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

Kas pajėgs suprasti tą beribį skausmą, kuris palietė motinų 
širdis dėl žuvusių - išniekintų sūnų, kurie krito didvyriškoje 

kovoje už Lietuvos Laisvę!
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo 45 moti

nas, kurios išaugino gausias šeimas. Šiuo metu yra maždaug 
41,000 daugiavaikių šeimų Lietuvoje.

"Manau, kad tinkamai organizuota pagalba gausioms šei
moms, galimybė dirbti ir užsidirbti yra viena svarbiausių už
duočių Vyriausybei ir geriausia investicija į visos šalies ateitį, į 
darnų gyvenimą ir visuotinę gerovę," - kalbėjo prezidentas pa
gerbdamas daugiavaikes motinas.

Valerija Dvarvytienė, iš Kuršėnų, užauginusi aštuonis vai
kus, kalbėjo, kad nebuvo lengva, nes 35 metus dirbo ūkyje siū
davo, megzdavo, gyvulius augino, bėgdavo į turgų ir tik dvylik
tą  valandą nakties eidavo miegoti ir trečią ryto vėl keldavosi 
kitai dienai. Jei būtų jaunesnė, sakė, tai dar galėtų turėti vaikų.

"Aš esu įsitikinęs, kad mūsų vaikai bendri, todėl atvažiavau 
į Prezidentūrą ir stovėjau šalia prezidento Valdo Adamkaus" - 
linksmai kalbėjo tris sūnus ir keturias dukras su žmona Aniceta 
užauginęs Petras Viržintas iš Rietavo. Jie susilaukė ir užaugino 
7 vaikus. Dabar Viržintų šeimos tęsėjai - keturiolika vaikaičių 
ir trys provaikaičiai.

Pasak P. Viržinto: "Nei mūsų vaikai, nei kiti tiek vaikų jau 
nebegimdo, todėl ir sumažėjo Lietuva trečdaliu", rašė Lietuvos 
rytas. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su Aniceta ir Petru Viržintais iš Rietavo, užauginusiais 

septynis vaikus.

LIETUVA UŽIM A 23 V IE T Ą  TARP MOTINYSTEI 
PALANKIAUSIŲ ŠALIŲ

Lietuva užėmė 23-ąją, o 
Latvija 24 vietą pasaulyje pa
gal palankumo motinystei ro
diklį, pralenkdama tokias ša
lis, kaip JAV (27), Japonija 
(31) ir Liuksemburgas (33).

Apie tai byloja tyrimo 146 
šalyse rezultatai, o j į  surengė 
tarptautinė nevyriausybinė or
ganizacija „Gelbėkite vaikus!“ 
(Save the Children), kurios 
būstinė yra JAV.

Estija pagal šį rodiklį liko

JAV ŽADA BALTARUSIJAI 
NAUJOMIS SANKCIJOMIS

JAV neatm eta galimybės 
įvesti naujas sankcijas Balta
rusijo s valstybinėm s įm o
nėms, jeigu Minskas nesutiks 
paleisti į laisvę trijų opozici
jos aktyvistų, tarp jų  buvusio 
kandidato į prezidentus Alek
sandr Kazulin.

Tai pasakė laikinasis JAV 
reikalų Baltarusijoje patikėtinis 
Jonathan Moore per konferen
ciją interneto tinklalapyje „na- 
viny.by“.

Praėjusią savaitę 11 Ameri
kos ambasados darbuotojų, pa
skelbti nepageidaujamais as
menimis, buvo priversti palikti 
šalį dėl to, kad Vašingtonas 
ėmėsi sankcijų prie valstybinę 
bendrovę „Belneftechim“.

Anksčiau Baltarusijos val
džia pasiekė, kad išvyktų Ame
rikos ambasadorė Karen Ste
wart ir būtų dvigubai sumažin
tas diplomatinės misijos dar
buotojų skaičius.

18-ta, Rusija - 36-ta.
Pačiomis palankiausiomis 

motinoms ir vaikams gyventi 
šalimis pripažintos Švedija, 
Norvegija ir Islandija, o nepa
lankiausiomis - Nigeris, Čadas 
ir Jemenas.

Organizacija „Gelbėkite vai
kus!“ šiuos sąrašus sudarinėja 
nuo 2000 metų, stengdamasi at
kreipti pasaulio visuomenės dė
mesį į motinų gyvenimo koky
bę įvairiose šalyse. LRT

„Dabar vietoj vieno politi
nio kalinio yra trys. Dėl to ga
li būti paskelbtos naujos sank
cijos B a lta ru s ija i“ , - sakė 
J.Moore.

„Galimos sankcijos kitoms 
valstybės kontroliuojamoms 
Baltarusijos įmonėms“, - pridū
rė jis.

Amerikos diplomatas nenu
rodė galimo sankcijų įvedimo 
laiko ir įmonių, kurioms jos gali 
būti taikomos.

Oficialusis Minskas mėgino 
pagerinti santykius su Europos 
Sąjunga ir JAV ir pirma laiko 
paleido į laisvę daugelį opozi
cijos aktyvistų. Tačiau už gro
tų tebelaikomas buvęs kandida
tas į prezidentus Aleksandr Ko
zulin, nuteistas 2006 metais ka
lėti pusšeštų metų pagal kalti
nimą masinių riaušių organiza
vimu po rinkimų, kuriuos dar 
vieną kartą laimėjo Aleksandr 
Lukašenka.

„AR ES PASIRENGUSI IMTIS PRIEMONIŲ, JEIGU 
RUSIJA IMSIS KARINIŲ PRIEMONIŲ PRIEŠ GRUZIJĄ?“

„Naujienos apie Rusijos 
žingsnius Abchazijoje yra di
džiai neraminančios ir pana
šios į tikro karo išvakares“, - 
kalbėjo Lietuvos atstovas Vy
tautas Landsbergis vakar įvy
kusiame Europos Parlamento 
užsienio reikalų komiteto na
rių susitikime su ES Komisa
re Benita Ferrero - Waldner bei 
ES pirmininkaujančios Slovė
nijos užsienio reikalų minist
ru Matjažu Šinkovecu.

Pasak V.Landsbergio, nau
jajam  Rusijos prezidentui ar
tėjant prie galių vykdymo, pa
dėtis Gruzijoje gali būti mani
puliuojama taip, kad paverstų 
j į  (D .M edvedevą) P.Putino 
„įvykdytų faktų“ įkaitu.

„Ar ES Komisija yra psi
chologiškai pasirengusi bet ku
riai provokacijai, kurią sektų 
galima Rusijos invazija į gre
timas Gruzijos teritorijas, o tai 
gali įvykti Kremliui netinka
mai aiškinantis Bukarešto vir
šūnių sprendimą kaip padrąsi
nimą? Koks yra Jūsų preven
cinis veiksmas dabar ir galimi 
žingsniai „kitą dieną po...?“, - 
klausė V.Landsbergis ES Ko-

Santykiai su Vakarais, rei
kalaujančiais paleisti į laisvę 
A.Kozulin, taip ir nepagerėjo. 
Baltarusijos valdžia vėl ėmė 
taikyti griežtas priemones ki
taip mąstantiesiems ir du pro
testų akcijų dalyvius nuteisė 
pustrečių ir pusantrų metų ka
lėti. LRT

misarės.
Lietuvos atstovas taip pat 

klausė Slovėnijos užsienio rei
kalų ministro apie Rusijos va
dinamuosius „taikdarius“ Ab
chazijoje.

„Kaip Slovėnija mato Ru
sijos „konfliktadarius“ A b
chazijoje, kurių skaičius ten 
auga kaip ir Šiaurės Kauka
ze, ir kokių j i  gali imtis žings
nių, kad sustabdytų naują ka
rą  ar k itu s G ru z iją  d esta 
bilizuojančius veiksmus kaip 
antai žmonių aneksavimas?“ 
- kalbėjo V.Landsbergis.

„Gruzija norėtų, kad Rusi
ja  j ą  iš tikrųjų pripažintų kaip 
visai nepriklausomą ir nepa
dalintą valstybę, kuri galėtų 
kurti save tarptautiškai pripa
žintoje teritorijoje ir pasirink
tų  sp rend im us“ , - ka lbėjo  
V.Landsbergis.

Atsakydama į europarla- 
mentaro klausimus komisarė 
B.Ferrero-Waldner, atsakinga 
už ES užsienio politiką, pabrė
žė, kad padėtis Gruzijoje ne
paprastai rimta.

„Troika“ jau  pareiškė jai 
savo paramą. Deja, eskalacija

MASKVA ĮSAKĖ IŠVYKTI DVIEMS JAV DIPLOMATAMS

Kremlius įsakė apleisti Ru
siją dviems amerikiečių karo 
atašė, kurie dirba JAV amba
sadoje Maskvoje.

Šią žinią pranešė JAV di
plomatai. JAV valstybės depar
tamentas sako, kad skųs šį rei
kalavimą.

vyksta. Kiekvienas judesys ga
li iššaukti kitos pusės atoveiks
mį. Mėginam įtikinti Rusiją, 
kad neįgyvendintų savo spren
dimų dėl Abchazijos. Stovime 
arti, kad sustiprintume Gruzi
ją  ekonomiškai ir politiškai. 
Tačiau taikos derybų negalime 
pasiekti, jeigu ne visi jų  nori. 
Negalime pakeisti taikdarių, 
jeigu ne abi pusės sutinka. Tas 
pat dėl Rusijos-Gruzijos sie
nos kontrolės ir misijų Abcha
zijoje. Rusija yra šalis tame 
konflikte, j i  yra ten, taigi pa
dėtį lemia dvi pusės - Rusija ir 
Gruzija. O jų  sutarimo nėra.“- 
kalbėjo ES komisarė.

Savo ruožtu Slovėnijos už
sienio reikalų ministras M.Šin- 
kovec teigė, kad Slovėnija pa
siryžusi paremti visus, kuriems 
jos paramos reikia. „Gruzijos 
atveju mes stengiamės įtikinti 
Rusiją, kad neplėstų oficialių 
ryšių su Abchazija, nes tai di
dina įtampą. Remiam ESBO 
p ozic iją  ir ta ikų  problem ų 
sprendimą, kuriame dalyvau
ja  JT Generalinis sekretorius. 
Padėsim, kad Gruzija nebūtų 
destabilizuota.

Apžvalgininkai mano, kad 
tai uždelstas Rusijos atsakas į 
Vašingtono sprendimus: vie
nas rusų diplomatas buvo pri
verstas palikti Vašingtoną per
nai lapkritį, antras - šiemet ba
landžio 22 dieną.

BBC
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Bendrovės „Žurnalų leidybos grupės“ direktorius Vilius Už- 

tupas atsidūrė reanimacijoje. Pirminiais duomenimis, prekybos 
centre leidėją ištiko infarktas. Leidėjo darbovietė nekomentavo, 
kas atsitiko jų  vadovui, nes, pasak jų, neturi jokių patvirtintų ži
nių iš artimųjų. V.Užtupas vadovauja didžiausiai Lietuvoje žur
nalų leidybos bendrovei, kuri leidžia žurnalus „Žmonės“, „Lai
ma“, „Ji“. Kompanija taip pat valdo nemokamo dienraščio „15 
min.“ kontrolinį akcijų paketą. 2006 metais „Žurnalų leidybos 
grupė“ įsigijo 51 procentą bendrovės „Plius“ akcijų, kuri admi
nistruoja auoplius.lt, domoplius.lt ir kitus interneto puslapius.

Balandžio mėnesį Lietuvoje septyni iš dešimties - 69 proc. - 
Lietuvos gyventojų buvo tos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje 
pastaruoju metu iš esmės krypsta į blogąją pusę. Tik penktadalis 
- 20 proc.- viešosios nuomonės apklausos dalyvių atsakė, kad, jų  
nuomone, reikalai Lietuvoje pastaruoju metu gerėja. Per mėnesį 
nuo kovo apklausos teigiančiųjų, kad valstybės reikalai blogėja, 
padaugėjo 9 procentiniais punktais, o nuo vasario mėnesio - net 
20 procentinių punktų. Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kom
panijos "Baltijos tyrimai" balandžio 4-18 dienomis atliktos ap
klausos duomenimis, prieš metus - 2007 m. balandį - dauguma 
Lietuvos gyventojų situaciją šalyje vertino teigiamai. Tuomet 62 
proc. teigė, kad reikalai gerėjo. Per metus optimistų sumažėjo 42 
procentiniais punktais.

Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį 
tyrimą dėl praėjusių metų vasario 25 d. vykusių rinkimų į Lietu
vos Respublikos savivaldybių tarybas biuletenių klastojimo. Bau
džiamoji byla perduota uostamiesčio Apylinkės teismui, jis teis
minį procesą baigs baudžiamuoju įsakymu. Įtarimai dėl šio nusi
kaltimo pateikti Klaipėdos miesto rinkimų apygardos Nr. 20 Dvi
račių treko rinkimų apylinkės Nr.6 komisijos pirmininkui D. Žem
guliui, jam  už rinkimų biuletenių suklastojimą prokuroras prašo 
teismo skirti 3,900 litų baudą. Įtariama, kad 68 metų klaipėdietis 
per minėtus rinkimus suklastojo 73 partijos "Tvarka ir teisingu
mas" biuletenius. Prokurorų teigimu, pensininkas savo ranka į 
juos įrašė, pataisė ir prirašė skaitmeninius įrašus. Ikiteisminis ty
rimas pernai kovą pradėtas gavus Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pareiškimą.

Dėl teisės auginti savo dukrelę kovojanti klaipėdietė Inga 
Rinau vėl gali trumpam atsikvėpti - 3 metų Luisa dar nebus per
duota tėvui į Vokietiją. Lietuvos aukščiausiasis teismas nutarė 
kreiptis į Europos bendrijų teisingumo teismą prašydamas išaiš
kinti ES teisės normas. Kol bus priimtas sprendimas, mergaitė 
gyvens su motina. Klaipėdietės skundą nagrinėjusiam Aukščiau
siajam teismui kilo klausimų, ar Lietuvos teismas, negalintis per
žiūrėti Vokietijos teismo jurisdikcijos, turi pripažinti jo  sprendi
m ą dėl vaiko grąžinimo. Todėl EBTT prašoma išaiškinti Euro
pos bendrijos institucijų priimtus aktus, o nuo šio išaiškinimo 
priklausytų, ar Lietuvoje turėtų galioti Vokietijos teismo spren
dimas dėl Luisos perdavimo į Vokietiją. Tuo tarpu mergaitės mo
tinai I. Rinau nesuvokiama, kodėl iki šiol nebuvo galima susipa
žinti su Vokietijos teismo procesu bei išvadomis, kur, pasak mo
ters, buvo padaryta procesinių ir procedūrinių pažeidimų.

Vilniaus politikai bent kalbomis jau verčia Juozą Imbrasą 
iš mero pareigų. Tačiau meras kol kas gali būti ramus - j į  saugo 
vilniškis "Gordijaus mazgas": vis į naują aklavietę vedančios po
litikų derybos dėl to, kas turėtų užimti mero postą. Vilniaus kon
servatoriai ir socialdemokratai vėl kalbasi apie naujos valdžios 
subūrimą. Tačiau kol kas sostinės politikai netiki, kad pavyks 
lengvai nuversti liberaldemokratus. Raimundo Aleknos, konser
vatoriaus, teigimu, dėl interpeliacijos planuojama šaukti neeilinį 
posėdį, mat eiliniai vyksta ypač retai. Meras Juozas Imbrasas ne
atskleidžia, ar šį mėnesį vyks posėdis, o skandalą dėl sostinės 
tarybos narių papirkinėjimo jis vadina "konservatorių papūstu 
burbulu". Kaip žinoma, Evaldas Lementauskas, jau pasitraukęs 
iš Vilniaus vicemero pareigų, ir Gintaras Kazakas, tarybos narys, 
mėnesiui sulaikyti dėl bandymo papirkti kitą tarybos narį kon
servatorių Vidą Urbonavičių. Audriui Butkevičiui, sostinės poli
tikui, pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, jis nėra sulaikytas. 
Tuo tarpu socialdemokratų vadovai nesusitaria, su kuriais part
neriais (Tėvynės sąjunga ar "Tvarka ir teisingumu") geriau va
dovauti Vilniui. Be to, partijos vadovybė ragina socialdemokra
tus siekti mero posto. J. Imbraso teigimu, jis nematąs priežasčių, 
kodėl jam  reikėtų trauktis iš posto. Pasak jo, "žmonėms tik pa
skelbti įtarimai. Jeigu kalti, tegu jie atsistatydina, patraukiame 
juos į šoną. O jei juos paleis, padarys liudininkais - tai kaip tada? 
Nereikia iš anksto šokinėti".

