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

Vyriausioji rinkimų komisija gegužės 28 d. įteikė Daliai Grybauskaitei jos išrinkimą į valstybės vado
ves liudijantį pažymėjimą. Per gegužės 17 dieną vykusius rinkimus eurokomisarę už D. Grybauskaitę 
balsavo 950 tūkstančių 407 rinkėjai, o tai sudaro 69.09 proc. dalyvavusių rinkėjų. Tokius galutinius 
Lietuvos Prezidento rinkimų rezultatus patvirtino gegužės 24 d. posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisi
ja. Gegužės 17 d. vykusiuose Lietuvos Prezidento rinkimuose dalyvavo 51.76 proc. rinkėjų. www.lrs.lt

RAŠO APIE „PLIENINĘ MAGNOLIJĄ“

Varšuva, gegužės 21 (LRT). 
Lenkijoje iki šių metų pabaigos 
bus dislokuotas amerikiečių ze
nitinių raketų kompleksų „Pa
triot“ dalinys, kuriame tarnaus 
m aždaug šim tas JAV karių, 
dienraščiui Financial Times pra
nešė gynybos viceministras Sta- 
nislaw Komorowski.

Varšuvos teigim u, beveik 
200 raketų pagal dvišalį Var
šuvos ir Vašingtono susitarimą 
dėl saugum o bus atgabentos 
nepriklausomai nuo to, ar nu
spręs JAV prezidentas Barack 
O bam a atsisakyti dislokuoti 
Lenkijoje ir Čekijoje priešra- 
ketinės gynybos sistemos da
lis. „Tai bus pirmas kartas, kai 
JAV kariai bus dislokuoti Len
kijos žemėje nepriklausom ai 
nuo NATO kontrolės, pavyz
džiui, dėl pratybų. Lenkijai tai 
bus simboliška“, - sakęs gyny
bos vicem inistras. S.K om o-

RUSIJA IR KUBA ATNAUJINA 
BENDRADARBIAVIMĄ

M a sk v a , g egužės 28 d. 
(ELTA). Salys sutarė atnaujinti 
bendradarbiavim ą vykdant ty 
rim us K ubos b ran d u o lin ės  
energijos agentūroje. Apie tai 
informavo Rusijos branduoli
nės energetikos korporacijos 
„Rosatom“ vadovas Sergej Ki- 
rijenka.

Toks pranešimas pasirodė 
po to, kai M askvoje buvusio 
Kubos prezidento Fideli Cast
ro sūnui Fideli Angel Castro 
D iaz-B alartu i buvo įte ik tas 
Igorio Kurčiatovo apdovano

LENKIJOJE BEVEIK 200 RAKETŲ
rowski pridūrė, jog  Lenkijos ir 
JAV derybos dėl 100-110 ka
rių ir 196 raketų vyksta pagal 
planą ir bus baigtos liepos m ė
nesį. Iš pradžių raketų kom 
pleksų „Patriot“ dalinys į Len
k iją  reguliariai atvyks su trijų 
m ėnesių m isija, o nuo 2012 
m etų jis  nuolat įsikurs karinė
je  bazėje netoli sostinės Var
šuvos.

Financial Times priduria, 
jog  toks Lenkijos gynybos v i
ceministro pareiškimas Rusi
jos ir Europos Sąjungos (ES) 
derybų išvakarėse Chabarov- 
ske gali padidinti įtam pą tarp 
Bendrijos ir Rusijos.

Varšuva pirm ą kartą papra
šė dislokuoti Lenkijos terito
rijoje raketų kompleksus „Pa
trio t“, kai M askva pasm erkė 
priešraketinio skydo statybos 
planus kaip grėsm ę Rusijai. 
Vašingtono teigimu, šio skydo

jim as už nuopelnus branduo
linės energijos tyrim ų sferoje.

„Įteikdamas šį garbingą ap
dovanojim ą skelbiu, kad Ru
sija ir Kuba atnaujina bendra
darbiavim ą vykdant branduo
linius tyrimus, kurie leis plė
toti branduolinį m okslą ir siek
ti naujų atradim ų“, -  sakė S. 
Kirijenka.

Rusijos ir Kubos bendradar
biavimas branduolinių tyrimų 
srityje nutrūko 1992 metais, kai 
buvo sustabdyti Kubos atomi
nės elektrinės statybos darbai.

elementų taikinys yra strategi
nės raketos, kurias gali paleis
ti valstybės piktadarės.

Dėl raketų buvimo Lenki
jo je  iš esm ės buvo susitarta 
rugpjūčio m ėnesį, kai įvyko 
trum pas Rusijos karas su G ru
zija  dėl separatistinės P ietų 
Osetijos ir Varšuvai kilo nuo
gąstavim ų dėl galim ų agresy
vių Rusijos veiksm ų Rytų Eu
ropoje.

S.Kom orowski pažymėjo, 
kad Lenkija nori bendradar
biauti su Rusija, taip pat ir per 
NATO, kuri su M askva palai
ko p artneriškus ryšius. Ta
čiau, pasak gynybos v icem i
nistro: „1999-aisiais (kai Len
k ija įstojo į NATO) visi m a
nė, kad šaltasis karas baigėsi. 
Bet praėjusiais m etais buvo 
(įvyk ia i) G ruz ijo je . N e p ri
klausom ą šalį užpuolė m ūsų 
partnerė - R usija“ .

ČEKIJOS PREZIDENTAS 
“PASIAIŠKINA”

P r a h a , g e g u ž ė s  28 d. 
(LRT). Č ekijos p reziden tas 
Vaclav K laus tik ina Lietuvos 
vadovą V aldą A dam kų, kad 
ž in iask la ida  iškraipė jo  žo 
džius apie esą  sk irtingą R u
sijos ir L ietuvos svarbą.

Lietuvos prezidentui adre
suotam e laiške V.Klaus rašo, 
jog  interviu dienraščiui Lido- 
ve N oviny  j is  iš tiesų  nesakė, 
kad R usijai re ik ia  skirti dau
giau dėm esio nei L ietuvai ar 
Estijai. Čekijos vadovas te i
g ia  pareiškęs, kad dėl R usi-

Londonas, gegužės 22 d. 
(ELTA). The Econom ist Prezi
dente išrinktą D. Grybauskai
tę vadina „plienine magnolija“ 
ir pastebi, kad ja i pravertė pa
tirtis užsienyje. Žurnalas pa
brėžė, kad L ietuva gali d i
džiuotis keliais politikais, ku
rie padėjo  šaliai įs itv irtin ti 
NATO ir Europos Sąjungoje -  
tarp jų  esą yra ir D. Grybaus
kaitė, jau  per pirm ąjį tu rą  iš
rinkta šalies prezidente.

The Econom ist teigia, kad 
ši „darbšti ir įžvalgi“ moteris 
Briuselyje puikiai atliko už Eu
ropos Sąjungos biudžetą bei fi
nansinį programavimą atsakin
gos komisarės darbą.

Tačiau leidinys nepamiršta 
paminėti, kad patirtis užsieny
je  „daro įspūdį“ lietuviam s, 
kurie prezidentu išsirinko ir di-

LEO LT" BUS ARDOMA
V iln iu s , g eg u ž ės  21 d. 

P rem jeras A ndrius K ubilius 
pareiškė, kad nacionalinė ener
getikos bendrovė "Leo LT" 
bus ardoma.

"Mūsų partijos taryba svars
tė aktualius klausimus ir vienu 
sakiniu pasakėme labai aiškiai, 
kad partija pritaria ryžtingai Da
lios Grybauskaitės (išrinktosios 
prezidentės) pozicijai dėl "Leo 
LT" reikalų. Be abejo, ryžtą rei
k ia paremti labai konkrečiais 
veiksmais irjuos reikia labai ge
rai apskaičiuoti, nes nesinori pa
daryti kokių nors klaidų, kurios 
brangiai atsieitų elektros varto
tojams ir visiems mokesčių mo
kėtojams", - interviu Žinių ra
dijui sakė A.Kubilius.

"Tie žodžiai labai aiškiai 
pasakyti mano jau", - pareiškė 
Vyriausybės vadovas, atsaky
damas į tiesų klausimą, ar yra 
politinė valia su m ažiausiais

KGB TURI VEIKTI KAIP GERIAUSIAIS 
SOVIETINIAIS METAIS

M in skas , gegužės 22 d. 
(LRT). Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka, kurį Va
karų šalys nuolat kritikuoja dėl 
žmogaus teisių nepaisymo, pa
ragino savo šalies slaptąją po
liciją dirbti taip pat veiksmin
gai, kaip ir SSRS epochoje.

"Valstybės saugum ą užtik
rinan tys organai tu ri d irb ti

jo s  re ik ia  bū ti budresniem s 
nei dėl L ietuvos, o ne pava
dinęs p irm ąją  svarbesne už 
antrąją.

E stijos p reziden tas Too- 
m as H en d rik as  Ilv es  savo 
ruožtu pareiškė apgailestav i
m ą  dėl m inėto V.Klauso in 
terviu.

džiąją dalį gyvenimo už A tlan
to praleidusį Valdą Adamkų.

L e id in y s  p a b rė ž ia , k ad  
dirbdam a užsienyje „Lietuvos 
plieninė m agnolija“ atidžiai 
sekė situaciją Lietuvoje ir ne
gailėjo kritikos šalies valdžiai.

A not žurnalo, niekas n e
drįstų suabejoti į Lietuvos Pre
zidentes išrinktos moters ašt
riu protu ir įžvalga.

Tačiau The Economist pridu
ria, kad D. Grybauskaitę gaubia 
paslapties šydas. Rinkimų kam
panijos metu ji žadėjo skaidru
m ą ir demonstravo rūstų atkak
lumą, tačiau mažai kalbėjo apie 
savo pažiūras, iš tiesų D. Gry
bauskaitės rinkimų kampanija 
buvo kukli, tačiau net ir be pom
pastiškos agitacijos rinkimuose 
ji neturėjo nė vieno sau lygaus 
konkurento, pastebi žurnalas.

kaštais ardyti "Leo LT".
Energetikos m inistro  A r

vydo Sekmoko vadovaujam a 
darbo grupė nori dar trijų  m ė
nesių, per kuriuos būtų iš nau
jo  įvertintas "Leo" akcininkų 
įneštas turtas ir valdom a ak
cijų  dalis. Pasak A .Kubiliaus, 
tai tik vienas iš darbo grupės 
pasiūlym ų, ir Vyriausybė k itą 
pirm adienį pasitarim e svars
tys, ar reikia pradėti nuo tu r
to vertinim o.

Jis neatmeta galimybės, jog 
V yriausybė derėsis su "Leo 
LT" privačia akcininke ben
drove "NDX energija".

Išrinktoji Lietuvos p rezi
dentė D alia Grybauskaitė p a 
reiškė, kad trys m ėnesiai yra 
p er ilgas laikas sprendžiant 
"Leo LT" lik im ą ir teigė, jog  
"moralinė žala yra padaryta, 
ir sprendim us re ik ia  priim ti 
greičiau".

daug geriau, o KGB vaidmuo 
ir svarba privalo atgauti lygį, 
koks buvo geriausiais sovieti
nės epochos metais", - sakė jis.

Pasitarime su KGB vadovu 
Vadim Zaicev Baltarusijos pre
zidentas pareiškė, jog tik tokiu 
būdu galim a užtikrinti tvarką 
šalyje, nurodoma prezidentūros 
paskelbtame pranešime. KGB 
ir šios saugumo tarnybos pirm 
takės NKVD bei Čeka liūdnai 
pagarsėjo negailestingai mal- 
šindamos bet kokias disidenti
nes apraiškas kom unistinėje 
Sovietų Sąjungoje. Baltarusijos 
opozicija sieja KGB su A.Lu- 
kašenkos, kuris šaliai vadovau
ja  nuo 1994 metų, keleto poli
tinių oponentų dingimu.

http://www.lrs.lt
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Lietuvos Seimas turi atleisti Aukščiausiojo teismo pirm i

ninką ir skyrių vadovus pasibaigus jų  kadencijai. Jokios aplin
kybės nepateisina kitokio sprendimo. Tai gegužės 15 d. paskel
bė Konstitucinis teismas. "Nei Seimas, nei jo  nariai negali ig
noruoti ne tik Konstitucijos, bet ir įstatyme įtvirtinto teisinio 
reguliavimo, nustatančio Aukščiausiojo teismo pirmininko ar
ba šio teism o skyriaus pirm ininkų įgaliojimų trukmę", - pareiš
kė Konstitucinis teismas. D abar Seimui telieka viena išeitis - 
pritarti parlamente esančiame prezidento dekretui dėl V. Grei
čiaus atleidimo. "Pagal Konstituciją, Seimo nario mandato laisvė 
nereiškia galimybės nesilaikyti įstatymų ir neatsižvelgti į teisi
nius faktus", - pareiškė Aušra Rauličkytė, prezidento patarėja.

Prieštaringai vertinamam Lietuvos Sąjūdžio veikėjui, Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Virgilijui Juozui Če
paičiui skirta valstybinė signataro renta pagal jo  prašymą. Vy
riausybė trečiadienį nutarė jam  signataro rentą skirti nuo šių m e
tų  sausio 6 dienos. V. Čepaitis po prisipažinimo, jog bendradar
biavo su KGB, iš aktyvios politinės veiklos pasitraukė. Prašyme 
skirti rentą jis  teigia, jog  šiuo metu draudžiamųjų pajamų neturi.

Signataro renta skirta Socialinės apsaugos ir darbo m inis
terijos siūlymu. Valstybinės signataro rentos dydis - 50 proc. 
Seimo nario pareigybės algos per mėnesį. Socialinės apsaugos 
ir darbo m inistras Rimantas Jonas Dagys po Vyriausybės posė
džio sakė, kad V. Čepaitis "atitinka visus formalius reikalavi
mus rentos skyrimui ir nėra jokios formalios priežasties jos ne
duoti". Signataras nėra teistas, išsaugojo signataro statusą ir ati
tinka įstatymo reikalavimus. Iš viso šiuo m etu valstybinę sig
nataro rentą gauna apie 60 signatarų. Anot R. Dagio, šia teise 
pasinaudojo beveik visi j ą  turintys.

Parlamentaras "tvarkietis" Petras Gražulis siūlo skirti to 
kias pat bausmes už raginim ą užsiimti zoofilija, nekrofilija ir 
homoseksualizmu. Tai šokiravo Lietuvos gėjų lygos vadovą Vla
dim irą Simonko. Seimo nario nuomone, turėtų būti priimtos 
atitinkamos Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos.

Politikų pliurpalai apie galim ą lito devalvavim ą - neverti 
net diskusijų, tvirtina Lietuvos bankas. Jis ypač neigiamai ver
tina Seimo iniciatyvą suteikti daugiau galių parlamentui spren
džiant dėl lito kurso keitimo - vien svarstymo procesas gali at
nešti žalos. "Jokio pagrindo revalvuoti ar devalvuoti nėra, kam 
apie tai be reikalo šnekėti. N ieko nėra, jokios naujienos nėra. 
Tiesiog zuliname tą  patį iš neturėjimo k ą  veikti, ir viskas", - 
teigia Reinoldijus Šarkinas, Lietuvos banko valdybos pirm inin
kas. Anot jo , Lietuva yra aiškiai pasakiusi, kad lito ir euro kursą 
išlaikys nepakitusį iki euro įvedimo, o kalbos apie lito kurso 
keitim ą "litui tikrai nepadeda". Šarkinas tikina, kad tokio įsta
tymo, jeigu jis  ir būtų priimtas, niekada neprireiktų panaudoti, 
nes lito Lietuvos bankas devalvuoti neketina. "Jeigu Seimas pri
ims tokį, kaip pateikta, niekam nieko neatsitiktų, gulės nereika
lingas, dulkės sės, ir viskas", - dėsto Lietuvos banko vadovas.

N eatsiras dokum entai - nebus ir nuom onės dėl audito 
rezultatų. Tokią nuostatą pareiškė valstybės kontrolierė Rasa 
Budbergytė, kai paaiškėjo, kad šalies prokurorai, tiriantys 80 
m ilijonų litų vertės Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
(LNOBT) scenos atnaujinimo istoriją, niekaip negali sulaukti 
svarbių rangos vykdymo eigos dokum entų iš remonto darbus 
atlikusios vokiečių bendrovės. "Labai įdomu. K vepia tikru 
k rim in a lu , - išk la u s iu s i is to r i ją  ap ie  L N O B T  ran g o v o  
dokumentus sakė Valstybės kontrolės vadovė R.Budbergytė, o 
paklausta, kaip šioje situacijoje elgsis auditoriai, nedvejojo: 
"Kontrolieriai imsis suplanuoto audito, tačiau je i paaiškės, kad 
reikiamų dokum entų nėra - neskelbs jokios išvados ir auditas 
bus laikomas neatliktu". R.Budbergytė pridūrė: "Gal ir įmanoma 
išsiversti ir su jų  pateik tais dokum entais, tačiau  Valstybės 
kontrolė į šį reikalą ketina pasižiūrėti labai principingai".

Liepos pradžioje sostinėje vyksiančios Dainų šventės ren
gėjai teigia, kad valstybės pasirengimui šiai šventei būdingas 
paskutinės nakties sindromas. Dainų šventę rengiančio Lietu
vos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos nuo
mone, paskutinę naktį bus sutvarkytas vienam  iš pagrindinių 
šventės renginių - Dainų dienai - reikalingas Vingio parkas. "Vi
sada turim e tokią negerą tradiciją, kad valstybė elgiasi kaip stu
dentai - viską daro paskutinę naktį.",- sako S.Liausa .

Buvusio Valstybės saugum o departam ento karininko Vy
tauto Pociūno našlė vos savaitę galėjo džiaugtis ikiteism inio 
tyrim o teisėjo nutartim i atnaujinti jos vyro žūties aplinkybių 
tyrim ą. G eneralinė prokuratūra gegužės 21 d. Vilniaus apy
gardos teism ui pateikė skundą, kuriuo prašom a panaikinti šią 
Vilniaus m. pirm ojo apylinkės teism o ikiteism inio tyrim o te i
sėjo nutartį, kuria buvo patenkintas našlės Liudvikos Pociū
nienės ir jo s  atstovo advokato prašymas. LGĮTIC

Draugiški JAV prezidento Barack Obamos ir Venezuelos prezidento Hugo Chavez pokalbiai Port of 
Spain, Trinidad ir Tobago. AP

TARPTAUTINIS NATO STABAS LEIS LIETUVAI TURĖTI 
VISUS GYNYBAI REIKIAMUS PAJĖGUMUS

Transform acija neabejoti
nai yra geriausias sprendimas, 
kuris leis Lietuvai turėti visus 
gynybai reikiamus pajėgumus, 
teigia Strateginės NATO trans
form acijos vadavietės vadas 
g enero las Jam es N. M attis 
laiške Lietuvos kariuom enės 
vadui genero lu i le itenan tu i 
Valdui Tutkui.

