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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Pekine, Kinijos sostinėje, Nacionaliniame stadione, dar vadinamame „Paukščių lizdu“, prasidėjo 
oficiali 2008 metų Pekino olimpinių žaidynių atidarymo šventė. 56-ta į stadioną įžengė Lietuvos 
delegacija, kurios priekyje - vėliavnešys krepšininkas Šarūnas Jasikevičius. Reuters

EUROPOS SĄJUNGA TURI IMTIS 
VEIKSMŲ, KAD KARAS GRUZIJOJE 

NEIŠPLISTŲ

GRUZIJA PRAŠO JAV PAGALBOS
Pietų Osetija, kaip ir Ab

chazija, yra paskelbusi, jog at
siskiria nuo Gruzijos.

Rusijos kariniai lėktuvai 
bombardavo Gruzijos karines 
bazes. M. Saakashvilis papra
šė JAV pagalbos.

Rusijos kariniai lėktuvai 
penktadienį bombardavo gru
zinų karines bazes, praneša 
agentūra A P .

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos Tbilisyje, per ant-

RUSIJOJE KYLA
ANTIGRUZINIŠKA

ISTERIJA
Rusijoje judėjim as prieš 

nelegalią imigraciją pradėjo 
rinkti duomenis apie „gruzinų 
bazes Rusijos federacijoje“.

Kaip naujienų portalui len- 
ta.ru teigė šios organizacijos 
atstovas Vladimiras Basmano
vas, informacija renkama apie 
„viską, kas jiems priklauso ir 
kas su jais susiję Rusijos fe
deracijos teritorijoje“.

Taip pat šis judėjimas ren
gia kreipimąsi į valdžios atsto
vus, reikalaudami pradėti ne
delsiant gruzinų deportaciją iš 
Rusijos. Si organizacija mano, 
kad gruzinai yra „penktoji ko
lona“, tad iš jų  galima sulauk
ti diversijų.

Prokremliška organizacija 
„N aši“ , Eurazijos sąjungos 
jaunimas, „Jaunoji gvardija“ ir 
„Jaunoji Rusija“ pradėjo pro
testo akcijas prie Gruzijos am
basados Maskvoje.

Nepaisant to, kad ši akcija 
nėra valdžios sankcionuota, 
milicija jau patikino protestuo
jančius, kad yra jų  pusėje. LRT

skrydžius Bolnisio vietovėje 
būta aukų. Be to, sunaikinti ke
li gruzinų kariniai lėktuvai.

Televizijos stotis „Rustavi 2“ 
pranešė, kad keturi žmonės žu
vo ir penki buvo sužeisti per ata
ką prieš Marneulio karinių oro 
pajėgų bazę.Tuo metu Gruzijos 
prezidentas Michailas Saakas
hvilis paprašė JAV pagalbos.

JAV interesas turėtų būti 
padėti jo  šaliai, sakė M. Saa
kashvilis rugpjūčio 8 d. JAV

TATENA DERĖSIS DĖL IRANO 
BRANDUOLINĖS PROGRAMOS

Įtakingas Jungtinių Tautų 
(JT) pareigūnas rugpjūčio 7 d. 
atvyko į Iraną deryboms dėl 
bendradarbiavimo su Tarptau
tine atominės energijos agen
tūra (TATENA) sprendžiant 
Teherano branduolinės progra
mos ginčą, pranešė Irano nau
jienų agentūra IRNA.

Diplom atai Vienoje, kur 
yra įsikūrusi TATENA, teigė, 
kad per vizitą bus stengiamasi 
gauti Irano paaiškinimus apie 
žvalgybos ataskaitas, kuriose 
nurodoma, kad Teheranas ne
legaliai stengiasi pasigaminti

UŽSIENIEČIŲ ŠIRDIS GYDYS LIETUVIAI
Dėl lėšų trūkumo nuolat de

juojančiai Lietuvos medicinai 
veriasi nauja verslo niša -  pa
slaugos pacientams iš Europos 
Sąjungos šalių. Vadinamąjį svei
katos turizmą, manoma, paska
tins nauja ES direktyva.

„Visi užsieniečiai čia va
žiuos, nes Lietuvos medicina yra 
aukšto lygio ir visos sritys yra 
patrauklios“, - tikina Lietuvos

žinių stočiai CNN.
„Reikia kalbėti ne tik apie 

Gruziją. Reikia kalbėti apie 
Ameriką ir jos vertybes. Mes 
esame laisvę mylinti šalis, ku
ri šiuo metu puolama“, -  kal
bėjo jis, pabrėždamas, kad Ru
sija Gruzijos žemėje kariauja 
prieš jo  šalį.

JAV jau nusiuntė į Gruziją 
specialų savo pasiuntinį, kad pri
sidėtų prie konflikto suregulia
vimo, Vašingtone paskelbė Vals
tybės departamentas. LRT

atominį ginklą. Teheranas pri
mygtinai tvirtina, kad šalies 
branduolinė programa yra vyk
doma itin taikiems tikslams - 
elektros energijos gamybai. 
„Abi derybų pusės įvertins ben
dradarbiavimą tarp Irano atomi
nės energijos organizacijos ir 
TATENA“, - pranešė IRNA.

Vakarų šalys pastaruoju 
m etu p radėjo  ka lbė ti apie 
sankcijų Iranui sugriežtinimą, 
kadangi šalis nepateikė teigia
mo atsakymo į šešių didžiųjų 
pasaulio valstybių pasiūlymų 
paketą. LRT

gydytojų sąjungos prezidentas 
Liutauras Labanauskas. Tiesa, 
politikai nusiteikę ne taip opti
mistiškai. Panašiai galvoja dau
guma Verslo žinių kalbintų gy
dytojų, ligoninių vadovų. Jų 
nuomone, medicinos paslaugos 
Lietuvoje yra tokios kokybiškos 
ir tokios pigios, kad specialia ES 
direktyva palengvinus pacientų 
judėjimą tarp įvairių ES šalių,

V iln iu s, rugpjūčio  8 d. 
(president.lt). Lietuvos Res
publikos prezidento  Valdo 
Adamkaus nuomone, Gruzijo
je  įsiplieskęs karinės įtampos 
židinys turi kelti rūpestį tarp
tautinei bendruomenei. Pasta
rieji įvykiai liudija, kad situa
cija sunkiai valdoma, nes Ru
sijos taikdariai Pietų Osetijo- 
je  neatlieka jiems patikėtos mi
sijos.

„Pranešimai apie tai, kad 
apšaudomi ne tik Pietų Oseti- 
jos kaimai, bet ir kitos Gruzi
jo s  terito rijos, kelia  naujų  
klausimų dėl Rusijos veiksmų, 
- pažymi Lietuvos vadovas. - 
Akivaizdu, kad iki šiol naudo
ti šio konflikto sprendimo bū
dai ir derybų formatai nedavė 
lauktų rezultatų“.

Šiandien prezidentas V. 
Adamkus susidariusią padėtį 
telefonu aptarė su Europos Są
jungos užsienio politikos vado
vu Javier Solana, Gruzijos Pre
zidentu Mikheil Saakashvili.

Prezidentas V. Adamkus

PREZIDENTAI APTARĖ 
GRUZIJOS KARO VEIKSMUS

V iln iu s , rugpjūčio  8 d. 
(president.lt). Šiandien Lietu
vos Respublikos prezidentui 
Valdui Adamkui skambino Uk
rainos prezidentas Viktoras 
Juščenka.

Prezidento V. Juščenkos 
teigimu, Ukraina labai susirū
pinusi dėl situacijos Gruzijoje 
ir karinių veiksmų šios valsty
bės teritorijoje. Ukraina taip

Pasaulio jaunimo dienose 130 atstovų iš Lietuvos dalyvavo Aust
ralijoje. Kartu su jaunaisiais piligrimais atvyko iš Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis ir Seimo narė Ramunė Visockytė. Visi bu
vo priimti lietuvių šeimose.

Lietuvą turėtų užplūsti ligoniai 
iš Vakarų Europos.

„Medicininėm technologi
jom ir specialistais mažai kuo at
siliekame. Prioritetas pirmiausia 
turbūt būtų kardiochirurginės 
operacijos“, -  svarsto Juozas 
Skirmantas Paukštys, Lietuvos 
ligoninių asociacijos preziden
tas ir Kauno Raudonojo Kry
žiaus klinikinės ligoninės vy-

pabrėžė, kad Lietuva rėmė ir 
remia Gruzijos teritorinį vien
tisumą ir kartu ragina sustab
dyti karinius veiksmus, visais 
įmanomais būdais ieškoti tai
kaus konflikto sprendimo.

„Kreipiamės į tarptautinę 
bendruomenę, pirmiausia Eu
ropos Sąjungai pirmininkau
jančią Prancūziją ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos pirmininkę Suo
miją, prašydami imtis neatidė
liotinų veiksmų padėčiai sure
guliuoti,“ - sako prezidentas V. 
Adamkus.

Lietuvos vadovo nuomone, 
šiomis dienomis Europos Są
junga turi ryžtingai dalyvauti 
sprendžiant Gruzijos teritori
niam vientisumui esminį klau
simą.

Prezidentas informavo Ch. 
Solaną ir M. Sakašvilį, kad į 
Gruziją yra siunčiamas Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitiekūnas, kuris bus pasi
rengęs informuoti ir ES partne
rius apie padėtį Gruzijoje.

pat siunčia savo delegaciją į 
Tbilisį, kuriai vadovauja Uk
rainos užsienio reikalų vicemi
nistras.

P e z id e n ta i su ta rė , kad 
Lietuvos ir Ukrainos atstovai 
susitikę Tbilisyje aptars situ
aciją ir abiejų šalių vadovams 
pateiks savo išvadas ir pasiū
lymus dėl tolim esnių veiks
mų.

riausiasis gydytojas.
„Nekalbant net apie Vilnių,

Kauną, Klaipėdą, Lietuvoje yra 
stiprių rajonų ligoninių. Nepa
sakyčiau, kad eilinės Airijos li
goninės būtų už jas pranašes
nės“, -  pastebi Edmundas Bal
takis, Joniškio ligoninės vyriau
siasis gydytojas, Lietuvos gydy
tojų vadovų sąjungos tarybos 
pirmininkas. LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS NELAIMINGOJI AMERIKA

Prezidentas Valdas Adam kus priėmė Vokietijos Federa
cinės Respublikos ambasadoriaus Hans Peter Annen skiria
muosius raštus. Ceremonijoje šalies vadovas pažymėjo, kad 
abi šalis sieja ne tik glaudūs politiniai, ekonominiai ir kultūri
niai ryšiai, bet ir žmonių bendravimas. Lietuvos prezidento 
teigimu, intensyviai bendradarbiauja valstybių parlamentarai, 
nuolat vyksta įvairaus lygio politinės konsultacijos.

„Lietuvai ir  Vokietijai labai svarbu dirbti kartu, įamži
nant dviejų šalių ir žmonių bendravimo istorijos palikimą, o 
taip ir kartu analizuoti istorijos pamokas. Todėl džiaugiuosi, 
kad Lietuvos -  Vokietijos forumas šiemet pirm ą kartą suren
gė apskritąjį stalą “1918 metai: išmoktos pamokos ir klai
dos. Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos santykiai tarpukario 
metais ir po Šaltojo karo pabaigos” , tikiuosi, kad ši tradicija 
tęsis ir tokie forumo renginiai taps reguliariais“ . Jis atkreipė 
dėmesį, kad Europos Sąjunga vėl ieško naujų būdų, kaip sėk
mingai užbaigti institucinę reformą, o kartu su ja  užtikrinti 
ES energetinį solidarumą, efektyvesnį ES institucijų administ
ravimą ir vieningesnę bendrą užsienio politiką. „Europos vie
nybė ir visų šalių narių tarpusavio solidarumas -  yra vieninte
lis kelias pasiekti, kad mūsų regionas išliktų stiprus, konku
rencingas ir saugus“, - sakė šalies vadovas. Prezidentas iš
reiškė įsitikinimą, jog Lietuva kartu su Vokietija ir toliau da
lyvaus formuojant bei vykdant aktyvią Europos Sąjungos nau
josios kaimynystės politiką, rems rytinių kaimynių pastangas 
intensyvinti santykius su ES ir bendromis pastangomis spręs 
Baltijos regionui aktualius klausimus. Gal ir K araliaučiaus 
neišspręstą klausim ą. Lietuvos prezidento nuomone, opti
mizmą dėl puikių ir turiningų Lietuvos bei Vokietijos santy
kių patvirtina ir artėjantis kanclerės A ngelos M erkel vizitas 
Lietuvoje, kuris neabejotinai dar kartą pademonstruos valsty
bių dvišalių santykių stiprumą.

Prezidentas linki sėkmės Lietuvos sportininkams. „Mes 
aistringai už jus sirgsime, džiaugdamiesi ir kitų šalių atletų pa
siekimais, garbinga kova sporto arenose“, - sako Lietuvos va
dovas. „Kiekvienai šaliai -  didelė garbė ir atsakomybė būti olim
piados šeimininke, nes jai tenka pareiga išlaikyti ir gerbti olim
pinių varžybų dvasią ir principus“, - pažymi prezidentas 
V.Adamkus. Linkėdamas Kinijai kuo geriausios kloties rengiant 
pasaulinę sporto šventę, tikisi, kad Olimpiada padės pasauliui 
dar geriau pažinti jos turtingą istoriją, kultūrą ir žmones. „Ti
kiuosi, kad Kinijos atsivėrimas pasauliui, šalyje plėtojamas dia
logas bei pažanga bus sėkmingai tęsiami ir po žaidynių“. Lietu
vos vadovas nevyks stebėti Olimpinių žaidynių atidarymo, ta
čiau planuoja dalyvauti šį rudenį Kinijoje vyksiančiame Azijos 
ir Europos susitikimo (ASEM) viršūnių forume.

Rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus paskyrė Renatą Norkų Lietuvos Respublikos nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organizacijos, Tarptautinės atominės 
energetikos agentūros, Visuotinio branduolinių ginklų bandy
mo uždraudimo organizacijos, Jungtinių Tautų pramonės plėt
ros organizacijos ir Jungtinių Tautų skyriaus Vienoje. Lietu
vos vadovo nuomone, šaliai teks didelė atsakomybė ir išban
dymas 2011-aisiais metais, kai Lietuva pirmininkaus Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje.

Prezidentas pabrėžė ambasadoriaus veiklos svarbą Tarp
tautinės atominės energetikos agentūroje, kadangi Lietuva sie
kia sukurti ir pristatyti tarptautinei bendruomenei naujos ato
minės elektrinės projektą.

Prezidentas Valdas Adam kus dalyvavo Malonės komisi
jos posėdyje. Posėdyje buvo svarstytas 51 prašymas suteikti 
malonę. Šalies prezidento vadovaujama komisija malonę su
teikė dviem žmonėms. Abu asmenys atleisti nuo turto konfis
kavimo bausmės.

Spalio 12 d. numatytas referendumas dėl Ignalinos ato
minės elektrinės darbo pratęsimo gali žlugti, jeigu Lietuvos rin
kėjai paseks Latvijos pavyzdžiu. "Nežinau, ar tai, kad su Seimo 
rinkimais rengiamas referendumas, paskatins žmones gausiau 
balsuoti",- sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas. VRK neketina imtis iniciatyvos agituoti 
rinkėjus ateiti prie balsadėžių. "Mūsų darbas - informuoti vi
suomenę apie numatomą referendumą, bet ne daugiau. Infor
mavimo apimtis tikrai nebus labai didelė ir tikrai ne agitacinio 
pobūdžio",- sakė Z.Vaigauskas. Premjeras Gediminas Kirkilas 
su Latvijoje vykusiu referendumu sieja galimas rusiškas juodą
sias technologijas ir mano, kad tokiomis idėjomis klibinamas 
visuomenės pasitikėjimas demokratija. "Įdomu, ar tokiu būdu, 
koks siūlytas referendumui Latvijoje, galėtų būti paleist Rusi
jos Dūma",- retoriškai klausė G.Kirkilas. LGĮTIC

Tautos, kaip ir žmonės, ret
karčiais būna blogos nuotaikos 
ir būtent šiuo metu JAV, pa
prastai garsėjanti kaip labiau
siai savimi pasitikinti valsty
bė pasaulyje, aiškai yra nusi
vylusios. Aštuoni iš dešimties 
amerikiečių mano, kad jų  ša
lis juda neteisinga kryptimi. 
Beveik nėra abejonių, jog dėl 
tokių nuotaikų iš dalies yra kal
tas ir dabartinis prezidentas 
George Bush. Ne veltui jo  
vertinimai dabar žemesni ne
gu R. Nixon. Tačiau daugeliui 
vis dėlto labiau rūpi ne tiek ne
vykęs prezidentas, kiek silpnė
janti tauta.