Seimo Liberalų sąjūdžio narys Gintaras Šileikis kreipėsi į 
Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas ministrui pir
mininkui Gediminui Kirkilui pritaikyti griežčiausią už etikos pa
žeidimus numatytą sankciją - įpareigoti j į  viešai atsiprašyti už 
praeitų metų gruodį, skelbiant reklamą biudžeto lėšomis, pada
rytus etikos pažeidimus. LGĮTIC

DIMITRIJ MEDVEDEV -  
RUSIJOS  

PREZIDENTAS
Maskva, gegužės 7 d. (EL

TA). Raudonu kilimu į Kremlių 
žengė naujasis Rusijos preziden
tas Dmitrij Medvedev. 42 metų 
politikas prezidento rinkimus 
laimėjo 2008 m. kovo 2 dieną, 
surinkęs 70 proc. balsų.

Trečiuoju Rusijos preziden
tu išrinktas D.Medvedev inau
guracijos metu pažadėjo glau
džiai bendradarbiauti su buvu
siu Rusijos vadovu Vladimir Pu
tin, kaip nauju Vyriausybės pir
mininku. Pažadą D.Medvedev 
įtvirtino tuoj po ceremonijos - 
rytoj Dūma naujojo prezidento 
siūlymu balsuos dėl VPutino pa
skyrimo naujuoju Rusijos prem
jeru.

D.Medvedev perėmė Krem
lių iš savo globėjo Vladimiro 
Putino, kuriam vadovaujant Ru
sijos ekonomika sparčiai augo, 
bet buvo pasukta demokratijos 
varžymo keliu. Ši trumpa, bet 
pompastiška ceremonija 42 me
tų D.Medvedevui turi atspindė
ti Rusijos vyriausybės pasitikė
jim ą savo jėgomis, ekonomikai 
augant dėl didžiulio naftos ir du
jų  eksporto.

Tačiau V.Putin per aštuone
rius savo valdymo metus atšau
kė daugelį 10-ojo dešimtmečio 
demokratinių eksperimentų, sa
ko kritikai, kurie nurodo ži- 
niasklaidos ir parlamento su
tramdymą.

55 metų VPutin pagal šalies 
konstituciją negalėjo siekti tre
čiosios kadencijos, bet užtat 
tapo premjeru. Manoma, kad jis 
darys didelę įtaką iš už neišban
dyto D.Medvedev nugaros.

Du trečdaliai rusų mano, kad 
V.Putin, būdamas premjeru, 
kontroliuos prezidentą D.Med- 
vedev ir aukštyn kojomis apvers 
tradicinę valdžios struktūrą, ro-

Naujasis Rusijos prezidentas Dimitrij Medvedev prisiekė žiban
čioje šv. Anderj salėje su caro laikų simboliais ir sovietų eros pri
siminimais. Bet buvęs Rusijos prez. V. Putin tuoj "įkando" Ameri
kai, priimdamas ten atvykusius Baltarusijos prez. A. Lukašenko, 
Venecuelos prez. H. Chavez, Uzbekistano prez. I. Karimov ir Ira
no prez. M. Ahmadinejad. Jis jiems priminė, jog Amerika nuolat 
kišasi į buvusias Sovietų Sąjungos respublikas. EPA

JAV IŠ IRAKO IŠVES 
3.5 TŪKST. KARIŲ

JAV kariškiai gegužės 6 d. 
paskelbė, jog netrukus išves iš 
Irako 3,5 tūkst. kareivių, kurie 
šioje šalyje buvo dislokuoti 
pernai vasarį didinant ameri
kiečių pajėgas.

Minimi 3-iosios pėstininkų 
divizijos kareiviai į savo bazę 
Fort Beninge Georgia valstijo
je  grįš "per kelias artimiausias 
savaites", sakoma kariškių pra
nešime.

Šis žingsnis atitinka JAV 
planą išvesti tuos papildomus 
30 tūkst. karių, kurie nuo pra
ėjusių metų vasario buvo dis
lokuoti siekiant pažaboti Ira
ke padidėjusį tarpkonfesinį 
smurtą.

Vašingtonas sakė, jog nori 
iki liepos užbaigti tų  30 tūkst. 
karių išvedimą ir per 45 die
nas įvertinti padėtį, o paskui 
svarstyti bendrą JAV pajėgų 
dydį, kuris yra daugiau nei 150 
tūkst. karių. LRT

do balandį atlikta centro „Leva- 
da" apklausa.

Naujasis Rusijos preziden
tas D m itrij M edvedev per 
inauguraciją pareiškė, kad la
bai daug dėmesio jis  teikia 
„pamatiniam teisės vaidme
niui“. „Mes privalome pasiek
ti, kad iš tikrųjų būtų gerbia
mas įstatymas, įveikti teisinį 
nihilizmą, kuris rimtai trukdo 
nūdienos raidai“, - sakė D. 
Medvedev pradėjęs eiti prezi
dento pareigas. Pasak D.Med- 
vedev, „teisinės sistemos bran
dumas ir veiksmingumas - tai 
svarbios ekonomikos ir socia
linės sistemos plėtotės, versli
ninkystės ir kovos su korupci
ja  rėmimo sąlygos“. „Bet ne 
mažiau jos tarnauja Rusijos 
vaidmens pasaulio bendrijoje 
stiprinimui, prisideda prie jos 
atvirumo pasauliui ir konstruk
tyvaus lygiateisio dialogo su 
kitomis tautomis“, - pridūrė 
D.Medvedev.

Jis taip pat pažymėjo, jog 
būtina padaryti, „kad valsty
bė iš tikrųjų būtų teisinga ir 
rūpestinga piliečiams, kad bū
tų  užtikrinti aukščiausi gyve
nimo standartai, kad kuo dau
giau žmonių galėtų priskirti 
save prie vidutinės klasės, ga
lėtų gauti gerą išsilavinimą ir 
kokybiškas paslaugas sveika
tos apsaugos srityje“ . „Mes 
sieksime įdiegti inovacinį po
žiūrį visose gyvenimo srityse, 
statyti moderniausias gamyk
las, modernizuoti pramonę ir 
žemės ūkį, stipriai skatinti pri
vačias investicijas“, - pabrė-

žė D.Medvedev.
„Ir apskritai siekiame, kad 

Rusija tvirtai įsitvirtintų tarp 
technologinės ir intelektualio
sios plėtros vadų“, - sakė jis.

Iš karto po inauguracijos 
buvo pranešta, kad V iktor 
Zubkov vadovaujama Rusijos 
vyriausybė atsistatydino. Toks 
žingsnis sudarė sąlygas prem
jeru  paskirti V.Putin.

„Zubkov pasirašė vyriau
sybės įsakymą dėl vyriausy
bės atsistatydinimo 2008 me
tų gegužės 7 dieną“, - sako
ma vyriausybės pareiškime.

Kremliuje vykusiose inau
guracijos iškilmėse dalyvavo 
apie 2 tūkst. 400 svečių. Iš 
prezidento posto pasibaigus 
kadencijai besitraukiantis V. 
Putin savo kalboje padėkojo 
Rusijos žmonėms už „tikėji
mą, supratimą ir palaikymą“. 
Jis sakė, kad kadencijos metu 
įgyvendino savo tikslus ir pa
teisino lūkesčius, paminėda
mas „regionų jungimą“, „val
džios atnaujinimą“ ir „bendra- 
nacionalinių politinių jėgų“ 
telkimą.

Pasak jo, naujasis Rusijos 
vadovas turėtų tęsti dabartinę 
politiką ir stiprinti šalies vie
nybę. Iškart po V. Putin pasi
sakymo prisiekęs D. Medve
dev savo kalbą pradėjo nuo to, 
kad didžiausias jo  uždavinys 
-  Rusijos piliečių asmeninių 
ir ekonominių teisių  didini
mas. Jis akcentavo „laisvų ir 
atsakingų žmonių“ savireali
zaciją, kuri užtikrintų asmeni
nę bei bendrą šalies gerovę.

auoplius.lt
domoplius.lt
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ŠIS TAS IŠ JAV PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ

Įdomūs JAV prezidento rinkimai - šiandien liko trys kandi
datai. Nuostabūs mums jų  pareiškimai. Jei bus išrinkti, visi turė
sime nemokamą gydymą, visi vaikai mokės skaityti ir rašyti, 
tuoj grąžins karius iš Irako, bankai, jei negalėsime mokėti pa
skolos, nenusavins namų, nebeliks skurdo - JAV pasaulyje taps 
pavyzdingiausia šalimi.

Pasiklausius prezidentinių kandidatų pasikalbėjimų, girdė
jome moderatoriaus klausimą Illinois senatoriui B. Obamai te
levizijoje, kaip jis bendrauja su savo kaimynu William Ayers, 
kuris buvo teroristinės organizacijos "Weather Underground" vie
nas steigėjų ir bombų svaidytojų, kai dėl to žuvo žmonės. Atsa
kymas buvo, kad jis j į  žino kaip kaimyną ir kad jis dirba Illinois 
universitete. Apie tai rašė Chicago Tribune redaktorius Claren
ce Page.

Kitas to dienraščio redaktorius Steve Chapman informuoja 
daugiau apie kandidatą, kuris savo švarko atlape nenori įsisegti 
JAV vėliavėlės ženklo ir kartu primena, kad jo  žmona tik dabar, 
kai vyras nori būti prezidentu, pasidarė patriote ir tik šiuo metu 
pareiškė pirmą kartą, kad didžiuojasi Amerika, nepaisant kad ji 
gimusi šiame krašte. Bet jis pastebi, kad "tokiu jo  bendravimu 
su buvusiu teroristu, kuris nesigaili tai daręs, turėtų susirūpinti 
bet kas, kuris brangina tas vertybes, apie kurias Obama labai 
dažnai mums kalba". Sakoma, kad Obama ir toliau bendrauja su 
William Ayers, kuris įvedė j į  į politiką ir aukojo jo  kompanijai. 
Primena, kad 1995 m. W. Ayers namuose buvo surengtas rinki
minis susirinkimas, kuriame buvo irjo žmona Bernardine Dohrn, 
buvusi palanki teroristams, šiuo metu dirbanti Northwestern uni
versitete. Jie niekad nepaneigė savo nusikaltimų ir W. Ayers nie
kada nesigynė esąs nekaltas. Daugel metų slapstėsi nuo teisin
gumo organų. Vėliau buvo iškelta byla, bet, esą Prokuratūra bu
vo prasižengusi su įstatymu, kai klausėsi jų  telefoninių pasikal
bėjimų ir byla buvo panaikinta. W. Ayers yra pareiškęs, kad jis 
nesigailįs mėtęs bombas: "reikėjo jų  daugiau numesti". (1970 
m. įvykdė kelis sprogdinimus, įskaitant ir JAV Kongerso rūmus). 
Jo žmona Bernardine Dohrn pateisino teroristinę veiklą, vadin
dama tai simboliniu pasipriešinimu.

Senatoriaus Obamos dvasinis vadas savo maldos namuose, 
kuriuos jis lankė du dešimtmečius, skleidė netiesą, kad baltieji 
Amerikoje žudo juoduosius, apkrėsdami juos AIDS liga. Tad 
Amerika nusipelnė, kad žūtų žmonės dangoraižiuose ir prašė 
Dievo prakeikimo Amerikai. Senatorius nesutinkąs tik su kai 
kuriais pastoriaus patarėjo teiginiais, tačiau jo  atstumti negalįs. 
Jo rinkiminės kampanijos šūkis yra "Change", bet jis nenutrau
kė ryšių su Dievo prakeikimo Amerikai prašančiu dvasiniu pa
tarėju, pateisinančiu Rugsėjo 11-osios aukas. Kairieji liberalai 
pradžioje palaikė senatorę Hillary Clinton, bet dabar daugelis jų  
perėjo Obamos stovyklon.

Pirminiuose rinkimuose senatorė Hillary Clinton yra atsili
kusi ir vargiai laimės prieš senatorių Obamą. Bet jie mažai kuo 
skiriasi - abu yra kairieji liberalai, nors, žinoma, tai nėra nusikal
timas. Todėl ir kai prez. B. Clinton įteikė dainininkui Pete See- 
ger medalį, niekas jam nepriminė, kad jis priklauso komunistų 
partijai ir nuolat garbina Staliną. Bet minėtas red. Chapman pa
stebi, kad tokio H. Clinton dvigubo žaidimo sąžiningi liberalai 
turėtų vengti. Ar tokie kandidatai sugebės pakeisti Ameriką ir 
pasaulį? S. Tūbėnas■

TEBŪNA IŠGIRSTAS LAISVES KOVOTOJŲ BALSAS
Eina dešimti metai, kai LR 

Seimas priėmė nutarimą „Dėl 
valstybės sostinėje esančios 
L u k išk ių  a ikštės funkcijų  
(1999 m. vasario 11 d. Nr. VI- 
II-1070), o aikštėje kaip buvo, 
taip ir liko plynė. Skaitytojui 
ir ypač projektų autoriams ver
ta priminti tą Nutarimą ištisai, 
nes jį, pasirodo, jau  daugeliui 
dengia užmaršties šešėlis.

Lietuvos Respublikos Sei
mas,

atsižvelgdamas į Lietuvos 
sostinėje Vilniuje esančios di
džiausios Lukiškių aikštės is
torinę ir urbanistinę reikšmę 
bei aplinką, taip pa t į jo s  nu
matomą valstybinę funkciją,

pritardamas Vyriausybės 
1997 m. gegužės 23 d. nutari
mo apibrėžtam tikslui - prieš 
aikštę esantį pastatą Gedimi
no pr. 40 (buvusieji NKVD, 
Gestapo ir KGB rūmai) atei
tyje visiškai perduoti moksli
nio centro ir muziejinei švie
čiamajai paskirčiai ir sukurti 
jam e Lietuvos laisvės kovų me
morialą,

pabreždamas tiesioginę  
Lukiškių aikštės sąsają su oku
pacinių režimų represijomis ir 
laisvės kovų istorija,

primindamas ja u  esančius 
Lukiškių aikštėje kovų už lais
vę memorialinius akcentus - 
1863-1864 m. sukilėlių egze
kucijų atminimo lentą ir akme
nį Lietuvos ginkluotojo pasi
priešinimo (nežinomo kario) 
būsimam paminklui,

numatydamas, kad visoje 
didelėje aikštėje turi atsirasti 
ne tik memorialinė, bet ir rek
reacinė bei piliečių bendravi
mo zona, per Aukų g. ateityje 
susieta su Pamėnkalniu (Tau- 
rakalniu) bei jo  perspektyvine 
kultūrine funkcija,

n u t a r i a:
1 straipsnis.
Lukiškių aikštė Vilniuje for

muojama kaip pagrindinė rep
rezentacinė Lietuvos valstybės 
aikštė su laisvės kovų memo
rialiniais akcentais.

2 straipsnis.
Lukiškių aikštė Vilniuje, 

kaip istoriškai susiformavusi 
vientisa urbanistinė erdvė, tu
ri atlikti valstybinę reprezen
tacinę ir kartu visuomeninę

RUSIJO S IR G RUZIJO S KONFLIKTAS  
PAGILĖJO DĖL KO SO VO  IR NATO

Tbilisis, gegužės 2 d. (LRT). 
Rusija konfliktą su Gruzija iš
provokavo dėl geopolitinių prie
žasčių, atsakydama į Vakarų po
ziciją Kosovo klausimu ir NA
TO planus plėstis Ukrainos ir 
Gruzijos sąskaita, sakė interviu 
Reuters respublikos prezidentas 
Michail Saakašvili.

Ir šiaip pastaraisiais metais 
įtempti Maskvos ir Tbilisio san
tykiai labai paaštrėjo, Rusijos 
kariškiams numušus virš Abcha- 
zijos gruzinų nepilotuojamą lėk

funkciją. Projektiniai sprendi
mai turi apimti ir suderinti šias 
abi funkcijas - įkomponuoti 
pastatą Gedimino pr. 40 ir Au
kų gatvę bei įvertinti Pamėn
kalnio (Taurakalnio) urbanis
tinių sprendimų perspektyvą.

3 straipsnis.
1. Pasiūlyti Vyriausybei ir 

Vilniaus miesto tarybai orga
nizuoti Lukiškių aikštės plėtros 
koncepcijos parengimą, aikš
tės projektavimą ir projekto 
įgyvendinimą.

2. Pasiūlyti Vyriausybei su
daryti projektų vertinimo ko
misiją, patvirtinti projektų ver
tinimo taisykles ir projektinę 
užduotį.

