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LIETUVOS GEDULO IR VILTIES DIENA 
MINIME SAVO TAUTOS GENOCIDĄ, PRASIDĖJUSĮ 1940 M. BIRŽELIO 14 D., 

KAI SOVIETU SĄJUNGA OKUPAVO LIETUVĄ
KADA?

Mindaugo karūnavimo -  
valstybės dienos išvakarėse, 
2009 m. liepos 5-ąją 21 valan
dą Lietuvos laiku (GMT+3), 
kai apiplaukę Žemės rutulį ir at
likę savo misiją - pakvietę viso 
pasaulio lietuvius kartu švęsti 
Lietuvos vardo tūkstantmečio - 
sugrįš „Tūkstantmečio odisėjos“ 
buriuotojai.

KUR?
Visame pasaulyje. Visur, 

kur tik yra lietuvių. Dideliuo
se ir mažuose pasaulio mies
tuose. Svarbiausiuose miestų 
aikštėse ar savo namų kieme. 
Kad ir kur būtume - gimto
joje žemėje ar pasklidę po 
pasaulį, ranką prie širdies pri
dėję giedosime „Tautišką 
giesmę“. Kviečiame kiekvie
ną aktyviai įsijungti - subur
kite savo šeimą, giminę, drau
gus, miesto gyventojus ir gie
dokite Lietuvos himną toje 
vietoje, kuri Jums reikšmin
ga, brangi.

KAIP?
Mes, viso pasaulio lietu

viai, Lietuvos himną giedosi
me taip, kaip dar niekada ne
giedojome. Taip, kad būtume 
ir jaustumėmės visi kartu. 
Mintimis, žodžiais ir širdimi. 
Juk Lietuva -  tai jausmas, 
kad esame kartu.

KODĖL?
Nuo amžių kiekviena „Tau

tiškos giesmės“ eilutė mus tel
kė, drąsino, vienijo ir neleido 
prarasti savasties. Nesvarbu, 
kiek kilometrų ir valandų mus 
skiria -  Lietuvos 1000-metį 
švęskime kartu. Kad pasaulis 
išgirstų: visame pasaulyje mus 
jungia vienas vardas -  Lietu
va. Mes didžiuojamės savo 
šalimi ir tūkstantmete jos isto
rija. „Tautišką giesmę“ gieda
me už Lietuvos ateitį.

DIENA, VERTA
TŪKSTANČIO METŲ
Surinksime „Tautiškos 

giesmės“ giedojimo vaizdo įra
šus, filmuotus įvairiose šalyse 
ir miestuose, netikėčiausiuose 
peizažuose, dieną ar naktį, ir 
sujungtus į vieną vizualinį kū
rinį liepos 6-ąją paskleisime 
visam pasauliui.
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LETUVOS SEIMAS PAGERBĖ „JUODOJO BIRŽELIO“ AUKAS
V iln iu s , b irž e lio  11 d. 

(ELTA). Seim as iškilm ingai 
pam inėjo  G edulo ir v ilties, 
Okupacijos ir genocido atm in
tinas dienas. Seimo pirm inin
kui Arūnui Valinskui pasiūlius, 
parlam en tara i ty lo s m inute 
pagerbė tuos, kurie negrįžo - 
m irė trem tyje ar žuvo kank i
nam i. "Trėmė L ietuvos p i
lieč iu s , nes trėm im as b u 
vo bandym as negrįžtam ai 
sunaikinti L ietuvos valsty-

- sakė A. Valinskas.
K albėdam as apie sk au s

m ingą "juodąjį birželį", Seimo 
vadovas sakė, kad kas trečias 
suaugęs lietuvis tapo okupantų 
vykdyto genocido ir teroro au
ka, du trečdaliai iš jų  buvo m o
terys ir vaikai, 70 proc. vaikų 
mirė tremtyje, nesulaukę dvi-

ejų metų amžiaus. "Tremtis ne
aplenkė nė vieno gyventojų  
sluoksnio. "Juodojo birželio" są
rašuose buvo m okytojai ir ku
nigai, gydytojai ir karininkai, 
ūkininkai ir darbininkai, tarnau
tojai ir valdininkai, visuomenės 
ir politikos veikėjai, eiliniai 
darbštūs Lietuvos žmonės", - 
sakė A. Valinskas.