Strateginės NATO transfor
macijos vadavietės vadas įver
tino  L ietuvos k ariuom enės 
transformacijos procesą. Laiš
ke generolas James N. Mattis 
pažymi mobilių, tarpusavyje 
suderinamų m odulinių ir eks
ped icin ių  pajėgum ų svarbą. 
"Esu įsitikinęs, kad profesio
nali, gerai parengta ir tinkamai 
aprūpinta kariuomenė, rengia
m a vykdyti ekspedicines bei 
Šiaurės Atlanto Tarybos sutar
ties 5-ojo straipsnio operacijas, 
neabejotinai sugebės vykdyti 
ir šalies teritorinę gynybą", - 
teigia NATO atstovas.

Anot jo , perdislokuojamos, 
suderinamos, gebančios išsilai
kyti modulinės ir ekspedicinės 
pajėgos gali būti panaudojamos 
daugelyje operacijų tiek Lietu
voje, tiek už šalies ribų. Jų plė
tojimas nėra nukrypimas nuo 
nacionalinių prioritetų, greičiau 
- labai lankstus ir pritaikomas

ES PRITARĖ KORTOS 
SISTEMAI

Gegužės 25 d. Europos Są
junga (ES) pritarė rengiamai 
M ėlynosios kortos sistem ai 
kvalifikuotiems imigrantams.

Mėlynoji korta būtų kuria
ma JAV Žaliosios kortos pavyz
džiu. Mėlynoji korta suteiks ga
limybę ES nepriklausančių ša
lių piliečiams atvažiuoti dirbti 
į ES, išskyrus Didžiąją Brita
niją, A iriją ir Daniją, kurioms 
ši direktyva nebus taikoma, ra
šo EUObserver.

Korta šiems piliečiams ir jų  
šeimos nariams galios nuo vie- 
nerių iki ketverių metų.

visiems šalies gynybiniams po
reikiams. "Sąjungos šalių soli
darumas ir saugumas yra stip
rinamas ekspediciniais pajėgu
mais", - rašoma laiške.

Vertinimo dokumente ypa
tingas dėmesys skiriamas per
sonalo politikos ir kariuom e
nės struktūros pokyčiams. "Su
prantu sprendim ą pereiti prie 
profesine karo tarnyba g rin 
džiamos kariuomenės. Jis yra 
esminis elementas Jūsų trans
formacijos plane ir jo  tikslas - 
jū sų  kariuomenės profesiona
lumo ir plataus panaudojimo 
didinimas", - laiške V. Tutkui 
rašo James N. Mattis.

Dokumente taip pat pažymi
ma, kad kariuomenės profesio
nalizacija nėra lengvas ir grei
tas procesas. Jis gali pareikalau
ti daug dėmesio ir pastangų bū
simų karių verbavimo ir atran
kos į kariuomenę procesuose.

"Jungtinio štabo įkūri
m as yra p irm asis žingsnis 
jungtinių pajėgų struktūros 
link. Todėl visi Lietuvos ka
riuomenės pajėgumai turi būti 
mobilūs ir išlaikomi, - rašoma 
Lietuvos kariuom enės trans
form acijos vertinim e. - M es 
suprantame Specialiųjų opera
c ijų  pajėgų  svarbą ir vertę, 
ypač šioje strateginėje aplin
koje, kur asimetrinės operaci
jo s  yra pagrindinė priem onė 
kovoje su terorizmu. Mes svei
kiname jūsų  sprendim ą sutelk
ti specialiąsias užduotis vyk
dančius kovinius vienetus po 
viena vadovybe - Specialiųjų 
operacijų pajėgomis".

Generolas James N. Mattis 
savo laiške paminėjo ir iššū
kius, su kuriais, jo  nuomone, 
teks susidurti Lietuvos kariuo
m enei įgyvendinant transfor
macijos planus. Vienas jų  - tai, 
kad neturima tinkamo dydžio 
karinio poligono, kuriame pra
tybas galėtų organizuoti ju n g 
tinės, bataliono grupės dydžio 
pajėgos. Taip pat pam inėta ir

mūšio mieste infrastruktūros 
stoka bei naujų, veiksm ingų ir 
našių informacinių technologi
jų  įdiegimas aprūpinimo ir re
sursų valdymo srityse. "Valdy
mo priem onių optimizavimas 
pasitelkiant šiuolaikines m o
derniausias technologijas yra 
būtinas", - rašom a laiške.

D okum ente pabrėžiam a, 
jog  itin svarbu ir gynybos reik
mėms skiriamos lėšos. "Lietu
vos kariuomenės transformaci
jos proceso tem pas ir mastai 
tiesiogiai priklausys nuo resur
sų, sk iriam ų gynybos re ik 
mėms", - teigiam a laiške.

Pristatydamas Lietuvos ka
riuomenės transformacijos pla
no vertinimą ministerijos vado
vybei ir pajėgų vadams, gene
rolas leitenantas V. Tutkus sa
kė, kad šis dokum entas k a
riams, rengusiems transforma
cijos planą, yra labai svarbus ir 
parodantis, jog einama teisin
gu kariuomenės vystymo keliu.

"Strateginė NATO transfor
m acijos vadavietė ir NATO 
tarptautinis štabas atliko išsa
m ų m ūsų kariuomenės trans
form acijos plano ir veiksm ų 
vertinimą. Transformacija nė
ra baigtinis procesas.

M ūsų laukia ilgas ir iššū
kių kupinas procesas stipri
nant Lietuvos gynybinius pa
jėgum us. Tačiau mes einame 
teisingu kelio ir šį dokum entą 
priimu kaip savo penkerių m e
tų  kariuomenės vado kadenci
jos darbo įvertinimą", - sakė 
Lietuvos kariuomenės vadas.

Lietuvos kariuomenės trans
formacijos planą ir jo  įgyvendi
nimo eigą vertino ne tik strate
ginės NATO transformacijos va
davietė, bet ir tarptautinis N A 
TO štabas. Lietuvos kariuome
nės transformacija buvo vertina
m a visose srityse - mokymo, 
personalo politikos, logistikos, 
doktrinų, kariuomenės struktū
ros ir tarptautinio bendradarbia
vimo. LGITIC
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GEGUŽĖS 17-OJI -
LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ DIENA■------------------------

Skaitydami pasisakymus apie Antrojo pasaulinio karo istori
ją, labai dažnai ir Lietuvoje, ir pasaulinėje spaudoje, užtinkame 
paviršutiniškus aprašymus, neliečiančius to meto esmės, bet daž
nai pateikiant iškreiptą neva "istorinį" vaizdą, kad buvome So
vietų Sąjungos išgelbėti nuo nacių okupacijos. Tą propagandą 
girdime dažnai, o ypač kai Rusija mini gegužės 9-ąją, kaip per
galės prieš hitlerinę Vokietiją dieną.

Tačiau gerai žinome, kad Lietuvai tai buvo dešimtmečiais 
trukusios sovietų rusų okupacijos pradžia. Dar ir dabar gyvena
me Antrojo pasaulinio karo paliktoje padėtyje. Iki šiol tenorima 
nagrinėti nacių, bet ne kitos pusės kariavusių karo nusikaltimais 
žmogiškumui įvykių, nes buvo ne tik Holokaustas prieš žydus, 
bet ir Genocidas prieš kitas tautas.

Verta prisiminti, kad už komunistinių ir fašistinių režimų nu
sikaltimų neigimą ar jų  propagavimą daugelyje Europos valsty
bių yra baudžiama. Dabar ir Lietuvos Seime pateiktas įstatymo 
projektas tuo pačiu klausimu, bet ir už viešą Lietuvos partizanų 
rezistencijos pasipriešinimo šmeižimą. Paulius Saudargas ir Pet
ras Luomanas, LR Seimo nariai, teigia, kad šiuo įstatymo pro
jektu norima padėti Lietuvos teisininkams baudžiamąja priemo
ne, nes prokuratūra šiuo požiūriu yra "tiesiog bedantė".

"Bandome atsakyti į klausimą - kas mes esame, kaip Lietu
vos piliečiai galime didžiuotis? Laisvės kovos ir ginkluotas pa
sipriešinimas sovietinei okupacijai yra vienas ir svarbiausias m ū
sų istorijos įvykių, kurį turime gerbti ir teisingai prisiminti. To
dėl įstatymu turi būti įtvirtintas istorinės atminties išsaugojimas 
ir užkirstas kelias kraipyti ar niekinti mūsų tautos istoriją", - tei
gia P. Saudargas.

Tuoj po to įstatymo projekto įteikimo ir jo  pareiškimo, poli
tologu ir istoriku vadinamas Česlovas Laurinavičius, pasisakė 
prieš to įstatymo reikalingumą. Jo teigimu "siūlymas skirti bau
džiamąją atsakomybę už viešą Lietuvos partizanų rezistencijos 
pasipriešinimo veiklos šmeižimą būtų kenksmingas". Prieš ko
munizmo reiškimąsi Lietuvoje dar nereikia priešintis.

Lietuvos Baudžiamojo kodekso pataisų autoriai pažymi, kad 
komunistinio režimo aukomis nuo 1917 metų iki režimo pabai
gos tapo 74 milijonai žmonių, o nuo fašistinio režimo aukomis - 
56 milijonai žmonių.

Taigi, kas yra tikrieji "demokratinių vertybių" išdavikai, 
draugiškai su komunistais pasidaliję Europą, vėliau su jais 
susipykę ir iki šiol veidmainiškai postringaujantys apie taria
m ą Rytų europiečių kolaboravim ą su naciais, klausia žurna
listas Ričardas Čekutis (bernardinai.lt) . A r tą  tragišką netei
sybę galim a užmiršti?

"Daugelio tautų noras buvo Antrojo pasaulinio karo metu 
savo valstybių atkūrimas sunaikinant komunistinę sistemą ir at
eityje atsikratant nugalėsiančios Vokietijos "globos". Bet Vokie
tijai pralaimint frontuose buvo tikimasi Vakarų sąjungininkų po
litinės, karinės ir bent moralinės paramos laisvės siekiams. Va
karai - britai, amerikiečiai ir prancūzai pasidavusius į nelaisvę 
Rytų europiečių karius beveik besąlygiškai grąžindavo sovie
tams. O tai reiškė mirties bausmę jiems ir vakariečiai tai žino
jo." ...Nes šiuolaikinio pasaulio sąžinę slegia kruopščiai slepia-

Visuomenėje įsiplieskė dis
kusija dėl dviejų parlam enta
rų Pauliaus Saudargo ir Petro 
Luomano pasiūlymo bausti iki 
trejų m etų laisvės atėmimu už 
stribų ir partizanų sulyginim ą 
bei abejojim ą sovietų ar nacių 
režimų baisumais.

Stebina kai kurių politolo
gų ir žm ogaus teisių  gynėjų 
nuomonė, jog  tokie pasiūlymai 
tik politikavim as ir praeities 
žaizdų aitrinimas.

Naudojant tokią logiką, ga
lime pasakyti, kad neverta pri
siminti holokausto, nes tai irgi 
praeities žaizdų aitrinimas. Pa
žvelkime, kokios kyla diskusi
jos, kai pradedama kalbėti šia 
tema. Jei nenorim e kiršinti v i
suomenės, tai nekalbėkime ir 
apie skriaudžiamųjų teises. Ta
da visi bus patenkinti. Išsky
rus skriaudžiamuosius.

Toks n e p r in c ip in g u m a s  
tik  parodo m ūsų bestuburiš- 
kum ą. Puikiai suprantu, kad 
istorija gali turėti gausybę in 
te rp re tac ijų , p u ik ia i ž inau , 
jo g  p o k a ry je  n u tik o  daug  
žiaurių  dalykų.

Tačiau nuo požiūrio į par
tizanus priklauso m ūsų požiū
ris į savo valstybę. Kas mes 
esame, je i išbraukiame parti
zanų kovas? Ogi prisijungusi 
prie Sovietų sąjungos valsty
bėlė, kurios prezidentas pabė
go. Ir tik XX amžiaus pabai
goje sėkm ingai susiklosčius 
geopolitinėms sąlygoms gavo 
nepriklausom ybę, kurios ne
m oka vertinti. Kitaip tariant, 
esame apgailėtinas nesusipra
timas, o ne valstybė.

Partizanų kovos, „karas 
po karo“ parodė, kad ne sa

ŠIAURĖS KORĖJA NUTRAUKĖ 
1953 M. PALIAUBAS

Š iaurės K orėjos v a ld ž ia  
gegužės 27 d. pareiškė, jog  jos 
nebesaisto 1953 metų paliau
bų sutartis, padariusi galą K o
rėjos karui. Ji taip pat pagrasi
no prireikus duoti karinį atkir
tį savo priešininkams -  Pietų 
Korėjai ir ją  remiančioms vals
ty b ėm s, p ra n e ša  n a u jie n ų  
agentūra France Presse.

Oficialiame pareiškime taip 
pat pažymima, kad Šiaurės Ko
rėja nebegali garantuoti laivybos 
saugumo prie savo vakarinės pa
krantės. „Visiems priešiškiems 
veiksmams, taip pat ir Šiaurės 
Korėjos laivų sulaikymui bei 
apieškojimui, bus duotas gin
kluotas atkirtis“, -  sakoma pa
skelbtame dokumente.

m a arba nutylima tiesa apie II pasaulinį karą, kuris tokį pasaulį 
sukūrė. Nes žuvusiųjų, nukankintų bei visų rūšių "demokratijų" 
išduotų Rytų savanorių kraujas daliai visuomenės niekada ne
leis užmiršti neteisybės šių iš esmės pasmerktų tautų atžvilgiu, - 
rašo R. Čekutis. Gegužės septynioliktąją švenčiant didvyriškos 
mūsų partizanų kovos dieną, neleiskime vis juos šmeižti vadi
nant nacių bendradarbiais ir banditais.

S. Tūbėnas

AR TURĖSIME DRĄSOS PAŽVELGTI 
Į SAVO ISTORIJĄ?
vo valia „prisijungėm e prie 
šlov in gos S ta lino  sa u lės“ .
Partizanų kovos parodo, kad 
nebuvome apgailėtini žm oge
liai, nevertinę laisvės.

A r partizanų auka buvo be
prasmė? Taip, je i šiandien pa
sakome, kad nereikia aitrinti 
visuomenės, jog  partizanų at
minimo pagerbimas tėra m en
kas politikavimas. Tačiau to 
kiu atveju mes esame „apgai
lėtinas nesusipratimas“ . Tad ar 
verta tikėtis, kad kitaip mus 
traktuos, tarkime, kaimyninės 
šalys?

Istorijos vaidm enį v isuo
m et puikiai supranta autorita
rizmo link judanti Rusija. Štai 
ji  įtvirtina „teisingą Sovietų są
jungos“ istorijos modelį, pagal 
kurį nebus galim a kalbėti apie 
Baltijos šalių okupaciją. N e
primindami savo partizanų  
kovų mes tyliai sutinkame, 
kad buvome ne okupuoti, bet 
patys prisijungėme. O jei pa
tys prisijungėme, kokią dabar 
turim e teisę į laisvę?

Tačiau neverta žvelgti vien 
tik  į Rytus. Verta prisim inti 
Prancūzijos prezidento Fran
cois M itterand žodžius, ištar
tus 1990 m. kovo 11 d.: „Lie
tuviai viską sugadins. Jie be
veik  n iekada nebuvo n ep ri
klausomi. O kai buvo, gyveno 
diktatūroje. Apgailėtini žm o
nės. Suprasiu, je i Michail Gor- 
bačiov bus priverstas griebtis 
jėgos“ .

F. M itte ran d  t ik r ia u s ia i 
nežinojo partizanų kovų, je i 
būtų žinojęs, tok ių  žodžių ne
b ū tų  p asak ęs. N o rs p raė jo  
dvidešim t m etų, bet panašus 
požiūris į m us vis tiek  egzis-

Šalies pareiškimas yra atsa
kymas į Seulo sprendimą prisi
jungti prie kovos su masinio nai
kinimo ginklų platinimu progra
mos -  Saugumo kovoje su m a
sinio naikinimo ginklų platini
mu iniciatyvos (Proliferation Se
curity Initiative -  PSI). Progra
m ą 2003 metais inicijavo JAV. 
Pagrindinis jos tikslas -  užkirsti 
kelią medžiagų, naudojamų m a
sinio naikinimo ginklui kurti, ne
teisėtai apyvartai.

Šiaurės Korėja, kuri, nepai
sydama JT pozicijos, gegužės 
25 d. atliko dar vieną požeminį 
branduolinį bandym ą, mano, 
kad Pietų Korėjos prisijungi
mas prie PSI yra jai priešiškas 
žingsnis.

tuoja. Tad partizanų atm ini
m o įtvirtinim as tiesiogiai su
sijęs su m ūsų valstybingum o 
įtvirtinim u.

G aliu pastebėti, kad L ie
tuvoje vis labiau galvą ke
lia buvę aukšti nom enkla
tūrin inkai, sovietm ečiu pa
d ėję  o k u p a c in e i v a ld ž ia i  
įtvirtinti savo režim ą L ietu
voje, o dabar virtę dideliais 
p atrio ta is .

Tačiau patriotizmas patrio
tizm ui nelygus. Paviršutiniam 
patriotizmui, ateinančia, iš no 
menklatūros nereikia partiza
nų kovų. Geriau pamiršti, už
glaistyti šiuos kampus.

D ar labai keista, kad negir
dėjau, jog  tie parlam entarai, 
kurie savo karjerą pradėjo ty 
rinėdami partizanų kovas, iš to 
susikrovė politinį kapitalą, vie
šai palaikytų idėją bausti tuos, 
kurie šm eižia partizanus. Tai 
tik parodo, kad partizanų atm i
nimas reikalingas savo gerovei 
susikurti.

Šios pataisos yra labai svar
bios -  diskusijos Seime paro
dys, kaip savo valstybę supran
ta  dabartiniai parlamentarai.

Jau seniai iškelta m intis, 
jo g  reikia pastaty ti pam inklą 
N ežinom am  Partizanui. Deja, 
ši idėja sėkm ingai num arin 
ta. O gal reikėtų  j ą  a tgaiv in 
ti? Juk dabar valdžioje deši
nieji, kurie įvairiom is p rogo
m is prisim ena partizanų k o 
vas. B et ar jie  padarys nors 
v ien ą  žingsnį, kad įam žintų 
partizanų  atm inim ą? A r e ili
n į kartą  nusisuks ir nuo par
tizanų, o tuo pačiu ir nuo L ie
tuvos valstybės?