3. Pasiūlyti Vyriausybei pa
rengti Lukiškių aikštėsprojek- 
tą, supažindinti su ju o  Seimą 
ir patvirtinti 1999 metais.

Keliskart keitėsi vyriausy
bės vadovai bei sostinės me
rai, kuriems buvo pavesta vyk
dyti Seimo nutarimą, tačiau 
per dešimtmetį nieko nedary
ta, tik kurtos kelios komisijos, 
vyko pasišnekėjimai, reiškia
mas „susirūpinimas“, prilygs
tantis piktybiniam reikalo vil
kinimui. O štai „Vilniaus mies
to istorinės raidos komisija“ 
dėl jos pirmininko Arvydo Sal- 
tenio aplaidumo ar siekio iš
trinti istorinę atmintį, posė
džius rengė vangiai, pozityvių 
sprendimų dėl Lukiškių aikš
tės memorialo nepriėmė.

Per 9 metus Lietuvos Vy
riausybė ir sostinės savivaldy
bė nesiėmė ryžtingų veiksmų, 
kad būtų įvykdytas LR Seimo 
nutarimas, kad Lietuvos vardo 
paminėjimo tūkstantmečio ju 
biliejaus proga būtų pastatytas 
svarbiausias Lietuvos istorinis 
memorialas, o aikštėje galėtų 
vykti iškilmingi valstybinių 
bei tautinių švenčių minėjimai, 
kad atvykę į Vilnių svečiai ga
lėtų būti čia priimti, išreikštų 
pagarbą mūsų valstybei, padė
tų gėles.

Visuomenes atstovai 2008 
m. balandžio 28 d., dalyvavę 
Taikomosios dailės muziejuje 
vykusio Lukiškių aikštės su
tvarkymo 27-ių projektų apta
rime, pastebėjo, kad projek
tai parengti neatsižvelgiant į 
Seim o nutarim o reikalavi

tuvą ir prabilus apie tiesioginius 
ryšius su šia nuo Gruzijos atski
lusia respublika bei taikdarių 
kontingento padidinimą. Tbili
sis šiuos žingsnius pavadino 
bandymu aneksuoti jam priklau
sančią teritoriją.

"Jie (Rusijos valdžia) aiš
kiai pasakė, ir Putin (telefonu) 
man pakartojo, kad tai atsaky
mas į Kosovo precedentą, atsa
kymas į tai, kad Vakarai neigia 
Rusijos poziciją (dėl Kosovo), 
atsakymas į NATO plėtrą šia-

mus. Vienintelis architekto  
Valdo Jurevičiaus projektas, 
kuris dėl neesminių motyvų 
nepraleistas į konkursą, ati
tiko Seim o nutarim o ir  ne 
kartą patriotinių visuomeni
nių organizacijų keltų reika
lavimų dvasią. Projektų verti
nimo komisijos nariai vertino 
darbus atsižvelgdami į aikštės 
išplanavimą, bet apie pamin
klus kalbėjo nuo memorialo 
idėjos atitrūkusia, tikslo neat
spindinčia kalba. Pasisakiusių
jų  visuomenės atstovų nuomo
ne, tik keletas projektų gali bū
ti svarstytini, nes apie 20 darbų 
prasilenkė su Seimo nutarimu 
ir visiškai neišreiškė valstybin
gumo ir laisvės siekio, kovų dėl 
jo  nuo 13-ojo šimtmečio. Pro
jektų autoriai ir komisija ne
kreipė dėmesio į Tautos reika
lavimus, t. y. neatsižvelgė į tai, 
kad čia turi atsispindėti lietu
vių tautos Laisvės ir Nepriklau
somybės idealo siekis, kovos 
dėl jo, Tautos kančia ir dvasia, 
krikščioniškieji simboliai, kad 
rastųsi derama aplinka maldai 
už žuvusius kovotojus.

Kas lankėsi Taikomosios 
dailės muziejuje, kur ekspo
nuojam i konkursui pateikti 
projektai, galėjo išvysti absur
diškiausių tvarinių, prilygstan
čių provokacijoms. Tarkim, 
vienas iš projektų aikštę vaiz
duoja kaip didžiulį marmurinį 
dubenį, kuris neva atspindi „iš
rautą“ Leniną ir likusią žaiz
dą. Taigi, „išėjo už varčios ir 
vėl iš pradžios“ -  jei ne pamin
klas, tai vieta Lenino vardui 
(žinoma sovietinė nuostata „iš
einant pasilikti“). Pateiktas 
verslo planui prilygstantis pro
jektas, kuriame siūloma palikti 
tik ketvirtadalį aikštės, o tris 
ketvirtadalius užstatyti. Yra 
cirkui tinkantis projektas -  
kreivų veidrodžių darinys.

Kritikuoti, žinoma, leng
viau nei projektuoti, tačiau 
projektų autoriai turėtų įsi
klausyti į Tautos ir jos valsty
bės istorijos bylojimą, į balsus 
tų, kuriuos kovoje už Laisvę 
pasitiko Mirtis. Tebūna išgirs
tas jų  balsas. Tebūna išgirstas 
dar į Amžinybę nepasitrauku
siu Laisvės kovotojų balsas.

Algimantas Zolubas

me regione (NVS), kuri verti
nama kaip grėsmė. Tai geopo
litinis (konfliktas)", - kalbėjo 
Gruzijos prezidentas. Rusija 
būtinybę didinti savo taikdarių 
skaičių aiškino Gruzijos planais 
pradėti karinę operacijąAbcha- 
zijoje. Nepaisant visko, jis ma
no, kad Rusija realiam kariniam 
konfliktui nepasirengusi. "Ru
sija gali daug ką prarasti čia. 
Rusija labai stipriai priklauso 
nuo Europos - politiškai, eko
nomiškai, emocionaliai; jie no
ri, kad tarptautinė bendrija juos 
gerbtų, jie nenori būti nevisa
verte valstybe".

mailto:dirva@ix.netcom.com


4 • DIRVA • 2008 m. gegužės 13 d. •

Lietuvių fondo Valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas skaito 
LF Valdybos pranešimą. LF nuotr.

LIETUVIŲ FONDO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS 45-ME SUVAŽIAVIME

Ramūnas Astrauskas

Man, kaip Lietuvių fondo 
Valdybos pirmininkui, yra gar
bė Jums pristatyti savo kolegas 
- Lietuvių fondo 45-tųjų veikos 
metų Valdybą: kun. Valdą Auš
rą, Sigitą Bazekienę, Saulių Čy- 
vą, Kęstutį Ječių, Marių Kasniū- 
ną, Tadą Kubilių, Laimą Petro- 
liūnienę.

Šių metų pradžioje į Valdy
bą taip pat įsijungė jauni ir ener
gingi Jonas Staškus ir Jūratė Zu- 
binas. Eilę metų Valdyboje dar
bavęsis Tada Kubilius išvyko 
nuolatiniam gyvenimui į Lietu
vą ir tęsia profesinę karjerą Lie
tuvos diplomatinėje tarnyboje.

Norėčiau visiems Valdybos 
nariams nuoširdžiai padėkoti už 
paaukotąjų brangų laiką asme
ninio gyvenimo bei tiesioginio 
darbo sąskaita. Be entuziazmo 
ir pasišventimo nebūtų įmano
ma atlikti svarbių projektų.

O uždaviniai Valdybai yra 
keliami yra dideli ir atsakingi. 
Kaip Jūs tikriausiai ir žinote, 
2006 metus buvom pavadinę 
„Naujųjų narių metais“. 2007- 
taisiais metais bandėme lietu
viškai visuomenei akcentuoti 
Lietuvių fondo reikšmę prakti
ne prasme , t.y. pabandyti atsa
kyti į klausimą „Kodėl Lietuvių 
fondas yra man svarbus?“ arba 
„Ką Lietuvių fondas reiškia 
man, mano šeimai?“, „Kodėl aš 
turiu remti Lietuvių fondą?“. 
Lietuvių fondo plėtra, įvaizdis, 
tolimesnio sėkmingo Fondo au
gimo strateginių pamatų sutvir
tinimas -  yra vieni iš pagrindi
nių Fondo dabartinės vadovy
bės uždavinių.

2007 m. į Lietuvių fondą 
įstojo 57 nauji nariai bei 27 na
riai kandidatai. Ypatingai sma
gus faktas yra tai, kad palaips
niui didėja jaunesniojo amžiaus 
įstojančių naujų narių. Apytiks
liais paskaičiavimais 2007 me
tais daugiausi į LF įstojo nuo 25 
iki 50 amžiaus narių, kas suda
ro 46 proc. bendro naujų narių 
skaičiaus. Taip pat padaugėjo 
naujų jaunųjų narių, kurių am
žius yra nuo pat gimimo dienos 
iki 25 metų. Jie sudaro 26 proc.. 
Vienas narys buvo įrašytas į 
Fondą būdamas vos tik 2 dienų 
amžiaus.

Bendroje sumoje 2007 me
tais nariai įnešė 1,753,262 dol.. 
Iš šios sumos 1,546,314 dol. su
darė palikimai.

Vien tik Vytautas Užgiris 
Lietuvių fondui testamentu pa
liko 1,399,799 dol.. Suvedus 
paskutinių 5 metų duomenis, ga
lima tikrai pasidžiaugti, kad gy
vųjų narių įnašai 2007 m. yra di
džiausi (pagal 2004 -  2007 m. 
duomenis) -  206,947 dol. Tai 
yra Fondo vadovybės vykdomų 
įvairių plėtros ir įvaizdžio stip
rinimo projektų optimistiškai 
nuteikiantis rezultatas.

Norėčiau atkreipti Jūsų dė
mesį į Lietuvių fondo apimtyje 
veikiančius specialios paskirties 
fondus. Viso Lietuvių fonde jau 
veikia net 68 tokie fondai su 
bendra 4,237,524 dol. suma, kas 
sudaro solidžią Lietuvių fondo 
kapitalo dalį. Iš jų  18-lika yra 
įsteigti įvairiems paramos pro
jektams, o 50-imt skirti stipen
dijų teikimui.

Valdyba kartu su Plėtros 
komitetu 2007 metais nemažai 
dėmesio ir laiko skyrė specia
lių fondų propagavimui. Ir tas 
davė teigiamą rezultatą. Pasku
tiniųjų 5 metų statistika rodo, 
kad 2007 m. specialios paskir
ties fondų forma į Lietuvių 
fondą įplaukė daugiausia lėšų 
-  350,126 dol.. Didžiausia su
m ą - 100,000 dol. įnešė dr. Po
lius Raslavičius, įsteigdamas 
„Raslavičių stipendijų fon
dą“ .

Reikia pripažinti, kad tiek 
naujų narių įnašai, tiek specia
liosios paskirties fondų steigi
mas daugumoje priklauso nuo 
Fondo vadovybės aktyvumo, 
naudojant tiek marketingą tiek 
savo autoritetą bei asmeninius 
ryšius.

Nelabai džiugina faktas, kad 
JAV veikiančių kitų lietuviškų 
organizacijų įnašai 2007 m. su
darė tik 300 dol., t.y. įnešta ma
žiausia suma per paskutiniuo
sius 5-erius metus

P er  4 5 -e r iu s  L ie tu v ių  
fondo veiklos m etus Fonde 
buvo įregistruotos 8,574 na
rystės. Fondo kapitalas jau 
v iršija  17 mln. dol. sumą. 
Lietuvių fondo steigėjų ir na
rių slapta svajonė - 20 mln. 
dol. kapitalas po truputi tam
pa realybe. Lietuvių fondas 
auga, tuo išryškėdamas reikš
mingu veiksniu lietuviškame 
išeivijos gyvenime. Augant 
Fondui, vis dažniau pradėjo
me susidurti su administraci
jos techninės bazės neatitiki
mu šiandieninių modernių ne
pelno siekiančių organizacijų 
administravimo principams. 
Atėjo laikas Lietuvių fondo 
adm inistraciją kaip sakoma 
„pakildinti ke le tą  laip telių  
aukščiau“, tuo siekiant ateity
je  organizacijos valdymą pa
daryti efektyvesniu, moder
nesniu ir tuo sumažinti admi
nistravimui skiriamas lėšas. 
Būtent šiam tikslui paskuti
niaisiais metais skyrėme dau
giau lėšų kelių svarbių projek
tų įgyvendinimui.

Vienas iš jų  -  perėjimas nuo 
techniškai pasenusios ir nevisiš
kai tikslios Fondo narių duome
nų bazės prie specialiai pagal 
Lietuvių fondo specifiką supro
jektuotos narysčių duomenų ap
skaitos programos „Microsoft 
Access“ formate.

Naujos kompiuterinės pro
gramos pranašumai:

1. Tiksli narysčių duomenų 
pasikeitimų registracija.

2. Tiksli ir greitesnė narys
čių paieška pagal įvairius krite
rijus.

3. Tikslus narysčių perdavi
mo, duomenų pasikeitimo admi
nistravimas.

4. Automatinis laiškų rašy
mas ir korespondencijos išsiun
tinėjimas nariams.

5. Automatinis įvairių statis
tinių ataskaitų generavimas pa
gal pageidaujamus kriterijus.

Pereinant prie naujos narys
čių apskaitos duomenų bazės, 
Taryba pavedė Valdybai atlikti 
pilną Lietuvių fondo narysčių 
auditą pagal per 45-erius metus 
sukauptą Lietuvių fondo doku
mentų archyvą. Tai yra nepa
prastai didelės apimties projek
tas, reikalaujantis daug laiko są
naudų. Audito tikslas -  peržiū
rėti narysčių perdavimų origina
lius dokumentus, atitinkamai pa
žymint kompiuterinėje duome
nų bazėje. Taip pat raštinė rašo 
laiškus nariams su prašymu pa
tikslinti kai kuriuos duomenis. 
Auditas yra atliekamas keliais 
etapais. Dalis audito yra jau 
baigta. Išvados yra perduoda
mos Įstatų komitetui, kuris ati
tinkamai papildys ir patobulins 
Fondo narysčių apskaitos tvar
ką. Abu šiuos projektus atlieka 
Fondo raštinės darbuotojai, ša
lia įprasto kasdienio raštinės dar
bo, susijusio su kitų Tarybos ko
mitetų užduočių vykdymu.

Taip pat tiek Valdyba tiek ir 
raštinės darbuotojai dalyvauja 
įvairiuose Fondo plėtros projek
tuose, kurių 2007 metais buvo 
daug. Aktyviai pažymėdami 
45— uosius Fondo veiklos me
tus, mes norėjome dar kartą at
kreipti plačiosios visuomenės 
dėmesį į Lietuvių fondą, suteik
ti tarsi naują impulsą visuome
nės paramai Lietuvių fondui.

Išleidom e 10 minučių do
kumentinį filmuką DVD for
matu apie Lietuvių fondą, jo 
reikšmę lietuviškoje visuome
nėje. Filmas yra platinamas li
tuanistinėse mokyklose, įvai
rių renginių metu taip pat pa
talpinome į internetinį portalą 
„youtube.com “ . Sulaukėme 
daug palankių  atsiliepim ų. 
Šiuo metu DVD yra verčiamas 
į anglų kalbą.

Išleidome informacinį lanks
tinuką propaguojantį sutartinius 
įnašus. Lankstinukas išleistas 
lietuvių ir anglų kalbomis. Šiuos 
lankstinukus pageidaujantys ga
li įsigyti ir šio suvažiavimo me
tu.

Valdyba kartu su Fondo di
rektoriais Almiu Kuolu ir Lau
rynu Misevičiumi aktyviai da
lyvavo atlikėjų iš Lietuvos Li- 
vetos ir Petro Kazlauskų koncer
tinio turo organizavime. Šis tu
ras buvo rengiamas kartu su 
Lietuvių fondo įgaliotiniais, vie
tinėmis Lietuvių bendruomenės 
apylinkėmis bei kitomis organi
zacijomis. Koncertai vyko Phi
ladelphia, Cleveland, West Palm 
Beach, Atlanta, Maspeth (NY), 
Rochester. Šiam koncertui bu
vo specialiai sukurta ir rodoma 
Lietuvių fondo video reklama, 
buvo platinama įvairi kita infor
macija apie Fondą. Koncertų 
metu buvo renkami įnašai. Tai 
buvo Lietuvių fondo plėtros pro
jektas plačiąja prasme, skirtas 
Fondo vardo garsinimui įvairio
se JAV vietovėse, kuriose gyve
na mūsų esami ir būsimieji na
riai. Tai buvo geras pavyzdys,

kaip įvairios lietuviškos organi
zacijos dirba kartu vienam ben
dram tikslui.

Valdybą ir toliau tęsė tradi
ciją -  įsteigė Lietuvių fondo 
krep šin io  tau rę geriausiai 
ŠALFASS organizuoto krepši
nio turnyro geriausiai vyrų ko
mandai. Šiais metais šią taurę 
kartu su 1,000 dol. suma laimė
jo  krepšinio klubas „Lituani- 
ca“, kuris laimėtą pinigų sumą 
savo pasirinkimu skyrė Cika- 
gos lituanistinei mokyklai pa
remti. Tai tapo labai gražia mo
tyvuojančia tradicija lietuviško 
jaunimo tarpe.