Vienas iš baimės ir nerimo 
šaltinių yra apgailėtina Ame
rikos kap ita lizm o padėtis. 
„V ašingtono konsensusas“ 
bandė įteigti pasauliui, kad at
vira rinka ir valstybės kainų 
reguliavimo panaikinimas iš
spręs visas problemas. Tačiau 
realiai vaizdas visai kitoks: 
būstų kainos Amerikoje krin
ta greičiau negu Didžiosios 
depresijos metais, benzinas 
brangesnis negu aštuntajame 
praėjusio amžiaus dešimtme
tyje, bankai žlunga, euras at
rodo daug geriau negu dole
ris, ekonominė recesija ir in
fliacija grasina ekonomikai, o 
varto to jų  pasitikėjim as yra 
tarsi oksimoronas.

Ir ne tik ekonomikos nuos
mukis sukėlė šį nepasitenkini
mą. D augum a am erik iečių  
jaučiasi taip, tarsi ekonomikos 
pakilimo nė nebūtų buvę. Ba
rack Obama kalbose turtingie
ji atrodo ne kaip sėkmingi ver
slininkai, o kaip modernūs tur
tingi nusikaltėliai, Theodore 
Roosevelt pasmerkti dar prieš 
šimtmetį, bet vis dar slepian
tys mokesčius ir prekiaujantys 
pigia darbo jėga. Globalizaci
ja  yra atakuojama: laisva pre
kyba JAV mažiau populiari ne
gu bet kurioje kitoje išsivys
čiusioje šalyje, valstybė, su
kurta imigrantų, vis didesne 
siena atsitveria nuo naujųjų at
vykėlių. Žmonės murma apie 
tautos formavimo pradžią na
muose: dauguma stebisi, kodėl 
amerikiečių vaikai skaito pras
čiau negu lenkai ir skaičiuoja 
prasčiau nei lietuviai.

Svetur Am erika praliejo 
daug kraujo, išleido daug pi
nigų, ir tai akivaizdžiai buvo 
gana beprasmiška. Invaziją į 
Iraką dar būtų galima bent iš 
dalies laikyti sėkminga, o Af
ganistanas vis dar lieka neiš
spręsta problema. Amerikos 
pažadas būti laisvės švyturiu 
tamsiame pasaulyje buvo pri
temdytas žiniomis iš Gvanta- 
mo, Abu Ghraibo ir Ženevos 
konvencijų nepaisymo per pa
niškus vienašališkus veiksmus 
atsakant į rugsėjo 11-osios įvy
kius.

Dabar pasaulis atrodo net

Popiežius Benediktas XVI, dalyvaudamas pasaulinėse jauni
mo dienose Sidnėjuje, susitiko su valstybės vadovais, kai 21 
saliutu buvo iškilmingai pagerbtas. Priminęs, kad aborigenai 
šiame žemyne gyveno jau  tūkstančius metų, pabrėžė, kad jų  
"senasis paveldas sudaro esminę dalį šiuolaikinės Australijos 
kultūroje" ir dėkoja vyriausybei už drąsų sprendim ą pripažinti 
klaidas, padarytas aborigenų atžvilgiu praeityje". Popiežius taip 
pat atsiprašė kunigų seksualinės prievartos aukų ir net susitiko 
su jų  atstovais. Reuters

labai daugiapolis. Europiečiai 
daugiau nebesijaud ina  dėl 
amerikiečių dominavimo ir įta
kos. Prancūzai, regis, suprato 
arabų pasaulį geriau negu ne- 
okonservatoriai. Rusija, arabai 
ir kylančios galios Azijoje at
virai šaiposi iš „Vašingtono 
konsensuso“ . K in ija  yp ač  
gąsdina A m eriką , ir tą  baimę 
dar labiau gali padidinti artė
jančios olimpinių medalių da
lybos. Amerikiečiai aktyviai 
aptarinėja Kinijos iškilimą ir 
savo pačių  su tuo susijusį 
nuosmukį. Pastaruoju metu 
Vašingtone tapo itin populia
ru skaičiuoti Kinijos ekonomi
kos pasiekimus, raketas ir po
vandeninius laivus. Prieš kel
erius metus buvo tiesiog neįsi
vaizduojama, kad amerikietis 
galėtų skaityti knygą pavadi- 
numu „Pasaulis po Amerikos“.

Žinoma, jau  ne pirmas kar
tas, kai virš Amerikos regis 
tvenkiasi juodi debesys. Štai 
šeštajame dešimtmetyje buvo 
aiškai juntama „Sputniko“ įva
ryta panika dėl Sovietų Sąjun
gos iškilimo ir galios; aštunta
jam e dešimtmetyje Ameriką 
krėtė Vatergate‘o skandalas, 
Vietnamo karas ir naftos kri
zė; o devintojo dešimtmečio 
pabaigoje atrodė, kad kylanti 
Japonijos galia tuoj tuoj nu
stums JAV nuo pasaulio vadų 
aukštumų. Tačiau po kiekvie
no tokio iššūkio Amerika su
gebėdavo atsigauti. Taip, kaip 
amerikietiškasis kapitalizmas 
leidžia kompanijoms greitai 
bankrutuoti ir vėl susikurti, 
panašūs dėsniai galioja ir po
litikoje. Štai Europoje politi- 
nai vadovai iškyla pamažu ir 
tik perėję visą partinio gyve
nimo hierarchijos mėsmalę, o 
Amerikoje jie kartais, regis, iš
dygsta tarsi iš niekur.

Vis dėlto valstybės, kaip ir 
žmonės, elgiasi pavojingai, kai 
yra prastos nuotaikos. Jeigu 
Amerika neatskirs, ką j i  turi 
pakeisti ir su kuo susitaikyti, 
rizikuoja pakenkti ne tik savo 
sąjungininkams ir prekybos 
partneriams, bet ir sau.

O sričių, kuriuose akivaiz
džiai būtini pokyčiai, tikrai ne
trūksta. Tai ir monetarinė po
litika, sukėlusi tikrą nekilnoja
mojo turto rinkos burbulą, ku
ris neseniai sprogo su tikrai 
skaudžiomis pasekmėmis. Vis 
didesnį nerimą kelia ir šalies 
švietimo bei sveikatos apsau
gos sistemų darbas. Didžiulė 
standartizacija ir menka atskai
tomybė beveik panaikino kon
kurenciją tarp švietimo įstaigų, 
todėl joms tampa vis sunkiau 
konkuruoti pasaulinėje švieti
mo rinkoje. Reformuoti būti
na ir Amerikos sveikatos ap
saugos sistemą, kuri nors yra 
viena brangiausių pasaulyje, 
tačiau nesugeba užtikrinti tin
kamų paslaugų tiekimo daugy
bei šalies gyventojų.

Užsienio politikos proble
mų šalis taip pat turi nemažai, 
ir jos plačiai aptarinėjamos vi
same pasaulyje.

Tačiau atrodo, kad dabar 
Amerika labiausiai susijaudi
nusi dėl didėjančios Azijos ša
lių ekonominės ir politinės įta
kos pasaulyje. Tačiau vargu ar 
toks jaudulys tikrai yra pagrįs
tas ir ar mėginimas apsaugoti 
šalies rinką didinant prekybos 
barjerus bei ribojant užsienio 
investicijas gali būti teisinga 
išeitis. Ilgalaikėje perspekty
voje tai veikiausiai atneštų 
daugiau žalos negu naudos.

Visiems kartkartėmis ten
ka išgyventi sunkius laikus. 
Kai kuriems pavyksta pripa
žinti savo klaidas ir iš jų  pa
simokius iš sunkmečio išeiti 
sustiprėjusiems. Tačiau kiti 
atsisako pažvelgti į save ir dėl 
nesėkmių kaltina kitus, taip 
save stumdami į dar didesnę 
krizę. Amerika jau ne kartą su
gebėjo išgyventi sunkius lai
kus, nes pasirinko pirmąjį ke
lią: pripažinti klaidas ir pasi
mokyti iš jų. Laikas parodys, 
ar ir šį kartą Amerikai užteks 
išminties dar kartą pasielgti 
taip pat, rašė The Economist, 
o informaciją parengė Irm a  
B aranauskaitė ir Lina Va- 
lantiejūtė, bernardinai.lt
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JO SKELBIAMA TIESA TRAUKIA MINIAS

Popiežius Benediktas XVI baigė dar vieną ganytojišką ke
lionę. Prieš jam  atvykstant į Australiją, Sidnėjus buvo nusitei
kęs skeptiškai, nes žiniasklaida kurstė prieš popiežių. Buvo 
stebimasi, kodėl vyriausybė skyrė maždaug 180 milijonų pini
gų vien katalikams skirtam renginiui, Sidnėjaus gatvėse bus 
sutrukdytas eismas, kad policija turės daug darbo ir visa eilė 
kitų nepatogumų.

Atvykęs į Australiją, popiežius pabrėžė, kad atvyko kaip 
"taikos ambasadorius" ir kvietė visų religijų atstovus bendra
darbiauti dėl žmonių ir tautų susitaikymo. Dabar žiniasklaida 
prabilo, kad popiežius nuostabiai susidorojo su abejojančiais 
australais dėl jo  atvykimo. Įspūdingiausiu įvykiu tapo jo  vado
vautos šv. Mišios 23-iųjų pasaulio jaunimo dienų dalyviams. 
Pamaldoms į Rendviko hipodromą Sidnėjaus priemiestyje lie
pos 20 d. susirinko daugiau kaip 400 tūkstančiųjaunų žmonių, 
atstovavusių 170 pasaulio tautų. Žiniasklaida pripažino, kad 
tokio jaunimo susibūrimo Australija dar nematė. Dauguma vai
kinų ir merginų išvakarėse kartu su popiežiumi dalyvavo mal
dos budėjime ir lauke praleido australiškos žiemos naktį. Sv. 
Mišias kartu su popiežiumi koncelebravo 26 kardinolai, 420 
vyskupų ir tūkstančiai kunigų. Pamaldų metu popiežius Bene
diktas XVI suteikė 24 katechumenams - dvylikai iš Australijos 
ir kitiems iš aštuonių šalių - Sutvirtinimo sakramentą ir savo 
homilijoje aptarė Pasaulinių jaunimo dienų reikšmę, primin
damas, kad šiuolaikinis pasaulis dažnai Dievą nustumia į gy
venimo pakraščius, kaip apie tai savo vedamajame rašė Lietu
vos rytas.

"Bažnyčiai reikia jūsų tikėjimo, jūsų idealizmo ir jūsų kilnu
mo", kalbėjo popiežius. Jis - dvasinis vadovas, ne politinis. Jo 
pareiga - skelbti ir stiprinti katalikų tikėjimą. "Bet nebus pasa
kyta per drąsiai, kad ši misija liečia ir visos Vakarų civilizacijos 
likimą", - pažymi dienraštis. Europos Sąjungos kūrėjai tai turėtų 
prisiminti, rengdami valdymosi Konstituciją. "Dabar matome 
Benediktą XVI-ąjį kaip vis gausėjančių minių vadą su jo  ponti
fikatui būdinga žinia: Bažnyčiai - nusigręžimas nuo pataikavi
mo pasaulietiškumui, o pasauliui - pavojus dėl moralės supuvi
mo ir kvietimas sugrįžti prie Dievo įstatymo normų. Sie du kvie
timai žymi visą Benedikto XVI pontifikatą... popiežiaus skel
biamos tiesos aiškumas ir net kietumas traukte traukia minias".

Sidnėjuje jis kalbėjo apie dvasinę krikščionijos širdį, kaip 
vienintelį tikrą atsakymą ne tik į Katalikų Bažnyčios ar krikš
čionių vienybės, bet ir pasaulio problemas: "Trokštame gyve
nimo, kuriame viešpatautų meilė, kur būtų dalijimasis visomis 
gėrybėmis, kur viešpatautų vienybė, kur laisvė būtų tvirtai at
sirėmusi į tiesą". Nuostabus reiškinys, kad seną popiežių seka 
minios paskui j į  einančio entuziazmu trykštančio jaunimo! Lie
tuvos rytas klausia, tad ar galima Pasaulio jaunimo dienas pa
lyginti su Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimais?

Atsisveikindamas ir tardamas "iki pasimatymo", Benedik
tas XVI pranešė, kad kitų Pasaulinių jaunimo dienų rengimo 
garbė suteikiama Ispanijos sostinei Madridui. "Pasauliui ne
atidėliotinai reikia atsinaujinimo, kadangi daugelyje visuome
nių greta materialinės gerovės plečiasi dvasinė dykuma".

S. Tūbėnas

PAGARBA PREZIDENTO APSISPRENDIMUI
Prezidentas Valdas Adam

kus į Pekino olimpinių žaidy
nių atidarymo iškilmes nevyks. 
Apie tai jis paskelbė liepos 29 
d. Prezidentas ilgai delsė pa
skelbti apie savo apsisprendi
mą. Iki tol jis ramiai ir palan
kiai išklausydavo tiek ragini
mus boikotuoti Olimpines žai
dynes, kurios rengiamos vals
tybėje, drastiškai pažeidžian
čioje žmogaus teises, tiek po
stringavimus apie tai, jog ne
dera painioti sporto ir politi
kos. Esą Olimpinės žaidynės -  
tai geros valios šventė, kuri 
tirpdo priešiškumą tarp valsty
bių. Prezidentas tylėjo net ta
da, kai savo principinę pozici
ją  išsakė įtakingiausi Europos 
politikai. Visgi galiausiai ap
sisprendė nevykti ir tok iu  
sprendimu supykdė Kinijos 
politikus. Pastarieji, neabejo
ju, sugebės garantuoti didingą 
Olimpinių žaidynių atidarymo 
renginį, deja, jie nesugebėjo iš
tesėti pažadų, dosniai dalytų 
tuomet, kai buvo sprendžiama, 
kur rengti Olimpines žaidynes. 
Pažaboti Pekiną kamuojantį 
smogą kinams paprasčiau, nei 
įveikti įpročius prievarta nutil
dyti kitaminčius bei niokoti Ti
betą.

Tiesą pasakius, juokingai 
skamba kai kurių Lietuvos po
litikų atodūsiai, esą sportas ir 
politika niekaip nesusiję daly
kai. Kaip tvirtina istorikas Alf
redas Sennas neseniai pasiro
džiusioje knygoje „Galia, po
litika ir olimpinės žaidynės“, 
naivu bandyti atskirti politiką 
ir sportą per olimpiadą. Žaidy
nės yra virtusios didžiausiu pa
saulyje realybės spektakliu, 
kuriame jau  seniai pranyko 
principas -  „svarbu ne laimė
ti, bet dalyvauti“ . Valstybės 
įnirtingai kaunasi dėl didžiau
sio medalių skaičiaus, o poli
tikai paprastai kuria savo spek
taklį. Mano įsitikinimu, tikrai

JA P O N IJA  MINI A TO M IN ĖS TR A G E D IJO S  

M ETIN ES

Dešimtys tūkstančių žmonių 
rugpjūčio 6 d. susirinko į Hiro
simos miestą, kur minimos 63- 
iosios pirmosios pasaulyje ato
minės bombos atakos metinės. 
Miesto varpas skambėjo 8 val. 
15 min. ryto, tiksliai tuo laiku 
kai prieš 63 metus ant miesto bu
vo numesta bomba.

Tuomet dešimtys tūkstančių 
žmonių žuvo iš karto, o dar dau
giau mirė vėliau nuo radiacijos 
sukeltų ligų.

„Mūsų, kurie siekia bran
duolinio ginklo panaikinimo, 
yra dauguma“, - teigė Hiro
simos meras Tadatoshis Aki- 
bas, kalbėjęs Taikos memo
rialiniame parke. Ceremoni
jo je  dalyvavo b randuo lin į 
ginklą turinčios Kinijos am
basadorius, Japonijos prem
jeras Yasuo Fukudas ir bran-

gerai, kad Lietuvos preziden
tas apsisprendė nebūti šio 
spektaklio statistu. Spektaklio, 
kuris turėjo paskelbti visam 
pasauliui -  Kinija yra galinga 
šalis, kuri tvarkosi taip, kaip 
nori, ir kitos valstybės turi nuo
lankiai priimti tokią šios vals
tybės poziciją. Darnus valsty
bės vadovų dalyvavimas Peki
no olimpiados renginiuose kar
tu turėjo reikšti galios politi
kos triumfą.