Virginijus Savukynas, lrt.lt

SUSITIKO RUSIJOS 
IR NATO TARYBA

B riu selis , gegužės 27 d. 
(LRT). Briuselyje įvyko R u
sijos ir NATO tarybos susiti
k im as am basadorių  lygyje. 
Per susitikim ą buvo svarsto
mi tokie klausim ai, kaip sau
gum as E uropos-A tlan to  re 
gione bei R usijos ir NATO 
santykiai, kurie buvo laikinai 
nutrūkę po Rusijos ir G ruzi
jo s  karinio konflik to  pernai 
rugpjūtį.

Susitikimo dalyviai taip pat 
aptarė pastaruosius Š iaurės 
Korėjos branduolinio ginklo ir 
raketų bandymus ir paskelbė 
bendrą pareiškim ą šiuo klau
simu.

Belgijos sostinėje Briusely
je  rugsėjį taip pat vyks Rusi
jos ir NATO tarybos susitiki
mas užsienio reikalų m inistrų 
lygiu, o spalį -  kariuomenės 
vadų lygiu.

N aujasis NATO generali
nis sekretorius A nders Fogh 
R asm ussen  R usijo je  ketina  
apsilankyti antroje šių m etų 
pusėje.

mailto:dirva@ix.netcom.com
bernardinai.lt
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ŠIMTAMS LIETUVIŲ - ŽYDŠAUDŽIŲ 
ETIKETĖ IR PRAKEIKIMAS AMŽIAMS
"Tegul D ievas nubaudžia 

tuos bailius. Tegul jų  sąjun
gininkai, bendrininkai ir ar
tim ieji, jų  atžalos ir palikuo
nys būna prakeikti amžiams." 
Toks palinkėjim as H olokaus
te dalyvavusiem s lietuviam s 
užrašytas L ietuvos žydų aso
ciacijos Izraelyje tinklalapy- 
je . G reta išvardyti šim tai lie 
tuv ių , e są  dalyvavusių  šios 
tautos genocide. Seimo narys 
A rvydas A nušauskas svetai
nės šeim ininkus pavadino ra
dikalais, kurie laikosi pav ir
šutiniško požiūrio.

Prokuroras R im vydas Va- 
lentukevičius abejoja, ar šiuo 
atveju būtų  galim a im tis te i
sin ių  priem onių , neben t iš 
vardyti žm onės ar jų  artim ie
j i  kre ip tųsi į te isėsau g ą  dėl 
šm eižto ar m irusiojo atm in i
m o paniekinim o.

Sąrašus iliustruoja 
nuotraukomis

Šim tų  lie tu v ių  pavardės 
sk e lb iam o s L ie tu v o s  žy d ų  
asociacijos Izraelyje in terne
to svetainėje. Pasak pirm inin
ko, iš L ietuvos kilusio Josep- 
ho A. M elam edo, vienas p a 
grindinių šios asociacijos sie
k ių  - ne tik  pranešti pasauliui 
apie un ikalią  šios tautos dva
sinę tradiciją, bet ir "padary
ti viską, kad būtų  užkirstas 
kelias L ietuvos žydų H o lo 
kausto istorijos iškraipym ui 
bei falsifikavim ui, ypač k a l
ban t apie lie tuvių  vaidm enį 
žudynėse".

Be k ita  ko, J. A. M elam e- 
das siūlo ne tik  kovoti su an 
tisem itizm o banga Lietuvoje 
ir reikalauti teisingum o karo 
nusikaltėliam s, bet ir g rąžin 
ti „pavog tą  tu rtą"  L ietuvos 
žydam s, gyvenantiem s Izra
elyje, ar jų  palikuonim s.

Tinklalapyje išvardytas ne 
vienas šim tas žm onių, kurie 
tiesiai šviesiai vadinam i „lie
tuviais žydų žudikais". A bso
liuti daugum a pavardžių - lie
tuviškos, nors esam a ir skam 
bančių  rusiškai, vokiškai ar 
žydiškai. Sąrašuose, kurie su
daryti pagal atskirus Lietuvos 
m iestus ir rajonus, pam inėtos 
ir kelios m oterys.

G reta pavardžių  nu rody
tos vietovės, kur vykdytose 
žudynėse esą dalyvavo šie as
m enys. Kai kurių  žm onių p a
rašytos tik  pavardės, k itų  - ir 
vardai. Daug kur nurodyti k a 
rin ia i la ip sn ia i (le itenan to , 
m ajoro, kapitono), profesijos 
a r u žsiėm im ai (m okyto jas, 
teisininkas, m edikas, agrono
m as, policininkas ar policijos 
nuovados viršininkas, saugu
m o policijos vadovas, k a lė ji
m o p riž iū rė to ja s , k u n ig as , 
v ienuolis, studentas, m oks
leivis, karininkas).

D idelė dalis pavardžių  ir

vietovardžių parašyti su k la i
dom is - kai kurios raidės p ra
leistos, sukeistos vietom is ar 
p a k e is to s  k ito m is . S p re n 
džiant iš sąrašų, lietuviai žu 
dynėse turėjo dalyvauti iš ti
somis šeim om is - daug asm e
nų y ra vienodom is pavardė
m is, šalia kai kurių  nurodyta 
"brolis", "tėvas" ar "sūnus".

Be to, tinklalapyje yra k e
letas nuotraukų, kuriose esą 
užfiksuoti žydų žudynėse da
lyvavę ar prie jų  prisidėję as
m enys, kelis kartus nurody
tos gim im o datos.

A lytaus sąraše pam inėta 
m aždaug 318 žm onių, B iržų 
- 162, K ėdainių - 139, K re
tingos - 243, L azd ijų  - 25, 
M arijam polės - 190, Panevė
žio - 306, Plungės - 32, R a
seinių - 191, R okiškio - 82, 
Š ak ių  - 36, Š iau lių  - 230, 
Tauragės - 83, Telšių - 166, 
Trakų - 91, U km ergės - 315, 
U tenos - 169, V ilkaviškio - 
51, Z arasų  - 105, Žagarės - 
53. N ors nurodyti M ažeikių 
ir V ilniaus pavadinim ai, g re 
ta  nėra jo k ių  pavardžių. N e 
mažai pavardžių pasirodo k e
liuose sąrašuose, tačiau  ben 
dras žm onių skaičius siekia 
m ažiausiai 3 tūkst.

Greta partizanų 
pavardžių - epitetai 

„sadistas" ir „žiaurus 
žudikas"

Į s p ū d in g ia u s ia i  a tro d o  
K auno  są ra ša s , k u riam e  - 
1193 pavardės. Kai kurie a s
m enys esą  dalyvavo žudynė
se ir pogrom uose ne tik  K au
ne (fortuose, "Lietūkio" g a 
raže), b e t ir  ap lin k in iu o se  
m iesteliuose. Sąraše, be k ita  
ko, pam inėtos IX forto vado
vo Igno V ėlavičiaus-V iliaus 
ir jo  pavaduotojo M elisiūno 
pavardės.

G re ta  le ite n a n to  Ju o zo  
Barzdos pavardės ir nuotrau
kos pateik tas toks ap ibūdin i
mas: "žiaurus sadistas žud i
kas, dalyvavo nužudant tū k s
tančius nekaltų  žm onių - v y 
rų, m oterų ir vaikų - L ietu 
voje bei Sovietų Sąjungoje". 
Taip p a t vad inosi L ietuvos 
karininkas, inžinierius, briga
dos generolas Juozas Barzda- 
Bradauskas, tarpukariu apdo
vanotas dviem  ordinais.

Tame pačiame sąraše m ini
mas Juozas Lukša. Po dviem 
jo  nuotraukom is pažym ėta: 
"žiaurus sadistas", "žudikas - 
68 nekaltų  žm onių žudynių  
"Lietūkio" garaže 1941 m. bir
želio 27 d. herojus", "po tūks
tančių žydų nužudymo Kaune 
ir kitur". Ši pavardė ir pateikta 
nužudymo data - 1951 m. - su
tam pa su partizano Juozo Luk
šos-Daumanto.

L eitenantas V iktoras V it
kauskas (jo vardas ir pavar

dė sutam pa su dar vieno par
tizano - Tauro partizanų apy
gardos v ad o ) e są  dalyvavo 
pogrom uose K aune ir  V ili
jam polėje. Jis esą  nukirto  ra
bino O sovskio ga lv ą  ir rodė 
j ą  per langą, vėliau  "jis daly 
vavo daugelyje žudynių K au
no fortuose".

U km ergės m okytojas Jo 
nas Sibaila, kaip teigiam a tin- 
k lalapyje, vadovavo žudikų 
būriui, kuris "buvo a tsak in 
gas už tūkstančių  vyrų, m o
terų  ir vaikų kankinim us bei 
žudym us" šiame rajone.

K arininkas A ntanas Sluc- 
ka  esą  jau  nacių  okupacijos 
p ra d ž io je  „ su b ū rė  žu d ik ų  
gaują, kuri užpuolė ir nužu
dė tūkstančius bėglių , b an 
džiusių išsigelbėti nuo nacių, 
vėliau  jis  dalyvavo žydų žu
dynėse Rytų Lietuvoje (U te
noje, Zarasuose, Kupiškyje ir 
kitur)".

A ly taus sąraše pam inėta 
k a r in in k o  A d o lfo  R a m a 
nausko pavard ė . Jis esą  b u 
vo "žiaurus m asinių  žudynių 
dalyvis, vienas iš pagrindinių 
žydų žudikų D ruskininkuose, 
M e rk in ė je ,  B u tr im o n y s e , 
Jezne ir kitur". Šis vardas ir 
pavardė sutam pa su partiza
nų vado Vanago.

Jo dukrą, Seimo narę A uk
sutę Ramanauskaitę-Skokaus- 
kienę žinia, kad tėvas įtrauk
tas į žydų žudikų sąrašą, pri
bloškė: "Tai kažkokia klaida. 
Gal pavardės supainiotos? M a
no tėvelis jok iu  būdu negali 
būti siejamas su tokiais daly
kais. Net šešėlio negali būti. Jis 
buvo to leran tiškas žm ogus. 
Net priešininkai sakydavo, kad 
jis yra idealistas."

Apie žydų žudynes - su 
šiurpiomis detalėmis

Tinklalapyje pate ik ta  in 
form acijos apie H olokaustą  
kai kuriose vietovėse. Lazdi
juose 1941 m. birželio 23 d. 
susirinkę trys dešim tys vietos 
inteligentų esą sudarė kom i
te tą  vietos reikalam s spręsti ir 
išreiškė padėką vokiečių ar
mijai. Po poros dienų kom i
tetas e są  nusprendė perkelti 
vietos žydus į sovietų statytas 
pašiūres Vytauto gatvėje. N e
trukus žydai pradėti suėminė- 
ti. Dažnai pretekstas būdavo 
p rik lausym as kom unistam s 
arb a  k o m jau n im u i, k a rta is  
areštuodavo  be p riežasties. 
Visi suim tieji buvo pervežti į 
M arijam polę ir nužudyti.

K aip rašom a svetainėje , 
gyvento jai nevengdavo re i
kalauti iš žydų pinigų ir bran
genybių, viešai tyčiodavosi iš 
jų , įže id in ėd av o , versdavo  
žingsniuoti varly te ir m ušti 
vienas k itą  stebint m iniai.

K u lm in ac iją  įvyk ia i p a 
siekė rugsė jo  v id u ry je , kai 
žydam s buvo nurodyta persi
k rausty ti į arm ijos barakus 
neto lim ose K atkiškėse. Kai

Petronėlė ir Pranas Girdžiai, ūkininkai iš Raseinių apylinkės buvo 
apdovanoti Izraelio Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 1998 m. už iš
gelbėjimą S. Gotšteino. Girdžių vaikai su Gotšteinų šeima Palangoje, 
S. Gotšteinas stovi (1962). 1965 metais Sajos Gotšteino šeima išvyko 
gyventi į Izraelį. Ir pradėjo plaukti laiškai į Dumšiškių kaimą bičiu
liams Girdžiams. Susirašinėjimas nutrūko 1967 metais, po pergalin
gojo Izraelio karo prieš arabų valstybes, kai Sovietų Sąjunga nutrau
kė diplomatinius ryšius su Izraelio valstybe. S. Gotšteinas nenorėjo 
padaryti nemalonumų draugiškai šeimai. Juk vieną kartą Girdžiai jau 
rizikavo dėl jo  savo gyvybėmis... Jie buvo pažįstami dar nuo Nepri
klausomybės laikų, kai drauge tarnavo kariuomenėje. Tad 1941 metų 
liepą S. Gotšteinas nedvejodamas atėjo pas Praną Girdžių prašytis 
paslepiamas. Kartu su juo buvo atėję dar šeši žmonės, kuriuos Gir
džiai laikinai apgyvendino svirne. Suradę kitą prieglobstį, šešetas per
sekiojamųjų paliko Girdžių sodybą, o Saja Gotšteinas liko. Girdžių 
šeimoje augo šeši vaikai. Gotšteinas buvo vadinamas dėde Jonu, kad 
vaikai niekam neprasitartų. Miegodavo „svečias" daržinėje, tvarte, 
kartais išeidavo pas kitus patikimus kaimynus... „Antrojo pasaulinio 
karo metu nuo pat 1941-ųjų vasaros aš slapsčiausi Dumšiškių kaime 
pas savo draugą Praną Girdžių. Girdžiai augino tris dukteris ir tris 
sūnus, ir visi padėdavo man slapstytis. Jų namus aš palikau 1945 me
tais, kai Lietuva buvo išvaduota nuo vokiečių okupantų. Visą savo 
gyvenimą liksiu dėkingas Girdžiams už išgelbėtą gyvybę. Jeigu įma
noma kuo padėti šiai puikiai šeimai, aš būsiu be galo dėkingas", - taip 
rašė Saja Gotšteinas 1996 metų kovo mėnesį.

“Gyvybę ir duoną nesančios rankos”, Vilnius, 1999.

kurie iš jų  pasislėpė nam uo
se ir, nepaisant dviejų parų be 
vandens ir m aisto, išgyveno, 
o vėliau  pabėgo. Lapkričio 3 
d. nuogiem s žydam s teko nu 
ž in g sn iu o ti apie 300 m iki 
duobės, kur jie  buvo sušau
dyti. Iš v iso  žuvo apie 1,6 
tūkst. žm onių, nė vienam  n e
pavyko išsigelbėti.

R aseiniuose tuo m etu g y 
veno apie 2 tūkst. žydų. N e
trukus po to, kai 1941 m. b ir
želio 23 d. į m iestelį įžengė 
vok iečių  arm ija, v isi 16-45 
m. vy ra i ir  jau n o s  sveikos 
m oterys buvo suvarytos į sto
vyklą, kur stovėjo keli sandė
liai. V yresnieji ir m oterys su 
vaikais buvo suvarytos į k e 
lis nam us m ies te ly je . N uo 
liepos p ab a ig o s, kai v ienu  
kartu  buvo išvesti apie 300 
vyrų , k u rių  daugiau  n iekas 
nebem atė gyvų, žydai buvo 
žudom i kone kasdien. Senas 
ra b in a s  R e b a s  A h ro n a s  
Shm uelis K atzas su dar k e 

liais žm onėm is prieš tai, kai 
buvo nušauti, turėjo  išsikasti 
sau kapo duobes. Vienas v y 
ras buvo palaidotas gyvas.

Šių pasako jim ų  šaltin ia i 
n e re ta i n u ro d y ti, tuo  tarpu  
kuo rem iantis sudaryti "lietu
v ių  žydų  žudikų" sąrašai - 
o f ic ia lia is  te is in ia is  d o k u 
m entais, isto rine lite ra tū ra , 
archyvine m edžiaga, a tsim i
nim ais, nepažym ėta .

Sovietmečio 
nuosprendžiais abejoja

A not G eneralinės p roku
ra tū ro s  S p ec ia lių jų  ty rim ų  
skyriaus vyriausiojo prokuro
ro R im v y d o  V a le n tu k e v i-  
č iau s , są ra šu o se  p am in ė ti 
žm onės arba jų  artim ieji g a 
lėtų  pareikšti pretenzijas dėl 
šm eiž to  - B au d ž iam a jam e  
procese kalbam a apie nepa
g rįs tu s  k a ltin im u s sunkaus 
nusikaltim o padarym u, taip  
pat - dėl m irusio  atm inim o 
paniekinim o.

(Nukelta į 5 psl.)
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DĖL PARTIZANŲ ŠMEIŽTO  
KREIPĖSI Į PROKURORUS

Vilnius, gegužės 27 (ELTA). 
Parlamentarai kreipėsi į proku
rorus, reikalaudami pradėti iki
teism inį tyrim ą dėl partizanų 
šmeižto, kurį paskleidė Lietuvos 
žydų asociacija Izraelyje.

„Esame pasipiktinę šm eiž
tu, kurį skleidžia vadinamoji 
Lietuvos žydų asociacija Izra
elyje apie Lietuvai nusipelniu
sius asmenis, žymius Lietuvos 
partizanus -  A d o lfą  R am a
nauską-Vanagą, Lionginą Va- 
liukevičių-Dzūką, Juozą Barz- 
dą-Bradauską, Juozą Lukšą- 
Daumantą ir kitus“, -  teigia pa
reiškimo autoriai.

Kreipimąsi į Generalinę pro
kuratūrą pasirašė įvairioms Sei
mo frakcijoms atstovaujantys 
parlamentarai Gintaras Son
gaila, Kazimieras Uoka, Sau
lius Stoma, Dalia Teišerskytė 
ir Julius Sabatauskas.

Seimo nariai ragina Lietuvos 
prezidentą, Užsienio reikalų mi
nisteriją ir kitas valstybės insti-

(Atkelta iš 4 psl.)

ŠIMTAMS LIETUVIŲ...
Pareigūnas nesiryžo spė

lioti, kuo rem iantis buvo su
dary ti sąrašai ir  k iek  juose  
pateik ti duom enys gali būti 
patikim i. R. V alentukevičius 
siūlė atsargiai vertin ti šią  in 
form aciją, net je i teism as yra 
pripažinęs jų  kaltę dėl geno
c id o . P av y zd ž iu i, p o k a rio  
m etais žm onės kartais būda
vo nuteisiam i rem iantis vos 
d v ie jų  K o m u n istų  p a rtijo s  
veikėjų  liudijim ais.

N epriklausom ybės m etais 
teism ui buvo perduotos trys 
by los dėl bendrin inkav im o  
genocide: A leksandro L ilei
kio, Kazio G im žausko ir A l
gim anto D ailidės. Jų jau  n ė 
ra tarp gyvųjų.