Taip pat Valdyba įsteigė 250 
dol. prizą Joninių šventėje Či
kagoje. Šį prizą loterijoje laimė
jusi Rima Urbanavičienė šią su
mą taip pat, savo pasirinkimu, 
paskyrė Čikagos lituanistinei 
mokyklai.

Šiomis naujomis iniciatyvo
mis stengiam ės reklam uoti 
Lietuvių fondą šiandieninėje lie
tuviškoje aplinkoje. Siekiame, 
kad JAV gyvenantys lietuviai, 
ypatingai jaunimas atkreiptų dė
mesį į Fondą, kaip į modernią ir 
perspektyvią organizaciją, pa
grindinai skirtą lietuviško jauni
mo ugdymui t.y. tam pačiam jau
nimui.

Surengėme tradicinę Lie
tu v ių  fondo G olfo  d ieną. 
Ypatingai norėčiau padėkoti 
valdybos nariui Mariui Kas- 
niūnui ir Lietuvių fondo rė
mėjui ir entuziastingam gol
fo žaidėjui Tomui Petroliūnui 
už didėlį indelį surengiant šį 
sėkmingą plėtros renginį .

Daugelis tikriausiai girdėjo
te apie plačiai spaudoje apra
šytą Lietuvių fondo metinį po
kylį, skirtą Fondo veiklos 45- 
ečiui. Kultūrinės programos pa
sižiūrėti susirinko per 400 įvai
raus amžiaus žmonių. Dėka to
kių šaunių meno kolektyvų, 
kaip meno ansamblis „Daina
va“ ir teatro sambūris „Žalt
vykslė“ žiūrovams pateikėme 
netradicinę ir patrauklią meni
nę programą. Norėčiau dar kar
tą  padėkoti šių kolektyvų na
riams už tai, kad jie be jokio už
mokesčio surengė šią progra
mą, prisidėdami prie Fondo 
įvaizdžio formavimo, kas yra 
tiesiogiai susijęs su organizaci
jos augimu ir perspektyva.

Nei sėkmingos Golfo dienos 
nei metinio pokylio surengimas 
nebūtų įmanomas be verlso 
kompanijų bei privačių asmenų 
paramos. Esame dėkingi šiems 
Lietuvių fondo 2007 m. rėmė
jams. Rėmėjų dėka galima atlik
ti daug svarbių projektų, ne tik 
neeikvoti organizacijos biudže
to, bet tuo pačiu pritraukti ir nau
jų  narių bei įnašų.

Lietuvių fondas, kaip ir dau
gelis kitų lietuviškų organizaci
jų, veikia remiantis entuziazmo 
bei savanoriškumo jausmais. 
Pažvelgus 30-40 metų į praeitį, 
šio jausmo pojūtis buvo labiau 

(Nukelta į 5 psl.)
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1989 m. vasarą vyko sovietų okupuotos Lietuvos lietuvių ekspedicija į Šiaurės Sibirą aplankyti Lenos upės žiotyse bei Laptevų jūros 
pakrantėje esančias lietuvių tremties, kančių bei mirties vietoves ir pastatyti keturis paminklus paženklinant jų  kapų vietas. Raimundo 
Urbakavičiaus 1989 m. liepos 26 d. daryta nuotrauka Tit Ary vietovėje. Iš Jono Jurkūno archyvo.
(Atkelta iš 4 psl.)
LIETUVIŲ FONDO...

priimtinas. Šiandieną, kaip liu
dija faktai, yra šiek tiek kitokia 
situacija. Tačiau džiaugiamės, 
kad be Lietuvių fondo buvusių 
ir esamų Tarybos ir Valdybos na
rių yra tokių kaip pvz. Dalia Ja- 
čienė. Tai yra mūsų tautiečiai, 
kurie nuolatos talkininkauja 
Fondo Valdybai ir padaro gal būt 
visuomenei gerai nematomus, 
bet Fondui labai svarbius įvai
rius projektus. Nuoširdus ačiū 
Jums, Dalia.

Daug dėm esio skiriam e 
Lietuvių fondo internetines 
svetainės www.lithuanianfoun- 
dation.org palaikymui. Infor
macija nuolatos atnaujinama. 
Svetainėje galima surasti daug 
naudingos informacijos apie or
ganizaciją, užsipildyti paramos, 
stipendijos bei žiniasklaidos 
prašymus, internetu nusiųsti 
įnašus. Fondo internetinę sve
tainė kasdieną vidutiniškai ap
lanko virš 400 lankytojų, todėl 
svetinės nuolatinis atnaujini
mas ir tobulinimas yra būtinas.

Smagu, kad jaučiame ir kitų 
organizacijų paramą. Dėkojame 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybei ir ypatingai Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybai už 
bendros lietuvybės idėjos puo
selėjimą, už dalyvavimą ben
druose projektuose ir ypatingai 
už dabartinės Lietuvių fondo va
dovybės strategijos bei tikslų su
pratimą ir palaikymą. Būtent 
nuo šio dviejų organizacijų veik
los priklauso mūsų lietuviško 
gyvenimo JAV ateitis.

Dėkoju Valdybos nariams ir 
raštinės darbuotojams už viso
keriopą pagalbą suruošiant me
tinį narių suvažiavimą.

GYVENIMĄ PAAUKOJĘS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
A lfonsas Sm etona gimė 

1913 m. Justinavos kaime, Ši
lų apyl., Vadoklių valsčiuje. Jo 
tėvas Baltrus Smetona buvo 
prezidento A. Smetonos pus
brolis - ūkininkas, mėgo skai
tyti laikraščius, knygas. Kaimo 
žmonės j į  vadindavo advoka
tu, nes parašydavo prašymus 
valdžiai. 1930 m. Baltrus Sme
tona, būdamas 59 metų, mirė 
nuo plaučių uždegimo. Vyriau
siam sūnui Alfonsui tada bu
vo tik 16 metų.

Alfonsas baigė Šilų pradi
nę mokyklą, gimnaziją. Mokė
si Dotnuvos žemės ūkio mo
kykloje, dirbo savo ūkyje. Bet 
ūkininkauti jo  netraukė. Alfon
sas Smetona buvo labai gabus, 
veiklus, inteligentiškas, daly
vavo kaimo kultūriniame gy
venime, organizuodavo Vasa
rio 16-osios minėjimus, daly
vavo šaulių veikloje, bendra
vo su pavasarininkų organiza
cijos pirmininku A. Juzėnu, S. 
Zalagėnu, su mokytojais.

1941 m., traukiantis sovie
tams, A. Smetona suorganiza
vo Lietuvos išlaisvinimo orga
nizaciją, į kurią susibūrė buvę 
savanoriai ir šauliai. Organiza
cijos nariai likvidavo 5 pačius 
aršiausius komjaunuolius, ku
rie kėsinosi nužudyti Šilų pa
rapijos kunigą.

Tarnavo policijoje Ramy
galoje, paskui Smorgainyse, už 
Vilniaus. Grįždavo namo, pa
darydavo svarbiausius ūkio 
darbus ir vėl išvykdavo. Jis bu
vo antikomunistinių pažiūrų, 
nusiteikęs kovoti prieš komu
nistus, optimistas.

Sovietų sąjungai antrą kar

tą okupuojant Lietuvą, Alfon
sas Smetona su Steponu Zala- 
gėnu patys pirmieji įstojo į ka
pitono Juozo Krištaponio or
ganizuojamą partizanų būrį. 
1945 m. sausį būrį apsupo so
vietų kariuomenė. Partizanai 
gynėsi. Mūšyje žuvo apie 18 
partizanų ir vadas Juozas Kriš- 
taponis, kiti prasiveržė iš ap
supties. Alfonsui Smetonai ir 
Steponui Zalagėnui pavyko 
prasiveržti. Steponas Zalagė- 
nas buvo sužeistas, kurį laiką 
gydėsi ir slapstėsi namuose. 
Paskui vėl išėjo į mišką, pasi
traukė toliau nuo namų, į Uk
mergės rajoną, įstojo į Stiklo 
būrį. Po J. Krištaponio žūties, 
būriui pradėjo vadovauti A. 
Smetona-Žygaudas. Šis būrys 
ilgai slapstėsi Užulėnio miške. 
Vėliau A. Smetona tapo Vyčio 
apygardos vado D. Vaitelio pa
vaduotoju. Žuvus D. Vaiteliui 
ir P. Kecioriui, jis tapo Vyčio 
apygardos vadu.

Kada Alfonsas išėjo parti
zanauti, saugumiečiai suėmė 
jo  motiną Oną Smetonienę ir 
uždarė Vadoklių kalėjime. Prie 
sodybos naktimis dažnai pasa- 
laudavo sov ietų  kareiv iai. 
Ūkyje tarnavo Ona Krikščiū
naitė. Jai kareiviai neleisdavo 
išeiti iš namų. Vieną vakarą ka
reiviai atėjo į vidų ir sako: "Na, 
pasakyk, kur banditai?" "Ką aš 
žinau, aš jų  n e d a b o ju ."  - at
sakė ji. "Pasakyk, kur bandi
tai, o jeigu ne - pakarsim". Kad 
tikrai pakars, j i  netikėjo, bet 
naktį vienai namuose, aišku, 
buvo baisu. Kareiviai atnešė 
virvę, užmetė ant sijos, paėmė 
j ą  už rankos ir vedasi: "Sakyk,

kur banditai, nes pakarsim". Ši 
atsakė: "Pakarsit, tai būsiu pa
karta. Ką aš žinau? Aš paskui 
juos nesekioju - tiek jūs žinot, 
tiek ir aš žinau."

Kareiviai išėjo. Po kiek lai
ko atvažiavo 14 vežimų, visą 
Smetonų turtą ir gyvulius iš
vežė į Vadoklius. Samdinė ži
nojo, kad jai už darbą nebeuž- 
mokės, nusprendė pasiim ti 
vieną gerą karvę prie vežimo, 
j i  atriša. Skrebai vėl pririša, ji 
- atriša. Samdinė buvo atkak
li, neatidavė skrebams karvės. 
Šie norėjo paimti ir kailinius, 
bet samdinė pasakė, kad tai jos 
kailiniai.

Kai namo grįžo A. Smeto
nos brolis, kuris mokėsi Kau
ne, suėmė j į  ir kartu su motina 
išvežė į Sibirą. 1947 m. A. 
Smetona-Žygaudas, slapstyda
masis mokykloje, pats matė, 
kaip motiną ir jaunesnį brolį iš
veža į tremtį. Sibire jie išbuvo 
13 metų. Suėmė ir A. Smeto
nos sesers vyrą, nuteisė 6 me
tams lagerio. Sesers šeimą se
kė saugumas.

A. Smetona-Žygaudas ir jo 
štabo nariai buvo įsirengę dvi 
slėptuves Šilų mokykloje - vie
ną antro aukšto sienoje, kitą - 
malkinėje. Mokytoja Paulina 
Mikonytė buvo štabo sekreto
rė, turėjo rašomąją mašinėlę. 
Mokyklos vedėjas Petras Gra
kauskas buvo ryšininkas, sla
pyvardžiu Diemedis, mokyto
jas Stasys Plienius - Žygaudo 
adjutantas, slapyvardžiu Jurgi
nas.

Žygaudas turėjo dvi slėptu
ves Onos Tarutienės sodyboje 
ir dvi Šilų miške. Taip pat

slapstėsi bunkeriuose netoli 
M iliešiškių kaimo, Užulėnų 
miške, Skačmiškyje.

1950 m. A.Smetonos-Žy- 
gaudo nurodymu kovai prieš 
okupantą Šiluose buvo įkurta 
LLKS pogrindinė ginkluota 
organizacija. Jos nariai gyve
no legaliai. Organizacijai va
dovavo Žygaudo giminaitis 
Elegijus Smetona. Organizaci
jos nariai parūpindavo maisto 
partizanams, saugodavo juos, 
kai užeidavo pas gyventojus, 
perduodavo laiškus, atsišauki
mus. Bet tada veikė platus 
KGB agentų tinklas ir organi
zacija buvo greitai išaiškinta, 
jos nariai suimti, nuteisti po 25 
metus lagerio ir 5 metus trem
ties.

1950 m. liepos 5 d. buvo 
sušaudytas Vyčio apygardos 
štabas Skačmiškyje. Buvo su
sirgęs Žygaudo būrio partiza
nas Stankevičius-Fakyras. Žy- 
gaudas pasirūpino pasu ir iš
siuntė j į  gydytis į Kauną. Kau
ne j į  suėmė. Žygaudui iš va
karo buvo pranešta, kad Faky
ras suimtas. Žygaudas juo pa
sitikėjo, kad neišduos, nes 
bunkerio vietos tiksliai nežino
jo. K itą dieną iš Kauno atvy
ko okupacinė kariuomenė. Pa
sakojama, kad bunkerį išdavė 
ryšininkas M.P. (redakcijai 
vardas ir pavardė žinoma). Ka
reiviai atsivežė partizaną Fa
kyrą, daužė jį, liepė parodyti 
bunkerį. Kareiviai apie 100 
metrų plote ieškojo bunkerio, 
visur badė. Vietiniai gyvento
jai girdėjo, kaip apie 11 valan
dą pradėjo šaudyti iš šautuvų 
ir kulkosvaidžių. Apie 12 val. 
ėmė šaudyti smarkiau. Karei
viai mėtė granatas, dūmai ka
muoliais kilo virš miško. Šau
dymas nutilo apie 17 valandą. 
Žuvo Vyčio apygardos vadas 
Alfonsas Smetona-Žygaudas, 
štabo sekretorė Bronislava Ta
rutytė-Berniukas, ūkinės dalies 
vedėjas A lfonsas Gritėnas- 
Skalikas. A. Gritėnas su kul
kosvaidžiu iššoko iš bunkerio 
ir žuvo kovodamas. Pasakoja
ma, kad Žygaudas metė grana
tą, nukovė du sovietų karinin
kus, o kitai granatai patikėjo 
savo g y v y b ę . Po bunkerio 
sunaikinimo kareiviai su šuni
mis darė kratą pas gyventojus, 
visur vertė, virbalais badė. Ieš
kojo ryšininkės. Ji išsislapstė 
Alančiuose. Žygaudo palaikus 
sovietai įmetė į mašiną ir išsi
vežė, o kitų partizanų kūnus 
paliko. Vietiniam gyventojui 
buvo paliepta juos arkliais nu
vežti į Vadoklius. Dar ilgai po 
Šilus sklandė legendos, kad 
Žygaudas nežuvo, kad dar il
gai gyveno, slapstėsi Klaipė
doje, Latvijoje, slapta buvo at
važiavęs į Š i lu s .

Pagal Šilų ir Lėno gyven
tojų pasakojimus užrašė kraš
totyrininkė Audronė Astraus
kaitė, “Tremtinys”, 2008 m. 
balandžio 4 d.
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C L E V E L A N D ,  O H

AMERIKOS LATVIŲ 
SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
Š.m. balandžio 25-27 d.d. 

"Embassy Suites" viešbučio 
patalpose Clevelando prie
miestyje Independence, OH, 
įvyko Amerikos latvių sąjun
gos 57-as metinis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 72 at
stovai atvykę iš Kanados ir 
JAV miestų bei apylinkių. Są
junga buvo įkurta 1951 m. 
vasario 24 d., kurios pradi
ninku buvo Latvijos pasiun
tinys JAV-joms Julijis Feld- 
manis. ALS įkūrimo tikslas 
buvo kovoti dėl Latvijos lais
vės, kas pagal tą  laikotarpį 
sutapo su kitų pavergtų tautų 
laisvės siekimais.

Iškilmės vyko viešbučio 
centre, kur kabėjo 4 Latvijos 
valstybės vėliavos ir buvo 
pradėtos 6:30 v.v. su koktei
liais, kur buvo proga paben
drauti ir apžiūrėti įvairių (lat
vių kalboje) suvažiavimo bei 
k itų  o rgan izacijų  spaudos, 
įrašyti asmeninius sveikini
mus ant pergamento ritinio, 
kuris dabartiniu laiku keliau
ja  per latvių miestus bei apy
linkes, o š.m. lapkričio 18 d. 
(Latvijos Nepriklausomybės

Latvijos Respublikos Preziden
tas dr. Valdis Zatlers.

Latvijos ambasados nuotr.

90 m. sukakties proga) bus iš
skleistas prie Latvijos Lais
vės paminklo Rygoje.