Beje, neatsitiktinai į Peki
ną apsisprendė vykti JAV pre
zidentas George Bush, kuris, 
nepaisant garsių kalbų apie ko
vą už demokratines vertybes 
visame pasaulyje, regis, pa
lank iausia i vertina  būtent 
galios kalbą . Įtakingiausi Eu
ropos politikai įrodė esantys 
principingesni. Nors, paradok
salu, būtent JAV drąsiai de
monstravo prielankumą Tibe
to dvasiniam vadovui Dalai 
Lamai, o dažnas Europos po
litikas po griežtesnio Kinijos 
diplomatų žvilgsnio „nerasda
vo“ savo darbotvarkėje laiko 
su juo susitikti.

Lietuvos prezidentas teigė, 
jog plačiau nekomentuos savo 
apsisprendimo motyvų. Visgi 
viliuosi, kad apsispręsti jam  
padėjo taip pat ir Lietuvoje 
rinkti Tibeto laisvės kovos bi
čiulių parašai bei tarptautinių 
žmogaus teisių  organizacijų 
pareiškimai, esą, priešingai nei 
tikėtasi, Olimpinės žaidynės 
nepagerino žmogaus teisių si
tuacijos Kinijoje, bet netgi ją  
pablogino. Kinijos aktyvistai, 
kovojantys už žmogaus teises 
bei žodžio laisvę, vis aktyviau 
persekiojami bei net įkalinami, 
Kinijos valdžia dar sustiprino 
interneto cenzūrą. Verta pri
minti taip pat ir žlugusias Ki
nijos derybas su Tibeto atsto
vais. Derybas, kuriose Kinijos 
valdžia pademonstravo aki
vaizdų nenorą ieškoti kompro

duolinę ataką išgyvenę asme
nys.

„Pernai 170 šalių balsavo už 
Japonijos siūlom ą Jungtinių 
Tautų rezoliuciją, raginančią už
drausti branduolinius ginklus. 
Tik trys šalys, tarp jų  ir Jungti
nės Valstijos, prieštaravo rezo
liucijai“, - teigė meras.

JAV ir kitos Vakarų šalys 
baiminasi, kad Iranas siekia 
pasigaminti atominių ginklų, 
nors Teheranas prim ygtinai 
tvirtina, kad šalies branduoli
nė program a skirta itin tai
kiems tikslams - elektros ener
gijos gamybai.

Hirosimos meras taip pat 
žadėjo daryti daugiau, siekiant 
padėti ataką išgyvenusiems as
menims, kenčiantiems nuo fi
zinių ir psichinių JAV atomi
nės atakos padarinių. Ameri-

m isų ir siekti dialogo, o ne 
prievartos politikos.

Primenu, kad būta nemažai 
raginimų apskritai boikotuoti 
šias Olimpines žaidynes. Ta
čiau tokius raginimus sukriti
kavo net ir taikios kovos su Ki
nijos agresija Tibete vadovas 
Dalai Lama, pareikšdamas, jog 
daugybė kinų nuoširdžiai lau
kia žaidynių ir atim ti iš jų  
džiaugsmą pamatyti sportinin
kus iš viso pasaulio būtų labai 
neteisinga. Visai kas kita -  po
litikų dalyvavimas Kinijos val
džios rengiamose ceremonijo
se. Toks dalyvavimas neturi 
nieko bendro su pagarba eili
niams Kinijos gyventojams, 
bet tėra reveransas šios vals
tybės politiniam elitui.

Beje, diskusijos, ar Lietu
vos Prezidentui dera dalyvauti 
Pekino cerem onijose, labai 
priminė tas, kai V. Adamkui 
teko spręsti dilemą -  vykti ar 
ne į M askvą, į K rem liaus 
suorganizuotą karinės galios 
demonstraciją. Tąsyk taip pat 
būta įvairių nuomonių ir ragi
nimų prezidentui. Tvirtinta ir 
tai, jog, ignoruodamas Raudo
nojoje aikštėje surengtą para
dą, mūsų valstybės vadovas 
gali įžeisti eilinių Rusijos pi
liečių jausm us. Kaip vėliau 
galėjome įsitikinti, Latvijos 
prezidentes dalyvavimas tik
rai nepagerino šios valstybės 
santykių su Rusija ir radika
liai nepakeitė priešiškos Ru
sijos gyventojų nuostatos į šią 
valstybę.

Atsisakymas vykti į politi
nius spektaklius Maskvoje bei 
Pekine -  tikrai verti pagarbos 
prezidento veiksmai, kurie, ne
abejoju, liks ryškiomis raidė
mis įrašyti į Valdo Adamkaus 
politinę karjerą. Labai norėtų
si, kad per paskutinius jo  ka
dencijos metus tokių įrašų at
sirastų ir daugiau, rašo Andrius 
Navickas. bernardinai.lt

PADIDĖJO LENKIJOS 
TERITORIJA

Dėl neseniai kilusių potvy
nių Tatrų parke Lenkijos ir Slo
vakijos siena pasislinko kelias 
dešimtis metrų. Tai pranešė Slo
vakijos komercinis televizijos 
kanalas „Markiza“. Vienas Len
kijos ir Slovakijos valstybinės 
sienos ruožų Tatruose eina Bia
la Vodos upės vaga.

Tačiau upė pakeitė savo tėk
mę maždaug 50 metrų, kai jos 
vandenis užtvenkė nuvirtusių 
medžių ir akmenų užtvanka. Dėl 
to Lenkijos teritorija padidėjo 
2.5 hektaro Slovakijos sąskaita. 
Lenkija pasirengusi deryboms 
šia tema. ELTA

kiečiai numetė bombą ant Hi
rosimos paskutinėmis Antrojo 
pasaulinio karo dienomis. Po 
kelių dienų buvo numesta an
tra bomba ant kito Japonijos 
Nagasakio miesto. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
bernardinai.lt
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Šiuose, 2008-uose, metuo
se, pradedant Vasario 16-ja, 
pergyvenome daug svarbių su
kakčių. Todėl buvo neįmanoma 
išvengti kiek gilesnės ir plates
nės galvosenos klampynės. To
kiu metu yra priverstas giliau 
susimąstyti net tik filosofinio 
Olimpo papėdėje tūnantis lie
tuvis, kai susiduria su žymaus 
tituluoto filosofo, kaip Arvydas 
Šliogeris, filosofavimu.

Dar gyvendamas JAV skai
čiau, kad filosofas A. Šlioge
ris viešame pareiškime lyg ir 
sutapatino patriotizmą su idio
tizmu. Berods tai padarė posa
kyje panašiame į "patriotas - 
idiotas". Prisimenu tada pagal
vojęs: visiems pasitaiko nusi
šnekėti. Ir pritaikiau mano jau
natvėje sutikto "kaimo filoso
fo" išmintį: "Ir kas j į  traukia 
už liežuvio?!".

Ir štai vėl filosofą Arvydą 
Šliogerį kažkas "patraukė už 
liežuvio" pokalbyje "Dievas - 
tuštumos vardas" paskelbtame 
"Atgimimo" 2008 m. gegužės 
23 - 29 (Nr. 20) laidoje. "Filo
sofas teigia, kad Dievas - tik 
žodis, už kurio niekas nestovi. 
Nebent - pats Niekas". Taip po
kalbį pristato kietų klausimų 
išvengęs žurnalistas Mindau
gas Nastaravičius. Filosofuoti 
formalios teisės neturinčiam 
publicistui, perskaičiusiam tą  
filosofin į pokalbį, susidarė 
nuomonė, jog tai yra pavyzdi
nė tuščia - niekinė šneka dau
gybei žm onių labai opiais 
klausimais. Per Dievo klausi
m ą filosofas mane grąžina į gal 
kieno nors jau pamirštą patrio
tizmo svarstymą. Anot Popie
žiaus Jono P auliaus II-jo , 
krikščionim s patriotizm as  
privalomas pagal IV-jį D ie
vo Įsakym ą : "Gerbk savo Tė
vą ir Motiną" Tėvas lotyniškai 
yra "pater". Pagal tai, pagarba 
bei meilė Tėvynei yra "patrio
tizmas".

Atrodo nebūtina tikėti Die
vą, kad būti patriotu. Pirmo
sios Sovietų okupacijos pra
džioje traukinyje iš Kauno į 
Vilnių vienas (nepažįstamas) 
bendrakeleivis pasisakė esąs 
ateistu, bet dabar pradėjęs lan
kyti bažnyčią: "Tai vienintelė 
vieta, kur nereikia klausytis ru
sų kalbos". Toks buvo kito ti
kėjimo (kad nėra Dievo) lietu
vio patriotizmas. (Čia reikia 
paaiškinti, kad tada dar neži
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nojome raudonojo teroro es
mės. Todėl, kvailai, dar reiškė- 
me savo nuomonę ne vien "tik 
tarp keturių akių").

N usteb ino  "A tgim im e"  
pakartota jau  anksčiau A. Šlio
gerio paskelbta pažiūra, jog 
pasaulyje yra tik tai ką jis ma
to. Jis teigia, jog reikia remtis 
sveiku protu. "Kalbant konkre
čiai, tuo, ką matai". Nebūda
mas nei psichologu nei psi
chiatru negaliu svarstyti Arvy
do Šliogerio protinės sveika
tos stovio. Tačiau panašūs jo  
v ie š i p a re išk im a i su d aro  
įspūdį, jog jį kartais ištinka 
nem ąstym o priepuoliai. Jei 
to, ko nematai, pagal jį, nėra, 
reiškia nėra nei radio nei ultra 
nei Rentgeno, nei vaizdinių 
(televizijos, mobilaus telefo
no) bangų, ar kaip tai pavadin
si. Iš kur, tada, atsirado visų tų 
"nesančių" dalykų pasėkos? 
"Elementaru, p. Vatson", atsa
kytų detektyvas Holmsas. "Tas 
pat galioja ir Dievo "nebuvi
mo" pasėkoms". Nesu nei fi
losofas, nei teologas. Tuos 
klausimus giliau ir smulkiau 
svarstyti palieku dvasiškiams 
ir Maceinoms. Remiuosi Šv. 
Augustino išmintimi: "Viešpa
tie, koks Tu būtum menkas, jei 
aš galėčiau Tave suprasti". Ta
čiau, kad Dievas yra, man dau
giau negu reikia įrodymų jo  
kūriniuose. N et į filosofus, 
kaip Arvydas Šliogeris a ti
džiau pažiūrėjus.

Todėl sunku šiuo atveju 
apeiti nematomo dalyko - pro
to klausimą. Vargu ar filoso
fas Šliogeris mato savo pro
tą. Tačiau neatrodo, kad jis jo  
neturėtų. Antraip, kas nors ga
lėtų duoti tokiai padėčiai ati
tinkantį "vardą". Tad daug kas, 
ne vien koks publicistas, turi 
pagrindo paklausti, ar tai ne
turėtų net filosofui A. Šlioge
riui, sukelti abejonių jo  tikėji
mu, kad nėra Dievo.

Laisvoje Lietuvos Respub
likoje gali tikėti ar netikėti 
Dievu. Tačiau filosofo titulas 
ne tik įtakoja, bet ir įpareigoja 
kalbėtoją laikytis orumo ribo
se. Manding už orumo ribų iš
eina kitų nei jo, tikėjimą va
dinti "kliedesiai". Priedu ver
tintinas arogantišku nesiskai
tymu su daugybės Dievu tikin
čiųjų žmoniųjausmais, naudo
jant pigų "žodžio" triuką, pa
statyti "žodį" "šlepetė" šalia

"žodžio" Dievas. Mat šlepetę 
jis gali parodyti, o Dievo - ne
gali. Nejaugi filosofas, jautriu 
pokalbio momentu, nesugebė
jo  rasti švaresnio už "šlepetė" 
matomo daikto "žodžio" pasta
tymui šalia "žodžio" Dievas, iš 
gausaus mūsų kalbos žodyno?! 
Tad spaudos skaitytojams lie
ka apsispręsti, kaip pavadinti, 
t.y. kokį "žodį" panaudoti, fi
losofo Arvydo Šliogerio reto
rikai, tarp "kliedesiai" ir "šle
petė", apibūdinti. Ar neatsiras 
skaitytojų manančių, jog tokiai 
šlepetiniai retorikai apibūdin
ti tiksliau tinka "žodžiai" "in
telektualinis chuliganizmas", o 
ne "žodis" - "filosofavimas". 
Pokalbyje filosofas net neban
do Dievo neigimą kuomi nors 
pagrįsti. Kur tai girdėtas posa
kis: "Ir tarė kvailys didybėje 
savo: nėra Dievo". Tai atleis
tina kvailiui, o ne filosofui, ku
rio kvailumu nepakaltinsi. Iš jo  
reikalaujama daugiau, negu tik 
mėtymosi niekiniais žodžiais 
Dievui apibūdinti: "Niekas", 
"tuštuma". Ir tik tiek dviejuo
se laikraščio puslapiuose.

Pagaliau ir "tuštumai" fizi
kos laboratorijoje sudaryti rei
kia prityrusio "laboranto". Tarp 
kitko, esu girdėjęs nuomonę, 
jog pati žalingiausia tuštuma 
esanti "tuštuma tarp dviejų 
žmogaus ausų".

Tačiau ne apie tai čia kal
bama, o apie du tikėjimus: "yra 
Dievas" ir "nėra Dievo".

Dažnai sakoma: "Pasaulis 
eina kaip šveicariškas laikro
dis". Tai reikštų, jog kažkur yra 
"Šveicarija" irjoje sėdi tą  laik
rodį pagaminęs "Laikrodinin
kas". Tai yra vienas iš argu
mentų "yra Dievas" tikėjimui. 
Vien tik skaidrią žiemos naktį 
žvilgsnis į žvaigždėmis nu
sagstytą dangų tikinčiam Die
vu p rasisk le idžia  žmogaus 
žvilgsnis į visatą, lyg durų rak
to skylutė. A. Šliogerio kalbos 
apie "tuštumą" ir "nieką" į tai 
neatsako. Neatsako ir į tai, kad 
gandras žino, kada iš kur skris
ti, lašiša - kur neršti, voverė - 
kada atsargas žiemai krauti.

Kaip buvusiam feljetonis
tui kartais ateina nuodėminga 
mintis, kad Dievui jo  sutver
tas tobulas pasaulis pasirodė 
nuobodžiu. Angelams palinks
minti Dievas sutvėrė žmogų ir 
davė jam  laisvą valią. Argi mū
sų laisvės išdaigos neprajuoki
na angelus?. Būtų sunku atspė
ti, kas kvatojasi iš šliogerinio 
tipo filosofų išdaigų. Tik jau 
ne angelai.

Manding filosofas neapsi
žiūrėjęs įbrenda į nematomų 
(tad - nesančių?) dalykų sro
vę, užjausdamas tą, "kuriam 
šiame, realiam e, pasaulyje 
kažko trūksta ir kuris nuspren
džia šį pasaulį "pagerinti". 
Reiškia jis jaučia "kažką" ne
matomo, kurio "trūksta". Toks 
filosofas turėtų džiaugtis, kad 
pasaulis yra "pagerintas", o ne-

Ariogaloje vykstantį kasmetinį Laisvės kovų dalyvių, buvusių po
litinių kalinių ir tremtinių sąskrydį sutrikdė, su nacių svastikos sim
bolius primenančiomis vėliavomis pasirodę ultraradikalo Mindau
go Murzos šalininkai. Sąskrydžio dalyviai, pavadinę tai provo
kacija ir nesulaukę policijos pagalbos, po trumpo susistumdy- 
mo patys ultraradikalus išvijo iš renginio. Ariogaloje susirinkę buvę 
politiniai kaliniai ir tremtiniai ketina priimti rezoliuciją, kuria ra
gina Vyriausybę inicijuoti derybas su Rusija dėl kompensacijų už 
tremtyje ir lageriuose sužalotą sveikatą ir priverstinį darbą, bei 
padidinti pensijas. Skaičiuojama, kad per vienuolika sovietinės ir 
vokiečių okupacijos metų Lietuva neteko daugiau kaip pusės mi
lijono gyventojų. LRT

K A R E L IJO JE  P A G E R B TO S  
S T A L IN IZ M O  A U K O S

Medvežjegorskas, Kareli
ja , rugpjūčio 5 d. (ELTA). Ka
relijos šiaurėje esančio Med- 
vežjegorsko miesto Sandor- 
mocho memorialinėse kapinė
se antradienį atidengtas pamin
klinis akmuo, kuriuo Lietuvos 
vardu pagerbti nekaltai nužu
dytų įvairių tautybių žmonės. 
Paminklinį akmenį pašventino 
katalikų kunigai.