Tačiau, akcentavo jis , nei 
spygliuota viela apraizgyti gy
vuliniai vagonai, nei tūkstančiai 
kilometrų, skiriantys nuo tėvy
nės, negalėjo ištrinti Lietuvos 
vardo. "Todėl Birželio 14-oji ne 
tik m ūsų tautos Gedulo, bet ir 
Vilties diena. Vilties išgyventi, 
vilties sugrįžti į tėvynę. Viltis 
palaikė juos sunkiausiais gyve
nimo metais, suteikė jėgų ir tvir
tybės. Jie sugrįžo gyvi ir mirę,

kad atgultų amžinam poilsiui sa
vo žem ėje. Trem tis į Rytus, 
em igracija į Vakarus, rezisten
cija pogrindyje - už šių žodžių - 
tūkstančiai aukų, tūkstančiai 
sugriautų gyvenimų ir tūkstan
čiai likimų, už šių žodžių skaudi 
m ūsų istorija. Jos puslapiuose 
įrašyti vardai tų, kurie niekada 
nesugrįš, bet amžiams liks m ū
sų bendra širdgėla", - sakė A. 
Valinskas.

P asip riešin im o  o k u p ac i
niams režimams dalyvių ir nuo 
okupacijų nukentėjusių asmenų 
teisių ir reikalų komisijos pirmi
ninkas Arimantas Dumčius sa
kė, kad kaip ir Seimo narė Vida 
Marija Cigriejienė yra kūdikys
tėje patyręs tremtinio dalią. Jis 
taip pat pastebėjo, kad Seimo 
nariai Vytenis Povilas Andriu-

2009 metų liepos 5-ąją 
vienu metu visame 

pasaulyje, visur, kur tik 
yra lietuvių, giedosime 

„Tautišką giesmę"
Lietuvoje ......................... 21:00
A dela idė je ........................04:00
Al m ato je .......................... 00:00
Al m erijo je........................20:00
A tėn u o se .......................... 21:00
B e rn e ................................20:00
B ogotoje............................13:00
B riusely je.........................20:00
B u d ap ešte ........................20:00
Buenos A irėse ................. 15:00
Č ikagoje............................13:00
Dubline ............................  19:00
G d an sk e ........................... 20:00
Helsinkyje ........................21:00
Kaliningrade ................... 21:00
K eip taune.........................20:00
K ijeve...................... 21:00 val.
Kišiniove .......................... 21:00
K ylyje................................20:00
Klaipėdoje ......................  21:00
K openhagoje................... 20:00
L isabonoje........................ 19:00
L ondone .......................... 19:00
M agadane ......................... 6:00
M askvoje.......................... 22:00
Minske ..............................21:00
M ontevidėjuje.................. 15:00
Niujorke .......................... 14:00
O klande.............................06:00
O s le ................................... 20:00
Paryžiuje ......................... 20:00
P rah o je ..............................20:00
Reikjavike ........................ 18:00
Rygoje .............................  21:00
Romoje ............................  20:00
San P a u le ......................... 15:00
Sankt P e te rb u rg e ...........22:00
Sidnėjuje........................... 04:00
Stokholme ........................20:00
Taline ................................ 21:00
T aškente........................... 23:00
Tbilisyje ...........................  22:00
T oronte............................  14:00
V ienoje..............................20:00

Pastaba. Nurodytos valan
dos vietos laiku.

www. 1000odlseja.lt 
him nas@ 1000odiseja.lt, 

tel. + 370 5 240 4460

kaitis ir Julius Sabatauskas gi
mė tremtyje, tremtinių šeimose. 
"Kasmet mažėja mūsų 1941 m. 
juodojo birželio represijų liudy
tojų. Mūsų beliko 500-600, dau
giausia vaikų. Reguliariai ren
kamės altajiečiai, lapteviečiai 
Kaune, Rumšiškėse, Ariogalo
je , Vilniuje. Esame, žinoma, 
sovietinio genocido pradžios 
Lietuvoje tiesioginiai liudy
tojai", - sakė parlamentaras.

"Nuoširdžiai dėkojujums vi
siems už man, kaip 1949 m.

(Nukelta į 5 psl.)