Pagal autoriui suteiktą in
form aciją į šį banketą buvo 
pakviestas Latvijos preziden
tas; tas buvo atlik ta tik 30 
dienų prieš jo  atvykimą ir dėl 
tos p rie ž as tie s , kai k u rių  
apeigų eiga buvo pakeista. 
Nepaisant šių pakeitimų, bu
vo akivaizdus policijos ir ki
tų  apsaugos personalo buvi
mas, kas rodė, kad laukiama 
ypatingų svečių -  Latvijos 
Respublikos prez. dr. Valdis 
Zatlers ir ponios Lilita Zat
lers. Prieš šio vakaro banke

to pradžią kiekvienas dalyvis 
turėjo progą asmeniškai pa
sveikinti prez. V. Zatlers ir jo  
ponią. Susitikimas su prezi
dentu ir ponia vyko artima
me kambaryje, kur visi be iš
imties buvo nufilmuoti bei po 
atsistojimo prie ponios arba 
prezidento nufotografuoti ir 
galės įsigyti šio svarbaus įvy
kio atminimą.

Šio s tra ip sn io  au to rius 
priėjęs prie prezidento už
klausė, ar jis  kalba lietuviš
kai? Prezidentas atsakė, kad 
jis  kalba "biški".

Banketas vyko viešbučio 
salėje, kuri buvo papuošta 
JAV, Latvijos, Estijos, Lietu
vos, NATO ir Europos Sąjun
gos vėliavomis. Priekyje bu
vo pastatyta kalbėtojų vieta 
ir mikrofonas, o dešinėje gė
lių papuošalas. Svečiai sėdė
jo  prie apvalių stalų, kurie 
buvo taip pat papuošti gėlių 
puokštėmis, apsuktomis 5 de
gančiomis žvakutėmis. Ban
keto dalyvių skaičius siekė 
250, tarp jų  buvo 4 lietuviai: 
LR Garbės gen. kons. Ingri
da Bublienė, jos vyras R o
mas, Gražina Kudukienė ir 
Algirdas V. Matulionis.

Po trum po suvažiavim o 
pirm ininko įžangos žodžio, 
buvo p ris ta ty ta s  L a tv ijo s

Respublikos prez. dr. Valdis 
Zatlers, kuris savo 22 minu
čių kalboje (kai kurie prez. 
žodžiai buvo šio straipsnio 
autoriui išversti greta sėdin
čios ponios), pasveikino šio 
seimo dalyvius bei svečius, 
priminė visiems, kad reikia 
išlaikyti latvių kalbą ir pabrė
žė, kad švietimas yra jo  svar
biausias tikslas.

Po prezidento kalbos, vi
si atsistojo ir sugiedojo Lat
vijos himną.

Po to sekė keturių asme
nų apdovanojimai už nuopel
nus L a tv ijo s o rg an izac ijų  
veikloje. Apdovanojimas yra 
pavadintas "Prezidento Trijų 
Žvaigždžių  m edalis" kuris 
yra aukščiausias civilinis ap
dovanojimas. Prieš kiekvie
ną  apdovanojimą prezidentū
ros pareigūnas, uniformuotas 
karininkas, perskaitė prezi
dentinį dekretą ir po to prez. 
Zatlers įteikė apdovanojimą. 
Šiuo medaliu buvo apdova
noti: Amerikos Latvių Sąjun
gos p irm in in k a s  M artin s  
Duhms, "Daugavas Vanagi" 
(Hawks or Daugava) Pasau
lio tarybos pirmininkas Juris 
A ugusts, "Daugavas Vana- 
gi"JAV Tarybos pirmininkas 
Zigurds Riders ir Clevelando 
latvių bei Clevelando Baltie-

čių komiteto veikėjas Maris 
Mantenieks. Visi medaliu ap
dovanoti tarė trumpą padėkos 
žodį.

Po to visi banketo dalyviai 
su vyno stiklais pasveikino 
prezidentą ir ponią. Preziden
tas dr. Zatlers sakė, jog jis  ti
kisi, kad sekančiais metais ga
lės be vizos atvažiuoti į JAV.

Po kalbų ir apdovanojimo 
apeigų sekė šio pokylio vaka
rienė bei ir saldusis patiekalas.

10:45 v.v. prezidentas pri
ėmė ir atsakė į klausimus ir 
taip pat priminė kad jis buvo 
išrinktas daugumos Latvijos 
Seimo narių. Pagal JAV Lat
vijos ambasados interneto in
formaciją, prez. Valdis Zatlers 
buvo išrinktas keturių partijų 
koalicijos sąrašu. Zatlers gi
mė 1955 m. kovo 22 d. ir jo  
pagrindinė profesija yra gydy
tojas.

Apie 10:55 v.v. po prezi
dento ir ponios išėjimo iš ban
keto salės, šio straipsnio au
torius turėjo progą atsisvei
kinti su prezidentu ir ponia. 
Autoriaus atsisveikinimas bu
vo lietuvių kalba ir jo  atsaky
mas taip pat lietuvių kalba, 
kas paliko autoriui didelį įspū
dį. Šitas elgesys parodo pre
zidento aukštą charakterį.

Algirdas V. Matulionis
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VALSTYBĖS UŽVALDYMAS
Mindaugas Velička, bernardinai.lt

Kai AJanuškos dėka jos ge
neraliniu direktoriumi buvo pa
skirtas M.Laurinkus, metodiškai 
buvo užvaldyta tenkinant ne 
valstybės, o šios organizuotos 
grupuotės interesus.

Buvusio VSD Kontržvalgy
bos valdybos viršininko Vytau
to Damulio teigimu, M.Laurin- 
kus ir D.Dabašinskas vykdė "ka
binetinę" liustraciją, o šiuo me
tu ne vienas aukštas šalies pa
reigūnas, tarp jų  ambasadoriai, 
yra nuslėpę savo slaptą ir sąmo
ningą bendradarbiavimą su So
vietų Sąjungos KGB. Neįvyku
si liustracija, tikėtina, galėjo būti 
vienas "valstybininkų" klano in
strumentų vykdyti naudingų 
valstybės pareigūnų ir net poli
tikų kontrolę, šantažu pasitel
kiant juos savo interesams.

Kitas instrumentas - leidimai 
dirbti su valstybės ir tarnybos 
paslaptimis. Tai išskirtinė VSD 
funkcija, o beveik visiems aukš- 
čiausiems ir svarbiausiems pa
reigūnams tokie leidimai yra bū
tinybė norint eiti atsakingas pa
reigas. Pažymėtina, kad URM 
leidimus išduoda ir bet kokią 
kontržvalgybinę veiklą vykdo ne 
VSD Kontržvalgybos valdyba, 
o D.Dabašinsko tiesiogiai vado
vaujama Pirmoji (žvalgybos) 
valdyba. Tokiu būdu "valstybi
ninkai" įgijo beveik visišką

IV.
URM kontrolę.

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto tyrimo 
medžiagoje pateikiama daugy
bė faktų apie VSD vadovybės 
priklausymą klanui ir konkre
čius jos veiksmus tenkinant šios 
grupės interesus (UAB "Dujo- 
tekana", vėliau - veikla LEO LT 
projekto metu privataus kapita
lo naudai). Iš VSD, kaip nieka
da anksčiau, yra "išvalyti" "vals
tybininkų" klanui nepalankūs 
pareigūnai, likę tik vadovybei 
arba/ ir klanui lojalūs asmenys.

VSD faktinis vadovas - ge
neralinio direktoriaus pava
duotojas Dainius DABAŠINS- 
KAS. Į pareigas paskirtas 2001 
m. gruodžio 11 d. prezidento 
V.Adamkaus dekretu. Vienas 
svarbiausių ir įtakingiausių 
"valstybininkų" klano narių ir 
pagrindinis grupės narys VSD. 
Palaiko intensyvius kontaktus 
su AJanuška. Labai neigiamai 
minimas Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
tyrimo medžiagoje.

VSD generalinis direktorius 
Povilas MALAKAUSKAS tė
ra nominali figūra, kuriai kelia
mas pagrindinis tikslas - išsau
goti D.Dabašinską ir užtikrinti, 
kad VSD nesulauktų parlamen
tinės ar kitokios teisėtos kontro
lės. Priskirtinas prie veikiančių

jų  "valstybininkų" klane.
VSD generalinio direkto

riaus pavaduotojas Darius JUR
GELEVIČIUS, taip pat žinomas 
kaip "Mergaitė", daugelio pri
skiriamas prie aktyviausių kla
no narių, palaikantis tiesioginius 
ryšius su AJanuška ir kitais kla
no nariais, tačiau neprilygsta 
D.Dabašinskui jo  įtaka, neturi 
autoriteto VSD, nors kuruoja 
Trečiąją valdybą, kuri dirba eko
nominių valstybės pagrindų ap
saugos srityje. Labai neigiamai 
minimas Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
tyrimo medžiagoje.

Po "valymo" departamente 
šiuo metu, kaip niekada anks
čiau, pareigas eina abejotinos 
kompetencijos, tačiau klanui itin 
lojalūs asmenys. Manoma, kad 
klanui lojalūs yra šie VSD pa
reigūnai: Pirmosios (žvalgybos) 
valdybos viršininkas Rimantas 
MARTINONIS, šios valdybos 
viršininko pavaduotojas Rytis 
MURAŠKA, Antrosios (kon
tržvalgybos) valdybos viršinin
kas Renatas PETKUS, Trečio
sios (ekonominių valstybės pa
grindų) valdybos viršininkas Li
nas JURGELAITIS, jo  pava
duotoja Živilė ŠATUNIENĖ, 
Aštuntosios (kovos su teroriz
mu) valdybos viršininkas Arū
nas PAUKŠTĖ, Devintosios (vi

suomeniniai ir politiniai proce
sai) valdybos naujasis viršinin
kas Aidis MIEŽELIS, jo  pava
duotoja Joana BIKULČIENĖ 
(anksčiau - Byčienė) bei Kauno 
apygardos skyriaus viršininkas 
Egidijus STORPIRŠTIS, Klai
pėdos apygardos skyriaus virši
ninkas Algirdas GRUBLYS. Pa
brėžtina, kad niekada anksčiau 
nebuvo tokios didelės koncen
tracijos klano žmonių vadovau
jančiose VSD pozicijose.

Primintina, kad atleidus iš 
Trečiosios valdybos viršininko 
pareigų V.Pociūną ir iš Antro
sios valdybos viršininko posto 
V.Damulį, buvo iš esmės baig
tas "valymas" VSD, sunaikinta 
šalies kontržvalgyba, kuri galė
jo  kelti grėsmę, nes buvo priar
tėjusi prie klano veiklos, užčiuo
pusi jo  interesus.

UŽSIENIO REIKALŲ  
MINISTERIJA

Tai ilgametė klano formavi
mosi vieta. Vienas svarbiausių 
jo  įrankių. Šiuo metu, kaip ir 
VSD, URM vadovaujančias 
pareigas iš esmės eina tik kla
nui parankūs žmonės. URM 
faktiškai vadovauja "valstybi
ninkai": ministerijos sekretoriai 
Laimonas TALLAT-KELPŠA 
ir Žygimanas PAVILONIS, taip 
pat klanui priklauso įvairias pa
reigas turin ti V ioleta GAI
ŽAUSKAITĖ. Ši buvusi oku
pacijos metais LKP CK žurna
lų "Laikas ir įvykiai", "Komu
nistas" darbuotoja, nepriklau
somybės metais - kandidato į 
prezidentus Stasio Lozoraičio ir

prezidento V.Adamkaus atsto
vė spaudai, veikia ir kaip visos 
organizuotos grupės viešųjų ry
šių grupės vadovė. Tikėtina, 
kad ji kuruoja ir didelę dalį įta
kingiausių žiniasklaidos atsto
vų, atrenka ir verbuoja naujo
kus į "valstybininkų" klaną.

URM interesų grupė, naudo
damasi turima įtaka, pasiekė, 
kad jos nariai arba lojalūs asme
nys būtų skiriami šalies amba
sadoriais Rusijos Federacijoje, 
Baltarusijos Respublikoje, Gru
zijoje ir Ukrainoje bei kitose 
valstybėse. Aktyviausiais grupės 
nariais, kai kuriais duomenimis, 
laikytini Rimantas ŠIDLAUS
KAS - ambasadorius Rusijos 
Federacijoje, Viktoras BAUB
LYS - generalinis konsulas Ka
liningrado srityje, Rusijos Fede
racija, Edminas BAGDONAS - 
ambasadorius Baltarusijos Res
publikoje, Algirdas KUMŽA - 
ambasadorius Ukrainoje, VU 
TSPMI Globėjų tarybos narys, 
taip pat artimas šiai grupei yra 
ambasadorius Lenkijoje Egidi
jus MEILŪNAS, jau  minėtas 
Mečys LAURINKUS - amba
sadorius Ispanijos Karalystėje. 
Klano grupei priskirtinas ir Juo
zas BERNATONIS - ambasado
rius Estijos Respublikoje, buvęs 
Socialdemokratų partijos vice
pirmininkas. Manoma, J.Berna- 
tonis, afišavęs savo ryšius su Al
girdu Brazausku, iš tikrųjų bu
vo "valstybininkų" žmogus pre
zidento ir partijos vado A.Bra- 
zausko aplinkoje.

(Bus daugiau)

bernardinai.lt
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BALF'AS BAIGIA 
64 METŲ 

ŠALPOS VEIKLĄ
Elvyra Vodopalienė
2008 m. balandžio 12 d. 

BALF'o direktorių suvažiavime 
buvo nutarta uždaryti garbingą 
ir kilnią BALF'o šalpos orga
nizaciją. Organizacija buvo 
įkurta Amerikos Lietuvių Tary
bai sušaukus visus lietuvių, 
įvairių šalpos fondų ir pagrin
dinių atskirų organizacijų atsto
vus į susirinkimą, kuris įvyko 
1944 m. kovo 24-25 d. "Morri
son" viešbutyje, Čikagoje, IL. 
Susirinkimo tikslas buvo sukur
ti jungtinę šalpos organizaciją. 
Šiai organizacijai duotas vardas 
- Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, sutrumpintai 
BALF'as, o angliškai United- 
L ithuanian R e lie f  Fund o f 
America (ULRA). Tame susi
rinkime buvo paruošti ir korpo
racijos dokumentai, kurie buvo 
įregistruoti Illinois valstijoje. 
Buvo nustatyta organizacijos 
sudėtis, išrenkant Direktorių ta
rybą ir Centro valdybą.

Skaitant prel. J. B. Kon
čiaus knygą "Atsiminimai iš 
BALF'o veiklos" ir "1944- 
BALF'AS-1969 Šalpos Fondo 
25 metų apžvalga", kurią re
dagavo Domas Jasaitis, galima 
tik stebėtis su kokia energija, 
entuziazmu ir meile Amerikos 
lietuviai vieningai rūpinosi ir 
stengėsi padėti, tiesti pagalbos 
ranką lietuviams, kur jie  bebū
tų. Ši kilni šalpos organizacija 
pasiekė ne tik tremtinių sto
vyklas, bet ir tolimo Sibiro tai
gas, tuo pačiu nepamiršo ir 
laisvame pasaulyje gyvenan-

B A L T O M O R E ,  M D

36-TAS METINIS
LIETUVIŲ FESTIVALIS

Baltimorės Lietuvių Festi
valio rengimo komitetui malo
nu pranešti, kad 36-tas meti
nis Lietuvių Festivalis įvyks 
Catonsville Armory, 130 Mel- 
lor Avenue, Catonsville, Ma
ryland, šeštadienį ir sekmadie
nį, šių metų gegužės 17 ir 18 
dienomis nuo 11 iš ryto iki 6 
val. p.p. abi dienas.

Bus tautinių šokių ir links
mos muzikos, proga apžiūrėti 
išstatytus gintaro, medžio dro
žinių, audinių, keramikos kū
rybos, bei jos nusipirkti. Ga
lėsite susipažinti su Lietuvos 
istorija iš Lietuvos partizanų 
atvaizdų ir prieškarinės Lietu
vos kariuomenės laikotarpio. 
Ir bus daug skanaus lietuviško 
maisto. Įėjimo kaina 3 dol.

Dėl papildomų žinių kreip
kitės pas Marytę Patlabaitę, 
3550 Benzinger Rd. Baltimo
re, M aryland arba telefonu: 
410-646-0261.

Kviečiame visus apsilanky
ti ir praleisti smagią dieną.