" In te rn e te  ra š lia v ų  y ra  
daug. Ž m ogaus ar artim ųjų  
reikalas yra kreiptis privataus 
kaltinim o tvarka, je i, jų  m a
nym u, pavardė įrašyta be j o 
k io  p a g r in d o . B e t ta i  y ra  
kom plikuotas reikalas. Tin- 
klalapis veikia ne Lietuvoje, 
todėl būtų sunku nustatyti as
m enis, kurie tas pavardes p a
viešino, je i ne apskritai n e 
įm anom a. Juolab kad Izrae
lis savo piliečių  neišduoda", 
- kalbėjo prokuroras.

Seimo N acionalin io  sau
gum o ir  gynybos kom ite to  
p irm in in k a s , is to r ik a s  A . 
Anušauskas teigė m atęs m i
nėtą tinklalapį ir su kolego
m is bandęs susisiekti su jo  
šeim ininkais, bet pokalbiai 
esą buvo nesėkm ingi. Pasak 
parlam entaro, asociacija la i
kosi rad ika lios p ozic ijo s ir 
"n ea tsak in g a i ž iū ri į p a č ią  
H olokausto  vykdy to jų  p ro 
b lem ą": "Į a tsak o m y b ę  už 
H olokaustą reikia žiūrėti rim 
tai. Kai žiūrim a paviršutin iš-

tucijas imtis diplomatinių prie
monių, siekiant užkirsti kelią ne
pagrįstų kaltinimų skleidimui ir 
nesantaikos kurstymui.

Lietuvos žydų asociacija Iz
raelyje savo tinklalapyje pavie
šino straipsnį, kuriame žydšau
džių etiketė klijuojama ir Dievo 
prakeiksm ai siunciam i trim s 
tūkstančiams lietuvių. Pasmerk
tųjų sąraše -  ir Vyčio kryžiaus 
ordinu už nuopelnus Lietuvos 
valstybei apdovanotas brigados 
generolas A. Ramanauskas-Va
nagas, ne vieną ordiną gavęs bri
gados generolas J. Barzda-Bra- 
dauskas, partizanas J. Lukša- 
Daumantas, gausybė kitų anuo- 
metės Lietuvos patriotų.

Ž in iask laida cituo ja aso
ciacijos pirm ininką, iš L ietu
vos kilusį Josefą A. M elam e- 
dą, kuris tvirtina, kad vienas 
pagrindin ių  šios asociacijos 
siekių -  ne tik pranešti pasau
liui apie un ikalią šios tautos 
dvasinę tradiciją, bet ir „pa

kai apkaltinant žm ones, k u 
rie neturi nieko bendro, de
valvuojam a problem a."

Pokario m etais dėl ko la
boravim o su naciais buvo nu 
te is ta  apie 8 tūkst. žm onių, 
kai kurie jų  p ripažinti kaltais 
dėl H o lo k au s to . K e lio lik a  
žm onių dėl dalyvavimo žudy
nėse Paneriuose buvo sušau
dyti iš karto  po karo.

"Kaltę pripažįsta 
teismas, bet 

teisingumas turi galioti 
visiems"

"Gyvename demokratinėje 
valstybėje. Kaltas yra tas, kurį 
kaltu pripažino teism as. Bet 
te is ingum as tu ri ga lio ti v i
siem s, nep rik lau so m ai nuo 
tautybės ir pavardės. Lietuvos 
žydų bendruom enė n iekada 
nekaltino visos lietuvių ar k i
tos tautos. Mes smerkiame na
cių nusikaltėlius, bet lenkiame 
galvą prieš tuos, kurie gelbėjo 
žmones, ne tik gyvybes, bet ir 
žm ogiškum o veidą", - sakė 
šios bendruomenės vykdanty
sis direktorius Simonas G ure
vičius.

"Lietuvoje buvo nužudyta 
per 90 proc. žydų. Danijoje 
tiek žydų liko gyvų. Nereikia 
atsiprašinėti ar teisintis, tik su
simąstyti, k ą  tie skaičiai reiš
kia. Dabartinės kartos nekaltos 
už praeities nusikaltimus. Bet 
privalom e suvokti, kad apie 
200 tūkst. žmonių buvo nužu
dyti ne dėl karo, o vien dėl tau
tybės. Atsakomybę reikia jaus
ti ne už nusikaltimus, o už tai, 
kad jie nepasikartotų", - kalbė
jo  bendruomenės atstovas.

Su pačiu J. A. M elam edu 
susisiekti nepavyko - jo  m o
bilusis buvo išjungtas, aso 
ciacijos atsakym as į elek tro 
n in į la išką  neatėjo, - rašo Eg
lė D igrytė .

Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas (rikiuotėje pirmas) Šarūno rinktines vizitaci
joje. Antroje eilėje pirmas - Benediktas Lobenas Kariūnas, paskutinis - Juozas Gegužis Diemedis.

daryti viską, kad būtų užkirs
tas kelias Lietuvos žydų ho 
lokausto istorijos iškraipymui 
bei falsifikavim ui, ypač kal
bant apie lie tuv ių  vaidm enį 
žudynėse“ .

J. A. Melamedas siūlo ne tik 
kovoti su antisemitizmo banga 
Lietuvoje ir reikalauti teisingu-

„DER SPIEGEL“ ŽURNALAS APIE HOLOKAUSTE 
DALYVAVUSIUS LIETUVIUS

V iln iu s , g e g u ž ė s  21d . 
(LRT). Seimo narys Arvydas 
Anušauskas sako, kad Vokie
tijo s  v o k ieč ių  žurnale  D er  
Spiegel straipsnis, kuriam e, 
teigiam a, kad dalį atsakom y
bės už žydų holokaustą turi 
prisiim ti k iti europiečiai, ir 
kuriam e žudynės „L ietūkio“ 
garaže aprašom os kaip „Lie
tuvos nacionalinės apeigos“, 
yra neprofesionali.

"Vėl m osuojam a ta  pačia 
sena versija, kurią  aš jau  esu 
ištyręs daugiau kaip prieš dve
jus m etus. A išku, turiu  pasa
kyti, kad knyga yra lietuviš
ka, bet j i  buvo pristatyta kitų 
šalių istorikam s. Kas nori su
žinoti, tas sužino", - sakė is
toriko išsilavinim ą ir p rakti
kos tu rin tis  p arlam en taras , 
šiuo m etu vadovaujantis Sei
mo nacionalin io  ir gynybos 
kom ite tu i. Jo te ig im u , D er  
Spiegel straipsnis rem iasi se
na  ir  n e tik s lia  in fo rm acija . 
Straipsnyje teigiam a, kad vo 
kiečiai yra atsakingi už 6 m i
lijonų žydų pram oninio m as
to žudynes, bet kitų Europos 
šalių vaidm uo vykdant H o
lokaustą  lig šiol esą stebi- 
nanciai mažai nušviestas .

Vokietijos šiuolaikinės is
torijos instituto eksperto D ie
te r Pohl vertinim u, daugiau 
kaip 200 tūkst. ne vokiečių ir 
ne austrų "rengė, vykdė ir p ri
sidėjo prie žudymo". Dažnai 
j ie  b u v o  n e t la b ia u  š a l ta 
kraujiški už H itlerio sm ogi
kus, pažym i D er Spiegel.

Toliau pateik iam as tokio 
žiaurum o, parodyto vokiečių 
kario akivaizdoje Kaune, pa
vyzdys. Pasak D er Spiegel, 
Vokietijos arm ijos šiaurinės

mo karo nusikaltėliams, bet ir 
grąžinti „pavogtą turtą“ Lietu
vos žydams, gyvenantiems Izra
elyje, ar jų  palikuonims.

Tinklalapyje išvardytas ne 
vienas šimtas žm onių, kurie 
tiesiai vadinami „lietuviais žy
dų žudikais“ . Sąrašai sudaryti 
pagal atskirus Lietuvos mies-

grupuotės pulkininkas 1941 
m etų birželio 27 dieną ėjo pro 
degalinę, kurią  buvo apsupu
si m inia žmonių. Girdėti šūks
niai "bravo", plojim ai, m oti
nos iškėlusios savo vaikus, 
kad jie  geriau m atytų. K ari
ninkas priėjo arčiau ir paskui 
užrašė k ą  m atęs. "Betonuota
me kiem e šviesiaplaukis vy 
ras, maždaug 25-erių amžiaus, 
vidutinio ūgio, ilsėjosi pasirė
męs į m edinį baslį, rankos sto
rumo, siekiantį vyro krūtinę. 
P rie  jo  k o jų  g u lė jo  15, 20 
žm onių, m irusių ar m irštan
čių. Iš žarnos bėgantis vanduo 
plovė k rau ją į kanalizaciją".

Karys toliau rašė: "Vos už 
kelių žingsnių už šio vyro sto
vėjo  apie 20 vyrų , kuriuos 
saugojo keli ginkluoti civiliai 
- tyliai ir nuolankiai laukian
tys baisios egzekucijos. Trum
pu m ostu pakviestas vienas jų  
tyliai žengė žingsnį ir (...) bu 
vo nudobtas m ediniu basliu, 
ir k iekvieną sm ūgį džiaugs
mingais šūksniais palydėdavo 
žiūrovai".

Šią žudym o orgiją susirin
kusieji pavertė Lietuvos na
cionalinėmis apeigomis, rašo
m a grupės D er Spiegel ben
dradarbių parengtam e straips
nyj e .

A not vokiečių  kario , kai 
visi jau  gulėjo negyvi ant že
m ės, šv iesiaplaukis žudikas 
užsilipo ant lavonų krūvos ir 
ėmė groti akordeonu. Ž iūro
vai sugiedojo Lietuvos himną, 
tartum  ši žudym o orgija būtų 
nacionalinė cerem onija. P a
sak A .A nušausko, ištraukda
m i netikslias senas versijas 
vok iečių  žurnalista i n ea tsa
kingai žiūri į holokaustą.

Genocido aukų muziejus

tus ir rajonus, greta pavardžių 
nurodytos vietovės, kur vykdy
tose žudynėse esą dalyvavo šie 
asmenys.

Be to, tinklalapyje publi
kuojam a keletas nuotraukų, 
kuriose esą užfiksuoti žydų žu
dynėse dalyvavę ar prie jų  pri
sidėję asmenys.

Jo teigim u, jis  jau  yra iš
aiškinęs, kad liudijęs vokie- 
cių karys buvo karo žvalgy
bos atstovas, žudynių diena 
Kaune jam  buvo pirm oji L ie
tuvoje ir lietuviškai jis nem o
kėjęs, todėl bent himno atskir
ti jis  tikrai negalėjo. A .A nu
šausko tvirtinimu, yra kitų liu
dijim ų, sakančių, kad tuo m e
tu buvo dainuojam a rusiškos 
"čestuškės".

Iš K ybartų kilęs žudynių 
vykdytojas iš tiesų  buvo lie
tu v is , tač iau , A .A nušausko  
teigim u, jis  buvo užverbuotas 
Gestapo (slaptosios nacistinės 
Vokietijos policijos) agentas. 
Pats žudynių vykdytojas esą 
yra liudijęs, kaip buvo įkalin
tas per pirm ąją sovietų oku
paciją  ir kaip vykdė nusikal
tim ą L ietuvą okupuojant vo 
kiečiams, tačiau nebuvo žudy
nių  organizatorius, o tik vyk
dytojas.

Parlamentaro teigimu, kal
bant apie holokaustą ir apie 
a tsa k o m y b ę , r e ik ia  b ū ti 
tik sliem s .

A .A nušauskas dar anks
čiau žiniasklaidai yra kom en
tavęs savo, kaip istoriko, ty 
rim ą dėl žudynių "Lietūkio" 
garaže . Pasak jo , po pogromo 
žudynių vykdytojas tapo vo 
kiečių saugum o tarnybos vir
šininko Lietuvoje pavaduoto
ju  lie tuv išk iem s reikalam s. 
Tai esą buvo žm ogus, idealiai 
kalbėjęs lietuviškai, ir jo  ap
skritai nuo lietuvio niekas ne
būtų atskyręs. Jis buvo gim ęs 
ir užaugęs Lietuvoje, nors jo  
šaknys buvo vokiškos . Save 
jis  esą susiejo jau  su didžiąja 
Vokietija ir ja i ištikim ai tar
navo.
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SUVARŽYMAI LITUANISTIKOS KATEDROJE
GIEDRIUS SUBAČIUS

PLB Lituanistikos katedros profesorius Illinois 
Vis daug iau  b a lsų  p asi- šų - nežinau. Sunku suskai-

g irsta apie PLB Lituanistikos 
katedros m agistro  ir daktaro 
p ro g ram ų  lik im ą  Ilin o jau s  
universitete (U niversity o f  Il
lino is  at C hicago). Z igm as 
V iskanta iš Los A ngeles iš 
kėlė įvairių  klausim ų. A čiū 
jam . Taip pat ačiū naujai įs i
kūrusiai Ilinojaus un iversite
to  Č ikagoje (U IC) L ietuvių  
studentų asociacijai, kuri p a 
reiškė savo tv ir tą  žodį apie 
padėtį un iversitete -jie nori 
studijuoti lituanistinius daly 
k u s , b e t  g a lim y b ė s  j ie m s  
siaurinam os.

Iš tiesų , PLB L ituan isti
kos katedros Ilinojaus univer
sitetas tarsi neketina uždary
ti visai. D abar jis  panaikino 
dalį p rogram ų - bū ten t m a
gistro  ir daktaro. B ent šiuo 
m etu bakalauro lygio kursus 
universitetas y ra linkęs iš la i
kyti. Tačiau faktas y ra toks, 
kad UIC lituanistika paže
m inta iš aukščiausio lygio  
studijų (daktaro program os) 
ik i ž e m ia u s io  (b a k a la u ro  
kursų). O tik  daktaro stud i
jas  turinti lituanistika gali bū 
ti v isavertė tarp  k itų  m okslų. 
P aprasta i sakant, litu an is ti
kos m okslo kalvė A m erikoje 
-PLB L ituan istikos kated ra  
UIC - iš žirgyno darom a p e 
lių  urveliu.

Nors jau  2007-aisiais p ri
ėmimas į lituanistikos m agist
ro ir daktaro programas buvo 
sustabdytas, bet tada dekanas 
D w igh t M cB ride tek a lb ė jo  
apie laikiną pristabdymą, esą 
kol bus surastas naujas Slavų 
ir baltų departamento (kuria
me yra ir m ūsų katedra) vado
vas. Tačiau departamentui va
dovas nesurastas iki šiol, o 
2008 m etų vasarą dekanas jau  
gerokai griežčiau pareiškė, kad 
lituanistinių magistro ir dakta
ro program ų atidaryti iš viso 
neketinąs. Po to PLB Fondo at
stovai du kartus buvo susitikę 
su dekanu ir jo  pavaduotojais 
aptarti katedros padėties UIC, 
tačiau universiteto pusė ir po 
tų  pokalbių neketina tęsti už
darytųjų programų.

PLB Lituanistikos kated
ra pradėjo veikti 1984 metais, 
tad šiemet jai sukanka 25-eri 
- ketvirtis amžiaus. Pasaulio 
lietuviai pasirašė 600,000 do
lerių dovanos aktą dar 1981 
m etų  rudenį, o 1984-aisiais 
jau  buvo surinkta pusė sumos. 
Pernai sum a jau  buvo išaugu
si m aždaug iki 1 mln. ir 600 
tūkst. dolerių, nors dėl krizės, 
universiteto atstovų žodžiais, 
sum a fonde y ra  sum ažėjusi 
gal iki 1 mln. 200 tūkst. dole
rių. Katedros reikm ėms nau
dojam a dalis priaugančių pro
centų. K iek pats universitetas 
katedrai skyrė ar neskyrė lė-

čiuoti. Į patį katedros fondą 
UIC neįdėjo nieko, bet išlai
kė du lituanistus profesorius: 
iš p rad ž ių  k a ted ro s  v ed ė ją  
prof. B ronių Vaškelį ir prof. 
V io le tą  K e le r tie n ę , o nuo  
1993-1994 metų, kai prof. K e
lertienė tapo katedros vedėja 
- j ą  ir mane. Bet studentai taip 
pat m okėjo universitetui m o
kestį už lankom us lituanisti
nius kursus; pavyzdžiui, dau
giausia studentų sutraukiantį 
L ietuvių kultūros kursą k iek
vienais m okslo m etais išklau
so 120 studentų (per visą ka
tedros gyvavimo laiką susi
darytų gal per tūkstantį stu
dentų, išlaik iusių  L ietuvių  
kultūros egzam inus). Bet de
kanatas neatrodo norintis kal
bėtis apie visas šias lėšas. U ni
versitetui atrodo, kad pakanka 
pasakyti, jog  dviejų profesorių 
ir magistro bei daktaro progra
m ų jis  išlaikyti negalįs.

L ietuvos R espublikos v y 
riausybės param a buvo žen
k li tu o , k ad  j i  sk y rė  lė šų  
dviem  lietuv ių  kalbos dėsty 
tojam s, atvykusiem s dėstyti į 
UIC: lektoriui G iedriui Ž ido- 
niui 2006-2007 m okslo m e
tais ir prof. V ioletai K alėdai- 
tei 2007-2008 m.

Per 25 metus katedroje stu
dijavo daug magistro ir kiek 
m ažiau daktaro laipsnio sie
kiančių studentų. Štai PLB Li
tuanistikos katedros magistrai 
ir doktorantai: Vita Storey, Al
m a Jakimavičiūtė, Julius Kele
ras, Jolanta Macevičiūtė, Kari- 
lė Vaitkutė, Danas Lapkus, Da
lia Kučėnas, Jūra Avižienis, Ra
sa Kalinauskaitė, Eglė Ivinskie
nė, Aušra Veličkaitė, Neringa 
K lum bytė, R ūta B irštonaitė, 
Žydrūnas Drungilas, Kristina 
Sakalavičiūtė, Dalia Cidzikai- 
tė, Elizabeth Novickas, Audra 
Savickaitė, Vladas Krivickas, 
Daiva Litvinskaitė, Aurelija Ta
mošiūnaitė.

Daktaro program ą baigė ir 
lituanistikos disertacijas iš lie
tuvių literatūros apgynė trys 
doktorantai: D alia K učėnas, 
Danas Lapkus, Dalia Cidzikai- 
tė. Visi trys pagal savo diserta
cijas parengė ir išleido po kny
gą bei susilaukė gerų įvertini
mų. Šiuo metu prie savo diser
tacijų tebedirba Daiva Litvins- 
kaitė ir Aurelija Tamošiūnaitė.