Kaip ir kasmet, rugpjūčio 
5 dieną, čia minint Atminimo 
dieną, skirtą Stalino represijų 
aukoms pagerbti, vyko gedulo 
ir atminimo renginiai. Paminė
ti 71-ųjų represijų pradžios 
metinių šįmet į Kareliją suva
žiavo oficialios delegacijos iš 
Rusijos, Ukrainos ir Lenkijos. 
Minėjime dalyvavo lietuvių, 
lenkų ir k itų  bendruom enių 
Karelijoje atstovai. Renginiuo
se nukentėjusius pagerbė ir 
Lietuvos delegacija - Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro direktorė 
Dalia Kuodytė, Lietuvos gene
ralinis konsulas Sankt Peter
burge Eitvydas Bajarūnas, ki
ti centro bei generalinio kon-

bėra toks žiaurus, kokį teisin
gai nupiešė buvus praeityje. 
Antraip tokie, kaip A. Šlioge
ris, filosofai už "tuščius" ir 
"niekinius" nusikalbėjim us 
šiandien gal būtų pasodinti ant 
pasmailinto mieto ar paguldy
ti nuogi ant "žudikių" skruz
džių skruzdėlyno. Jų laimei, 
pasaulis pagerintas pagal Die
vo standartus, o ne pagal be
dievių Lenino ar Hitlerio stan
dartus. Ir pagerėjimas "nema
tomai" įvyko žmoguje, o ne 
gam toje: neišrastas sausas 
vanduo ar šlapia ugnis. A. Šlio
gerį užjaučiu, kadangi jis ap
suptas visokiais nematomais 
dalykais, nuo kurių negali ap
siginti vien tik šlepetėmis.

sulato atstovai.
Minėjime Lietuvos, Ukrai

nos, Lenkijos, Rusijos atstovai 
pažymėjo, kad pagarba žuvu- 
siems ir jų  atminimas yra ne
atsiejama mūsų istorijos dalis. 
Šių metų minėjimas yra pirma
sis bendras kelių šalių atstovų 
susirinkimas, skirtas Karelijo
je  žuvusioms ir palaidotoms 
represijų aukoms atminti ir pa
gerbti.

1937 m etais M edvežje- 
gorske vyko vienos iš pirmųjų 
masinės stalinizmo represijų 
aukų žudynės. Etapais į neto
liese esančioje Solovkų saloje 
buvusį lagerį varomos aukos 
buvo masiškai šaudomos. San- 
dormocho kapinėse yra palai
dota tūkstančiai aukų, tarp jų  
ukrainiečiai, lietuviai, rusai, 
lenkai ir kitų tautybių žmonės.

R epresijų  aukų palaikai 
rasti 1997 metais netoli Med- 
vežjegorsko. Tada ir buvo su
rengta bendra Sankt Peterbur
go ir Karelijos nevyriausybi
nės organizacijos "Memorial" 
aktyvistų ekspedicija.

1998 metais aukų žudynių 
vietoje buvo įsteigtos Sandor- 
mocho memorialinės kapinės. 
Šiandien yra žinomi 4 958 nu
žudytų ir palaidotų Sandormo- 
che žmonių vardai. Istorikai 
mano, kad bendras aukų skai
čius siekia 7-9 tūkstančius 
žmonių.

U krainiečių tautos geno
cidu vadinamas sovietų 1932 
-1933 metais sukeltas badas 
liepos 2 d. buvo oficialiai pri
pažintas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organiza
cijos (ESBO) Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje Kazach
stano sostinėje Astanoje. Su 
Ukrainos atstovais šį klausi
m ą kėlė ir Lietuvos delega
cija.
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LEONARDO SIMUČIO VEIKLA 
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOJE
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Prof. dr. Juozas Skirius

III.
Šalia administratoriaus, po

eto, dramaturgo, choro solisto, 
paskaitininko dar matome ir pui
kų aktorių. Ir tai viename asme
nyje .

Toks 4-osios kuopos mono
litas ir jos sėkminga veikla, ma
tyt, piršo mintį, jog tikslinga ar
timesnes kuopas apjungti ben- 
dresniam veikimui į platesnį 
junginį - Apskričių vyčius. Leo
nardas dažnai kviesdavo Čika
gos apskrities Lietuvos Vyčių 
kuopų susirinkimus. Pavyzdžiui 
1916 m. balandžio 9 d. susirin
ko 4, 5, 8, 14, 16, 22, 24 ir 36 
kuopų atstovai pasitarti dėl ben
dro vakaro surengimo tarp spa
lio 15 d. ir lapkričio 15 d., sie
kiant surinkti pinigų Lietuvai; 
nutarė sustiprinti vyčių chorą. 
Susirinkim ui pirm ininkavo 
L.Šimutis. Taip pat nutarę ben
drai surengti išvažiavimą liepos 
4 d. , t.y. JAV nepriklausomy
bės šventė. Čikagos apskrities 
Lietuvos Vyčių pirmininkas 
L.Šimutis pakvietė Ilinojaus, In
dianos, Viskonsino, Ajovos ir 
Mičigano valstijų vyčių kuopas 
pasiųsti savo delegatus gegužės 
21 d. į susirinkimą Dievo Ap
vaizdos parapijos mokykloje. 
Tikslas - aptarti pasiūlymus ir 
pastebėjimus, kuriuos pasiųs su 
savo delegatais į Vyčių IV  sei
mą, kuris buvo numatytas pra
vesti Wilkes Barre, Pa. liepos 
mėnesio pradžioje28.

Į Vyčių IVseimą, vykusi lie
pos 10-12 dienoms, nuo 4-osios 
kuopos delegatu buvo pasiųstas 
L.Šimutis, kuris turėjo garbę pa
sveikinti Seimo delegatus Čika
gos Vyčių apskrities vardu29. 
Seimo antros dienos trečiame 
posėdyje buvo svarstomas žur
nalo Vytis klausimas. Pirmiau
sia Seimo delegatai padėkojo 
Vyties redakcijos darbuotojams 
už jų  gerą darbą. L.Šimutis ir
K.Pakštas pranešė, kad kuopų 
nesumokėtas jiems skolas auko
ja  Lietuvos Vyčių organizacijai. 
Tai sukėlė teigiama delegatų pa
gyvėjimą. Leonardas iškėlė pro
blema pareikšdamas, jog toliau 
tokio pat Vyčio jokiu būdu leisti 
negalima: arbajį padaryti savait
raščiu, arba mėnraščiu. Po dis
kusijų buvo nutarta Vytį leisti 
kaip savaitinį leidinį30 ir įsteigti 
nuosavą spaustuvę. Reikia pa
sakyti, kad IV  seime L.Šimučiui 
nebuvo pasiūlyta jokių atsakin
gų postų Lietuvos Vyčių organi
zacijoje, išskyrus, kad jis buvo 
įtrauktas į grupę, kuri turėjo už
siimti paskolų rinkimu Vyčio 
spaustuvės įrengimui31. Neužil
go ir pats Leonardas paliko Či
kagą ir savo 4-ąją kuopą. Rug
pjūčio 27 d. jis Čikagos Vyčių 
apskrities pirmininko pareigas

perdavė PBaltučiui, o rugpjūčio 
31 d. 4-oji kuopa Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje suren
gė atsisveikinimo vakarą su ly
deriu. Buvo parodyta plati pro
grama. Kunigas Paškauskas vi
siems susirinkusiems papasako
jo vakaro kaltininko nuopelnus 
ne tik kuopai, bet ir visai Vyčių 
organizacijai32. Mat L.Šimutis 
nusprendė studijuoti Sv Beda 
koledže literatūrą, kalbą ir isto
riją. Jis ten ne tik studijavo, bet 
ir lietuviams studentams (jų bu
vo apie 40) dėstė lituanistikos 
dalykus. Reikia pasakyti, kad 
Aleksandryno vienuolynas pra
dėjo byrėti dar 1916 m. vasarą: 
A.Račkus apsivedė ir įstojo į Lo
jo los universiteto Medicinos 
skyrių, K.Pakštas išvyko į JAV 
Rytų kraštą, kur rudenį buvo iš
rinktas Tautos fondo sekretoriu
m i3. Tačiau su vyčiais Leonar
das neišsiskyrė. Nors jis ir ne
dalyvavo 1917 metais sušaukta
me Lietuvos Vyčių V seime, bet 
jo pavardę sutinkame VI seime, 
kuris vyko 1918 m. rugpjūčio 
27-29 d. Klyvlende. Jis atstova
vo 41-ąją kuopą iš Bruklino.
L.Šimutis, jau kaip savaitraščio 
Garsas redaktorius, visos redak
cijos vardu pasveikino Seimą34. 
Seime pranešimą padarė Ame
rikos lietuvių tarybos pirminin
kas K.Česnulis, kuris pažymė
jo, jog Vyčiai turi atkreipti dė
mesį į tai, kad Tautos taryba ir 
Tautinė lietuvių taryba, atsi
žvelgdamos į dabartinę Lietuvos 
situaciją, nutarė organizuoti JAV 
lietuvių legionus. Ir tuo klausi
mu Vyčiams yra proga tarti sa
vo žodį. Seimas nutarė tuo klau
simu parengti rezoliuciją. L.Ši- 
mutį išrinko į Rezoliucijų komi
siją, kurioje dar darbavosi dr. 
J.Bielskis, A.Račkus, PBaltutis 
ir M.Zujus. Komisija tą  pačią 
dieną parengė dvi rezoliucijas, 
kurias perskaitė M.Zujus. Pir
mąja rezoliucija Vyčių seimas 
pritarė JAV lietuvių didžiųjų or
ganizacijų "pastangoms organi
zuoti lietuvių legionus šalia Suv. 
Valstijų ir talkininkų vėliavų ko
vai už Lietuvos ir pasaulio tei
ses ir laisves". Antroji rezoliu
cija buvo skirta JAV preziden
tui V.Vilsonui, kuris " pirmas iš 
valstybių galvų pažadėjo remti 
lietuvių reikalus ir troškimus", 
todėl Vyčių seimo delegatai pa
sižadėjo "visomis pajėgomis 
remti ir padėti Suv. Valstijoms 
jų  kovoje už praktinius tikslus, 
nesigailint nei turto, nei gyvy
bės; (...) Remti talkininkus su įsi- 
tikėjimu, kad jų  balsai bus pil
nai įvykdyti su nauda mūsų tau
tai"35. Taip buvo padėti pagrin
dai agituojant JAV lietuvių jau
nimą ir ypač tarnavusius JAV

kariuomenėje vykti į Lietuvą 
ginti jos. Čia taip pat yra ryšys 
su garsiosios Amerikos lietuvių 
brigados organizavimu 1919
1920 metais36. Seimo darbe Le
onardo veiklos lyg ir nepastebi
ma, išskyrus tai, jog jis buvo iš
rinktas į Literatūros komisiją31. 
Į šią komisijąjis buvo dar kartą 
išrinktas Vyčių seimuose 1920 
ir 1928 metais38.

Jubiliejiniame 35-ame Vyčių 
seime Filadelfijoje 1947 m. rug
sėjo 12-14 d. už nuopelnus vy
čių organizacijai L.Šimutis bu
vo pakeltas į Garbės narius. 
1953 m. rugpjūčio 27-30 d. Bos
tone įvykęs Vyčių seimas plačiai 
minėjo 40 metų organizacijos 
įsteigimo jubiliejų. Tuo pačiu 
buvo sudaryta nauja Garbės na
rių komisija, kurios pirmininku 
išrinko L.Šimutį39, kuriuo išbu
vo iki savo gyvenimo pabaigos. 
Komisijos funkcijos - parengti 
siūlymus Vyčių seimams suteik
ti Garbės nario vardą nusipelniu
siems organizacijai veikėjams. 
Pirmininkas surinkdavo reika
lingus duomenis apie galimus 
kandidatus - pirmiausia, tai at
skirų Vyčių veikėjų, kuopų, ap
skričių prašymai ar rekomenda
cijos. Labai svarbus faktas, tai 
žurnale Vytis galimų kandidatų 
nuopelnų paviešinimas40. Pirmi
ninkas L.Šimutis komisijos na
rius supažindindavo su reko
mendacijomis ir komisijos na
riai turėdavo raštu pareikšti sa
vo nuomonę41 . Jeigu būdavo tei
giami atsiliepimai (daugiausia ir 
būdavo teigiami), pirmininkas 
Vyčių seimui rekomenduodavo 
numatytus kandidatus į Garbės 
narius. Į Garbės narius galėjo pa
kelti ir Lietuvos Vyčių Centro 
valdyba , tačiau dažniausiai 
praktikuodavo pakėlimą Seimo 
metu, nes tai buvo ir garbingiau 
ir efektyviau. Jais tapdavo akty
vūs vyčiai organizatoriai, išeivi
joje garsūs kunigai, kurie prisi
dėjo prie vyčių veiklos ir net Vy
čių organizacijų veteranai. Pa
vyzdžiui, 1972 metais vykstan
čiam 59-am Vyčių seimui Klyv
lende, L.Šimutis pristatė 17-tos 
kuopos narį Longiną Svelnį ir 
102-osios kuopos narę Oną Uz- 
nytę, kurie "savo ilgamete veik
la Vyčių gerovei yra pilniausiai 
tos garbės užsipelnę". Be to, 
kaip pažymėjo pirmininkas, abu 
jau yra praėję ir per Garbės na- 
riųkomisijos "skryningą"42. Le
onardo tamprų ir ilgalaikį ryšį 
su Vyčiais dar galime paaiškinti 
ir tuo, kad 1963 metų pabaigoje 
Lietuvos Vyčiai įteikė prašymą 
įstoti į Amerikos lietuvių tary
bą, kurios pirmininku darbavo
si L.Šimutis. Gruodžio 13 d. 
ALT Centro valdybos susirinki
me vienbalsiai Lietuvos Vyčiai 
buvo priimti į šią JAV lietuvių 
politinę organizaciją43. Bet ne
palaikė Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos 1972 m. birželio 11 d. 
nutarimo įsijungti į JAV Lietu
vių bendruomenę. Pirmiausia, jo 
nuomone, tokį svarbų žingsnį

Kai Lietuva buvo pavergta, buvo tuoj sudaryta jos laisvei ginti 
Amerikos Lietuvių Taryba. Čia matome to meto Vykdomąjį komi
tetą: iš kairės - Mikas Vaidyla, iždininkas, dr. Pijus Grigaitis, sek
retorius, Leonardas Šimutis, pirmininkas ir advokatas Antanas Olis, 
vicepirmininkas.

gali padaryti tik Vyčių seimo 
sprendimas. Antra, anot jo, JAV  
Lietuvių bendruomenė nėra ko
kia tai organizacijų federacija, 
todėl ir nėra reikalo bei prasmės 
organizacijoms įjąjungtis. Tre
čia, Lietuvos Vyčiai - savarankiš
ka organizacija ir vargiai jos na
riai norės paklusti kitiems. Ta
čiau L.Šimutis neatmetė galimy
bės bendradarbiauti su JAVLie
tuvių bendruomene, ypač kultū
rinio darbo baruose44. Tokia jo 
pozicija rodo, kad jam yra svar
bu ką veikia Lietuvos Vyčių va
dovybės ir, kad jis sekė pačios 
organizacijos veiklą. Ne tik se
kė, bet ir Garbės narių komisi
jo s  pirmininko dėmesys vy
čiams reiškėsi ir tuo, kad kartas 
nuo karto parašydavo į Draugą 
ir Vytį straipsnelius ar savo atsi
minimus apie šią organizaciją; 
rūpinosi, kad Draugo dienrašty
je būtų atskiras Vyčių skyrius;

