų klubas 
(LAK). Programoje: krepšinio 
(vyrų A, vyrų B, moterų ir vai
kinų bei merginų A (1998 m. 
gimimo ir jaunesnių), tinklinio 
(vyrų, moterų ir mišrių koman
dų) ir, galbūt, stalo teniso. Tiks
li data ir programa bus pranešta 
artimiausiu laiku. Informuoja: 
Juozas (Joe) Milukas, 21 Edge
wood Road, Darien, CT 06820. 
Cell. tel: 203-918-7031; Namų 
tel: 203-656-0269; Website: 
w w w .nylak.com  E-m ail: 
cj milukas @hotmail.com

Varžybų išsam ios infor
macijos bus pateiktos atskirai. 

SALFASS centro valdyba

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

T A U P A I
LITHUANIAN CREDIT UNION

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)

I  H M

Jeigu planuojate pirkti ariu parduoti namą, 
prięį priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 

LINUI MUL1OLIUI - 216-387-3204 
L ina s@ Ii xl area Ity. com

www.ClevtliindHousi n j Markei .rum 
wwW.LyndburalC3tiinHiriea.ctHii 

w m  .EucIitl-HrttiKfl.ciun
n  U; w .R ithn icjrk ){M B S S -C O m  

www, Muylkhll tonnvH.rwt 
www.Pcppcr-Piltc-HjMncs.cam 

IjjLlidH'.IIlKS-čūlYl
w*w BMKhwood-Ohio-HfflMa.cMtt 

www.h s IcrRtaty.-cmii
llx le r  Keulrv Group, Inc.

Linns Mullolis - Mob. T e l - 214-387-3254
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