K a ted ro je  lan k ės i daug  
m okslininkų iš Lietuvos ir k i
tų  Europos kraštų. Su Fulb
right stipendija buvo atvykę 
prof. Albertas Zalatorius, prof. 
Egidijus Aleksandravičius, Si-

universitete Čikagoje 
gitas D aukša. L ituanistikos 
kursus katedroje dėstė kvies
tiniai profesoriai iš Lietuvos: 
Albertas Zalatorius, Egidijus 
Aleksandravičius, Vladas Si- 
rutavičius, Rūta M arcinkevi
čienė, Dalia Čiočytė.

Taip p a t su PLB fondo, 
L ietuvių  Fondo, Švedijos ir 
L ietuvos vyriausybių, Soros 
fondo stipendijom is buvo at
važiavę daug kitų m okslinin
kų: A rtūras Tereškinas, G ied
rius Viliūnas, R im a Pociūtė, 
Rūta Melinskaitė, Regimantas 
Tamošaitis, D alia Satkausky- 
tė, L oreta M ačianskaitė, In 
grida M atusevičiūtė, Ramunė 
M arcinkevičiūtė, Rūta Sken- 
delienė, N om eda Šatkauskie
nė, Jurgita Staniškytė, K aro
lis Klim ka, D alia Kuizinienė, 
R eda Pabarčienė, Saulė Bu- 
zaitė, Jurgita Baltrušaitytė, L i
nas Saldukas, V italija  S tra
vinskienė, R im as Ž ilinskas, 
R am ūnas K o rsak as, D a iv a  
Dapkutė, Alm antas Samalavi- 
čius, Pietro U. Dini, Viktorija 
Heiskanen.

Ačiū visiem s, kuriem s rū
pi PLB Lituanistikos katedros 
ateitis ir tai viešai pasakote. 
Kviesčiau ir daugiau pasisa
kyti apie katedrą - kokią įsi
vaizduotum ėte jo s  ateitį, ko 
kios taktikos ir strategijos ga
lim a būtų laikytis, kad UIC li
tu a n is tik ą  iš la ik y tu m e kuo 
stipresnę? Sutartyje su univer
sitetu įrašyti svarbūs žodžiai:
PLB Lituanistikos katedra  
įsteigta amžinai (in perpetui
ty). Jos tikslas sutartyje taip 
pat užtvirtintas aiškiai: studi
juo ti lietuvių kalbą, literatūrą 
ir civilizaciją.

K a ip  t ik s l ia i  p a s te b ė jo  
Lietuvių studentų asociacijos 
UIC nariai - pasaulinio lygio 
klasės universitetas (bent taip 
save rek lam uojantis) galėtų  
ne m ažinti, o plėsti studijas, 
k u rs ian č ia s  jam  p asau lin io  
universiteto  šlovę. Svarstau 
sau, gal ir laiškai tiesiai pa
čiam  dekanui D w ight M cB ri
de į universitetą su pageida
v im u atidary ti lituan istines 
magistro ir daktaro programas 
galėtų būti paveikūs? Gal uni
versitetas im tų jaustis labiau 
atsakingas laikytis dovanoto
jų  intencijos? B ent jau  prieš 
gerą šim tą metų, kai buvo sun
ku patikėti, kad Rusijos val
džia leis lietuviam s lietuviš
k ą  m okyklą ir lotynišką abė
cėlę, žm onės vis tiek m asiš
kai siuntė valdžiai prašym us 
- m okyklas ir rašmenis dabar 
turim e...

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427 . Tel. (7 1 8 ) 776-1687 . 
Fax: (7 1 8 ) 479 -8 9 2 3 . E-mail: am berw ings@ m ac.com

Illinois universitetas Čikagoje.

DOVANA LITUANISTIKOS CENTRAMS -  
LIETUVIŠKA PROGRAMINĖ ĮRANGA

B en d ro v ė  „T ilde IT “ ir 
Lietuvos užsienio reikalų m i
nisterija pradeda pagalbos ak
ciją  užsienio universitetuose 
įs ik ū ru s ie m s  l i tu a n is tik o s  
centram s -  jiem s dovanojam i 
naujos program inės įrangos 
„Tildės Biuras 2009“ paketai.

Program inės įrangos „Til
dės Biuras 2009“ paketai jau  
įteikti dviem  -  Rygos ir H el
sinkio universitetų -  lituanis
tikos centram s. L ietuviškas 
„Tildės Biuras 2009“ išsiųs
tas ir dar į keturis lietuvių kal
bos mokymo centrus: Čikagos 
Ilinojaus, Budapešto, Prahos 
Karolio ir M askvos M .Lomo- 
nosovo. Šiuos paketus litua
n is tik o s  cen tram s p erd u o s 
Lietuvos diplom atinės atsto
vybės.

„Puoselėti ir skatinti m ū
sų kalbos ir kultūros sklaidą 
globalizacijos am žiuje ypač 
svarbu . T ik iu , kad  „T ildės 
Biuras 2009“ bus ne tik puiki 
pagalbinė darbo priem onė lie
tuvių kalbos besim okantiem s 
užsieniečiam s, bet ir paskata 
giliau pažintį m ūsų šalį ir čia 
apsilankyti“, -  sakė m inistras 
Vygaudas Ušackas sveikinda
m as šią  iniciatyvą.

M inistras išreiškė viltį, kad 
privačių verslo bendrovių ir 
valstybės institucijų bendra
darbiavim as, siekiant padėti 
užsienio lietuviams bei lietu
vybe besidomintiems užsienie

PRENUMERUOKITE D IR V Ą

čiams, taps gražia tradicija.
P lanuojam a ir toliau tęsti 

šią akciją ir aprūpinti lietuviš
ku „Tildės Biuru 2009“ visus 
užsienio universitetuose įs i
kūrusius lituanistikos centrus.

„T ilde  IT “ d irek to ria u s  
Vaclovo Pranskūno teigim u, 
naująją program inės įrangos 
„Tildės B iuras 2009“ versiją 
išbandę įvairių sričių švietimo 
specialistai pastebėjo, kad ši 
p riem onė y ra  itin  naud inga 
lie tuv ių  kalbos besim o k an 
tiem s žmonėms.

Naujoje programinės įran
gos „Tildės Biuras 2009“ ver
sijoje vartotojams pateikiam a 
visiškai atnaujinta žodyno var
totojo sąsaja, nauji kalbų ir ter
m inų žodynai, atnaujinti rašy
bos ir gramatikos tikrintuvai, 
automatizuotas vertimų įrankis 
„Vertimo Vedlys“, atnaujinti 
dokum entų ruošiniai ir kitos 
priemonės. Daugiau inform a
cijos apie „Tildės Biuro 2009“ 
programinę įrangą galim a ras
ti adresu www.tilde.lt.

Tautinių m ažum ų ir išeivi
jos departamento prie Lietuvos 
Vyriausybės duomenimis, pa
saulyje šiuo metu veikia per 
30 lituanistikos centrų . Apy
tikriais skaičiavimais, lietuvių 
kalbą ir kultūrą įvairiose pako
pose užsienyje šiuo metu stu
dijuoja apie 600 studentų, gau
siausias jų  būrys -  Lenkijoje, 
Čekijoje ir Vokietijoje.

METAMS - 

PUSEI METŲ &1t 
PIRMA KLASE - S7i 
RO PAŠTU I UŽSIENĮ | 

M ETAM S-$130.0

mailto:amberwings@mac.com
http://www.tilde.lt
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C H IC A G O , IL

"CHRYSLER" GRIAUNA 
LIETUVIO VERSLĄ ČIKAGOJE

Kalvio iš L ietuvos sūnus 
Stanley Balzekas Antrojo pa
saulinio karo metu šešis m ėne
sius išgyveno Vokietijos kalė
jim uose. Tačiau panašu, kad 
dar jo  tėvo Čikagoje įkurtam 
"Chrysler-Jeep" prekybos sa
lonui išgyventi nepavyks.

Balzeko šeima verslą JAV 
pradėjo 1919 m., kai jo  bendra
vardis tėvas, išeivis iš Lietuvos, 
atidarė pirmąją automobilių pre
kybos parduotuvę. Pirmaisiais 
metais „Balzekas Motor Sales“ 
įkurtame salone siūlė "Pontiac", 
"Chevrolet" ir "Studebaker" au
tomobilius. Nuo 1933 m. pre
kiaujama tik "Chrysler".

"Po 90 m etų mes tapome 
paprasčiausiu mėsos gabalu", 
- dėsto 85 m. S. Balzekas ja u 
nesnysis. Du jo  sūnus, dukra 
taip pat dirba senelio įkurtame

Stanley Balzekas Jr.
m m balzekasmuseum.org

P A L M  B E A C H , FL

Gegužės 16 d. 11 val. L ie
tuvos Garbės konsulato patal
pose Palm Beach mieste vyko 
"Saulėto kranto" šeštadieninės 
mokyklėlės mokslo m etų už
baigimo šventė. Joje dalyvavo 
5 mokinukai, jų  tėveliai ir dar 
keletas svečių.

M okyklos vadovė Jūratė 
Barkauskaitė-Meister kiekvie
nam tuos metus baigusiam mo-

CHORVEDŽIAI KVIEČIAMI

E3DAINLI
Š V E N T Ė

niRUNTO j m

w w w .  d a ir i  u s v e n ie .o r g

C horvedžia i kv iečiam i į 
IX -tosios D ainų šventės To
ronte paruošiam ąjį seminarą. 
Seminaras vyks Dainavos sto
vyklavietėje rugpjūčio 20-23 
d.d. savaitgalį. Seminaras ren
giam as IX D ainų šventės m u
zikos vadovės - D alia Viskon- 
tienės globoje. Seminaro va
dovė R ita K lioriene, “Exulta- 
te ” choro vedeėja iš Clevelan-

salone. "Chrysler" verslininką 
laišku informavo, kad šis jau  
nebėra kompanijos autom obi
lių platintojas.

N uo R ytinėje pakrantėje 
esančios Virdžinijos iki K ali
fo rn ijo s  JAV V ak aru o se  
"Chrysler" nutraukia 789 su
darytas sutartis su autom obi
lių platintojais. Tai yra ketvir
tadalis šių sutarčių pagrindų 
Valstijose veikiančių "Chrys
ler", "Dodge" ir "Jeep" par
duotuvių.

Dabartinis sąrašas bendro
vių, kurios išbraukiam os iš 
"Chrysler" pardavėjų, gali bū
ti negalutinis. D augum ą auto
m obilių m ilžinės akcijų besi
ruošianti perim ti italų "Fiat" 
tu rės lem iam ą įtak ą  sp ren 
džiant, kurie prekybos taškai 
išliks, o kurie ne. Čikagoje, ku
rioje yra didelė lietuvių ben
druomenė, automobiliais pre
kiaujantis Balzekas teigia, kad 
salono veiklą tęs kol bus par
duotos visos 125 naujos san
dėlyje esančios mašinos ir nau
dotos transporto priemonės.

Verslininkas tikina dar neži
nantis, ko imtis ateityje, tačiau 
dėl vieno dalyko Balzekas yra 
tikras - naujų verslo santykių su 
"Chrysler" daugiau nesiims.

"Jiems nerūpi. Aš pasakiau 
jiem s, kodėl jūs nedirbate su 
smulkiais prekeiviais, paklau
sykite ir atvykite čia. K albėki
tės su žmonėmis. Nesėdėkite 
savo aukštuose bokštuose", - 
dėsto Balzekas.

kinukui įteikė mokslo metų už
baigimo proga mokyklos vado
vybės pavadintą "sertifikatą", 
lietuviškai reiškiantį m okslo 
m etų baigimo pažymėjimą.

Po jaunim o pasirodymo, ir 
dovanėlių įteikimo , dr. Andrea 
Zotovaitė paskelbė apie asm e
nis, kurie jos mamos dail. Rim- 
gailės Zotovienės pastangų dė
ka, paaukojo po šimtinę L ie
tuvos tūkstantmečio proga ir 
taip parėmė vietos mokyklėlę.

do, OH. Kviečiam i dalyvauti 
visi Siaurės A m erikos chorų/ 
dainos v ienetų  chorvedžiai/ 
v ien e tų  a tstovai. S em inare 
bus pristatytas šventės reper
tuaras, p radėti pasiruošim o 
darbai. D alyvaus ir svečias 
kuris dalinsis savo 30 m etų 
patirtim i - tai Frank Bianchi, 
C leveland  O rchestra  Y outh 
C horus direktorius. B ianchi 
dėsto chorų dirigavim ą B ald
win-W allace Conservatory o f  
M usic, Berea, Ohio, JAV. Dėl 
tolim esnės inform acijos ir re
gistracijos kreiptis į IX D ai
nų šventės Toronte 2010 tin 
klapį:

w w w .dainusvente.org.
Gabija Petrauskienė

Kiekvienų metų gegužės mėnesio paskutinį pirmadienį JAV gyventojai pagerbia savo mirusiuosius 
aplankydami jų  kapus ir pasimelsdami už jų  sielas. Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse Čikagoje gegu
žės 25 d. įvyko pamaldos, kuriose dalyvavo keli šimtai žmonių. Lietuviai šauliai, kaip ir visada, su 
vėliavomis prisidėjo prie iškilmingo mirusiųjų prisiminimo. J. Kulio nuotr.

Numalšinti liūdnų naujienų 
sukelto kartėlio verslininkas, 
kuris savo namuose yra įkūręs 
lietuvių kultūros muziejų, nu
sivedė 22 savo darbuotojus 
pietų.

Balzeko muziejuje šiemet 
lankėsi dabartinis sostinės m e
ras Vilius Navickas. Kovą už
sienio reikalų ministras Vygau- 
das Ušackas JAV lietuviui įtei
kė Tūkstantm ečio žvaigždę. 
Nuo 2000 m. verslininkas yra 
Lietuvos garbės konsulas Palm 
Beach, FL. Siemet jis sveikino 
Miami pasiekusią lietuvių Tūks
tantm ečio odisėja vadinamos 
jachtos "Ambersail" įgulą.

P O M P A N O  B E A C H , FL

Floridos A uksinio kranto 
apylinkės, esančios Pompano 
Beach miesto ribose, ateitis yra 
liūdnoka. Taip skelbia spaudo
je  tos apylinkės valdybos iždi
ninkas Vincas Skupeika, nuro
dydamas ir priežastis dėl esa
mos padėties.

Si apylinkė, įsteigta 1975 m. 
vasario 23 d., buvo nepaprastai 
veikli ir dosni, nors narių skai
čiumi nebuvo didelė. Neskaitant 
apylinkės ankstesniųjų aukų, 
1990 m. Lietuvių fondui Kovo 
11-ąjai prisiminti ji paaukojo 
1,050 dol., Lietuvos akcijai - 
1,036 dol., 1992 m. Lietuvos 
ambasados Vašingtone remon
tui - 2,575 dol., 1995 m. Lietu
vių Bendruomenės Krašto val
dybai - 1,050 dol., 1996 m. Tė
vynės sąjungai Seimo rinkimuo
se paremti - 2,685 dol. ir t.t.

Laikui bėgant, apylinkės 
veikla pradėjo silpnėti. Veiklie
ji apylinkės nariai vienas po ki
to pradėjo iškeliauti į amžiny
bę. Nebeliko žmonių net į val
dybos narius išrinkti.

Nuo 2000 m. iki 2005 m. 
sausio 9 d. apylinkės veikla tie
siog merdėjo ir tada, susirinkęs 
nedidelis būrelis tėvynę mylin
čių lietuvių, nusprendė atgai-

N E W  Y O R K , NY

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO IŠLEISTUVĖS
Gegužės 10 d.,sekmadienį 

Religinė Salpa ir LB suruošė 
vysk. Baltakiui išleistuves A t
sim ainym o parapijoje, M as- 
peth, kurios prasidėjo su iškil
mingomis Sv. M išiomis 12:30 
v.p.p. Sv. M išių apeigose da
lyvavo devyni kunigai, tarpe jų  
koncelebravo šv. Mišias Bro- 
oklyno vyskupas Nicholas Di 
Marzio.

Vysk. Baltakis, kuklus ir 
ramus kaip ir visuom et, būda
m as po akies operacijos pa
skaitė gražų pam okslą, dėko-

vinti veiklą ir išrinko penkių as
m enų valdybą. Tų pačių metų 
kovo 5 d. jie pajėgė suruošti Va
sario 16-tosios ir Kovo 11-to- 
sios m inėjim ą, negavę jokio 
pelno. Tačiau LB krašto valdy
bai paremti buvo surinkta 745 
dol. aukų. Panašiais buvo ir su 
renginiais per ateinančius dve
jus metus.

Vis mažėjant dalyvių skai
čiui, 2008 m. kovo 9 d. minėji
me dalyvavo tik 35 lietuviai, o 
šių metų vasario 22 d. minėji
me, neskaičiuojant programos 
atlikėjų - iš Palm Beach apylin
kės atvykusio moterų ansamblio 
ir paskaitininko - LB Floridos 
apygardos pirmininko Kęstučio 
Miklo, vietinių tesusirinko tik 
apie 20. Tuo tarpu lietuvių šioje 
apylinkėje yra tikrai daug, jų  tar
pe nemažai ir trečiabangių, gi
musių ir suaugusių pavergtoje 
Lietuvoje, prieš dešimtį ar pen
kiolika metų atvykusių į Flori
dą. Sunku juos būtų ir kaltinti, 
nes jie susirūpinę kasdieniniais 
pragyvenim o re ikalais, m a- 
tyt,nebeturi laiko ateiti į Lietu
vos tautinius renginius, o gal 
kiek trūksta ir noro, kadangi nė 
vienas jų  nepasirodė šių metų 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime, nors ir buvo kviečiami.

damas šiai parapijai ir ypatin
gai klebonui Paul W ood už jo  
draugiškum ą ir visiem s lietu
viams, kurie atsilankė j į  išleis
ti. Sv.M išių m etu dalyvavo 
daug publikos ir jom s pasibai
gus ėjo į salę, kur taip pat da
lyvavo daug vysk. Baltakio 
g e rb ė jų , g a rb in g ų  sv eč ių , 
draugų, pažįstam ų atvykusių 
net iš N ew  Jersey. Tarp gar
bės svečių buvo dvasiškiai - 
prel. Albertas Kontautas, prel. 
Edm undas Putrimas, prel. A l
gim antas Bartkus, buvęs A t
sim ainym o p a rap ijo s  k leb . 
kun.Ted Rooney, dabartin is 
kleb. kun. Paul W ood, kun. 
Vytautas Volertas, kun. Josep- 
hy  P alackal; iš pasau lieč ių  
garbės svečių dalyvavo am ba
sadorius prie Jungtinių Tautų

(Nukelta į 11 psl.)