27 L.V.Chicagos Apskričių susivažiavimo VIII protokolas. Ten pat, 
balandžio 16, nr. 6(12), p. 13.
28 L.Šimutis. Chicagos L. Vyčių Apskričių Domai. Ten pat, gegužės 9, nr. 
7(13), p. 8.
29 Protokolas Lietuvos Vyčių 4-to kongreso atsibuvusio liepos 10, 11 ir 
12 dienomis, 1916 m. lietuvių Šv. Trejybės bažnytinėje svetainėje, 190 
So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa. Ten pat, rugsėjo 19, nr. 10(16), p. 7.
30 Ten pat, spalio 3, nr.11(17), p. 8-9.
31 Ten pat, p. 13.
32 Ten pat, rugsėjo 19, nr. 10(16), p. 15.
33 1965 04 09 L.Šimučio laiško prof. J.Eretui į Šveicarija nuorašas. LTSC/ 
PLA, L.Šimučio fondas, dėžė -  Korespondencija ir rankraščiai, b. 
Susirašinėjimas su J.Eretu 1965-1971 m., lapai nenumeruoti.
34 Protokolas L.Vyčių VI-jo seimo įvykusio 27, 28 ir 29 d. Rugp. mėn., 
Cleveland, Ohio. Vytis, 1918, rugsėjo 25, nr. 12(53), p. 12-13.
35 Ten pat, p. 20.
36 Plačiau žiūr.: Skirius, J. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 
metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai aspektai. V.,1995, p. 
49-53, 69-71; Skirius, J. Julius J.Bielskis (1891-1976). Gyvenimas 
Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. 
Chicago, 2004, p. 79-87, 92-95.
37 Ten pat, p. 21.
38 Skirius, J. Julius J.Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje 
tarnaujant Lietuvai: JAVlietuvių veikėjas ir diplomatas. Chicago, 2004, 
p. 77; Lietuvos Vyčiai Amerikoje. Surinko ir redagavo Ignas Sakalas. 
Čikaga, b.m., p. 25, 41.
39 Ten pat, p. 74, 92.
40 1962 04 07 L.Šimučio laiško St. Salnaičiui į Filadelfiją nuorašas. LTSC/ 
PLA, L.Šimučio fondas, dėžė -  Vyčiai 1961-1974 metai, b. Vyčiai, lapai 
nenumeruoti.
41 1962 04 16 L.Šimučio laiško Garbės narių komisijos sekretoriui Jack‘ui 
Jatis Čikagoje nuorašas. Ten pat.
42 1972 08 21 Garbės narių komisijos pirmininko L.Šimučio rašto Lietuvos 
Vyčių 59 seimui nuorašas. Ten pat.
43 1963 12 20 L.Šimučio laiško Lietuvos Vyčių pirmininkei H.Shields 
nuorašas. Ten pat.
44 1972 08 22 L.Šimučio laiško Lietuvos Vyčių pirmininkui prof.dr. 
J.Stukui nuorašas. Ten pat.
45 1969 03 20 L.Šimučio laiško Lietuvos Vyčių garbės nariui J.Sadauskui 
nuorašas. Ten pat.
46 Šimutis, L. Dešimtasis Vyčių seimas. Draugas, 1970, rugpjūčio 20, p. 
7.
47 Garbės pažymėjimas. LTSC/PLA, L.Šimučio fondas, dėžė -  Vyčiai 
1961-1974 metai, b. Vyčiai, lapai nenumeruoti.

stengėsi dalyvauti vyčių rengi
niuose45, daugiausia Seimuose ir 
jubiliejinėse iškilmėse. L.Šimu- 
tis puikiai matė, kad JAV lietu
vių tarpe vyksta nesustabdomas 
nutautėjimas. Jam vyčiai buvo 
ta priemonė, kurios pagalba dar 
buvo galima pritraukti prie sa
vęs JAV gimusi jaunimą, kad 
kiek galima daugiau jo išgelbė
ti nuo išnykimo lietuvių tautai, 
palaikyti lietuvybę Amerikoje ir 
ugdyti lietuvišką kultūrą46.

Vyčiai vertino savo veteraną. 
1973 m. rugpjūčio 17 d. 60-ame 
Vyčių seime Centro valdybos pir
mininkė Zuzana Barauskienė įtei
kė L.Šimučiui Garbės pažymėji
mą, kaip nuopelnų už ugdymą ir 
palaikymą idealo "Dievui ir Tė
vynei" liudijimą47. Leonardui šios 
organizacijos veikla buvo brangi 
pirmiausia todėl, nes jo visuome
ninės veiklos pradžia atsirėmė į 
Lietuvos Vyčius. (Pabaiga)



LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ANTANO
SMETONOS 134 METŲ GIMIMO SUKAKTĮ MININT

(1 874 .V III.10  - 1944 .I.9 )
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II.
(Be to, šįmet rugpjūčio 10 d. 

sukanka ir šimtas metų5 nuo jo  
gimimo. Reikia tikėtis, kad An
tano Smetonos dviguba sukak
tis bus atitinkamai paminėta.)

Antano Smetonos veikla yra 
tokia plačiašakė, o jo  atlikti dar
bai tiek gausūs ir reikšmingi, kad 
laikraščio straipsnyje neįmano
ma visa ko aprėpti. Todėl čia 
stengsiuos paliesti daugiausiajo 
ankstyvąją veiklą. Pirmiausia 
trumpam stabtelėsiu ties A. 
Smetonos gyvenimo keliu, po to 
apibūdinsiu j į  kaip iškilų ano 
meto publicistą, puikų kalbos 
stilistą, mokslo žmogų ir visuo
menės bei valstybės darbininką.

Antanas Smetona gimė 1874 
m. rugpjūčio 10 d. nuošaliame 
Rytų Aukštaičių užkampyje, 
Užulėniu kaime, Taujėnų vls., 
Ukmergės aps. Tėvas - Jonas 
Smetona, motina Julijona Kar- 
tanaitė iš Kartanų kaimo. Gau
sioje mažažemių ūkininkų šei
moje augo keturi sūnūs ir trys 
dukterys. Nebuvo lengva suvesti 
galą su galu, todėl tėvai ryžosi 
leisti į mokslą tik savo jauniau- 
siąjį sūnų Antaną, tikėdamiesi, 
jog  jis kunigo garbe nušvies 
Smetonų namus. Su pertrauko
mis Antaniukas lankė Taujėnų 
pradžios mokyklą, kurią baigė 
jau turėdamas 14 metų. Pasimo
kęs privačiai Ukmergėje, įstojo 
Palangos progimnazijon, kurią 
baigė 1893 m. pavasarį pirmuo
ju  mokiniu. Palangoje, kur tuo 
metu mokėsi nemaža lietuvių iš 
įvairių Lietuvos kampų, pasie-

Prof. JO N A S  P U Z IN A S

kė Smetoną ir kitus jo  draugus 
Tilžėje slapta leidžiami laikraš
čiai: "Aušra", "Žemaičių ir Lie
tuvos Apžvalga". Vėliau pats už
darbiaudamas mokėsi Mintau
joje, kur taip pat surado didžiulį 
lietuvių moksleivių būrį (gimna
zijoje jų  buvo net 51%). Min
taujoje Smetonai didelės įtakos 
turėjo tos gimnazijos mokytojas 
Jonas Jablonskis kuris spietė ap
link save lietuvius moksleivius 
tautiniam darbui. Greitai Sme
tona įsijungė į slaptą "Kūdikio" 
draugiją, kurios tikslas buvo mo
kytis lietuvių kalbos žadinti lie
tuviškąjį susipratimą savo drau
gų ir namiškių tarpe, remti ir pla
tinti slaptą lietuvių spaudą. Ir 
1896 metais, kai Smetona jau 
buvo aštuntoje klasėje, "Kūdi
kio" draugijos nariai ir jų  pa
veikti kiti mokiniai atsisakė ru
siškai melstis, reikalaudami 
maldos gimtąja arba bent loty
nų kalba. 150 lietuvių mokinių 
buvo pašalinta iš gimnazijos jų  
tarpe ir Smetona. Kova buvo lai
mėta, katalikai mokiniai nebe
buvo verčiami eiti į  cerkvę ir 
melstis rusiškai, bet nemaža da
lis pašalintųjų nebegalėjo grįžti 
Mintaujon. Smetona išvyksta 
Petrapilin, ten baigia gimnaziją 
ir 1897 metų rudenį įstoja į Pet
rapilio universiteto teisių fakul
tetą, kurį baigęs nelieka Rusijo
je, kur būtų galėjęs gauti gerai 
apmokamą darbą, bet tuojau 
(1902 metais) grįžta į Lietuvą ir 
apsigyvena Vilniuje. Pradžioje 
dirba advokato padėjėju, vėliau 
Vilniaus Žemės Banke. Kilus I

pasauliniam karui, pirmininkau
ja  Lietuvių draugijai nuo karo 
nukentėjusiems šelpti. 1917 me
tų Lietuvių konferencijoje Vil
niuje išrenkamas į Lietuvos Ta
rybą, jai pirmininkauja, 1918 
metais vasario 16 d. drauge su 
kitais pasirašo Lietuvos nepri
klausomybės aktą, 1919 metų 
balandžio 4 d. Valstybės Tary
bos išrenkamas pirmuoju Lietu
vos valstybės prezidentu. Susi
rinkus Steigiamajam Seimui, 
1920 m. birželio 19 d. preziden
to pareigas perduoda Seimo pir
mininkui Aleksandrui Stulgins
kiui. 1923-1927 metais dėsto 
Lietuvos universiteto humanita
rinių mokslų fakultete. Po 1926 
metų gruodžio 17 d. perversmo 
už dviejų dienų Seimo išrenka
mas Respublikos prezidentu, 
1938 metais ypatingųjų tautos 
atstovų perrenkamas toms pa
čioms pareigoms. Rusams oku
puojant Lietuvą, 1940 m. birže
lio 15 d. pasitraukė į Vokietiją, 
1941 m. kovo 10 d. atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
1944 metų sausio 9 d. žuvo Cle- 
velande gaisro metu. Palaidotas 
Knollwoodo kapinių mauzolie
juje6.

Tai tiek sausų daugumui ži
nomų Antano Smetonos pagrin
dinių gyvenimo datų.

A. Smetona yra buvęs vie
nas iš geriausių ano meto pub
licistų. Į tą  darbą jis įsitraukė 
Vilniuje. Prie pirmųjų jo  rašto 
darbų priklauso Užugiriečio 
slapyvardžiu parašyta knygutė 
"Kas ir kiek gali pirktis žemės

Lietuvoje" (Tilžė, 1903, 24 p.). 
Be to, inž. Petro Vileišio paves
tas ir apmokėtas išvertė dvi in
formacines brošiūras: "Miškų, 
laukų, sodų, daržų eibės ir baus
mės už jas" (Tilžė, 1902,32 p.) 
ir "Kam, kada ir kaip reikia at
būti karūmenė (vaiskas)" (Til-

Prez. Antanas Smetona skaito 
pranešimą Chicago, IL (nedatuo
ta). “Dirvos” archyvo nuotr.

žė, 1904, 389 p.) Tai daugiau
sia ūkininkams skirtos knygu
tės. 1905 m. Vilniuje pradėjus 
eiti Lietuvių demokratų parti
jos "Lietuvos Ūkininkui", A.

Smetona pakviestas to savait
raščio vyriausiuoju redaktoriu
mi. Čia jam  teko rašyti ir įvai
riais žemės ūkio klausimais. 
Suskilus demokratų partijai į 
radikaliuosius (Jonas Vileišis, 
Felicija Bortkevičienė, Petras 
Ruseckas) ir į  vad. evoliucio- 
nistus (Antanas Smetona, Juo
zas Tūbelis, Jonas Biliūnas), A. 
Smetona su keliais savo kryp
čiai artimesniais bendradarbiais 
pasitraukė iš "Lietuvos Ūkinin
ko" ir 1906 m. redaktoriaus pa
reigas perdavė dr. J. Bagdonui. 
1907 m. trumpai dirbo dienraš
tyje "Vilniaus Žinios", bet išsi
baigus P. Vileišio piniginiams 
ištekliams, balandžio 7 d. dien
raštis sustojo. Sustojus "Vil
niaus Žinioms", atsirado dide
lė spraga lietuvių kultūriniame 
gyvenime. Tada sutarta leisti 
naują laikraštį "Viltį" visuome
nės sudėtomis lėšomis. Bran
duolį tam laikraščiui leisti su
darė šie asmenys: dr. Jonas Ba
sanavičius, kun. Aleksandras 
Dambrauskas - Jakštas, Povilas 
Matulionis, kun. Vladas Miro
nas, kun. Konstantinas Olšaus
kas, Antanas Smetona, dr. Jo
nas Stonkus, dr. Rokas Šliūpas, 
kun. Juozas Tumas ir kun. Va
lentinas Urbonavičius. Netru
kus sudaryta "Vilčiai" leisti 
bendrovė, pavadinta "Smetona, 
Tumas ir Kompanija". Ir 1907 
m. spalio 16 d. Vilniuje išėjo 
pirmas "Vilties" numeris, reda
guojamas A. Smetonos ir kun. 
J. Tumo. A. Smetona daugiau
sia rašė įžanginius straipsnius 
įvairiausiais lietuviams rūpi
mais klausimais. (Bus daugiau)

5 ir 134 metų
6 1975 m rugsėjo 20 d perlai

doti Visų Sielų kapinių mau
zoliejuje Chardon, Ohio

ŠNIPŲ UŽUOVĖJA

Jungtinių Tautų Organiza
cija (JTO) buvo įkurta 1945 
metais San Francisce palaiky
ti taiką pasaulyje, plėtoti ben
dradarbiavimą tarp valstybių. 
Šios organizacijos įstatuose 
skelbiama suvereni narių lygy
bė, sąžiningas įsipareigojimų 
vykdymas, taikus ginčų spren
dimas, atsisakymas tarptauti
niuose santykiuose naudoti jė 
gą arba ja  grasinti, nesikišimas 
į kitų valstybių reikalus.

Šiuo atveju norėtumėm pa
brėžti pastarąjį įsipareigojimą: 
nesikišimą į kitų valstybių vi
daus reikalus. Ar buvo jo  pai
soma?

Toje vietoje Niujorke, kur 
prie Ist-River upės stovi JTO 
pastatai, įkurta valstybė vals
tybėje, kurioje, be JTO gene
ralinio sekretoriaus sutikimo, 
Niujorko jurisdikcija negalio
ja. Šis gardus Manheteno kąs
nelis nepriklauso nei Niujorko 
merui, nei miesto tarybai, nei 
gubernatoriui, nei valstijos 
įstatymų leidžiamajam susirin

kimui, net JAV prezidentui ir 
Kongresui. Kiekvienas, įėjęs 
pro JTO vartus, tampa nelie
čiamas. Čia pasislėpusį nusi
kaltėlį JAV FTB arba miesto 
policija gali pasiekti tik su JTO 
leidimu.

Jeigu kuri nors valstybė į 
šią organizaciją pasiunčia šni
pą, suteikusi jam  diplomato 
įgaliojimus, čia jis  jaučiasi 
saugiai, net jeigu yra demas
kuotas. JAV valstybės saugu
mo departamentui nėra lengva 
tokį agentą išsiųsti iš šalies.

Imuniteto privilegija, re
miantis tradiciniais susitari
mais ir sutartimis, konsulatų 
darbuotojams ir diplomatams 
suteikia kart blank (neribotus 
įgaliojimus): jų  negalima su
imti, negalima teisti pagal tos 
ar kitos šalies, į  kurią jie ko
mandiruoti, įstatymus. Juos 
galima paskelbti tik persona  
non grata ir išsiųsti iš šalies.

Tokios žaidimo taisyklės 
dėl suprantamų priežasčių vis 
labiau nepatinka JAV ir Niu

jorkui, kur įsikūrusi JTO. Nuo 
1948 m etų daug diplom atų 
piktnaudžiavo jiems suteikto
mis privilegijomis. Pažeidimai 
būdavo labai įvairūs: nuo grei
čio viršijimo gatvėse ir keliuo
se, abejotino elgesio viešbu
čiuose ir viešose vietose iki 
žmogžudysčių. Tačiau dau
giausia rūpesčių Amerikai kė
lė iš JTO būstinės vykdomas 
šnipinėjimas, nors labai ne
daug šalių JTO teikiamas pri
vilegijas panaudodavo ardo- 
majai veiklai vykdyti. Viena iš 
tokių šalių buvo Sovietų Są
junga, nors, kaip rašoma ofi
c ia liuose  dokum entuose, 
"SSRS ir kitų soc. šalių inicia
tyva JTO priėmė... uždraudi
mo kištis į valstybių vidaus rei
kalus, valstybių nepriklauso
mybės ir suverenumo (1965) 
deklaraciją". Sovietų Sąjunga 
savo "teleskopą" buvo nukrei
pusi į visą Vakarų pusrutulį, o 
JAV teritorijoje nuolat rengė 
ardomąsias akcijas.