Baltimorės Lietuvių 
Festivalio komitetas

BALF’o direktorių metinio suvažiavimo, įvykusio 2008 m. balandžio 12 d., "Seklyčios" patalpose, Čikagoje, dalyviai: pirmoje eilėje iš k. 
- Kastutė Venckutė, Regina Patlabienė, Centro valdybos protokolų sekretorė, Valerija Čepaitienė, kun. Jonas Kuzinskas, Centro valdybos 
vicepirmininkas, dr. Pranas Budininkas, Direktorių tarybos pirmininkas, Elvyra Vodopalienė, dr. Česlovą Bačinskienė, Aušrelė Sakalaitė. 
Antroje eilėje iš k. - Vitalius Lekeckas, Rimtautas Dabšys, Stasys Bernatavičius, Kostas Stankus, Juozas Baužys, Algis Čepėnas, Faustas 
Strolia, Irena Polikaitienė, Laima Aleksienė, Giedrė Čepaitytė, Gražina Blekaitienė, Juozas Mikulis, Vytas Stanevičius. Joe Kulys nuotr.

čių lietuvių. Ši pagalba ir šal
pa tęsėsi 64 metus daug dir
bančių savanorių ir nuoširdžių 
aukotojų dėka. Per šiuos me
tus BALF'o direktoriai rinkda
vosi vieną kartą į metus aptar
ti metinę veiklą ir finansus, 
spręsti šalpos tiekimą, aukų 
rinkimą, išklausyti pranešimus 
apie atskirų skyrių veiklą ir 
svarstyti ateities šalpos planus.

Šiais metais istorinis ir pas
kutinis direktorių suvažiavimas 
įvyko Čikagoje, visiems gerai 
žinomoje "Seklyčioje", balan
džio 12 d. 9 val. ryto, Suvažia
vime dalyvavo 21 dalyvis: 13 
direktorių ir 8 direktorių įgalio
tiniai. Suvažiavimą vedė Direk
torių tarybos pirmininkas dr. 
Pranas Budininkas. Suvažiavi
me buvo išsamiai aptarta dabar
tinė BALF'o organizacijos pa
dėtis - dr. Budininkas savo la
bai gerai paruoštame ir įžval
giame pranešime apie BALF'o 
dabartinę padėtį priminė, kad 
jau praeitais metais buvo dis-

C H I C A G O ,  IL

Lietuvių fondo suvažiavi
me, Lemonte, gegužės 3 d. bu
vo išrinkti arba perrinkti šeši 
Tarybos nariai: J. Budrienė 
9,199 balsais, S. Kuprys 7,212 
balsai, V. Kirvelaitis, 7,001 
balsu, V. Gedgaudienė 6,958 
balsais, T. Mickus 6,296 bal
sais ir N. Udrys 5,744 balsais. 
LF Tarybos pirmininku per
rinktas A. Tamulis.

Č ikagos sim fon in io  or
kestro vadovybė po ilgesnių 
ieškojim ų pakvietė žinomą, 
pasaulyje išgarsėjusį dirigen-

V O K I E T I J A

IEŠKOMAS NAUJAS DIREKTORIUS  
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJAI

H iutenfeldas (Vokietija),
2008 m. gegužės 7 d. - Vokieti
jo je veikiančios Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorijos val
dyba balandžio mėnesį paskel
bė konkursą gimnazijos direk
toriaus pareigoms užimti. Nau
jasis gimnazijos vadovas savo 
pareigas turėtų pradėti eiti 2009

kutuojama apie organizacijos 
uždarymą. Taip pat teigė, kad 
jau daug metų kaip dėl amžiaus 
ar fizinės būklės retėja ilgame
tės dirbusių ir pasišventusių 
veikėjų eilės, ir neįmanoma su
rasti, kas užimtųjų vietas. Kaip 
pavyzdį nurodė 1973-uosius 
m., kada veikė daugiau nei 50 
skyrių įvairiuose Amerikos 
miestuose, šiuo metu yra likę 
tik 23 skyriai. Suvažiavime iš
kilo ir seimo suruošimo klausi
mas, tačiau tokiai padėčiai 
esant surengti seimą, į kurį tu
rėtų suvažiuoti visų skyrių at
stovai ir būtų išrinkti 32 direk
toriai, o iš jų  - Centro valdyba, 
yra neįmanoma. Smarkiai su
mažėjo ir aukotojų skaičius, 
"Lietuvai atgavus nepriklau
somybę įsisteigė naujos orga
nizacijos, susidarė įvairios lie
tuvių veikėjų grupės, kurios 
taip pat rūpinasi šalpa.

Suvažiavime buvo išklau
syti ir atskirų skyrių direkto
rių pranešimai. Išklausius juos

tą, perimti vadovo pareigas. 
Simfoninis orkestras neturėjo 
direktoriaus nuo 2006 metų, 
kai iš pareigų pasitraukė Da
niel Barenboim, baigęs 15 me
tų dirigavimą. Raccardo Mu- 
ti, kuris dirigavo daugeliui žy
mių orkestrų ir buvo La Sca- 
los operos teatro vadovu, Či
kagoje pradės pareigas 2010 
sezone. Jo sutartis yra 5 me
tams. Orkestrantai plojimais 
sutiko žinią, kai jiems paskel
bė vadovybė. Čikagos simfo
ninis orkestras laikomas vienu 
geriausiu pasaulyje.

metų rugpjūčio 1 dieną.
Kaip rašoma skelbime, di

rektoriaus pareigoms užimti 
ieškomas asmuo, išlaikęs pir
muosius ir antruosius valsty
binius mokytojo egzaminus 
Vokietijoje arba turintis kitoje 
šalyje įgytą atitinkamą peda
goginę ir mokslinę kvalifika-

ir direktorių pasisakymus dis
kusijose buvo prieita išvados, 
kad dabartinėmis aplinkybė
mis BALF'o organizacija ne
gali toliau veikti ir vykdyti or
ganizacijos steigėjų nustatytų 
veiklos tikslų. Todėl Direkto
rių taryba, remdamasi BALF'o 
Įsta tų  XIV skyriumi, balsų  
dauguma nutarė BALFą užda
ryti. Buvo sudarytas BALF'o 
likvidavim o kom itetas. Di
rektorių taryba išreiškė padė
ką ilgus metus dirbusiai cen
tro valdybos pirmininkei Ma
ria Rudienei ir jos valdybai.

M. Rudienė jau 1954 m. bu
vo išrinkta BALF'o direktore, o 
septyniasdešimtųjų metų pra
džioje tapo Centro valdybos pir
mininke, kai BALF'as buvo iš 
New York perkeltas į Čikagą. Ji 
pirmininkavo šiai organizacijai 
iki šios dienos. Ji viena pirmųjų 
BALF'o veikėjų, išvysčiusių 
reikšmingą, plačią ir didelę 
BALF'o veiklą. Suvažiavimo di
rektoriai taip pat nuoširdžiai ran

NAUJI LIETUVIŲ FONDO NUTARIMAI
Š. m. gegužės 3 d. Pasaulio 

lietuvių centre, Lemont, IL, 
įvyko 45-asis metinis Lietuvių 
fondo narių suvažiavimas, ku
riame susirinkusieji ne tik iš
klausė LF vadovybės - Tary
bos ir Valdybos - pranešimų, 
bet diskusijų metu turėjo pro
gą pareikšti savo nuomones 
bei pageidavimus. Galbūt kai 
kurie suvažiavimo dalyviai 
jautė, kad į jų  pageidavimus 
nebuvo atkreiptas tinkamas dė
mesys, tačiau Lietuvių fondas 
pabrėžia, kad kiekvieno nario 
nuomonė yra labai svarbi. Tai 
patvirtino ir gegužės 4 d. PLC 
posėdžių kambaryje sušauktas 
LF Tarybos posėdis, kuriame

ciją. Atsižvelgiant į ypatingą 
gimnazijos profilį, kandidatas 
privalo puikiai mokėti lietuvių 
ir vokiečių kalbas.

Oficialų konkurso skelbi
mą galima rasti gimnazijos tin- 
klalapje adresu www.gimnazi- 
ja.de V16 inf.

kų plojimu padėkojo Laimai 
Aleksienei, kuri ilgus metus ne
nuilstamai dirba Centro valdy
bos raštinėje. Padėkota ir visų 
skyrių valdyboms. Bet svarbiau
sia padėka buvo skirta visiems 
aukotojams ir aukų rinkėjams ir 
tiems, kurie prisidėjo prie mil
žiniškos apimties šalpos darbų, 
gelbėjant varge ar nelaimėje 
esančius tautiečius.

BALF'o organizacijos užda
rymas buvo sunkus sprendimas 
ir, kaip Centro valdybos vice
pirmininkas kun. Jonas Kuzins
kas teigė, "sunku uždaryti or
ganizaciją, kuri tokius ilgus me
tus teikė šalpą". Tačiau tuo pa
čiu norisi užbaigti šį istorinį di
rektorių suvažiavimą paties Di
rektorių tarybos pirmininko dr. 
E Budininko žodžiais, anot ku
rio "šiandien BALF'as, užvers
damas paskutinį savo garbingos 
istorijos lapą, gali tikrai di
džiuotis nuveiktais darbais, ku
riuos pilnai įvertinti galės tik 
tautos ateities kartos".

dalyvavo Tarybos nariai, į su
važiavimą atvykę ir iš tolimų 
vietovių.

Posėdžio metu Arvydas Ta
mulis buvo išrinktas LF Tary
bos pirmininku dar vienų metų 
kadencijai. Atsižvelgiant į LF 
visuotiniame narių suvažiavi
me pareikštas dalyvių mintis, 
Taryba vienbalsiai priėmė du 
svarbius nutarimus: 1. Lietuvių 
fondo Įstatų komitetui pavesta 
paruošti rezoliucijų teikimo 
tvarką LF metinių narių suva
žiavim o m etu; 2. L ie tuv ių  
fondo Finansų komitetui paves
ta įvertinti LF administracines 
išlaidas pagal kitų, JAV vei
kiančių, panašios paskirties 
"Endowment Funds" fondų 
praktiką.

Parengus atitinkamiems ko
mitetams taisykles, jos nedel
siant bus paskelbtos lietuvių ži- 
niasklaidoje. Tuo siekiama bū
simuose LF narių suvažiavi
muose išvengti neaiškumų.

LF informacija
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Anglijos lietuvių antrą kartą surengtas labdaros vakaras pasisekė, nes balandžio 17-tos pokylis sutel
kė net pusę milijono litų vargstantiems Tauragės apskrities vaikams iš gausių šeimų. Statistika rodo, 
kad Tauragės apskrityje - vargingiausi Lietuvos vaikai. Ten skursta trecia ar ketvirta šeima. Kas 
ketvirtas Lietuvos nepilnametis gyvena ties skurdo riba. Tai vienas blogiausių rodiklių Europos Są
jungoje, - sakė šio vakaro režisierė Dalia Ibelhauptaitė, kurios ir jos vyro aktoriaus dėka, pavyko 
sukviesti daug žymių britų žmonių. Svečiai atvyko ne tuščiomis į prestižinį Londono "The Hurling- 
hame" golfo klubą. Ten svečiai neskaičiavo pinigų. Vyko aukcionas. Vakaro meninę programą atliko 
įspūdingais J. Statkevičiaus sukurtais kostiumais pasipuošę artistai atliekantys Dalios Ibelhauptaitės 
režisuotos W. A. Mozarto operos "Užburtoji fleita" ištraukas. Edgaro Montvido, Laimono Pautie- 
niaus, Egidijaus Dauskurdžio, Dainiaus Stumbro, Asmik Grigorian ir Joanos Gedmintaitės talentai 
nepaliko abejingų jų  menui. Iš Vilniaus ir Londono, iš Žemaitijos ir Velso, iš Kauno ir Detroito, iš 
Klaipėdos ir San Francisco - susirinkome čia šįvakar, nes mus vienija noras daryti didelius ir gerus 
darbus", - aukojusiems susirinkusiems dėkojo Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas. Taip tę
siami tiltai tarp skirtingų tautų ir kultūrų.

LIETUVOS KELIAMAS PROBLEMAS REIKIA SPRĘSTI 
ES IR RUSIJOS DERYBOSE

Talinas/Vilnius, gegužės 6 
d. (ELTA). Estija supranta Lie
tuvos keliamas problemas, dėl 
kurių Vilnius blokavo Europos 
Sąjungos ir Rusijos derybas 
dėl naujos bendradarbiavimo 
sutarties, tačiau šiuos klausi
mus reikėtų spręsti būtent de
rybose. Tokią nuomonę, ver
tindamas Lietuvos poziciją, iš
sakė Estijos užsienio reikalų 
ministras Urmas Paetas.

Interviu Estijos televizijai 
U. Paetas teigė, kad Lietuvos 
iškelti klausimai yra teisingi ir 
jie turės būti išspręsti, bet tai 
gali būti padaryta tik kalbant 
apie problemas.

"Šiuo metu mes kalbame 
apie derybų pradžią, kad susi
tarimas galiausiai būtų pasiek

ELEKTROS TILTŲ PROJEKTAMS KOJĄ KIŠA KAIMYNAI
ją",- dešiniosios koalicijos "Var-V iln iu s , gegužės 6 d. 

(ELTA). Elektros tiltų statybos 
projektams, tikintis kuo sklan
džiau pagal numatytus terminus 
sujungti Lietuvos energetinę 
sistemą su Lenkijos ir Švedijos, 
o tuo pačiu ir Baltijos šalių re
giono su Vakarų Europos elek
tros sistema, koją kiša kaimy
nai - lenkai ir latviai.

"Lietuvos pusė juda į priekį. 
Tarpsisteminių jungčių projek
tai vykdomi, tačiau kaimyninės 
šalys kol kas nerodo didelio in
tereso. Lenkai stabdo šį projek
tą, nes nori užsitikrinti didesnę 
galią būsimoje atominėje elek
trinėje irjungia atominės projek
tą su jungties projektu. Su Šve
dija mes judėjome pakankamai 
greitai ir švediškas variantas kė
lė daug optimizmo - mes baigė
me studiją ir galėjome įkurti 
kompaniją, bet, kaip ir visuomet 
būna, kaimynas pakišo koją. 
Latvijos prezidentas ir premje
ras nuvažiavo į Švediją ir pra
dėjo verkšlenti, kodėl (kabelis - 
ELTA) - į Lietuvą, o ne į Latvi-

tas. Mūsų požiūriu, šie pokal
biai turėtų prasidėti", - sakė 
ministras, kurį cituoja LETA 
naujienų agentūra.

Žurnalistų paklaustas, ar 
Estijos užsienio politika nėra 
per minkšta, U. Paetas atsakė, 
kad Estija tikrai nesutiks su 
niekuo, kas jai bus žalinga. Mi
nistras pridūrė, kad jei ateity
je  kai kurie sprendimai bus vi
siškai nepriimtini Estijai, Ta
linas taip pat panaudos veto.

ELTA jau  skelbė, kad nesu
laukusi garan tijų  rūpim ais 
klausimais Lietuva praėjusią 
savaitę blokavo derybų pra
džią dėl naujos ES ir Rusijos 
bendradarbiavimo sutarties.

L iuksem burge susitiku
siems Bendrijos užsienio rei

dan Lietuvos" surengtoje kon
ferencijoje "Energetika po 2010 
metų. Kaip gyvensime ir ką kū
rensime?" aiškino bendrovės 
"Lietuvos energija" generalinis 
direktorius Rymantas Juozaitis.

Anot jo, švedai pasakė, kad 
trys Baltijos šalys turi susitarti, 
į kurią turėtų būti atvestas elek
tros kabelis, nes jai pačiai visai 
nesvarbu, ar jis bus su Estija, ar 
su Latvija, ar su Lietuva, tačiau 
iš ten į Baltijos valstybes eis tik 
vienas. Tad dabar laukia dery
bos su kaimynais.

Lenkai esą, nors jau įsteigta 
bendra įmonė, patvirtinti įstatai, 
suformuota stebėtojų taryba bei
"jau praktiškai aiškus vadovas", bių studija ir gautos išvados.

P U S E I M E T U -  $ 4 0 ,

P IR M A  K L A S E - $ 7 8 ,  
O R O  P A Š T U  Į U Ž S IE N Į 

M E T A M S  -  $ 1 3 0 .0 0

kalų ministrams per intensy
vias derybas nepavyko įtikin
ti užsienio reikalų ministro 
Petro Vaitiekūno atsisakyti 
veto, kuriuo pasinaudota ne
sulaukus patenkinamo atsako 
į Lietuvos iškeltus reikalavi
mus įpareigoti Rusiją spręsti 
energetikos problemas, įšal
dytus konfliktus Gruzijoje bei 
Moldovoje bei aktyviau ben
dradarbiauti baudžiamosiose 
bylose tiriant nusikaltimus, 
įvykdytus M edininkuose ir 
Sausio 13-ąją.