O šių metų minėjimas pra
ėjo puikiai. Dainininkės iš Palm 
Beach, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, gražiomis lietuviško
mis dainomis žavėjo visus, su 
nuotaika atvažiavo savo lėšomis 
ir už programos atlikimą neįpa
reigojo apylinkės finansiškai. Ir 
vis dėlto minėjimas buvo nuos
tolingas.

Todėl, dabar apylinkės val
dybai kyla didelis klausimas: ką 
daryti toliau? Kol kas šiai apy
linkei priklauso tik 14 lietuvių 
susimokėjusių LB solidarumo 
mokestį, įskaitant ir 5 valdybos 
narius. Visapusiškai vertinant, 
matyti, kad tolimesnė veikla, kai 
taip trūksta žmonių, - tiesiog ne
įmanoma. Būtų labai gaila ir 
skaudu, je i JAV LB Floridos 
Auksinio kranto apylinkė, prieš 
34 metus pakrikštyta gražiu var
du ir tiek daug per tuos metus 
pasitarnavusi mūsų tėvynei Lie
tuvai, būtų priversta užmigti am
žinu m iegu...

mmbalzekasmuseum.org
usvenie.org
http://www.dainusvente.org
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuva ir Jungtinės Am erikos Valstijos žada keistis in 

form acija ieškant pavojingų nusikaltėlių, tiriant nusikaltim us 
panaudoti D N R  profilius, kurie yra labai veiksm inga priem o
nė identifikuoti asm enis, padariusius nusikaltim us, arba tuos 
nusikaltim us sujungti pagal biologinius pėdsakus, rastus įvy
kio vietose. Taip pat num atyta keistis pirštų  atspaudais, ras
tais įvykio vietose. Tai num atyta šalių susitarim e dėl glaudes
nio bendradarbiavim o nusikaltim ų prevencijos ir kovos su jais 
srityje, kurį ketvirtadienį 83 balsais ratifikavo Seimas. Šiuo 
įstatym u ratifikuotas praėjusių m etų spalio pabaigoje V ilniu
je  pasirašytas Lietuvos ir JAV vyriausybių susitarimas dėl glau
desnio bendradarbiavim o nusikaltim ų srityje ir kovos su jais 
srityje. Šiuo susitarim u išplėtojus teisinius bendradarbiavim o 
pagrindus, bus sustiprintas viešasis saugum as abiejose vals
tybėse.

Išrinktąją Lietuvos prezidentę D alią Grybauskaitę su per
gale rinkim uose pasveikino Rusijos prezidentas Dmitrij M ed
vedev, Ukrainos prezidentas V iktor Juščenka ir prem jerė Juli
ja  Tymošenko. Laiške Rusijos vadovas linki D. G rybauskaitei 
sėkm ės darbe ir v isa ko geriausio. "Tikiuosi, kad Jūsų veikla 
šiame poste pasitarnaus Rusijos ir Lietuvos santykių plėtrai 
geros kaimynystės ir tarpusavio supratimo dvasioje, abiejų m ū
sų šalių tautų  labui, taip pat - tolesniam  saugumo ir pastovumo 
stiprinim ui Europoje ir pasaulyje", - rašo D. Medvedev.

Ukrainos prezidentas V. Jušcenka atsiųstam e sveikinimo 
laiške išrinktajai prezidentei D. Grybauskaitei rašo esąs tik 
ras, jog  strateginė Ukrainos ir Lietuvos partnerystė ateityje 
dar stiprės. Ukrainos vadovas reiškia viltį, jog  "... nuoseklus 
ir konstruktyvus Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavim as p a
dės mums greičiau pasiekti strateginių Ukrainos užsienio po 
litikos tikslų  - integracijos į Europos Sąjungą ir NATO." A t
skirą laišką atsiuntusi Ukrainos m inistrė pirm ininkė Julija Ty- 
m ošenko teigia, jog  D. Grybauskaitės pergalė yra įtikinam as 
įrodym as, kad m oteris politikė, savo šalies patriotė ir aukš
čiausio rango profesionalė gali tapti neabejotina tautos vadovė. 
"Neabejoju, kad L ietuva ne tik  įveiks pasaulinės ekonom ikos 
krizės padarinius, bet ir pakils į naujas aukštum as. Viliuosi, 
turėsim e galim ybių kartu aptarti ne tik  Ukrainos ir Lietuvos 
santykius, bet ir m oterų vaidm enį tarptautinėje politikoje", - 
rašo J. Tymošenko laiške. Pasak D. Grybauskaitės rinkim ų 
štabo, pastarosiom is dienom is išrinktąją prezidentę D. G ry
bauskaitę pasiekė ir K azachstano, U zbekistano bei M oldovos 
vadovų sveikinimai.

Prezidentas Valdas Adamkus savo ir Lietuvos žmonių var
du pasveikino Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentą 
H orst K oehler , laim ėjusį prezidento rinkim us. Sveikinimo 
laiške Lietuvos vadovas pabrėžė, jog  Vokietijos parlam ento 
suteiktas dar vienas pasitikėjim o m andatas - tai neabejotinas 
perrinktojo Vokietijos vadovo pirm osios kadencijos nuveiktų 
darbų ir atsakom ybės bei atsidavim o atliekant patikėtas pa
reigas įvertinim as. Vokietijos prezidentą penkerių m etų k a
dencijai renka specialiai šaukiam as Federalinis susirinkimas 
iš 1 tūkst. 224 delegatų: 612 Bundestago narių  bei 612 rinki
kų, atstovaujančių šešiolikai federalinių žemių. Vokietijos pre
zidentas realios valdžios neturi. Jis atstovauja šaliai užsieny
je , tačiau realiai šalį valdo vyriausybė. Prezidentas taip pat 
šalies vardu pasirašo sutartis su užsienio valstybėm is bei ak 
redituoja ir priim a ambasadorius.

Europos Parlamento rinkimai vyks birželio 7 d. ambasadoje Tbili
syje balsuoja Lietuvos ambasadorius Gruzijoje Mečys Laurinkus.

LR URM nuotr.

Premjero Andriaus Kubiliaus ir JAV ambasadoriaus John Albert Cloud susitikime aptartos šalies poli
tinės ir ekonominės aktualijos. JAV ambasadorius Lietuvoje įžvelgia Vyriausybės ir išrinktosios šalies 
vadovės prezidentės Dalios Grybauskaitės stipresnio bendradarbiavimo galimybę, ko, deja, jis sako 
pasigedęs per trejus savo darbo Lietuvoje metus. Tai JAV ambasadorius sakė per susitikimą su Minist
ru pirmininku Andriumi Kubiliumi komentuodamas neseniai įvykusius Lietuvos prezidento rinkimus. 
Premjeras ir JAV ambasadorius susitikimo metu aptarė Lietuvos politikos aktualijas bei ekonominę 
šalies situaciją. Paklaustas apie ekonominę situaciją Lietuvoje, premjeras A. Kubilius teigė matąs tam 
tikrų gerėjimo ženklų, ir patikino, jog Vyriausybė deda visas pastangas verslo skatinimui bei finansinio 
ir socialinio pastovumo išlaikymui, sakoma Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime. Draugiško po
kalbio metu premjeras A. Kubilius paneigė JAV ambasadoriaus teiginį, esą pastaruoju metu pastebi
mas neigiamas Lietuvos visuomenės požiūris į naujosios Amerikos administracijos ketinimus "per
krauti" santykius su Rusija. Susitikimo metu buvo apsikeista nuomonėmis apie galimus partinės siste
mos Lietuvoje pokyčius po Europos Parlamento rinkimų. Ambasadorius John Albert Cloud, padėkojęs 
premjerui už Vyriausybės pastangas sprendžiant senųjų Šnipiškių kapinių klausimą, teiravosi apie įsta
tymo dėl kompensacijos už žydų religinių bendruomenių turtą tolesnę eigą. www.lrv.lt

LIETUVOS PROBLEMAS GALIME IŠSPRĘSTI
V iln iu s , g eg u ž ės  21 d. 

(ELTA). N aujosios Europos 
Sąjungos (ES) valstybės n a
rės turėtų  pasinaudoti ekono
mine krize įvykdyti svarbiau
sias refo rm as, o ne p rašy ti 
tarptautinės pagalbos, įtak in
gam  D idžiosios B ritanijos fi
n ansų  d ien raščiu i "The F i
nancial Times" sakė išrinkto
ji  L ietuvos prezidentė D alia 
G rybauskaitė. "Tai labai geras 
laikas žm onėm s prisita iky ti 
naujų realijų, - sakė D. Gry
bauskaitė. - Dabar yra puiki ga
limybė panaikinti kliūtis ver
slui ir įvykdyti daug struktūri
nių reformų".

Išrinktosios Lietuvos prezi
dentės nuomone, Europos K o
m isija  ir E uropos cen trin is  
bankas jau  suteikė pakanka
mos pagalbos.

D. G rybauskaitė taip  pat 
m ano , kad  n au jo s io m s ES 
valstybėm s narėm s neturėtų 
būti darom os nuolaidos, pa
vyzdžiui, ta ikom i švelnesni 
reikalavimai prisijungiant prie 
euro zonos, nes tai pakenktų 
reform ų įgyvendinimui šiose 
šalyse. "Ne, aš nenoriu m ažes
nių prisijungimo prie euro zo
nos kriterijų, - sakė D. G ry
bauskaitė. - M ūsų politikai jau  
ir taip  labai a tsipalaidavę... 
Kriterijai yra atsakingo elge
sio pagrindas. Nemanau, kad 
kažkas kitas turi mokėti už 
neatsakingą naujųjų valsty
bių narių fiskalinę politiką".

Išrinktoji L ietuvos prezi
dentė dienraščiui The Finan
cial Times sakė ketinanti pasi
naudoti savo patirtimi ir aky-

lai stebėti Lietuvos ekonom i
nę politiką, nors tai ir nėra vie
na iš jos konstitucinių galių bei 
dėl to gali kilti konfliktų su vy
riausybe.

Anot D. Grybauskaitės, Lie
tuva gali išspręsti savo proble
mas nesikreipdama į Tarptau
tinį valiutos fondą (TVF) para
mos. "Jei Lietuva, turėdama 5 
proc. biudžeto deficitą, sugebės 
refinansuoti savo skolas, mums 
nereikės pagalbos, - sakė ji. - 
Jei padėtis užsienio rinkose pa
blogės, ir mes negalėsime refi- 
nansuoti skolų, tuom et reikės 
prašyti TVF pagalbos".

D. G rybauskaitė taip  pat 
mano, kad Lietuva turi išlaiky
ti valiutų valdybos modelį iki 
pat euro įvedimo. Jos nuom o
ne, Lietuvos vyriausybė taip 
pat turėtų nustatyti euro įvedi
mo datą. D. Grybauskaitė m a
no, kad Lietuvai "gana realu"

PASIRAŠYTAS MINISTERIJŲ MEMORANDUMAS
Lietuvos užsienio reikalų 

ministras gegužės 22 dieną su
sitiko su oficialaus vizito atvy
kusio Jungtinių A rabų Em yra
tų  (JAE) užsienio reikalų m i
nistru šeichu Abdullah bin Za- 
yed Al Nahyan.

Tai pirmasis oficialus aukš
to JAE pareigūno, karališko
sios šeim os atstovo, vizitas 
Lietuvoje.

Pokalb io  m etu  m in istra i 
daugiausia dėmesio skyrė eko
nominio bendradarbiavimo ir 
bendradarbiavim o infrastruk
tūros srityje klausimams.

Lietuvos ir JAE užsienio 
re ikalų  m inistra i pažym ėjo,

euro zonos nare tapti 2012
2015 metais. Tam, kad tai pa
vyktų, Lietuvos vyriausybė tu 
ri kontroliuoti biudžeto defici
tą  m ažė jan t b iudžeto  p a ja 
moms, pabrėžė būsimoji L ie
tuvos vadovė. Tuo pat metu ji 
įspėjo dėl būsim ų biudžeto iš
laidų mažinimo, ypač sociali
nės apsaugos srityje, tuo m e
tu, kai auga gyventojų nepasi
tenkinim as. "N erim auju dėl 
galim ų būsim ų riaušių, - sakė 
D. Grybauskaitė. - Prieš atei
tyje mažindami išlaidas turime 
būti labai atsargūs. 5 proc. biu
džeto deficitas nėra pavojingas 
ekonomikai, smunkančiai 10
15 proc.".

A n o t D. G ry b au sk aitės , 
daug  sv arb iau  v y riau sy b e i 
daugiausia dėmesio skirti ilgai 
atidėliotoms struktūrinėms re
form om s siekiant paskatin ti 
ekonomikos atsigavimą.

kad būtina keistis verslo dele
g ac ijo m is  ir su tarė k asm et 
rengti dvišales Užsienio reika
lų m inisterijų konsultacijas.

Reguliarias dvišales Lietu
vos ir JAE užsienio reikalų m i
nisterijų politines konsultaci
jas  įtvirtino susitikim o metu 
pasirašytas Bendradarbiavimo 
memorandumas.

A rtė jan t L ietuvos p irm i
ninkavimui Europos Sąjungo
je , m in istras V .U šackas p a 
kvietė JAE padėti pasirengti 
Lietuvos diplom atam s, kurie 
dirbs su Persijos įlankos ara
bų valstybėm is pirm ininkavi
mo metu. LR URM

http://www.lrv.lt
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ŽEMAITIJA LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO KELYJE KULTŪROS KRONIKA
Žiniųapie Žemaitijos ir v i

sos Lietuvos priešistorinius lai
kus rašytiniuose šaltiniuose yra 
išlikę mažai. Kas tuo metu šio
se teritorijose vyko, kokie žmo
nės gyveno, daugiausia sužino
me iš archeologinių tyrinėjimų. 
Nemažai žinių suteikia ir kal
bininkai, ypač tyrinėjantys van
dens telkinių vardus.

Prieš XVIII— XVI tūkstant
m ečių pr. Kr. iš mūsų gyvena
mųjų teritorijų atsitraukus ledy
nams, oras čia palaipsniui pra
dėjo šilti, tundrą pakeitė m iš
kai, ir, kaip rašo Z igm antas 
Kiaupa „Lietuvos valstybės is
torijoje" (Vilnius: Baltos lan
kos, 2006, p. 15), per kelis tūks
tantm ečius susidarė istorinių 
laikų gamtinės sąlygos, tinka
mos javams, šakniavaisiams, li
nams auginti.

Pirmieji žmonės Lietuvos 
teritorijoje įsikūrė apie XVI 
tūkstantmetį pr. Kr, kai čia au
go tundra. Jie pradėjo kurtis 
upių, įtekančių į Baltiją, piet
ryčiuose - Priegliaus, Nemuno, 
Ventos, L ielupės, Dauguvos 
upynuose. Tai buvo klajokliai 
m edžiotojai ir žvejai. N uolat 
gyventi žm onės čia pradėjo 
apie X  tūkstantmetį pr. Kr. Jie

augino naminius gyvulius, dir
bo žemę. Istorikų tyrimai rodo, 
kad šie žmonės nebuvo dabar
tinėse lietuvių žemėse gyvenu
sių baltų protėviai.

Apie 3000-2500 m. pr. Kr. 
L ietuvos terito rijo je  įsikūrė 
žmonės, priskiriami virvelinės 
keramikos kultūrai. Tuo laiko
tarpiu Europinėje dalyje įsiga
lėjo indoeuropiečių prokalbė, 
indoeuropiečiai pradėjo skaidy
tis į etninius darinius, atsirado 
baltų. N ustatyta, jog  baltiški 
vietovardžiai (daugiausia van
denvardžiai) yra paplitę žemė
se tarp Vyslos žemupio ir Vol
gos bei Dniepro aukštupių, tarp 
Dauguvos ir Pripetės.

Gyvenimas mūsų kraštuose 
p radėjo  g re ita i ke is tis  apie 
1800-1600 m. pr. Kr., čia pasi
rodžius ža lvarin iam s d irb i
niams.

Baltai kūrėsi gyvenvietėse. 
Daugėjant kontaktų su kaimy
nais, jie buvo priversti rūpintis 
savo saugumu - pradėjo statyti 
įtvirtintas gyvenvietes. Jas daž
niausiai įkurdavo ant kalvų (pi
liakalniuose). V-VIII a. padau
gėjo papilių gyvenviečių, ku
rios buvo statomos arčiau dir
bam ų laukų. Piliakalniai tuo

GROŽINES LITERATŪROS 
KONKURSAS

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

Skiriam os trys premijos:

I- oji - 5,000 dol,

II- oji - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -  TŪKSTANTIS METŲ!
M es didžiuojam ės tūkstančio metų  
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paš
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 m ažiau 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.

metu tapo atskirų šeimų pilimis 
arba bendruomenių slėptuvė
mis. Ml a. sandūroje nemažai 
buvo ir toliau nuo pilių įsikū
rusių gyvenviečių (kaimų). Tuo 
laikotarpiu formavosi baltų gi
mininės bendruomenės. Mūsų 
eros p irm ojo tūkstan tm ečio  
pradžioje gyventojus vis daž
niau vienijo ne giminystės, o 
žemės, teritoriniai ryšiai.

Baltų gyvenimas tuo laiku 
buvo gana uždaras, ryšiai su 
kaimynais silpni. Kiek labiau 
plėtota tik prekyba - buvo įsi
vežami metalo dirbiniai, o iš
vežamas gintaras, kailiai.

Spėjama, kad baltai rašyti
niuose šaltiniuose galėjo būti 
pradėti minėti apie 450-uosius 
m etus (H erodotas rašo apie 
šiaurinius skitų kaimynus budi
nus (Boudinoi) irneurus (Neu- 
roi). Manoma, kad neurai bu
vo rytiniai baltai).

Didžiojo tautų kraustym o
si laikotarpiu II-VIII a. dabar
tinėje Lietuvos teritorijoje gy
venę žmonės, anot Z. Kiaupos, 
„buvo tarsi pasaulio pakrašty
je". Antikos laikais jie  skyrėsi 
nuo graikų ar rom ėnų, buvo 
barbarai, v iduram žiais ju o s  
nuo krikščioniškojo pasaulio 
skyrė pagonybė. XII a. baltai 
ir jų  šiauriniai kaim ynai, fi
nougrų gentys (lybiai, estai), 
vieninteliai Europoje liko pa
gonys ir savaime turėjo tapti 
krikšto  m isijų  objektu. Tuo 
pradėjo rūpintis tiek krikščio
nybės sklaidos centrai - popie
žius ir Bizantija, tiek ir naujak- 
rikštai kaimynai. Šie turėjo ir 
kitų  interesų: prisijungti že
mių, gauti duoklių.