Sovietų atstovybės prie 
JTO administraciniame pasta
te veikė "vyriausiasis vadova

vimo postas", su kuriuo buvo 
susiję daug Sovietų Sąjungos 
ir viso "socialistinio lagerio" 
p iliečių , d irbusių  JTO. To 
"posto" adresas: 67-oji Rytų 
gatvė 136, šalia Parko pros
pekto. Čia veikė Kremliaus ar
domasis centras.

Sovietų misijos JTO siūlai 
driekėsi į  Vašingtoną - Sovie
tų  Sąjungos pasiuntinybę, į 
Maskvai tarnavusių satelitinių 
šalių pasiuntinybes, į Meksi
ką, Panamą, Kubą, Braziliją ir 
Kanadą. Žinoma, SSRS nepri
sipažino šnipinėjanti, net su
čiupta "už rankos". Ji laikėsi 
agresyvios puolimo taktikos. 
"Po kiekvienu krūmu jūs ma
tote komunistų šnipus", - atsi
kirsdavo jie  amerikiečiams. O 
pati Maskva garsiai visam pa
sauliui šaukdavo: imperialistų 
pinklės.

Kiekvienas bet kurios ša
lies pilietis, atvykęs dirbti į 
JTO, nepriklausomai nuo už
imamų pareigų, tampa "tarp
tautiniu valstybės tarnautoju". 
Pirmiausia jis prisiekia dirbti 
sąžiningai, nesavanaudiškai

savo šalies ir savo šalies vy
riausybės atžvilgiu. Nors So
vietų Sąjunga ir kitos komunis
tinės šalys pasirašydavo prie
saiką, tačiau nė neketindavo 
jos paisyti - JTO priedangoje 
jos vykdydavo slaptas Mask
vos užduotis, kurias gaudavo 
minėtoje JTO atstovybėje. Šni
pai profesionalai neretai būda
vo atsiunčiami dirbti sekreto
riais, mašinistėmis arba net 
aukštos kategorijos valdinin
kais, vadovavusiais JTO de
partamentams.

"Šie žmonės - Jungtinių 
Valstijų svečiai ir turi tarnauti 
taikos visame pasaulyje įtvir
tinimo reikalui, tačiau faktiš
kai tai kruopščiai pasirinkti 
tarptautinio komunistinio po
grindžio gudrūs ir klastingi pa
siuntiniai, atvykę pasinaudoti 
demokratinėmis laisvėmis ša
lių, kurias nori sunaikinti. Bū
tų pernelyg optimistiška tikė
tis, kad JTO jie nepratęs savo 
veiklos", - tai ištrauka iš JAV 
FTB pranešimo generaliniam 
prokurorui. Parengta pagal JAV 
spaudos pranešimus.
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C H IC A G O , IL

GIMTADIENIO "PATIKRINIMAS"
M inint Domo Adomaičio 

99-ąjį gimtadienį liepos 29 d. 
jo  gydytojas dr. S. P. Tummala 
paskyrė jam  "sveikatos patik
rinimą". Ir kai jis nuvyko į jo  
kabinetą, slaugės atvestas, nu
stebo pamatęs jo  garbei tortą su 
žvakutėmis ir susirinkusias gai
lestingąsias seseles kartu su pa
čiu daktaru Tummala, kurie so- 
lenizantui linkėjo geros sveika
tos ir Dievo palaimos pasirašę 
sveikinimo kortelėje. Domas 
Adomaitis užpūtė visas žvaku
tes ir liko labai patenkintas to
kiu jo  pagerbimu.

Kitas jo  pagerbimas įvyko 
sekmadienį, rugpjūčio 3 d. 
"Seklyčios" restorane, kai su
sirinkę bendraminčiai džiaugė-

JAV O LIM P IE TĖ  M A R IEL ZA G U N IS  TIK ISI A U K S O  

Edvardas Šulaitis

Nors Amerikoje per šimtą 
metų nemažai lietuvių kilmės 
sportininkų yra pasiekę gan 
daug aukštų laimėjimų, tačiau 
olimpiniais čempionais yra ta
pę tik keli.

Pirmasis iš jų  buvo krepši
ninkas Pranas Lubinas, kuris 
olimpinį medalį iškovojo 1935 
metais, žaisdamas JAV olimpi
nėje rinktinėje.( 1939-aisiais šis 
sportininkas padėjo Lietuvos 
rinktinei laimėti auksą Europos 
krepšinio pirmenybėse). Po to 
reikėjo laukti daugelį metų, kol 
Mariel Zagunis pasipuošė fech
tavimo varžybų aukso medaliu 
2004-aisiais Atėnuose. Ji tikisi, 
kad netrukus Kinijoje įvyksian
čioje olimpiadoje dar kartą ga
lės tai pakartoti (o gal netgi pel
nyti porą medalių).

PROSENELIAI ATVYKO 
IŠ LIETUVOS

Kaip teigia tarp Portlando 
lietuvių gerai pažįstamas Mariel 
senelis Leonas (Leo) Zagunis, jo 
tėvas Pranas Steve (Pranas Sta
sys) Zagunis yra gimęs Kauno 
apskrityje 1883 m. rugpjūčio 25 
d. Į JAV jis atvyko 1905-aisiais 
ir apsigyveno Worcester, MA, 
kur su žmona susilaukė penkių 
vaikų. Leo pamena, kaip visus

ROCHESTER ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PARAPIJA ŠVENČIA ŠIMTMETĮ
Sukakties pam inėjim as kesnių informacijų prašome p irm in in k ę  M s. L itv in as , 

vyks š.m. spalio mėn. 10-12 d.: kreiptis į rengimo komiteto tel.1-585 342-9468.
Penktadienio vakare bus

parapijiečių ir artimųjų drau
gystės vakaras.

Šeštadienį vyks iškilmin
gas pokylis Rochester Conven
tion Center.

Sekmadienį 10:30 val. ry
to bus atnašaujamos šv. Mišios 
Šv. Jurgio bažnyčioje, 545 
Hudson Ave., Rochester, NY.

Parapija buvo įsteigta ir 
bažnyčia pašventin ta 1908 
metais vyskupo Mc Quaid ir 
tapo lietuvių tikybiniu bei kul
tūriniu centru, kuris padarė di
delį įnašą lietuvių organizaci
joms ir jų  veiklai. Dėl smul- Rochester Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia pašventinta 1908 m.

si jo  atliktais darbais ir išreiš
kė geros sveikatos linkėjimus, 
nors jis jaučiasi puikiai ir la
bai gerai atsimena praeityje sa
vo bendradarbius su kuriais 
jam  teko dirbti Lietuvos lais
vės reikalams, ypač organizuo
jant Čikagoje "Čiurlionio" ga
leriją ir ruošiant Lietuvos Ge
nocido parodą, būnant jos pa
grindiniu organizatoriumi. Da
bar visi šios parodos ekspona
tai yra Lietuvoje. Jis buvo taip 
pat ir laikraščio "Lietuvių bal
sas" vienas iš steigėjų, kuris 
buvo leidžiamas 20 metų. Ja
me jis rašė aktualius straips
nius ir išleido knygą "Laisvų
jų  ištvermės vaisius".

"Dirvos" inf.

juos tėvai dažnai veždavosi į lie
tuviškus susiėjimus Lake Quin- 
sigamon vietovėje, MA valsti
joje.

Leonas su žmona taip pat su
silaukė penkių vaikų ir 1965-ai- 
siais persikėlė gyventi į Portlan- 
dą, OR. Jis teigia, kad visa šei
ma irgi dalyvaudavo lietuviš
kuose renginiuose, o vėliau ir sa
vo sodyboje organizuodavo lie
tuvių gegužines.

Lietuvių kilmės JAV olimpietė Mariel Zagunis su Portlando lietu
viams gerai žinomu jos seneliu Leonu ir žmona.

Ed. Sulaičio nuotr.

Vienas iš jo  vaikų - Rober
tas - buvo geras sportininkas. 
Aktyviai dalyvaudamas irklavi
mo varžybose pakliuvo į JAV 
olimpinę rinktinę, kuri 1976 m. 
vyko į olimpiadą Monrealyje. 
Besiruošdamas tai olimpiadai, 
Robertas susipažino su moterų 
irklavimo komandos nare Cat

Šį pavasarį Domą Adomaitį aplankė giminės iš Lietuvos. Jį čia matome su tautine juosta, o šalia jo  - 
sesers duktė Danutė Jakštonienė. Stovi Stasys Jakštonis ir dukterėčia Danutė Petrauskienė.

hy. Po olimpinių žaidyniųjie su
situokė ir 1985 m. kovo 3 d. gi
mė dabartinė olimpietė Mariel, 
kuri yra viena iš trijų vaikų šei
moje. Jos vyresnysis brolis Mar
ten ir jaunesnysis - Merrick taip 
pat fechtuojasi, bet didesnių per
galių iki šiol nėra pasiekę.

Mariel baigė Beaverton, OR 
katalikišką mokyklą, o 2004-ai- 
siais įstojo į katalikišką univer
sitetą, kur gavo sportinę stipen
diją. Ji fechtavimu susidomėjo 
gana anksti ir greit prasimušė į 
pirmaujančiųjų gretas.

Ji buvo pirma JAV fechtuo

toja, laimėjusi pasaulio jaunimo 
čempionatą (2002 m.) ir tą  per
galę pakartojusi tris kartus iš ei
lės (2002, 2003, 2004). Ji buvo 
pati jauniausia sportininkė iš vi
sų anksčiau laimėjusių Tarptau
tinės fechtavimo federacijos 
(FIE) pasaulio pirmenybes ir per 
vieną sezoną iškovojo net 3 FIE

medalius.

NETIKĖTAS OLIMPINIS 
AUKSAS

Įdomu tai, kad Mariel 2004 
m. į JAV olimpinę rinktinę pa
kliuvo atsitiktinai. Tada vos 19 
metų turinti mergina net nebu
vo JAV rinktinės kandidatė. Vie
ta joje atsirado, kai į olimpiadą 
atsisakė važiuoti Nigerijos vals
tybės atstovė ir pagal pasaulinę 
kvalifikaciją Mariel buvo sekan
ti pasaulio šios šakos sportinin
kių sąraše. Ji ne tik dalyvavo 
olimpiadoje, bet ir pateko į fi
nalą, kur, nugalėjusi kinę Tan 
Xue rezultatu 15:9, laimėjo auk
są. Jos komandos draugė Sada

PUIKIAI ĮVERTINTA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ ĮSTAIGA

Labai malonu žinoti, kad Clevelando lietuvių finansinė įstai
ga "TAUPA" užsitarnavo tokį nepaprastai aukštą įvertinimą.

Per visą savo gyvavimo laikotarpį "TAUPA" rėmė ir toliau 
stipriai remia visą Clevelando lietuvių veiklą, jos organizaci
jas, jų  renginius, lietuvių spaudą ir įvairiais būdais palaiko jų  
užsimojimus. (Žemiau tekstas). "DIRVA"

THROUGH INCREASINGLY DIFFICULT 
ENVIRONMENT,

TA U P A  L IT H U A N IA N  C R E D IT  U N IO N  B O A S TS  
T O P  S A F E T Y  RATING

August 2008: Taupa Lithuanian Credit Union, Cleveland, 
Ohio stands strong in the current environment while many fi
nancial institutions are falterinhg. You don't have to take their 
word for it, though; Taupa Lithuanian Credit Union has earned 
a 5-Star Superior rating from BauerFinancial, Inc. O f Coral 
Gables, FL, the nation's leading independent credit union ra
ting and research firm. The 5-Star rating is based on the overall 
financial picture o f the institution and indicates that Taupa Lit
huanian Credit Union is one o f the strongest credit unions in 
the nation.

"In a climate where it is increasingly difficult to shine, Tau
pa Lithuanian Credit Union proves it can be done," remarks 
Karen L. Dorway, president o f the research firm. "In fact, mem
bers should be proud that their credit union is one o f the elite 
financial institutions in the nation. They can rest assured that 
their deposits are well-placed in this 5-Star credit union."

Established in 1984, Taupa Lithuanian Credit Union has be
en pleased to fulfill the financial needs o f its members in the 
Northeast Ohio Lithuanian Community for 24 years. It opera
tes through conveniently located offices on East 185 Street in 
Cleveland and can also be found on the internet at www.tau- 
pa.com.

Taupa Lithuanian Credit Union: "24 Years o f Experience."
BauerFinancial, Inc.

Jacobson turėjo pasitenkinti tre
čiąja vieta.

Šiuo metu Mariel yra pačio
je geriausiųjų pasaulio fechtuo
tojų kardu sąrašo viršūnėje, tad 
ji tikisi medalių individualiose 
ir komandinėse varžybose.

Pažym ėtina, kad su šios 
olimpietės seneliu gerus santy
kius palaiko Portlando lietuvių 
veikėjas Vilius Žalpys, kuris 
mums padėjo užmegzti ryšius su 
šios žymios JAV olimpietės šei
ma. Jie buvo labai patenkinti, su
žinoję, kad apie Mariel rašys ir 
lietuvių spauda, nors apie ją  JAV 
spaudoje ir internete žinių ne
trūksta.

http://www.tau-pa.com
http://www.tau-pa.com
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LIETUVIU TAUTINIU
Š O K I U
Š V E N T E
LOS ANGELES 2005

X III Lietuvių tautinių šokių šventės
komitetas džiaugiasi sėkmingai suruošta

pirmąja švente Amerikos vakaruose.
Nuoširdžiai dėkojame visiems šokėjams,

jų mokytojams, rėmėjams, dalyviams,
savanoriams ir žiūrovams už Jūsų darbą

bei paramą šiam nepaprastam
kultūriniam įvykiui.

Ypatingas ACI L
Danguolei Razutytei-Varnienei

už jos viziją, išradingumą ir pasišventimą
kuriant tokią įspūdingą, įdomią

ir linksmą šokių šventę.

www.sokiusvente.com

O C.CW
*

X #  *

ptiolo: J«ta& Mindaugas l’ctokas

http://www.sokiusvente.com


___________________________________ *  D IRVA .  2008  m. ru g p jū č io  12 d. * 9
K U L T Ū R O S  P U S L A P IS

KNYGOJE -  VISI J. BALTRUŠAIČIO EILIŲ 
LIETUVIŠKI VERTIMAI

Jurgis Baltrušaitis -  poetas, Lietuvos diplomatas

„Kalba su lemtimi“ -  kny
ga, kurioje pirmą kartą surinkti 
poeto, vertėjo, diplomato Jur
gio Baltrušaičio rusiškosios 
poezijos vertimai į lietuvių 
kalbą (vertėjas Linas Broga).

Vasario 13 d. Vilniaus pa
veikslų galerijoje buvo rengia
mose knygos „Kalba su lemti
mi“ sutiktuvėse dalyvavo lite
ratūrologė profesorė Viktorija 
D aujotytė, poetas Justinas 
M arcinkevičius, publicistas 
Laim onas Tapinas. Vakarą 
vedė literatūros kritikas Valen-

M A S K V A  NE M A ŽIA U  A R T IM A  

N EG U  V IL N IU S
Poetas Tom as V enclova  

Maskvoje pristatė savo eilėraš
čių knygą rusų kalba „Negaty
vų baltumas“. Si dvikalbė eilė
raščių rinktinė -  jau šeštoji po
eto knyga, išleista rusiškai.

T.Venclovos poezijos yra iš
versta į anglų, vokiečių, veng
rų, čekų ir kitas kalbas. Pirmoji 
poeto knyga rusų kalba „Kalbos 
ženklas“ buvo išleista dar 1972 
metais. Vėliau ne kartą leisti jo  
straipsnių ir paskaitų rinkiniai 
apie rusų poetus ir literatūrą.

Susitikimai su skaitytojais ir 
žiniasklaidos atstovais vyko Lie
tuvos ambasados Maskvoje Jur
gio Baltrušaičio namuose ir klu
be „Bilingua“.

T. Venclova klausytojams 
prisipažino, kad ir jis tam tikra 
prasme yra maskvietis. Mat stu
dijuodamas ketverius metus jis 
praleido Rusijos sostinėje.

„Sis miestas man ne mažiau 
artimas negu Vilnius, kuriame 
praleidau jaunystę, ir tikrai dau
giau artimas už Niujorką, kuria
me dabar gyvenu. Maskvoje už
mezgiau daug įdomių pažinčių.

Cia aš daug ką supratau ir 
apie gyvenimą, ir apie literatū-

tinas Sventickas, grojo pianis
tė Sviesė Cepliauskaitė.