Lietuva reikalauja, kad šie 
klausimai būtų įtraukti į man
datą, kuris apibrėžtų Europos 
Komisijos manevrų laisvę de
rybose su Rusija. Jam turėjo 
pritarti visos ES šalys.

projektą stabdo, tikėdamiesi di
desnės įtakos Lietuvos energe
tikos sistemoje. Dabar jie del
sia aiškindami, jog reikia su
laukti galutinio Konkurencijos 
tarybos sprendimo. Tai, R. Juo
zaičio teigimu, gali užtrukti mė
nesį ar du. Todėl reikia labai at
sargiai vertinti tarptautinius pro
jektus ir pirmiausiai žiūrėti sa
vo interesų. Esą dabar Lietuva 
praktiškai paiso viso regiono in
teresų, o tik po to - savų, tačiau 
prioritetas turėtų būti šalies po
reikiams. Jo nuomone, judėti 
sparčiau į priekį ir pasirašyti pre
liminarias sutartis su partneriais 
bus galima rugpjūčio mėnesį, 
kai bus baigta aplinkos galimy-

L I E T U V A  IR  P A S A U L I S
Premjeras Gediminas Kirkilas gegužės 8 d. per pokalbį te

lefonu su Lenkijos Vyriausybės vadovu Donaldu Tusku paprašė 
paramos Lietuvos pozicijai kol kas blokuoti Europos Sąjungos ir 
Rusijos derybų pradžią dėl naujos bendradarbiavimo sutarties. 
Lietuva vienintelė iš ES šalių praėjusį mėnesį blokavo derybas, 
negavusi patenkinamo atsako į iškeltus reikalavimus įpareigoti 
Rusiją spręsti energetikos problemas, įšaldytus konfliktus Gru
zijoje bei Moldovoje bei aktyviau bendradarbiauti baudžiamo
siose bylose tiriant nusikaltimus, įvykdytus Medininkuose ir Sau
sio 13-ąją. G. Kirkilas D. Tuskui pabrėžė, kad Lietuva yra suin
teresuota pradėti derybas, bet į mandatą, kuris nustatytų Europos 
Komisijos manevrų laisvę derybose su Rusija, nori įtraukti mi
nėtus klausimus, į kuriuos Rusija iki šiol nedavė atsakymo. G. 
Kirkilo teigimu, "įšaldyti" konfliktai Gruzijoje, Moldovoje, ES 
šalių bendradarbiavimas su Rusija teisėtvarkos srityje, energeti
nio saugumo problemos yra visos ES bendras interesas.

Lietuvos parlamentarai iš antro karto apsisprendė pripa
žinti Kosovo nepriklausomybę. Tai padaryti Seimas rengėsi dar 
kovo viduryje, bet tuomet buvo nuspręsta nutarimo projektą 
tobulinti. Už dokumentą, kuriuo Vyriausybei taip pat rekomen
duojama užmegzti diplomatinius santykius su Priština, balsavo 
50, prieš - 6, susilaikė 25 parlamentarai. Užsienio reikalų ko
miteto pirmininko Justino Karoso vertinimu, "nė vienas šios 
problemos sprendimo būdas nėra idealus, bet šitas yra optima
lus". Tuo tarpu pasak Kosovo nepriklausomybės priešininkų, 
taip daroma neleistina išimtis. Parlamentaro Juliaus Veselkos 
teigimu, "pralaimėsime, jeigu vyraus prievartos ir jėgos teisė". 
Jis siūlė "nepritarti Kosovo nepriklausomybei, o pritarti, kad 
būtų vadovaujamasi tarptautiniais susitarimais". Po balsavimo 
Darbo partijos frakcijos narys Kęstutis Daukšys pareiškė, kad 
"parlamentarai ką tik sutiko, jog iš Serbijos būtų pavogtas di
delis gabalas žemės".

Nepriklausomybę nuo Serbijos Kosovas paskelbė šių metų 
vasario 17 d. Seimo nariai buvo sulaukę prezidento Valdo Adam
kaus priekaištų dėl to, kad delsia pasekti nemažos dalies Europos 
valstybių pavyzdžiu, ir atidėlioja Kosovo nepriklausomybės pri
pažinimą. Kaip aiškino šalies vadovas, tai gali atsiliepti tarptau
tiniam Lietuvos prestižui.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus pareiškė gilią užuo
jautą Mianmaro Sąjungos žmonėms, nukentėjusiems nuo ciklo
no "Nargis", kurio aukų skaičius ir materialiniai nuostoliai šalyje 
vis dar skaičiuojami. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuvos žmo
nės solidarizuojasi su visais, kuriuos palietė ši baisi nelaimė, ir 
palinkėjo tvirtybės atkuriant katastrofos nusiaubtus regionus. "To
kio masto gamtos katastrofų akivaizdoje Lietuva negali likti abe
jinga net ir toli nuo mūsų esančios šalies žmonių nelaimei", - 
teigė šalies vadovas. Kaip jau skelbta, ciklonas "Nargis" Mian
mare nusinešė daugiau kaip 15 tūkst. žmonių gyvybių. Ekspertų 
teigimu, "Nargio" siautėjimas galėjo pridaryti daugiau žalos nei 
cunamis Indijos vandenyne per 2004 metų Kalėdas. Tada žuvo 
220 tūkst. žmonių. Gegužės 2 d. vakarą Mianmarui smogęs cik
lonas vartė medžius, sukėlė potvynius, šimtai tūkstančių žmonių 
neteko pastogės.

Lenkijoje (Krokuva) vykusiame penktajame pasaulio parla
mentarų pusės maratono bėgimo čempionate Lietuvos parlamen
tarai Vytautas Galvonas, Algirdas Sysas ir Gediminas Jakavonis 
antrą kartą iš eilės, aplenkę Kenijos bėgikus, iškovojo auksą. As
meninėje įskaitoje geriausiai pasirodė Seimo narys V. Galvonas, 
antras įveikęs 21 km distanciją, trečias finišavo A. Sysas, penk
tas - G. Jakavonis. Jubiliejiniame pasaulio parlamentarų marato
no ir pusės maratono bėgimo čempionate dalyvavo 10 valstybių 
komandos: Lenkijos, Lietuvos, Estijos, Kenijos, Slovėnijos, Vo
kietijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Švedijos bei Airi
jos. Parlamentaras A. Sysas šiame renginyje dalyvavo penktą kar
tą, du kartus jis laimėjo pusės maratono bėgimą. Seimo narys V. 
Galvonas dalyvavo antrą kartą, ketvirtajame pasaulio parlamen
tarų maratone 21 km distancijąjis įveikė pirmas. Seimo nariui G. 
Jakavoniui - tai jau ketvirtasis bėgimas. Du kartus pusės marato
no distanciją sėkmingai įveikė Seimo narys Algis Čaplikas, kuris 
šiemet pasaulio čempionate nedalyvavo.

Ratifikuodamas Lisabonos sutartį Lietuvos Seimas paro
dė, kad nesame ir nenorime būti Europos Sąjungos užkampiu. 
Norime būti konstruktyvūs, solidūs, tačiau kartu ir principingi 
partneriai priimant visai ES reikšmingus sprendimus, pabrėžė už
sienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Lietuvos Seimas ket
virtadienį, gegužes 8 dieną, ratifikavo Lisabonos sutartį. Lie
tuva yra trylikta iš 27 ES valstybių, ratifikavusi šią sutartį. Tą 
pačią dieną Lisabonos sutartį ratifikavo ir Latvija. Lisabonos su
tartį ES šalių vadovai pasirašė 2007 metų gruodį. Ji turėtų įsiga
lioti nuo 2009 metų pradžios, jei j ą  ratifikuos visos ES narės.
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KAZYS INČIŪRA

GIESMĖS MOTINAI

LABAS RYTAS
Labas, motute. A š spindulį, skaistų 
melsiu nuginti tau nykųjį rūpestį, 
te nuo laukų tau migla išsisklaisto, 
budi vaivorykštė slenksty suklupus.

Ačiū, motut. Dovanojai tu viską, 
kas mus į amžių sulydintų raidą, 
dovanos tavo vien perlais man tviska, 
kibirkštis skelia, augina ir sklaido.

Ką mudu Viešpaties soduos patyrėm, 
beskrisdami pro kalnynus dantytus, 
tau tegu būna prie tėviškės girių 
priesaika mano. Mamyt, labas rytas.

LABANAKT
Sielvartų diena jau  blėsta, 
išbraidyta daug erškėčių. 
Už kalnų, už upių, miestų 
tavo šventas veidas šviečia. 
Mik, širdie ir meile mano -  
tau labanakt.

Paprasta tava padangtė 
bus pas Viešpatį tau laiptais -  
eis karaliai nusilenkti, 
gero patarimo kreiptis.
Mik ramiai, užmiki, mama -  
tau labanakt.

Užu meilę mums beribę, 
tavo rūpestį ir vargą, 
žemės ir dangaus galybės 
te budriai šią naktį sergi, 
tavo ramų sapną gano -  
mik, labanakt.

"Traviatos" operoje Alfredo tėvas Giorgio Germonto - Mindaugas 
Gylys dainuoja ariją, prašydamas sūnų sugrįžti namo. Lietuvių ope
ros spektaklis įvyko balandžio 27 d., kuriame dalyvavo maždaug 
1,100 klausytojų. G. Beržanskio nuotr.

KALBOS PREMIJA 
LIETUVIŲ ISTORIJOS 

METRAŠTININKUI
Vilnius, gegužės 7 d. (EL

TA). Lituanistikos tradicijų ir 
paveldo įprasminimo komisi
ja  per tradicinį "Spaudos pus
ryčių" renginį paskelbė 2008 
metų Kalbos premijos nomi- 
nantą. Juo tapo lietuvių istori
jos metraštininkas, naujausių 
laikų lituanistikos archyvo kū
rėjas, paveldo puoselėtojas Al
binas Kentra.

Kalbos premija jam  skirta 
už vaizdo ir garso dokumentų 
sukūrimą ir kaupimą, kurie at
spindi 1965 - 2005 metų Lie
tuvos kultūros ir mokslo asme
nybių veiklą, puoselėjant tau
tines vertybes; apie 2000 kino 
juostos ritinių, apie 1000 fo
tojuostos ritinėlių, 1000 mag
netinių garso įrašo atspindi 
Vilniaus universiteto lituanis
tinės veiklos raidą ir Lietuvos 
nepriklausomybės siekimą; už 
atkūrimą iš griuvėsių Vilniuje, 
Labdarių g. 10/9 pastato, ku
riame 1919 metais susirinkę 
savanoriai išėjo ginti Lietuvos 
nepriklausomybės; iniciatyvi
nės veiklos, trukusios daugiau 
kaip 15 metų, rezultatas - Lie
tuvos paveldo objektas, pritai
kytas istorijos ir kultūros veik
lai.

Kalbos premija nuo 2004 
m. skiriama įprasminant įžy
mios lietuvių visuomenės vei
kėjos, redaktorės, spaudos lais
vės gynėjos Felicijos Bortke- 
vičienės atminimą. Kiekvie
nais metais nominantams ji iš
kilmingai teikiama gruodžio 
mėnesį. Šių metų nominantą 
pristatė Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, j į  komi
sija atrinko iš 3 pretendentų.

A. Kentrą sveikino Litua
nistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisijos narys 
poetas Justinas M arcinkevi
čius, ministras pirmininkas Ge
diminas Kirkilas, išsamią nomi- 
nanto charakteristiką pateikė 
Vilniaus dailės akademijos pro
fesorius Antanas Kmieliauskas.

"Pakelkime taures..." iš G. Verdi "Traviatos" operos: kairėje Flora - Genovaitė Bigenytė, Violeta - Nida 
Grigalavičiūtė ir Alfredas - Audrius Rubežius, dešinėje Gastonas -  Linas Sprindys. G.Beržanskio nuotr.

K U L T Ū R O S  K R O N I K A

Su valstybiniu vizitu Estijoje viešintis prezidentas Valdas 
Adamkus dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro surengtos parodos "Smurto kronika: Lietuva 
1939-1941 metais" atidaryme. Paroda skirta Birželio trėmimų 
65-osioms metinėms ir pirmą kartą buvo eksponuota 2006 me
tais Europos Parlamente Briuselyje. Valstybės vadovo teigimu, 
vieni mūsų šalies istorijos įvykiai primena šlovę, kiti - skau
džias akimirkas. "Praėjęs amžius - tai tragedijų amžius. Mūsų 
pareiga - kad tokie istorijos puslapiai niekada nebūtų užmiršti 
ir nepasikartotų", - sakė V. Adamkus. Parodoje eksponuojami 
dokumentai ir nuotraukos supažindina su tarptautinėmis Lietu
vos nepriklausomybės praradimo aplinkybėmis, represijų ir kraš
to sovietizavimo pradžia, Juodojo Birželio tragedija, kai per 
keletą dienų iš Lietuvos buvo išvežta tūkstančiai piliečių.

Režisierė D. Ibelhauptaitė su savo režisuotos operos “Užburtoji 
fleita” artistais Anglijoje.

Ukrainoje tęsėsi Lietuvos dienų renginiai. Gegužės 8-10 
dienomis Lvove vykusioje tarptautinėje vaikų knygų mugėje 
savo kūrybą pristatė vienas populiariausių lietuvių vaikų rašy
tojų Vytautas Račickas. Jis tapo pirmuoju lietuvių rašytoju, da
lyvaujančiu vaikų knygų mugėje Ukrainoje.

Gegužės 8 d. vakarą Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus M. Žilinsko galerijoje, koncertavo Kaune gimusi, pastaruo
sius dvejus metus Kanadoje gyvenanti jauna violončelininkė Agilė 
Storyk. Kartu su ja  pasirodė ir vyresniosios muzikų kartos atsto
vas kanadietis kompozitorius ir violončelininkas Alanas Steling- 
sas. Prieš kelionę į savo senelių Šimkonių gimtinę Lietuvą A. 
Stelingsas įtraukė į koncertinę programą kompozitoriaus Felikso 
Bajoro bei "Anties" grupės kūrinių interpretacijas.
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LAIŠKAS 
JAV LIETUVIAMS
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

Pažaislio vienuolynas lai
komas vienu iškiliausių bran
d ž io jo  baroko  p av y zd žių  
Šiaurės ir Rytų Europoje. Uni
kalus baroko perlas byloja 
apie aukštą Lietuvos kultūros 
lygį ir ja u  tris šim tm ečius 
džiugina kiekvieno lankytojo 
širdį ir akį. Nuostabus vienuo
lyno ansamblis alsuoja didy
be ir harmonija, dvelkia ramy
be bei žavi barokui būdingo
mis vientisomis ir simetriško
mis kom pozicijom is, kurių 
pagrindinis ir iškiliausias ak
centas - bažnyčia. Architektū
ros ir istorijos kuriama aplin
ka form uoja taurius emoci
nius pojūčius, alsuoja ramy
be ir natūraliu dvasingumu.

Nuo XVII amžiaus Pažais
lyje buvo įsikūrę kamaldulių 
vienuoliai. Vėliau, jau XX am
žiuje apleistas ir karų nunio
kotas vienuolynas buvo per
duotas iš Čikagos atvykusioms 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserims, kurias amžiaus vidu
ryje iš čia išvijo tarybų valdžia. 
Išsiskyręs seserų Kazimierie- 
čių ordinas pasidalino į dvi da
lis - viena šiuo metu gyvena 
JAV, kita Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, sugrįžo į Pa
žaislio vienuolyną ir čia šeimi
ninkauja iki šiol. Išsiskyręs 
Kazimieriečių ordinas yra stip-

ATSISVEIKINOME SU 
A.A. MATILDA MARCINKIENE

Ilgametė Amerikos lietuvių 
Tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė - Adomavičiūtė 
mirė 2008 m. balandžio 15 d.. 
Buvo pašarvota balandžio 17 
d. Petkus Lemont laidojimo 
namuose ir balandžio 18 d. 
Švč. Marijos Gimimo bažny
čioje Marquette Park. Po ge
dulingų šv. M išių velionė, pa
lydėta ilgos automobilių vilks
tinės, buvo palaidota Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Matilda Marcinkienė gimė 
1917 m. sausio 10 d. Ožkaba
liuose, Vilkaviškio apsk. Bai
gusi Marijampolės Rygiškių 
Jono gim naziją , stud ijavo  
ekonomiką Vytauto Didžiojo 
universitete ir prancūzų kal
bą Sorbonos universitete Pa
ryžiuje. Grįžusi į Kauną 1937 
m. ištekėjo už Prano M arcin
kaus ir po metų gimė duktė 
Danguolė. Karo m etu pasi
traukė į Vokietiją, kur susilau
kė sūnaus Arūno. 1950 m. iš 
Vokietijos atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno  Č ikago je , č ia  
1952 m. gimė duktė Ilona. At
rodė kad vyksta normalus lai
m ingas šeim yninis gyveni
mas, bet taip neilgai truko, nes 
1960 m. staiga vyras mirė ir 
Matilda liko viena su vaikais. 
Įsidarbino Sears bendrovės

Pažaislio vienuolynas laikomas vienu iškiliausių brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje.

ri dvasinė, emocinė ir kultūri
nė sąsaja tarp Lietuvos ir JAV 
lietuvių išeivių. Šios seserys 
rūpinasi vienuolyno atnaujini
mu, organizuoja religines bei 
šviečiamąsias programas, ku
ria įvairius kultūrinius ir socia
linius projektus.