Lietuvos vardas pirm ą kar
tą  rašytiniuose šaltiniuose pa
minėtas pasakojant apie 1009 
m. vykusią Brunono misiją, ku
rios tikslas buvo pagoniškame 
baltų krašte platinti krikščiony
bę. XI a. pradžios kronikoje - 
Kvedlinburgo Šv. Servacijaus 
vienuolyno analuose -rašoma: 
„1009 metais Šventasis Bruno
nas, vadinamas Bonifacu, arki
vyskupas ir vienuolis, vienuo
liktais savo tapimo vienuoliu 
metais Rusios ir Lietuvos pa
sienyje pagonių nužudytas su 
18 saviškių kovo 9 dieną, nu
keliavo į dangų."

A ntrą kartą Lietuva rašyti
niuose šaltiniuose pam inėta 
apibūdinant 1040 m. vykusį Ki
jevo Rusios valdovo Jaroslavo 
žygį į Lietuvą.

Pirmieji lietuvių žygiai į Ru
siją rašytiniuose šaltiniuose m i
nimi nuo 1162 metų.

A ntrojo m ūsų eros tū k s
tantm ečio pradžioje, anot Z. 
Kiaupos, „baltų gentys, tarp jų  
ir lietuviai, vis labiau įsitrau
kė į regiono politinius proce
sus. [...] Iki XIII a. lietuvių var
dų rašytiniuose šaltiniuose ne
aptinkame."

Gintautas Čižiūnas

L ietuvos dienraštis "Lietuvos rytas" rašo, jo g  D eividui 
N orvilai, kuris turėjęs dainuoti Č ikagoje operetėje Strausso 
"Šikšnosparnis" su dar trim is solistais iš L ietuvos, JAV p a
reigūnai neišdavė vizų. Spektaklis atšauktas. L ietuvos p ilie 

čiam s nuo praėjusio lapkričio nebereik ia v izų  tik  turistam s, 
bet m enininkai tu ri gauti darbo vizas. P irm ą k artą  Lietuvos 
m enininkai, vykstantys į L ietuvių operos spektaklius dainuoti 
per 20 m etų, negavo vizų. Iš valdžios pareigūnų paa išk in i
m o negauta. M anom a, kad visas raktines pozicijas perėm us 
dem okratam s, pareigūnai nesiteikė pažvelgti į tu rim ą jų  O pe
ros archyvuose laikom ą m edžiagą, kur bū tų  radę, kad per du 
dešim tm ečius nebuvo jo k ių  nesusipratim ų. K artu su so lis
tais turėjo  atvykti m aestro Vytautas V iržonis ir režisierius 
E ligijus D om arkas pravesti operetės spektaklį balandžio 26 
d. G aliausiai, kai senatorius R. D urbin paskam bino į dabar 
esančią tų  reikalų įstaigą Californijos valstijoje, leidim as b u 
vo gautas per kelias valandas. L ietuvių  operos "Šikšnospar
nio" spektaklis bus rugsėjo 13 d. M orton m okyklos salėje 
kaip ir visada. N uotraukoje dainininkas D eividas N orvilas, 
kuris L ietuvoje veda telev izijos m uzikinę-m eninę laidą, a t
vyksta į Č ikagą ir čia dainuos pagrindinę tenoro partiją  "Šikš
nosparnio" operetėje.

Tryliktasis tarptautinis festivalis "Naujasis Baltijos šokis", 
kurio vyko keturi spektakliai, sukėlė Vilniuje didžiulį pasiseki
mą. Lietuvos dramos teatre šiuolaikinio šokio festivalį pradėjo 
Norvegijos trupė "Carte Blanche". Šešios moterys scenoje kū
rė futuristinių film ų vaizdą. Festivalyje program ą atliko ir por
tugalas Antonio Cabritis. Vokiečiai atliko salėje tarp ratu susto
jusių  žiūrovų spektaklį "Privačios erdvės", o belgė artistė ju o 
kino publiką, vaikų choras giedojo "Odę džiaugsmui".

Kad Vilnius ir Linz yra Europos kultūros sostinės, skelbia 
keliaudami keturi Austrijos piliečiai. Lietuvių jų  tarpe nėra. Prie 
Vilniaus savivaldybės buvo išlydėti du austrų piligrimai - 72 
m etų Ernst Janko ir 66 m etų Ernst Schwarzlmueller. Jie per du 
mėnesius trunkančią kelionę į Austrijos sostinę Linzą žadą įveik
ti 1,5 tūkstančio kilometrų. Prieš dvi savaites iš Linz į Vilnių 
taip pat pėsčiomis iškeliavo 66 ir 67 m etų austrai. Lietuvos sos
tinę jie  pasieks birželio m ėnesį ir pasiliks Lietuvos vardo tūks
tantm ečio šventėje. Savo m antą jie  vežasi ant specialių ratelių. 
Lietuvos sostinės vicemeras Gintautas Babravičius taip pat iš
keliavo į Austriją, bet ne pėsčiomis, o lėktuvu. Linze jis  atidarė 
lietuvių dailininkų parodą. Austrai per dieną nueina po 20-30 
kilometrų.

Vilniuje sostinės valdžia planuoja steigti pramogų parką Dis
neyland pavyzdžiu. Mero patarėjas Darius Indriūnas mano, kad 
Vilnius taptų patrauklesnis turistam s, je i toks būtų įrengtas. 
Anksčiau buvusio mero Artūro Zuokos noras turėti Gugenhei- 
mo ir Ermitažo muziejus idėja žlugo. Kai kurie valdininkai jau  
mato šalia Vilniaus Disneyland kuorus.

Ispanų tenoras Jose Careras, kuris su Luciano Pavarotti ir 
Placido Domingo dainuodavo garsiajame tenorų trio, traukiasi 
iš operos scenos. 62 metų solistas, kuris sirgo kraujo vėžiu, Lon
dono laikraščiui "The Times" sako, kad vaidm enų kūrimas jau  
jam  per sunkus darbas. Neseniai ir Placido Domingo, nebaigęs 
dainuoti M etropolitan operos spektaklio, turėjo pasitraukti ir 
atsisakyti kitų dainavimo spektaklių.

Pirmą kartą nuo spaudos draudimo, Lietuvos dienraščiai 
spausdinami kitoje valstybėje - Latvijoje. Taip nutiko "Hermis 
Capital" spaustuvei nusprendus skelbti bankrotą, nes šalia K lai
pėdos esančią bendrovę prislėgė skolos.
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L. BERNSTEIN MISIOS VAINIKAVO 
LVSO 20-MEČIO SEZONĄ

Gegužės 22 dieną Vilniaus 
kongresų rūm uose skambėjo 
Leonard Bernstein M išios, su
kurtos nužudytojo JAV prezi
dento John F. K ennedy atm i
nimui. Šiuo kūriniu Lietuvos 
valstybinis sim foninis orkest
ras (LVSO) baigia jub iliejin į 
20-ąjį koncertų sezoną.

S u d ė tin g ą  a m e r ik ie č ių  
kom pozitoriaus L. B ernstein 
kūrin į su V alstybiniu sim fo
niniu orkestru repetavo iš ti
k im i jo  scenos p artn eria i - 
K auno  v a ls ty b in is  ch o ras , 
choras "Ą žuoliukas" ir net 
dešim t solistų : am erik iečių  
baritonas D ouglas W ebster, 
dainininkai A sm ik Grigorian, 
R osita Č ivilytė, Evelina Sa- 
šenko, Jeronim as M ilius, D o
n atas  M on tvydas, R afa ilas  
Karpis, Laim onas Pautienius, 
E gid ijus D auskurdis ir d is 
kantas Ilja  A ksionovas.

Per repeticijos pertrauką 
trečiad ien į gegužės 20 d. d i
rig en tas  G in taras R in k ev i
čius sakė žiūrįs į L. Bernstein 
M išias kaip į ypatingą m uzi
kos istorijos palikim ą. "Tai 
jo k iu  būdu ne m iuziklas, nes 
tai įvairiausių  stilių  sam plai
ka  - kūrinys, tu rin tis savyje 
ir sim fonijos, ir oratorijos, ir 
m iuziklo, ir operos, ir kanta-

tos, ir džiazo, ir bliuzo, ir p o 
pm uzikos, sunkiojo  roko ir 
"metalo" m uzikos elem entų. 
K om pozitorius stengėsi ap 
rėpti tai, kas y ra neaprėp ia
ma, suderinti tai, kas nesude
rinam a. B et m enine verte tai 
labai reikšm ingas, gilus ir la 
bai ta le n tin g o  k o m p o z ito 
riaus kūrinys", - kalbėjo G. 
R inkevičius.

L. B ernstein M išiose p a
grindinę Šventiko, arba Ce- 
leb ra to , p a r ti ją  a tliek an tis  
am erikietis D. W ebster šį kū 
rin į dainuo ja  jau  dvidešim t 
metų. "Esu girdėjęs šį solistą 
dainuojant šią  partiją, ir m a
nau, kad jis  yra puikus to kū 
rinio ir to  stiliaus atlikėjas. 
K artu su m ūsų atlikėjais jis  
kantriai repetavo, nors savo 
m onologus jis  m oka atm inti
nai. Vis dėlto repeticijos yra 
labai sunkios, p rilygsta  R i
chard Strauss ar A lbano B er
go kūrinių repeticijom s. Čia 
daug instrumentų, kurie nebū
dingi s im fonin iam s o rk es t
rams, yra daug solistų, nedai
navusių su sim foniniu orkest
ru, yra sudėtingų ritmų, m u
zikinių struktūrų - ir v isa tai 
reikia suvesti į v ieną visumą", 
- aiškino G. Rinkevičius.

Paklaustas, ar šis neįp ras

tas bažnytin is kūrinys - net 
šiuolaikiniam  klausytojui ne
įprastai skam bančios M išios 
su džiazo ir bliuzo elem entais 
- galėtų  būti atliekam as baž
nyčios erdvėje, m aestro  G. 
R in k e v ič iu s  sak ė , k ad  L. 
B ernstein M išios išties g alė
tų  būti suderinam os su B až
nyčia, nes žem iškas žm ogus 
irg i g a li a ts isu k ti į D ievą, 
nors šiaip jis  retai tai daro. 
"L. B ernstein  M išių idėja  to 
kia: gatvės publika - narko
m anai, girtuokliai, nusikaltė
liai - irgi gali atsigręžti į am 
žinąsias vertybes. Taigi v is
kas, kas atrodo nesuderina
ma, galų gale vis tiek  gali bū 
ti suderinam a", - kalbėjo d i
rigentas.

JAV gyvenęs ir kūręs kom 
pozitorius L. Bernstein (1918
1990) - vienas įdom iausių XX 
a. m uzikos pasaulio atstovų ir 
originaliausių menininkų. Jo 
m iuziklai tapo tikra revoliuci
ja  Broadw ay aplinkoje, o jo , 
kaip dirigento, veikla stulbi
no repertuaro apimtimis, kon
certų gausa ir intriguojančio
mis interpretacijom is.

Vienas ryškiausių kom po
zitoriaus didelės form os k ū 
rinių - M išios - buvo sukur
tos John F. K ennedy M enų 
centro W ashington atidarymo 
1971 m. rugsėjo 8 d ieną p ro 
ga. M išias nužudytojo p rezi

dento John F. K ennedy atm i
nim ui užsakė jo  našlė Jacqu
eline K ennedy Onasis.

L. B ernstein į m išių  auko
jim ą  pažvelgė neįprastai, itin 
novatoriškai ir drąsiai, o tai 
sukėlė karštus ginčus ir prieš
ta rin g u s  v e rtin im u s. V ieni 
stebėjosi kom pozitoriaus su
m anym u litu rg in į žan rą  su
jung ti su pasaulietin io  teatro 
elem entais - tai atspindi v i
sas šio veikalo pavadinim as 
"M išios. Teatro p jesė so lis
ta m s , a t l ik ė ja m s  ir  š o k ė 
jam s". Kitus intrigavo tai, jog  
R om os k a ta lik ų  B ažnyčios 
m išias kurti ėm ėsi žydų k il
m ės kom pozitorius.

G reta tradicin ių  vokalinių

A.f A.
Inž. JONAS JURKŪNAS

Žymus LST Korp! Neo-Lithuania ir Tautinės Sąjun
gos bei daugelio kitų organizacijų veikėjas mirė 2009 
m. gegužės 21 d. Floridoje. Atsisveikinimas įvyko 
penktadienį, gegužės 29 d., 6:30 val. vakaro Petkaus 
laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, 
IL. Gegužės 30 d. a.a. velionis buvo atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos šventovę, kurioje 9:30 val. 
ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po pamaldų palai
dotas šalia anksčiau mirusios žmonos Vincentinos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Dirvos inf.

p artijų  M išiose itin  drąsia i 
skam ba roko ir bliuzo m anie
ra dainuojantys solistai, or
kestro pučiam ieji, trys e lek
trinės gitaros, išp lėsta perku
sijos instrum entų grupė. Apie 
dvi valandas trunkantis v e i
kalas ženkliai peržengia tra 
dicin ių  m išių  rėm us. Pagrin
dinis kūrinio veikėjas C eleb
rantas - kunigas, aukojantis 
m išias, k e lia  k lau sim ą apie 
re lig iją  šiandien, apie tik ė ji
m o k rizę , žm o n ių  d v a s in į 
skurdą ir korupciją. Šis m ar
gaspalvis, galbūt net eklektiš
kas kūrinys verčia  pažvelgti 
į religijos, tikėjim o k lausim ą 
ne įprastu, o drąsiu ir m oder
niu žvilgsniu. LGITIC

MAŽOSIOS LIETUVOS GENOCIDAS
Jonas Dainauskas

Istorikas Jonas Dainauskas, Amerikos Lietuvių Tarybos pra
šytas, paruošė medžiagą memorandumui Karaliaučiaus srities 
klausimu. Pagal 1945 metų Potsdamo (liepos 17-rugpjūčio 2 d.) 
konferencijos nutarimą, kurioje dalyvavo JAVprezidentas H. Tru
man, Anglijos min. pirm. W. Churchil ir Sovietų Sąjungos dikta
torius J. Stalin, Karaliaučiaus sritis laikinai valdyti buvo pavesta 
Sovietų Sąjungai tik iki tol, kol bus sukviesta Europos Taikos 
konferencija. (Praėjo 64 metai, bet Taikos konferencijos niekas 
nebe prisimena). Memorandumo turinį aptarė to meto politinės 
padėties žinovai Europoje, ypač daug savo vertingais patarimais 
prisidėjo Algimantas Gureckas. Memorandumas turėjo būti įteik
tas JAVprezidentui William Clinton, pasirašytas Amerikos Lie
tuvių Tarybos Karaliaučiaus krašto reikalams komiteto pirmi-
ninko dr. Jono Valaičio 1996 m.

I.
L ie tu v ių  E ncik loped ijo s 

VII-me tome parašyta: G eno
cidas - tautinės, religinės ar ra
sinės grupės žudymas, izolia
vimas iš visuomeninio gyveni
mo jai sunaikinti, diskriminuo
ti. M ažojoje Lietuviškoje Ta
rybinėje enciklopedijoje /t. I, 
1966/ ir Tarybų Lietuvos en
ciklopedijoje /t. I, 1985/ G e
nocido sąvokos apibūdinimo 
nėra. O Lietuviškoje Tarybinė
je  enciklopedijoje /t. 4, 1978/ 
ir Tarybų Didžiojoje bei Tary
bų Istorinėje enciklopedijose - 
kad tai fašistinių kraštų idėja, 
kuria ja  vadovaujantis ten nai
kinami antifašistai...

Šiame šimtmetyje genoci
das "prasidėjo" nuo armėnų, 
kai 1910 m. turkai išžudė m i
lijoną armėnų vien todėl, kad 
tai buvo armėnai. 1930 metų

dešimtmetyje, Stalino iniciaty
va, apie šešis milijonus ukrai
n iečių  buvo išm arinti badu. 
Apie 1937 m. Stalinas buvo 
pradėjęs panašiai naikinti "sa
vo" žydus. 1939 m. H itleris 
pradėjo naikinti lenkus. Stali
nas prie to prisidėjo. II-ojo Pa
saulinio karo m etu vokiečių 
užimtose žemėse žydai buvo 
naikinami vien todėl, kad jie 
buvo žydai. 1941 m etų birže
lio 14-18 d. apie 34,600 Lie
tuvos gyventojų Sovietų buvo 
ištremti iš Lietuvos negrįžta
mai, sunaikinti. M ažosios Lie
tuvos žemėse, pradedant 1944 
m. rudenį, Sovietų kariuom e
nės kariai žudė visus ten, už
kluptus civilius gyventojus - 
moteris, senius, vaikus, kūdi
kius. Viskas buvo naikinama, 
deginama.

Stalinas baltu švarku su Molotovu (iš kairės) pristato Europos žemėlapį amerikonams ir anglams 
Potsdamo konferencijoje, kuris buvo priimtas be pakeitimų, išduodant Rytų Europos tautas!

1944 m. spalio 16 d. Tre
čiojo Baltarusijos fronto vadas 
armijos generolas Ivanas Čer- 
niachovskis (1945 m. buvo pa
laidotas Vilniuje ir kuriam ten 
buvo didelis paminklas), pasi
rengęs pulti Rytprūsius, savo 
įsakyme kariuomenei skelbė: 
"...Dabar mes stovime priešais 
urvą, iš kurio fašistiniai grobi
kai mus užpuolė. Mes liksime 
patenkinti tik tada, kai visus 
juos išnaikinsime. Jokio pasi
gailėjim o - nesigailėk ite  nė 
vieno... N ereikia iš Raudono
sios Armijos kareivių reikalau
ti, kad jie  darytų malones. Jie 
dega neapykanta ir keršto troš
kimu. Iš fašistų krašto turi lik
ti dykuma..."

O Sovietų rašytojas-žurna- 
listas (ilgus metus gyvenęs Va
karuose) Ilija Erenburgas tada 
parašė tekstą propagandinio la
pelio, skirto Sovietų kariams, 
kuriame šaukė: "Žudykite! Žu
dykite! Juk nėra tokio tarp jū 
sų, kuriam būtų nekaltų vokie
čių. Kalti visi - ir gyvieji, ir ne
gimę! Sekite draugo Stalino di
rektyva visiem s laikam s su 
traiškyti fašistin į žvėrį jo  p a 
ties urve. Išprievartaukite vo
kiečių moteris ir palaužkite jų  
rasinį išdidumą. Paimkite ja s  
kaip grobį. Žudykite, šlovin
gieji ir nenugalimieji raudo
narm iečiai!"