D idžią ją  gyvenim o dalį 
praleidęs Rusijoje, kūręs lietu
vių ir rusų kalbomis, išpažinęs 
simbolizmo estetiką poetas J. 
Baltrušaitis filosofiškai ap
mąstė žmogaus būtį, jo  vietą 
visatos sandaroje, tos būties 
dramatiškumą ir drauge viltin
gai tikėjo pasaulio harmonija.

Knygoje „Kalba su lemti
mi“ sudėti ne tik žinomi J. Bal
trušaičio kūriniai, bet ir ne
spausdinti bei iš autoriaus ar-

Poetas Tomas Venclova

rą. Cia pirmą kartą rimtai įsimy
lėjau. Apie tą  meilę rašau iki 
šiol“, -  klubo „Bilingua“ lanky
tojams atviravo rašytojas.

J.Baltrušaičio namuose T. 
Venclova prisiminė priverstinės 
emigracijos metus. „Aš buvau 
tikras, kad mirsiu ten taip dau
giau ir neišvydęs nei Lietuvos, 
nei Rusijos. Todėl ir rašiau to
kius niūrius eilėraščius“, -  sakė 
poetas.

Į knygą „Negatyvų baltu
mas“ atrinkti eilėraščiai iš įvai
rių poeto kūrybos laikotarpių. 
Eilėraščių rinkinys „Negatyvų 
baltumas“ 2008 metų birželio 
mėnesį buvo išleistas pagal spe-

chyvo Paryžiuje žurnalisto L. 
Tapino parvežti eilėraščiai.

Poetas, diplomatas J. Bal
trušaitis (1873-1944) mokėsi 
Kaune, studijavo M askvos 
universitete gamtos mokslus. 
Gyvendamas Maskvoje rašė 
rusų kalba, dalyvavo rusų sim- 
bolistųjudėjime, aktyviai reiš
kėsi XX a. pradžios rusų spau
doje.

Baltrušaičių namuose Mask
voje nuolat vyko intensyvus kul
tūrinis gyvenimas, literatūriniai 
skaitymai, muzikos vakarai, lan
kydavosi garsūs Rusijos meni
ninkai: rašytojai Konstantinas 
Balmontas, Aleksandras Blokas, 
Valerijus Briusovas, Maksimas 
Gorkis, dailininkas Michailas 
Vrubelis, kompozitorius Kon
stantinas Skriabinas.

J. Baltrušaitis išvertė į ru
sų kalbą Henriko Ibseno, Os
karo Vaildo, Augusto Strind
bergo, Džordžo Bairono ir ki
tų  užsienio rašytojų kūrinių. Jo 
išverstas Knuto Hamsuno ro
manas „Badas“ Rusijoje lei
džiamas ir dabar.

M askvoje veikia „Jurgio 
B a ltru ša ič io  nam ai“ , tapę 
Maskvos inteligentijos traukos 
centru, gražiai puoselėjančiu 
dviejų šalių kultūrines ir moks
lines aspiracijas, nepripažįs
tančias nei valstybių sienų, nei 
politinių skersvėjų. Tradicinė
mis tapo ir čia vykstančios 
mokslinės konferencijos, skir
tos Lietuvos kultūriniam pa
veldui, sutraukiančios vis dau
giau mokslininkų iš įvairių pa
saulio šalių. LRT

cialią Lietuvos ambasados Ru
sijoje programą, skatinančią lie
tuviško žodžio sklaidą šioje ša
lyje. Daugumą į „Negatyvų bal
tumą“ patekusių eilėraščių išver
tė rusų poetas Viktoras Kulė.

Jis į lietuvių kalbą yra vertęs 
Josifo Brodskio, Anos Achma- 
tovos, Boriso Pasternako ir Osi- 
po Mandelštamo eilėraščius.

NEPRODUKTYVUS
KŪRĖJAS

„Negatyvų baltumas“ -  tai 
žodžiai iš T.Venclovos eilėraš
čio „Kartaginoje po daugelio 
metų“. „Nufotografuoji ką nors 
tamsaus, o negatyve tai yra bal
tos spalvos. Tokia metafora. Po
ezija aiškina tamsią būtį“, -  pa
aiškino 70 metų T.Venclova.

T.Venclova prisipažino, kad 
yra labai neproduktyvus kūrėjas. 
„Knygelėje -  tik 70 eilėraščių. 
Iš viso parašiau 210 eilėraščių, 
kuriuos aš laikau tinkamus 
spausdinti.

Nadežda Mandelštam man 
pasakė: „Kad pateisintum savo 
buvimą prieš Dievą, reikia para
šyti 30 gerų eilėraščių. Aš neži
nau, ar man pavyko parašyti tuos 
30 gerų eilėraščių, bet mano gy
venimo tikslas ir yra juos para
šyti“, -  kalbėjo T.Venclova. LR

KULTŪROS KRONIKA
Kražiuose surengtoje teatro stovykloje 22 jaunieji artis

tai iš Kauno jėzuitų kolegijos, Kražių gimnazijos ir Vilniaus 
universiteto, vadovaujami vilniečio režisieriaus Andriaus Pul
kauninko, stato spektaklį apie žmogiškąsias kančias "Passio ho- 
minis". Premjera numatyta per Žolinę, rugpjūčio 15-ąją. Pirmą 
kartą teatro stovykloje tarp kražiškių ir vilniečių dalyvauja Kau
no jėzuitų gimnazijos moksleiviai ir teatro vadovė Audronė Re
meikienė. Po vieną moksleivę atvyko iš Vilniaus Švento Kris
toforo vidurinės mokyklos bei Kelmės J. Graičiūno gimnazi
jos. Repeticijose daug dėmesio skiriama judesiui, nes A. Pul
kauninko teatras yra judesio ir šokio teatras.

Istoriniai šaltiniai teigia , kad Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės laikais, kai Kražiuose klestėjo jėzuitų kolegija, net 
200 metų veikė mokyklinis teatras. 2005 m. Kražių gimnazijai 
pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu gi
mė idėja mokyklinį teatrą atgaivinti. Kuriamam teatrui vado
vauti ėmėsi Vilniaus universiteto teatro režisierius A. Pulkau
ninkas.

Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekos fondus papildys nau
jausios Rusijos knygos apie stalinizmo istorijos tyrimus. Jas bib
liotekai dovanoja Pagalbos kultūros centrų užsienyje plėtrai fon
das. Rugpjūčio 12 dieną bibliotekoje buvo pristatomas Pirmojo 
Rusijos prezidento Boriso Jelcino fondo ir leidyklos "Rusijos po
litinė enciklopedija" projektas, skirtas stalinizmo istorijos tyrimams, 
parengta fotografijų paroda ir rodomas dokumentinis filmas apie 
B. Jelcino gyvenimą ir veiklą. Vykdant bendrą B. Jelcino fondo ir 
leidyklos "Rusijos politinė enciklopedija" projektą, skirtą staliniz
mo istorijos tyrimams, 2008-2010 m. Rusijoje bus parengta ir iš
leista 100 geriausių šia tema parašytų Rusijos ir užsienio autorių 
knygų. Renginio metu bibliotekai bus įteiktos penkios pirmosios 
šios serijos knygos: J. Zubkovos "Pabaltijys ir Kremlius", T. Volo- 
kitinos ir kt. "Maskva ir Rytų Europa", J. Baberovskio "Raudona
sis teroras", A. Liustiger "Stalinas ir žydai", N. Petrovo "Stalino 
auklėtinis - Nikolajus Ježovas".

GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Am erikos Lietuvių Tautine Sąjunga, Lietuvos vardo  
pirmą kartą K vedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantm ečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:

I- oji - 5,000 dol,

II- oji - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -TŪKSTANTIS METŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo dataoropaš-
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:
Danutė Bindokienė,
Dr. Jonas Jasaitis,
Petras Palilionis,
Stasė Petersonienė,
Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11-osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.
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LIETUVA IR PASAULIS
Po rugpjūčio 7 dienos Gruzijos Prezidento Michailo Saa- 

kašvilio skambučio Prezidentui Valdui Adamkui ir prašymo 
padėti, informuojant Europos Sąjungą apie susidariusią padė
tį Pietų Osetijoje, buvo nedelsiant imtasi veiksmų, siekiant 
atkreipti ES dėmesį į padėtį šiame regione. Šiuo klausimu jau  
yra išplatintas ir ES pareiškimas. “Norime dar kartą atkreipti 
dėmesį, kad paskutinių dienų įvykiai tik toliau sėja abejones 
ar šalis, prisiėmusi „taikdario misiją“, sugeba j ą  vykdyti. Tai 
patvirtina ir šios nakties svarstymai Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje. Lietuva ne kartą pasisakė ir galime šiandien dar kar
tą  pakartoti, kad yra būtina kuo skubiau keisti dabartinius ne
efektyvius taikos palaikymo mechanizmus ir formatus. Ma
nome, kad kaip tik dabar ES turi galimybę išnaudoti politines 
ir diplomatines priemones padėčiai regione normalizuoti. Esa
me įsitikinę, kad aktyvesnis ES bei kitų tarptautinių struktūrų 
įsitraukimas leis judėti į priekį.” - rašoma LR URM pareiškime. 
Rugpjūčio 8 dienos rytą pradėtas Gorio miesto ir apylinkių 
apšaudymas ir tai daro galbūt netgi ne osetinų pajėgos. Šią 
informaciją Lietuvos ambasadai Gruzijoje patvirtino Gorio gy
ventojai.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas rug
pjūčio 8 dieną telefonu kalbėjo su Latvijos užsienio reikalų mi
nistru Mariumi Riekstiniu ir aptarė susidariusią padėtį Gruzijoje.

Ženevoje, Šveicarija, vykusioje 24-ojo Pasaulinės pašto są
jungos kongreso metu rugpjūčio 6 dieną Lietuva išrinkta į Pa
saulinės pašto sąjungos Administracinę tarybą. Lietuvos atsto
vai Administracinėje taryboje sieks atkreipti dėmesį į mažų vals
tybių, kuriose pašto siuntų srautai nedideli, interesus, skatins 
informacinių technologijų naudojimą pašto sektoriuje, šio sek
toriaus pajamų augimą, vartotojų teisių užtikrinimą.

Lietuvos geologai - profesoriai Saulius Šliaupa ir Gedimi
nas Motūza - liepos 20-27 dienomis Afganistano Goro provin
cijoje rinko informaciją apie provincijoje esančias naudingą
sias iškasenas. Paimti mėginiai bus išsamiai ištirti Vilniaus uni
versiteto laboratorijose. Ši informacija gali būti naudinga vie
nos iš skurdžiausių Afganistano provincijų, kurioje veikia Lie
tuvos vadovaujama Provincijos atkūrimo grupė, ekonominei ir 
ūkinei raidai.

R ugpjūčio 10-12 d. Trakuose (Turizmo, sveikatingumo ir 
pramogų centre) vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavimas. PLB šiuo metu vienija 40 šalių registruotas lie
tuvių bendruomenes. Suvažiavimo metu aptartos svarbiausios 
pasaulyje gyvenančių lietuvių problemos: LR piliečių daly
vavimas rinkimuose, su pilietybe susiję klausimai, švietimo 
bei lietuvių kultūros sklaidos galimybės užsienyje, TV tran
sliacijos pasaulio lietuviams bei sielovados problemos. Suva
žiavimo metu daug dėmesio buvo skirta regioninėms proble
moms. Lietuvių bendruomenių padėtis bei veiklos galimybės 
įvairiuose pasaulio kraštuose gerokai skiriasi. Buvo tariama
si, kaip efektyviau koordinuoti jų  veiklą, padėti išsaugoti tau
tinę tapatybę, stiprinti ryšį su Lietuvos valstybę ir remti jos 
interesus pasaulyje.

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 
P.VAITIEKŪNAS -  GRUZIJOJE

Vilnius, rugpjūčio 8 d. Pre
zidentas Valdas Adamkus ra
gina Europos Sąjungą ryžtin
gai dalyvauti sprendžiant ka
rinį konfliktą Gruzijoje - jos te
ritoriniam vientisumui esminį 
klausimą.

V.Adamkaus, kuris padėtį 
Gruzijoje penktadienį aptarė su 
ES užsienio politikos vadovu 
Javieru Solana ir Gruzijos pre
zidentu Michailu Saakašviliu, 
nuomone, Gruzijoje įsiplieskęs 
karinės įtampos židinys turi kel
ti rūpestį tarptautinei bendruo
menei.

Prezidentas informavo J.So- 
laną ir M.Saakašvilį, kad į Gru
ziją yra siunčiamas Lietuvos už
sienio reikalų ministras Petras 
Vaitiekūnas, kuris informuos ir 
ES partnerius apie padėtį Gru
zijoje.

Kaip pranešė Užsienio reika
lų ministerija, padėtį Gruzijoje 
P.Vaitiekūnas aptarė su Latvijos, 
Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir 
Ukrainos užsienio reikalų mi
nistrais.

„Kreipiamės į tarptautinę 
bendruomenę, pirmiausia Euro
pos Sąjungai pirmininkaujančią 
Prancūziją ir Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizaci
jos pirmininkę Suomiją, prašy
dami imtis neatidėliotinų veiks
mų padėčiai sureguliuoti,“ - sa
kė šalies vadovas.

Pasak jo, Rusijos taikdariai 
Pietų Osetijoje neatlieka jiems 
patikėtos misijos.

„Pranešimai apie tai, kad 
apšaudomi ne tik Pietų Oseti- 
jos kaimai, bet ir kitos Gruzi
jos teritorijos, kelia naujų klau
simų dėl Rusijos veiksmų. Aki
vaizdu, kad iki šiol naudoti šio 
konflikto sprendimo būdai ir 
derybų formatai nedavė lauktų 
rezultatų“, - kalbėjo V.Adam

Šv. Jurgio parapijos Cleveland, OH, sugrįžtuvės įvyks š.m. rugpjūčio 24 d. ir sodybos paruošimas 
buvo pradėtas mūsų parapijiečių vienos savanorių grupės, kuri buvo suorganizuota dr. Živilės Vait
kienės. Priekyje - Grace Loehman, stovi iš kairės: Aras Klimas, Kristijonas Vaitkus, Neris Klimas, 
Marie Loehman, dr. Živilė Vaitkienė, Linas Vaitkus.

kus, pažymėjęs, kad Lietuva rė
mė ir remia Gruzijos teritorinį 
vientisumą.

Rugpjūčio 8 d. aplink atsi
skyrusio Gruzijos Pietų Osetijos 
regiono sostinę Cchinvalį vyko 
mūšiai. Gruzijai, kurioje yra pa
skelbta visuotinė mobilizacija, 
bandant atgauti šios teritorijos 
kontrolę gruzinų kariuomenė ir 
karo lėktuvai atakavo separatis
tų pajėgas.

Tbilisio meras Gruzijos te
levizijai sakė, jog rugpjūčio 8 
d. trims - nuo 15 val. iki 18 va
landos (nuo 14 val. iki 17 val. 
Lietuvos laiku) - valandoms ata
kos prieš atsiskyrusį Pietų Ose- 
tijos regioną bus nutrauktos, kad 
civiliai gyventojai galėtų pasi
traukti.

Pastaraisiais mėnesiais įtam
pa tarp Gruzijos ir jos separatis
tinių regionų - Pietų Osetijos ir 
Abchazijos - išaugo ir kai kuriais 
atvejais pasiekė kritinę - gin
kluotų susirėmimų - ribą. Tai 
įvyko Rusijai pareiškus, jog bus 
siekiama glaudesnių santykių su 
jos palaikomais regionais.

Maskva Pietų Osetijoje yra 
dislokavusi taikdarių pajėgas, 
tačiau Tbilisis siekia, kad Rusi
jos taikdarius pakeistų tarptau
tinės pajėgos.

Vakarai ne kartą  ragino 
M askvą sušvelninti ginčą su 
Tbilisiu, kad būtų galima iš
vengti smurto regione.

Pietų Osetija atskilo nuo 
Gruzijos 1991 metais žlugus So
vietų Sąjungai. Atsiskyrimo me
tu kilęs karinis konfliktas parei
kalavo tūkstančių gyvybių.

Dukart - 1992 ir 2006 me
tais Pietų Osetijos gyventojai 
balsavo už nepriklausomybę 
nuo Gruzijos. Tačiau tarptauti
niu mastu referendumai nebuvo 
pripažinti.