Šiandien Pažaislio vienuo
lyno kompleksas nesulaukia 
reikiamos valstybės paramos ir

buhalterijoje, kur išbuvo iki 
pensijos 1988 m.

Būdama pensininkė Matil
da įsijungė į lietuvišką visuo
meninę veiklą, ypatingai pa
sireiškė A m erikos lie tuvių  
Tautinėje sąjungoje. Visų pir
ma j i  buvo Lietuvių moterų 
k lubų  federacijos Čikagos 
skyriaus pirm ininkė, ALTo 
Čikagos skyriaus pirmininkė, 
Tautinės sąjungos Čikagos

Mirties pranešimas

Dalinamės skausminga žinia:
2008 metais, sausio 17 dieną, po ilgos ligos 
apleido mus ir šį pasaulį mūsų Mama, Baba, 

draugė, patarėja, ir globėja

ADA BALUTYTĖ -  
ROZENBLATIENĖ-ROEN

Prašome mintyse atsisveikinti su Ja.

Rima Rozenblataitė -  Buch
Dara Rozenblataitė -  Roen

Ir

Šeimos

dėmesio. Unikaliame architek
tūriniame ansamblyje nėra pa
prasčiausių šildymo ir vėdini
mo sistemų, dėl ko komplekso 
patalpose kaupiasi drėgmė, 
naikinanti unikalų kultūros pa
veldą. Artimiausiu metu nepra
dėjus tinkamų priežiūros ir res
tauracijos darbų, iškyla grės
mė prarasti šią svarbią Lietu
vos kultūrinio paveldo dalį.

skyriaus pirmininkė, Tautinių 
namų ir Vilties draugijos val
dybų narė, talkino Margučiui 
ir Draugui. Matilda buvo la
bai maloni m oteris, puikiai 
mokėjo bendrauti su žmonė
mis, buvo darbšti, pareiginga, 
tobulai atlikdama savo užima
mas pareigas įdėdama visą sa
vo širdį ir jėgas.

Atsisveikinimas su M atil
da įvyko 2008 m. balandžio 
17 d. Petkaus Lemont koply
čioje. Atsisveikinimą prave
dė inž. V aclovas M ažeika

Pamažu prarandant viltį su
laukti reikiamo valdžios insti
tucijų dėmesio ir materialinės 
paramos, kreipiamės pagalbos 
į visuomenę ir į tuos, kam rūpi 
iškilios Lietuvos istorijos ver
tybės. G egužės p radž io je  
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se lankysis Pažaislio kultūros 
ir turizmo centro vadovas Egi
dijus Buika. Vizito metu Pa

apibudindamas velionės gy
venimą, kalbėjo Tautinės są
jungos p irm ininkas Petras 
Buchas, ALTo centro valdy
bos p irm in in k a s  S au liu s 
Kuprys, Birutė Vindašienė - 
m o terų  federacijo s vardu, 
Evelina Oželienė - ALTo Či
kagos skyriaus vardu ir da
bartinė Tautinės sąjungos Či-

A.f A.
JOANA NATKEVIČIENĖ -  

KAZLAUSKAITĖ
Mirė po ilgos ligos 2008 m. kovo 16 d., Verbų sekma

dienį.
Ji buvo našlė dr. Jono Natkevičiaus. Nuliūdime liko 

daug giminių, duktė dr. Giedrė Matas, vyras dr. Stepo
nas, anūkas Ričardas, žmona Barbara ir proanūkiai Ste
pukas ir Emilija. Anūkė dr. Daina Allan, vyras Petrick ir 
proanūkis Danielius.

Mirusio sūnaus našlė Judita Natkevičienė, anūkai Jo
nas ir Juozas, žmona Debbie ir proanūkai Benjaminas ir 
Sofija.

Anūkė Dana Rosmanier, vyras William, proanūkiai 
Julija ir Charles.

Anūkė Debbie Binkis, vyras dr. Žygintas, proanūkė 
Nora, Ingrida ir Olivija.

Joanos sesuo dr. Anelė Juškėnas, jos dukros Meilutė 
Lo Presto ir Ramunė Juškėnas.

Mišias aukojo kun. Juozas Bacevičius Šv. Jurgio kop
lyčioje.

Liūdinti šeima

žaislio atstovas norėtų susitikti 
su Amerikos lietuvių bendruo
m enių atstovais ir pristatyti 
vienuolyno komplekso godas. 
Nuoširdžiai tikimės Jūsų dė
mesio ir palankumo.

Visada Jūsų
Lietuvos Sv. Kazimiero 

kongregacijos seserys,
Viešoji įstaiga Pažaislio 

kultūros ir turizmo centras

kagos skyriaus pirm ininkė 
Jūratė Variakojienė atsisvei
kino su M atilda šiais Bernar
do Brazdžionio žodžiais -

"Ateispavasaris, žydės žil
vičiai ir klevai - tavęs nebus."

"Ateis duktė, ateis sūnus, 
ateis kiti, kur tu buvai - tavęs 
nebus."

Vaclovas Mažeika
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 26 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.

BIRŽELIO 15 d. sekmadienį, 3:00 val.p.p. TRAGIŠKOJO 
BIRŽELIO MINĖJIMAS latvių bažnyčioje, Detroit Ave. ir 
Andrews Ave. (West 152 gatvė), Lakewood, OH. Rengia Cle- 
velando Baltiečių komitetas.

RUGSĖJO 14 d., nuo 11:30 v. ryto - Sv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 27-28 d., Mariaus Narbutaicio metalo meno darbų 
paroda Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Rengia vyr. skaučių 
Židinys.

SPALIO 19 d. rengiama Šiluvos Dievo Motinos šventė, Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoj.

LAPKRIČIO 16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

Labai laukiam
NAUJŲ DIRVOS  SKAITYTOJŲ

Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 
metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta.

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

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, Dirvą ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus Il-os klasės paštu 
JAV siunčiamą Dirvą moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ir Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą savo artimiesiems ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dej avimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

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

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris

A.a. Matilda Marcinkienė, buvusi ALT sąjungos Čikagos 
skyriaus ilgametė pirmininkė. V. Jasineviciaus nuotr.

D IR V A I

A U K O J O

A m e rik o s  L ie tu v ių  T au tin es  Sąjungosv
v a ld y b a  i r  Č ikag o s  skyriu s  liū d i

A . f  A .

MATILDOS
MARCINKIENĖS,

Čikagos skyriaus ilgametės pirmininkės ir 
Tarybos narės netektimi. Jos šviesiam 

atminimui skiriame 500 dol. auką “DIRVAI”.

ALTS valdyba 
ALTS Čikagos skyrius

MONSINJORUI STASIUI ŽILIUI 
SUTEIKTA LIETUVOS PILIETYBĖ

Vilnius, gegužės 8 d. (EL
TA). Prezidentas Valdas Adam
kus išimties tvarka suteikė pi
lietybę lietuvybės ir tautiškumo 
puoselėtojui, poezijos vertėjui 
ir dailininkui, Kanados piliečiui 
monsinjorui Stasiui Žiliui.

Tokį sprendimą valstybės 
vadovas priėmė atsižvelgda
mas j kunigo aktyvią veiklą tel
kiant lietuvių bendruomenes 
išeivijoje, puoselėjant tautiš
kumą bei saugant lietuvybę, jo  
glaudžius ryšius su Lietuva.

Kunigas S. Žilys nuo 1959 
metų dirba popiežinėje Šv. Ka
zim iero kolegijoje Romoje 
(Italija), kuri ilgus dešimtme
čius buvo vienas svarbiausių 
lietuvybės centrų išeivijoje. 
Dvasininkas daug prisidėjo 
rengiant Jono Pauliaus II ap
silankymą Lietuvoje. Kunigas 
S. Žilys yra išleidęs keletą te
ologinių knygų lietuvių kalba, 
kurios į okupuotą Lietuvą bū
davo atgabenamos ir platina
mos nelegaliai. Be to, jis ver
tinamas kaip poezijos vertėjas 
ir dailininkas.

Prezidentui suteikti piliety
bę išimties tvarka kunigui S. 
Žiliui rekomendacijas yra pa
teikę Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bos atstovas Lietuvoje Gabrie-

H.Bagdonienė,
Oak Lawn, IL .........................55
G.Balanda,
Sterling Hts., M I....................55
O.Adomaitis,
Sunny Hills, F L ......................45
K. Cernis,
W.Bloomfield, M I................. 45
M.Pautienis,
W. Barnstable, MA 45
L. Jarašunas-Francel,
Wlwk, O H..............................25
V.Memėnas,
Bloomfld H., M T .................. 25
A.Sakas,
Lancaster, O H ........................25
L.Kazlauskas,
Trail Creek, IN .......................22
A. Giedraitienė,
Willowick, O H .......................20
S.Laino-Gruzdys,
Begur, Ispanija.......................20
B. Taoras,
St. Petersburg, FL .................  20
J.Slapelis,
Euclid, O H ............................. 10
J.Stankaitis,
Chesterland, O H ................... 10

lius Žemkalnis, Lietuvių po
piežinės Šv. Kazimiero kole
gijos rektorius kun. Petras Siu- 
rys, Lietuvos ambasadorius 
Italijos Respublikoje Šarūnas 
Adomavičius ir kiti asmenys. 
Rekomendaciją išimties tvar
ka suteikti Lietuvos pilietybę 
monsinjorui kunigui S. Žiliui 
prezidentui pateikė ir Piliety
bės komisija.

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 
Clevelando Sv. Jurgio lietuvių parapija,

East 67-a gatve ir Superior Ave., parduos eilę visokių 
vartotų daiktų: baldų, mokyklos stalų, dviračių, vir
tuves reikmenų, knygų, žaislų ir t.t. Pardavimas vyks 
šeštadienį š.m. gegužes 17 d. nuo 11 val. ryto iki 5 val. 
p.p. ir sekmadienį, gegužes 18 d. nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. 

Visos pajamos eina Sv. Jurgio parapijai.

DERINAMOS G. KIRKILO IR V. PUTIN SUSITIKIMO  
GALIMYBĖS

Vilnius, gegužės 9 d. (EL
TA). Prem jeras Gedim inas 
Kirkilas turi vilčių susitikti su 
ką tik iš Rusijos prezidento 
posto pasitraukusiu ir šios ša
lies premjeru tapusiu V. Putin.

Premjero atstovė spaudai 
Nemira Pumprickaitė lrt.lt sa
kė, kad patvirtinimo, jog susi
tikimas įvyks, kol kas nėra - 
šiuo metu derinamos galimy
bės. V. Putin ir G. Kirkilo su
sitikimas galėtų įvykti birželio

LIETUVIŲ  RADIJO  PRO G RAM A g ird im a trečiad ien ia is  
10:00-11:00 val. vak. iš W PAT sto ties 930 AM  banga.

Dėl pranešimu ir skelbimu kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718) 479-8923. E-mail: a m b e r w in g s @ m a c .c o m

pradžioje Sankt Peterburge 
vyksiančiame tarptautiniame 
ekonomikos forume.

Šiame kasmečiame forume 
jau  yra dalyvavę Lietuvos at
stovų. Sankt Peterburgo foru
mas vadinamas didžiausiu Ru
sijoje tarptautiniu ekonominiu 
renginiu.

A rtė jan t šiam  R usijo je  
tarptautiniam  ekonominiam 
renginiui paskirtas naujas Ru
sijos ambasadorius Lietuvo
je . Juo tapo Vladimir Čchik- 
vadze. Atitinkamą dekretą ge
gužės 5-ąją pasirašė preziden
tas Vladimir Putin. Dekretas 
gegužės 8 d. paskelbtas oficia
liame Kremliaus tinklapyje.

mailto:amberwings@mac.com
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S P O R T A S

Lietuvos rinktinė olimpines žaidynes pradės dvikova su čempionės titulą ginančia Argentinos 
rinktine. Pekine ištraukus burtus lietuviai pateko į A grupę su argentiniečiais, Europos čempionais 
rusais, australais ir iraniečiais.

Dar viena rinktinė prie šešių komandų grupės prisidės po olimpinio atrankos turnyro, kuris liepos 
14-20 dienomis vyks Atėnuose (Graikija).

Šiose varžybose dėl trijų kelialapių į Pekiną varžysis dvylika komandų:A grupė - Graikija, Brazi
lija ir Libanas; B grupė - Žaliojo Kyšulio salos.Vokietija ir Naujoji Zelandija; C grupė - Kanada, 
Pietų Korėja ir Slovėnija; D grupė - Kamerūnas, Kroatija bei Puerto Rikas.

„Turime žiūrėti filosofiškai - jeigu važiuojame kautis dėl medalių, reikia nugalėti visus,- sakė 
Lietuvos rinktinės treneris Ramūnas Butautas. - Žinoma, būtų gerai kuo ilgiau išvengti akistatos su 
amerikiečiais. Jų nebijome, bet manau, kad JAV rinktinė bus pagrindinė varžovė kovoje dėl olimpi
nio aukso". B grupėje Pekine žais JAV, Ispanija, Kinija,Angola ir dvi atrankos turnyro dalyvės. 
Olimpinės krepšinio kovos vyks rugpjūčio 10-24 dienomis. Į ketvirtfinalį pateks po keturias geriau
sias A ir B grupių komandas.

Iki tol lietuviams reikės sužaisti penkerias rungtynes grupėje: rugpjūčio 10 dieną - su Argentina, 
12 dieną - su Iranu, 14 dieną - su Rusija, 16 dieną - su atrankos turnyro komanda, 18 dieną - su 
Australija. lrytas.lt nuotr.

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą. 
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS IR PEKINO 
OLIMPIADA

Lietuvos krepšinio federaci
jos NBA vadovams perdavė du 
galimus Ž. Ilgausko draudimo 
polisus, tačiau amerikiečiai 
abiem variantams turėjo pasta
bų. Galų gale nuspręsta, kad 
NBA teisininkai patys suformu
luos tinkamiausią variantą.

Kaip LKF informavo NBA 
Tarptautinių ryšių departamen
te dirbantis legendinis Lietuvos 
krepšininkas Artūras Karnišo
vas, amerikiečiai darbą turėtų 
baigti šią savaitę arba kitos sa
vaitės pradžioje. Tuomet galu

P a t i r ia / I  m p o r t y
I V f  Sell Kohlįiuni
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and Morei
794 East 185th St 216-531-6720

tinį polisą LKF galės perduoti 
„Lloyd's“ draudimo bendrovei.

„Draudimą deriname būtent 
su NBA vadovybe, nes tai taps 
rim tu argumentu Cleveland 
„Cavaliers“ klubui. Jie negalės 
kibti prie trūkumų, jei draudimo 
sutartį bus patvirtinusi pati ly
ga“, -  sakė LKF generalinis sek
retorius Mindaugas Balčiūnas. 
Jis nesiryžo spėti, kokia bus ga
lutinė Ž. Ilgausko draudimo 
įmoka. Tai esą paaiškės, kai bus 
suformuluotas polisas. Iki šiol 
LKF vadovai kalbėjo apie 1.2

mln. JAV dolerių sumą. Net ir 
su NBA suderinus draudimo su
tartį, LKF vadovai turės gauti 
Cleveland „Cavaliers“ klubo su
tikimą išleisti vidurio puolėją į 
žaidynes. Iki šiol NBA klubo va
dovai reiškė nenorą, kad Ž. Il- 
gauskas vasarą žaistų Lietuvos 
rinktinėje. Lietuviai su „Cava- 
liers“ vadovais naujas derybas 
ketina pradėti, kai baigsis NBA 
atkrintamosios varžybos.

Vienas LKF vadovų neslė
pė nusivylimo, kad NBA komi
saras Davidas Sternas negaus 
laiško iš šalies prezidento Val
do Adamkaus. Prezidentūra 
paskutiniu momentu persigal
vojo ir pasiūlė, kad laišką rašy
tų užsienio reikalų ministras.

LRT

S A V I  P A S  S A V U S  

K V I E Č I A M E  V I S U S  Į  T A U P Ą

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

D A R B O  V A L A N D O S :

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.

K IE K V IE N A  T A U P O M O J I S Ą S K A ITA  I K I  $100.000 Y R A A P D R A U S T A  (N C U A )
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