1944 m. spalio 16 d. Rau
donosios armijos tankų grupė

iš rytų įsiveržė į Rytprūsius, 
Gum binės kryptim i, nors po 
poros dienų rusai buvo išstum
ti ir vokiečių kariuomenė pa
jėgė atstumti atgal įsiveržusius 
rusų dalinius. Grįžę vokiečių 
kariškiai, ypač Nem irkiem io 
(vok. N em m ersd o rf, d ab ar 
M ajakovskoje) miestelyje /10 
km į pietvakarius nuo Gumbi- 
nės/ bei jo  pakraščiuose rado 
žiaurius vaizdus.

Karaliaučiaus Volksturmo 
viena kuopa, gavusi įsakym ą 
aptvarkyti (po rusų užpuolimo) 
N em irk iem į, p ran ešė : D ar 
prieš N em irkirm į, Sodėnai- 
Nemirkiemis kryptimi radome 
sunaikintą pabėgėlių vilkstinę.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIR ŽELIO  14 d., sekm adienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo  
birželio (1941 m.) pam inėjim as ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukankintus lietuvius, latvius ir estus Dievo Motinos 
bažnyčioje. Po pam ald0  pobūvis parapijos salėje. R engia  
Clevelando Baltieeių Komitetas.

A.f A.
JONAS JURKŪNAS

Nuoširdi LA Dramos sambūriečių užuojauta 
dukrai RAMUNEI VITKIENEI ir Jos 
broliui ALGIUI, bei jų šeimoms, vaikams ir 
anūkams.

LA Dramos sambūris

(Atkelta iš 7 psl.)
VYSKUPO PAULIAUS...
Dalius Cekuolis, Generalinis 
konsulas Jonas Paslauskas su 
ponia, organizacij0 atstovai - 
JAV LB N Y  Apygardos pirm. 
Ram utė Žukaitė, LB Queens- 
Brooklyn apylinkės pirm. Vi
da Jankauskienė, Tautos Fon
do Tarybos ir Valdybos pirm. 
dr. Giedrė Kum pikaitė, Lietu
vos V yči0 pirm .dr. M ichael 
Kazas; Apreiškim o parapijos 
patikėtinis Joe Rudis.

Vyskupas Paulius Baltakis 
gim ė 1925 m etais sausio 1 d. 
Troškūnuose, L ietuvoje. Jis 
buvo antras vyriausias sūnus 
iš vienuolikos vaik0. Savo te
o lo g in iu s  m okslus p radėjo  
L ietuvoje ir B elgijoje. 1952 
m. buvo įšventintas į v ienuo
lius kunigus pranciškonus - 
OFM  - Order o f  Friars Minor. 
N uo 1953-1969 m. buvo k le
bono p ad ė jė ju  P ris ik ė lim o  
parapijoje, Toronto, O ntario, 
K anadoje. 1969-1979 buvo 
K ultūros Ž idinio B rooklyne 
direktorius ir N ew  Yorko ja u 
n im o  d v a s in is  p a ta r ė ja s .  
1984 m ., P o p ie ž iu s  Jo n as 
Paulius II-asis j į  paskyrė vys
kupu Išeivijos lietuviams, ku
rie yra išsisklaidę 17 krašt0. 
1984 m. rugsėjo 14 d. buvo 
k o n sek ru o ta s  vysk u p u . Jis 
y ra narys US C onference o f 
C atholic bishops; 1989-2009 
Religinės Šalpos prezidentas. 
1993 m. buvo apdovanotas 
Ellis Island M edal o f  Honor, 
pripažintas A m erikos H ouse 
o f R epresentatives ir US Se
nate. 1995 m. apdovanotas 
Lietuvos K unigaikščio G edi
m ino ordinu.

Dr. Giedre Kumpikaitė

ATRASTA ALGIRDO
Nustatyta, kad Lietuvos di

džiojo kunigaikščio A lgirdo 
kūnas buvo sudegintas Gudu- 
linės kaimo ribose esančio Ku- 
kaveičio kalno teritorijoje.

Archeologas Vykintas Vait
kevičius sako, kad kunigaikš
čio kremavimo vietos paieškos 
p rily g o  tik ram  d e tek ty v u i. 
„Šiuo metu turime visas sąly
gas pradėti tyrimus. Pabandy
sime atrasti vieną iš m ūs0 pa
goniškos Lietuvos valdovo ka- 
p0“, -  tikina jis.

Beveik prieš metus tyrinė
tojas V. Vaitkevičius buvo nu
statęs apytikslę Algirdo sude
ginimo vietą.

Ant kelio užvedė 
istorikai

Arasti kunigaikščio Algir
do palaik0 kremavimo vietą ar
cheologui V. Vaitkevičiui pa
dėjo istorikai M irioslavas Ga- 
jevskis ir A rim eda Vojavod- 
skaitė. „Jie atkreipė dėmesį, 
jog  XV amžiaus antroje pusė
je  gyvenęs Lenkijos istorikas 
Janas Dlugošas kronikoje m i
ni Šventą giraitę, kurioje po 
mirties buvo sudegintas didy
sis kunigaikštis Algirdas.

Labai. lątĮkiąin

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTO JŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja 
Vyresnieji pamažu išmiršta. akių ii' kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietinis ko laikraščio tolsta

Sunkiau ii sunkiau su naujų, pajėgių bendiadaibių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonmo darbo mokančių 
suradimu

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

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

N auji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys. D irvą  ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus II-o s klasės paštu 
JAV siunčiamą Dirvą moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV k Kanadoje moka 57 dol..

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

Taip. bendromis jėgomis, per ilgesni laiką gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Zftrras skaitytojų ii' tuo 
žymiai palengvinsime £);rw j tolimesnį leidimą 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir veikimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka

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

Dnvoj leidėjai

Pavaldė ir vardas

Nr. ir aatvė

Miestas Valstybė Žiu

Tel, numeris

KREMAVIMO VIETA
Aišku kilo intriga. J. D lu

gošo nurodyta lokalizacija (ra
šytiniuose šaltiniuose pam inė
ta vieta XVIII a. pab. -  XIX a. 
pr. dar buvo gerai žinoma, vė
liau jos pavadinimas nunyko, 
j i  egzistavo legendos teisėmis, 
niekas nenum anė, kad tokia 
vieta realiai yra) atitiko terito
riją  netoli M aišiagalos (maž
daug trys kilometrai į Šiaurę 
nuo jos). Tai tokia visai nedi
delė gyvenamoji vietovė, ga
lima sakyti, vienkiemis netoli 
M aišiagalos“, -  istorijos pra
džią prisiminė archeologas.

Pasak V. Vaitkevičiaus, J. 
D lugošo kronikoje m inim a, 
kad kunigaikščio Algirdo pa
laikai buvo sudeginti ant Ku- 
k a v e ič io  k a ln o  e san č iam e  
šven tam e m išk e ly je  n e to li 
M aišiagalos pilies.

„Aišku, tada atėjo eilė ar
cheologijai, kiek archeologija 
yra pajėgi aptikti tas liekanas, 
kurios galėjo likti po to, kai iš- 
kilm ing0 laidotuvi0 metu bu
vo sudeginti Algirdo palaikai, 
kartu  su aš tuon io lika  ž irg0  
(bent jau  taip nurodo m etraš
čiai), kartu su brangiausiomis 
įkapėmis, daiktais ir visu tuo 
turtu, kuris iš ties0 prilygo to 
meto imperatoriaus turtui“, -  
pasakojo pašnekovas.

Atrasta vieta domina 
archeologus

Patikrinus ir nustačius, kad 
apytiksliai lenk0 istoriko apra
šytoje kunigaikščio  A lgirdo 
kremavimo vietoje iš tikrųj0 
buvo sudegintas šis valdovas, 
kilo daugybė k lausim u „Visa 
šita istorija iš tikrųj0 aukščiau
sio lygio detektyvas, kuriame 
ieškotoj0 vaidmenyje dalyvau
ja  archeologai. Yra keliamos ir 
tikrinamos kelios prielaidos.

Pirmoji prielaida galėt0 bū
ti tokia, kad po to, kai didžiojo 
kunigaikščio Algirdo kūnas bu
vo įdėtos į ceremonijos laužą, 
galbūt toje pačioje vietoje ga
lėjo būti įrengtas ir jo  kapas 
(galbūt supiltas pilkapis, galbūt 
ta vieta apkasta simboliniu grio
viu, galbūt kažkokiais kitais bū
dais tas kapas pažymėtas neper- 
keliant jo  niekur kitur).

K ita prielaida galėt0 būti, 
kad palaikai (ar tai kas iš j0  li
ko) buvo išrinkti iš tos vietos, 
kur įvyko iškilminga sudegini
mo cerem onija, ir palaidoti 
kažkur kitur. Bet kyla klausi
mas -  kur? Galbūt ten pat ne
toliese, kur mes jau  esame ap
tikę buvus laidojimo vietas, t.y. 
didžiojo kalno Kukaveičio pa
pėdėje (šiandien jis  taip nebe- 
vadinam a, tačiau jo  istorinis 
vardas yra Kukaveitis -  dabar 
ši vieta atskiro pavadinimo ne
turi, priklauso Gudulinės kai
mui)“, -  atradimais dalinosi ar
cheologas V. Vaitkevičius.

A not jo , netgi tuo atveju, 
je ig u  kun ig a ik šč io  A lg irdo  
kaulai buvo išrinkti iš laužo ir

DIRVAI
AUKOJO

V.Lapatinskas, Seattle, W A .... 77

A.Velička, Chicago, I L .......... 72

G.Amonas, Ashland, O R .......45

K.Palubinskas, Euclid, OH .... 45 

V.Gruzdys, Cleveland, OH .... 30 

V.Memėnas, Bloomfld. H., MI .25

A.Petrauskis, Euclid, O H .......25

G.Narbutas, Vista, C A ........... 20

G.Leonas, Bradford, N H ....... 10

J.Lembertas, Santa Monica, CA. 5

D. Petkunas, Union Pier, M I 5

E. Slavinskas, St. Petersburg, FL .5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

kapas įrengtas kur nors kitur, 
atrasta vieta kelia nem ažą su
sidomėjimą.

„Faktiškai tai vienintelė vie
ta, kuri susijusi su kapu, palai
dojimu, žmogaus išlydėjimu į 
kitą pasaulį, turiu omenyje, pa
goniškos Lietuvos valdovą. Nė 
apie vieną ar kitą valdovą nie
ko panašaus ir net truputį pa
našaus negalime pasakyti, iš
skyrus legendą apie Šventara
gio slėnį Vilniuje, kur pasako
jama, kad Kęstučio palaikai bu
vo sudeginti. Bet vėlgi -  mes 
nežinome, kur jie  palaidoti.

Skirtum as toks, kad V il
niaus Šventaragio slėnis yra ur- 
banizuota miesto dalis ir pradė
jus archeologinius tyrimus ka
žin ar apskritai pasisektų rasti 
koki0 nors liekaną Lygindami 
Vilniaus Šventaragio situaciją 
su Gudulinės Kukaveičiu m a
tome m ilžinišką skirtumą.

Gudulinėje šiuo metu yra 
visos sąlygos pradėti tyrimus 
ir yra tikimybė, kad juos gali 
lydėti sėkmė. Mes turime uni
kalią galimybę pabandyti at
rasti vieną iš m ūs0 pagoniškos 
Lietuvos valdovo kap0“, -  tei
gė pašnekovas.

Tyrimus tikisi pradėti 
šiemet

Kaip lrt.lt informavo V. Vait
kevičius, numatyta, kad nauji 
žvalgymai prasidės dar šiemet. 
„Patys kasinėjimai iki šiol buvo 
koncentruoti į aplinką -  papė
dę, šlaitus. Ir davė gana įdomi0 
rezultatų. Pačioje viršūnėje, pa
čioje toje vietoje, kur reikia ieš
koti, kasinėjimai iki šiol nėra 
pradėti dėl įvairi0 priežasči0, 
viena iš jų, žinoma, finansinė“, 
-  sakė V. Vaitkevičius. LRT
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S P O R T A S

VOKIETIJOJE VYKS 7-ASIS 
EUROPOS LIETUVIŲ KREPŠINIO TURNYRAS

Penktadienį, 2009 m. rug
pjūčio 14 d., H uttenfelde Vo
kietijoje, vyks V II-asis Euro
pos lietuvių krepšinio tu rny
ras. Tai svarbiausias kasm eti
nis užsienio lietuviam s Euro
poje skirtas sporto renginys, 
kuris suburia gausų tautiečių 
būrį, skatina bendradarbiavi
m ą tarp skirtingų užsienio lie
tuvių bendruomenių, puoselė
ja  lietuvybę ir tautinį tapatu
mą. Dalyviai varžysis dėl L ie
tuvos R espublikos U žsienio 
reikalų m inisterijos įsteigtos 
taurės.

G ražia  trad ic ija  tapusios 
žaidynės buvo p irm ą sykį su
rengtos 2002 metais M iunste- 
ry je , V ok ie tijo je . P rae ita is  
m etais A irijos sostinėje D ub

Žurnalo viršelį puošia dai
lin inko L. Tuleikio kūrinys 
"Angelas". 72-jų puslapių žur
nalą leidžia visuomeninė orga
nizacija "Regioninių kultūrinių 
iniciatyvų centras", D. Gerbu
tavičiaus g. 10-213, Vilnius LT- 
04317. Redaguoja Danutė Mu- 
kienė. Spausdina net 27 auto
rių įvairių tem ų straipsnius ir 
apžvalginius raštus. Daug ge
ros kokybės nuotraukų iš že
m aičių veiklos. Vertingi G in

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

'felelHiaB(21U401-6677; EI, paftn  TAUPA@AOL.COM 
7C7 LAST 1 B5lb SlrGGl C LEV E LAN D, OHIO 4411 ft

DAR KQ VALANDOS .
A ntridciiį, tncčifidknj ir Lrtvirtsdimj SLIM t  r. - JdHl |k|k 
Pfcnkudicni 9:00 v,r. - 6:1(0 p,p,
ScSladicmj 9:t(f( v. r. - I 2300 p.p.
■Scknuidicm HrOOv.r.- 12:00 p.p

U E U  IENA TAI POMll.ll Š \5 k    JHHlMtA M’httA l STAlNl LAi

line vykusiame turnyre pirm ą
j ą  v ie tą  la im ė jo  A n g lijo s  
"Cambridge" kom anda, fina
le su siru n g u si su Š ved ijos 
"Vikings".

Iš kitų turnyrų šis išsiski
ria  tuo, jo g  kom andoje tu ri 
žaisti bent viena dailiosios ly 
ties atstovė. Be to m erginos 
pataikytas m etim as iš dvitaš
kio zonos yra vertinamas kaip 
tritaškis, o taiklus m etim as iš 
trijų  taškų zonos įvertinam as 
net keturiais taškais. R ungty
nės trunka du kėlinius po 10 
minučių.

Europos lietuvius suvieni
jan ti krepšinio šventė kasm et 
vyksta vis kitoje šalyje. Šių 
m etų turnyrą organizuoja E u
ropos lietuvių kultūros centras

ATSIŲSTA PAMINĖTI

tauto Čižiūno straipsniai. D o
natas Tytuva rašo apie Kražių 
kolegiją, o A lbinas M ingėla 
"Simono Daukanto bibliofilų 
klubui - 25". Eugenija Arnas- 
tauskienė savo apžvalgą "Dvi
dešimt metų po Vilniaus žemai
čių kultūros draugijos vėliava" 
pagražina Zigmo Juškevičiaus, 
Virginijos Valuckienės, Gedi
mino Zemlicko ir Danutės Mu- 
kienės nuotraukomis. Jų tarpe 
ir nuotrauka iš poetui Vytautui 
Mačerniui skirto kultūros vaka
ro Vilniaus paveikslų galerijo

Govrmet D r ii Meats &  Breads
im įM rlt'd  C im dinit'n lS  &  Fdpdg 

BčiT & TVdlk'js
CinirffeĄ Ciįla and A-ttiiv,r
794 East IflS th&L* 216-631-G72Ū

Jeigu plaiuLojalc pi deli aiba pardnoli nnmų, 
prieš priimdami galini ni Nprcndimų apsilankykite 

Šiose interneto ^euinese. arta paskambinkit 
J IM I M l LIOLIŲ - 216-387-3204 

lim išk i xkrrccihy.com
W »W.L I c T l - l i l l i e l I n U v i -  j -.1,10 rl C D OI 

wwt-.LjTidhwtfOhifltimefcjcuni
'.‘■V- U  t . Iii____: I I .  .k. < L ' . K I l

R iklwhind I h«r>ĉ  l'> t p

www M:.!1, f'l'hJK.'TA.'S pel 
Prpprr Piic-I L.ffllęi ktilh. 

www SnittiEuclidHaeK&.eom 
Ii. J. llUrLk»] ■ HnflM ?■ ų'Llrh 

www I -ifc—Ri'.i I y rur--
Filler Reeky Group. Inc.

Linas M ulkilll h Mub. 1 ei. - 2 I ti-381-3204

(ELK C) talk in inkaujan t Vo
kietijos lietuvių bendruom e
nės Kolno-Bonnos apylinkės 
pirmininkei Ievai Kleinauskas 
ir Vokietijos "Žalčių" kom an
dos kapitonui M indaugui Ja- 
cinevičiui.

Šių m etų žaidynės ypatin
gai išsiskirs ir tuo , kad tu r
ny ro  u žd a ry m as su tap s  su 
ru g p jū č io  14-16 d ien o m is 
Huttenfelde vyksiančio Euro
pos lie tuv ių  roko festivalio  
"E urofestivalis 2009" a tida
rymu!

Papildom os inform acijos 
apie tu rnyrą bei dalyvavim o 
sąlygas rasite turnyro svetainė
je  www.eurokrepsinis.net

Europos lietuvių kultūros 
centras

je, kur kalba literatūrologė, Vil
niaus universiteto  profesorė 
Viktorija Daujotytė. Žurnalas 
puošiam as dailininkų Leonar
do Tuleikio, A lfonso Čepaus- 
ko, G en o v aitės  Jacėn aitės, 
Kazio Varnelio, Vytauto Igno 
kūrybos darbais. Taip pat Z i
ta  Dargaitė rašo: "M edaliuo
se tū k stan tm ečio  L ietuva". 
M inimas Žem aičių m uziejaus 
"Alka" įkūrim as ir daug kitų 
rašinių. D ar žem aitiškai keli 
straipsniai su žodžių paaiški
nimais.
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SEPTINTASIS EUROPOS LIETUVIŲ

KREPŠINIO TURNYRAS
Lietuvių krepšinio varžybų ženkle panaudota trispalvės spalvos.

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts 

Mufflers, Lube oil and Filter 
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. -  Fri.: 8am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, OH 44119

mailto:TAUPA@AOL.COM
xkrrccihy.com
http://www.eurokrepsinis.net