LIETUVOS DIPLOMATAS: 
„RUSIJA VYKDO 

AGRESIJĄ“
Separatistinėje Pietų Oseti- 

joje, kurioje vyksta ginkluoti 
gruzinų ir sukilėlių susirėmimai, 
savo agresiją vykdo Rusija ir 
taip įgyvendina ne kartą matytą 
scenarijų, - įsitikinęs Lietuvos 
diplomatas.

„Agresiją, kurią būtina pri
stabdyti, Rusija demonstruoja ir 
tiesiogiai, ir per nuolatinę kari
nę bei kitokią paramą separatis
tiniams regionams. Tokia Rusi
jos politika privedė prie vakar 
dienos (rugpjūčio 7 d.) osetinų 
puolimų, į kurį teisėtomis prie
monėmis Gruzijos pusė priva
lėjo sureaguoti“, - sakė neįvar
dytu norėjęs likti Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas.

Pasak jo, Gruzijoje įgyven
dinamų įvykių scenarijus yrajau 
ne kartą matytas.

„1940 metų vasara, 1991- 
ųjų sausio 13-oji: įtampa didi
nama vasarą arba kažkokių di
delių tarptautinių renginių, pa
vyzdžiui olimpiados, metu, kai 
didesnė dalis tarptautinių insti
tucijų atostogauja ir yra suma
žėjęs tarptautinės bendruome
nės dėmesys“, - svarstė diplo
matas.

Pasak oficialaus URM pra
nešimo, Gruzijos Gorio gyven
tojai Lietuvos ambasadai teigė, 
kad penktadienio rytą pradėtą 
miesto ir jo  apylinkių apšaudy
mą galbūt vykdo ne osetinų pa
jėgos. URM taip pat atkreipė dė
mesį, kad šie veiksmai pradėti 
po to, kai Gruzijos prezidentas 
Michailas Saakašvilis ketvirta
dienio vakarą įsakė visiems Gru
zijos ginkluotiems daliniams ne
atidengti atsakomosios ugnies 
konflikto zonoje Cchinvalio re
gione. ELTA, LRT, lrytas.lt

lrytas.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 24 d., 11:30 v. ryto - Šv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 21 d. sekmadienį, 4:00 v.p.p. Dievo Motinos pa
rapijos patalpose įvyks Literatūros vakaras. Rengia Akademi
nis Skautų Sąjūdis.

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.

EIDAMAS 90 METUS MIRĖ 
ALEKSANDRAS SOLŽENICYNAS

M ask va , rugpjūčio 4 d. 
(ELTA, www.lrt.lt). Maskvoje 
mirė vienas iš žymiausių Rusi
jos rašytojų ir filosofų Aleksan
dras Solženicynas. Rašytojo sū
nus naujienų agentūroms teigė, 
jog tėvui buvo padidėjęs krau
jo  spaudimas, o mirtį nulėmė 
širdies sutrikimai.

Nobelio premijos laureatas 
sovietiniais laikais parašė žy
miausius savo kūrinius -  „Gu
lago archipelagas“ ir „Viena 
Ivano Denisovičiaus gyveni
mo diena“, kuriuose aprašo
ma stalinistinė prievartos sis
tema. Sovietai nedrįso įkalin
ti jau  tada žymaus autoriaus, 
tač iau  j is  buvo išvytas iš 
SSSR.

Į tėvynę Rusiją A.Solženi- 
cynas grįžo tik 1994 metais. Jis 
laikomas Rusijos patriarchu.

A.Solženicynas gimė 1918 
m. Kislovodske. 1936 metais 
jis įstojo į universitetą, fizikos- 
m atematikos fakultetą, kurį 
baigė 1941 m. A. Solženicynas 
neakivaizdžiai pradėjo studi
juoti į Maskvos Filosofijos li
teratūros ir istorijos institutą. 
Priklausė SSRS Kom unistų 
partijai. 1941 m. spalio mėne
sį buvo mobilizuotas, praėjo 
visą karą, buvo apdovanotas 
keliais ordinais.

1945 m. vasario 9 d. A. Sol
ženicynas buvo areštuotas už 
aštrius antistaliniškus pasisa
kymus asmeniniuose laiškuo
se. Tų pačių metų birželio 27 
dieną buvo nuteistas 8-eriems 
metams pataisos darbų lagerio. 
Nuo 1953 metų buvo „visam 
gyvenimui“ ištremtas į Kok- 
Tereko aūlą (Džambusko sri
tis, Kazachstanas).

1956 metais SSSR Aukš
čiausiojo teismo buvo reabi
lituotas ir grįžo į Rusiją. Įsi

kūrė Riazanėje, pradėjo dirb
ti mokytoju. 1962 m. gruodžio 
30 d., išleidus apysaką „Vie
na Ivano Denisovičiaus die
na“ buvo priimtas į SSSR ra
šytojų sąjungą.

Pašalinus iš pareigu  N. 
Chruščiovą, prasidėjo rašyto
jo  persek io jim ai. 1965 m. 
KGB konfiskavo A. Solženi
cyno archyvą. G alim ybės 
spausdintis Sovietų Sąjungo
je  A. Solženicynui nebeliko.

1969 metais jis buvo paša
lintas iš SSRS rašytojų sąjun
gos.

1970 metais Nobelio ko
mitetas paskyrė jam  Nobelio 
premiją už indėlį į pasaulinę 
literatūrą. Premijos skyrimas 
sukėlė naują persekiojimų bei 
išpuolių bangą tėvynėje.

1973-ųjų m etų pabaigoje 
buvo pranešta apie „Gulago 
archipelago“ I tomo pasirody
m ą Prancūzijoje. 1974 m. va
sario 12 d. A. Solženicynas 
buvo areštuotas, iš jo  buvo at
imta Sovietų Sąjungos pilie
tybė ir jis buvo išsiųstas į Va
karų Vokietiją.

1976 metais A. Solženicy
nas persikėlė gyventi į JAV,

Pačiame gyvenimo žydėjime negailestinga mirtis 
užgniaužė

A.fA.
JONO BUŽĖNO

gyvybę. Drauge liUdėdama nuoširdžią užuojautą 
reiškiu mieliems JONUKO tėvams IRENAI ir 
RAMŪNUI BUŽĖNAMS, sesutėms ILONAI ir 
KRISTINAI, bei jų  šeimoms ir visiems, kurie 
JONUKO liUdi.

Rūta Sakiene

Amžinybėn iškeliavo Los Angeles Tautinių namų 
narys

JONAS BUŽĖNAS.
Nuoširdžiai užjaučiame Velionio tėvus -  ilgametį 
Tautinių namų iždininką RAMŪNĄ ir IRENĄv • '
BUZENUS, bei visus artimuosius.

Tautinių namų valdybos nariai:

Aloyzas Pečiulis, pirm.
Auris Jarašūnas 

Rūta Anelauskiene 
Rūta Šakiene

M ielus ir ištikim us m usų skyriaus ilgamečius 
valdybos narius IRENĄ ir RAMŪNĄ BUŽĖNUS 
skaudžioj netekty, jų  mylimam sUnui

JONUI
taip netikėtai užbaigus šią žemės kelionę, giliai 
užjaučiame ir liūdime drauge su Jumis.

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 
Los Angeles skyrius

Vermonto valstijoje.
Galimybė grįžti į Rusiją at

sirado tik Perestroikos laikais: 
1990 m. rugpjūčio 16 d. SSSR 
prezidento  M. G orbačiovo 
įsaku rašytojui buvo grąžinta 
pilietybė. Į R usiją  j is  grįžo 
1994 metais, pervažiuodamas 
traukiniu visą R usiją -  nuo 
Vladivostoko iki Maskvos.

1997 metais buvo išrinktas 
į Rusijos mokslų akademiją.

Grižęs į Rusiją A.Solženi- 
cynas pritarė V.Putino režimui 
ir palaikė nacionalistinių nuo
taikų plitimą. Pasisakė prieš 
laisvę čėčėnams. Žymiausias 
A.Solženicyno kūrinys - "Gu
lago archipelagas" nėra išleis
tas lietuvių kalba.

"BUVO SOVIETŲ 
SĄJUNGOS GRIOVĖJAS"

„Tai buvo pasaulinės reikš
mės asmenybė. Kaip Sovietų 
Sąjunga buvo pasaulinės reikš
mės kalėjimas ir grėsmė, taip 
jos griovėjas savo tiesos saky
mu ir rašymu buvo A. Solženi
cynas“, -  Lietuvos radijui sakė 
europarlam entaras Vytautas

Landsbergis. „Jo didysis darbas 
- atskleisti tiesą, atskleisti es
mę. Esmė ta, kad Sovietų Są
junga atsiskleidė ir pasireiškė 
kaip gulaginė, lagerinė valsty
bė, kuri neturėjo moralinės tei
sės egzistuoti“, -  pridūrė jis.

A .f A.
JONUI BUŽĖNUI

m irus, nu ošird žią  užuojautą  jo tėveliam s  
RAMŪNUI ir IRENAI BUZENAMS, sesutėms 
ILONAI ir KRISTINAI.

Juozas Raibys ir šeima

Po trumpos ir sunkios ligos, negailestinga mirtis 
pasišaukė dar vieną musų dainos draugą

A Ą  A.

PR A N Ą  P E T R A IT Į.
Dar gyvendamas Vokietijoje, dalyvavo L.T.M. 
ansam blyje “Č iurlionis” , o vėliau Clevelande 
dainavo “Ramovėnų” vyrų chore.

Nuoširdi ir gili užuojauta skausmo prislėgtiems: 
žmonai ANTANINAI, dukroms JŪRATEI ir RASAI, 
sUnui KĘSTUČIUI, bei jų  šeimoms ir artimiesiems.

“Dettingeno” ansambliečiai:
Jadvyga ir Edmundas Čapai 
Valerija Barauskienė,
Stefa Gedgaudienė,
Aniceta Giedraitienė,
Vincas Juodvalkis
Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai, 
Aleksandra Sagienė 
Aldona Stempužienė

DIRVAI
AUKOJO

A.Pautienis, Richmond Hts., O H .. 90

P.Buchas, Oak Lawn, IL ................. 70

Anoniminis, Rocky River, O H ...... 54

A.Banys, Bloomfield Hills, M I......45

G.Bartkus, Mansfield, O H ..............45

A.Mackevičius, Belmont, M A ....... 45

D. Jakienė, Blue Bell, P A ................ 30

K. Rožanskas, Vilnius, L T ............... 30

E. Vilkas, Valencia, C A ................... 30

J.Yurkus, Etobicoke, C A N .............26

A. Aidis, Bethesda, M D .................. 25

S.Lee, Seminole, F L ........................25

B. Timms-Navikas, Mentor, OH.... 25

J.Gutauskienė, St. Pete., F L ............22

A.Silbajoris, Ormond Bch., F L ......22

A.Baliūnas, Cleveland, O H ............20

VBrizgys, Chesterland, O H ...........20

E.Trečiokas, Riviera Bch., F L ........ 20

J.Černius, Glendale, C A ..................10

D.Furmonavičius, Nottingham,.Eng

land .................................................. 10

A.Giedraitienė, Willowick, OH .... 10

VJankus, Delran, N J ....................... 10

G.Reinhold, Chatham, IL .............. 10

A.Udrys, Jackson, M I ..................... 10

M.Krisčiūnas, Canton, M I................ 9

G.Dragūnas, Philadelphia, P A ......... 5

L. Raslavičius, Elk Grove Vill, IL .... 5

R.Sidrys, Streator, IL ......................... 5

R.Matas, Pepper Pike, O H ...............4

D.Sodeikienė, Terrance, C A .............4

G.Budreckis, Quincy, M A ................ 2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

http://www.lrt.lt
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ST. P E T E R S B U R G , FL

POSĖDIS VAŠINGTONE
S. m. liepos mėn. 1 d. Lie

tuvos garbės konsulas vakari
nei Floridai Algimantas Karna- 
vičius, gyvenantis St. Peters- 
burge, vyko į Vašingtoną daly
vauti Amerikos garbės konsu
lų suvažiavime su Lietuvos mi- 
nisteriu pirmininku Gediminu 
Kirkilu. Posėdis vyko Renais
sance Mayflower viešbutyje, 
dalyvaujant 35 asmenims ir va
dovaujant Lietuvos ambasado
riui JAV Audriui Brūzgai. Da
lyvavo Lietuvos garbės konsu
lai Ingrida Bublienė, Otto Vien- 
sreideris, Thorsten Gislason, 
Rimas Cesonis, Vytautas Lapa- 
tinskas, Dennis Garrison, Ro
ma Kličius ir A. Karnavičius. 
Posėdyje taip pat dalyvavo Lie
tuvos ir Amerikos verslo savi
ninkai, Amerikos verslo kom
panijų atstovai, kurie turi pre
kybinius ryšius su Lietuva ir 
Lietuvos delegacija, atvykusi 
su ministeriu pirmininku. Vie
nas iš Lietuvos ministerio pir
mininko patarėjų, Mantas No- 
cius, pasakė susirinkusiems 
kalbą apie verslo padėtį ir nuo
taikas Lietuvoje. Suvažiavimo 
tikslas buvo apsvarstyti ir su
rasti geresnius kelius kaip pa
drąsinti Amerikos investavimą 
į prekybą Lietuvoje.

Po posėdžio viešbučio sve
tainėje buvo surengtas priėmi
mas dalyvavusiems posėdyje ir 
nemažai grupei svečių, įskai
tant ir Lietuvos užsienio reika
lų ministerį Petrą Vaitiekūną.

Ministras pirmininkas G. 
Kirkilas, atvykęs dieną prieš 
posėdį iš New York'o, dalyva
vo pokalbiuose su valstybės 
sekretore Condoleezza Rice ir 
viceprezidentu Dick Cheney. 
Liepos. Liepos mėn. 3 d. jis iš
vyko į San Francisco.

"Lietuvių žinios” 2008, liepa, 
Nr.385.

Pasaulio lietuvių mokslo

PENSININKAS

2008 metai 
liepa -  rugpjūtis

Šį žurnalą šiuo metu redaguoja 
rašytoja Danutė Bindokienė, ad
ministruoja Birutė Podienė. Lei
džia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba, 2711 W. 71st St., Chica

ir  k ū ry b o s s im p o z iu m a s
(MKS), įvyks 2008 m. lapkri
čio 26-30 dienomis, Lemonte, 
IL, JAV. MKS svetainės elek
troninis adresas užsiregistruoti 
iki rugpjūčio 15 d. yra 
www.mks14.com

Kita informacija ir kvieti
mas į simpoziumą - tinklala- 
pyje: www.JAVLB.org

ATSISŲSTA PAMINĖTI

go, IL 60629. Redaktorė rašo: 
"Requiem BALF'ui", nes Ben
drasis Lietuvių Šalpos fondas 
savo veiklą pradėjęs 1944 me
tais, j ą  baigė šiais metais balan
džio 12 d. Prisimenamas Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno is
torinis skrydis prieš 75 metus į 
Lietuvą. Įdomu prisiminti lietu
viškus giminystės pavadinimus. 
Popiežiaus lankymasis Ameri
koje, sveikatos patarimai ir daug 
naudingų patarimų su skyreliu 
"Gero apetito". Redaktorė lau
kia laiškų, bet sako spausdin
sianti tik tuomet, kai jie bus pa
sirašyti vardu, pavarde ir tiksliu 
adresu.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais 
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimu ir skelbimų 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 rw in g s @ m a c .c o m

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI MULIOLIUI - 216-387-3204 
linas@fixlerrealty.com

www.ClevrlundH0usmgMarlGet.com 
w w š. LyndhursėOhio Hooks . c o m 

A'wvi .Euelid-Humcs.com
u u w Richmond Heights Hotnes.ęom 

M ayfickl Homes net 
www.Pcppcr-Pikc-Homcs.com
www.SouttiEuclidHomeveom 

Beach w ood -O h i o -Hom es. com 
www.FixlcrRcalty.com

Ftxler Realty Group, Inc.
Linas M u I tolis - Mob. Tel. - 216-387-3284

T A U P A S

L I T H U A N I A N  C R E D I T  U N O N

SAVI PAS SAVUS 
K V IE Č IA M E  VISUS Į  TAUPĄ

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100.000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

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 
dejavimų 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

&
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http://www.JAVLB.org
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Humcs.com
http://www.Pcppcr-Pikc-Homcs.comwww.SouttiEuclidHomeveom
http://www.Pcppcr-Pikc-Homcs.comwww.SouttiEuclidHomeveom
http://www.FixlcrRcalty.com
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