1000odlseja.lt
mailto:himnas@1000odiseja.lt
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Išrinktosios prezidentės Dalios Grybauskaitės inaugu

racija liepos 12 d. vyks be didelės pompastikos - programoje 
nenumatyta nei iškilminga vakarienė, nei priėmimas, užtat žada
mas koncertas S. Daukanto aikštėje ir tiesioginis busimosios vals
tybės vadovės bendravimas su gyventojais sostinės gatvėse. Kon
stitucija numato, kad prezidentas privalo prisiekti Seime - būtent 
iškilmingu parlamento posėdžiu ir priesaika Tautai prasidės sek
madienį vyksiančios inauguracijos iškilmės. D. Grybauskaitė tu
rėtų padėti karališkų lelijų puokštę prie Karaliaus Mindaugo pa
minklo greta Nacionalinio muziejaus. Šią tradiciją- pagerbti Vals
tybės įkūrėją- pradėjo dabartinis prezidentas Valdas Adamkus. 
Kaip ir per jo  inauguraciją, prie paminklo išsirikiuos vėliavnešiai 
su Lietuvos miestų ir miestelių vėliavomis. Tuomet naujoji prezi
dentė dalyvaus iškilmingose šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje. 
Iš karto po to ji, kaip ginkluotųjų pajėgų vadė, priims kariuom e
nės paradą Katedros aikštėje. Čia išsirikiuos atskirų kariuom e
nės rūšių atstovai. Vėliau įvyks Prezidento rūm ų perdavimo ce
remonija, postą paliekantis V. Adamkus įteiks D. Grybauskaitei 
aukščiausią valstybinį apdovanojim ą - Vytauto Didžiojo ordiną 
su aukso grandine. Planuojama, kad naujoji Lietuvos vadovė 
kreipsis į žmones S. Daukanto aikštėje. Galiausiai šioje aikštėje 
turėtų įvykti koncertas. Žmonės galės stebėti kone visas iškil
mes, O tie, kurie neturės galimybės dalyvauti renginyje, bent dalį 
jo  galės pamatyti per Lietuvos televiziją. Kiek lėšų pareikalaus 
iškilmės, kol kas neaišku.

Lietuva šaukiasi po pasaulį išsibarsčiusius žymius savo tau
tiečius susiburti ir savo žiniomis, tarptautine patirtimi, investicijo
mis bei lietuviško eksporto skatinimu padėti gaivinti šalies ekono
miką. Tokia pasaulio lietuvių pagalba ypač svarbi sunkmečio sąly
gomis, kai Lietuva išgyvena finansinę ir ūkinę krizę. Pažymint 
Lietuvos vardo tūkstantmetį įvairiais kultūriniais renginiais į juos 
įsiterps ir trečiasis Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF), 
vyksiantis liepos 2-3 d. Jo atidarymas ir pirmieji renginiai bus su
rengti Prezidentūroje, o vėliau persikels į kitas sales. Tikimasi, kad 
susibūrę lietuviai, forumo metu dalyvausiantys ir verslo kontaktų 
mugėje, įlies minčių, žinių, konkrečių pastangų ir lėšų į jau esamą 
ar naują šalies verslą, padės pritraukti investicijų ir padidinti prekių 
bei inovatyvių paslaugų eksportą. Be to, garsių tautiečių, baigusių 
mokslus užsienyje ir turinčių patirties tarptautinėse kompanijose, 
laukiama ir valdžios bei kitose institucijose.

Beveik trečdalis Lietuvos gyventojų prisipažįsta, kad jie ar 
jų  šeimos nariai yra davę kyšį per pastaruosius dvylika mėnesių. 
Tai rodo "Transparency International" 2009 metų Pasaulinio ko
rupcijos barometro duomenys. Tai yra didžiausias rodiklis tarp ty
rinėtų ES šalių ir vienas didesnių rodiklių pasaulyje: atsidūrėme 
vienoje grupėje su Azerbaidžanu, Bolivija, Kambodža, Gana, In
donezija, Iraku, Kenija, Mongolija, Rusija, Senegalu ir Venesuela. 
Lietuviai yra taip pat vieni kritiškiausių pasaulyje, vertinant val
džios pastangas pažaboti korupciją. 84 procentų apklaustųjų m a
no, kad jų  valdžios atstovų veiksmai nukreipti prieš korupciją yra 
neefektyvūs. Lyginant su kitomis ES šalimis, Lietuvos gyventojai 
ypač pabrėžia valstybės tarnautojų, teismų ir teisėkūros institucijų 
korumpuotumą.

Vyliausioji rinkimų komisija (VRK) tinkamai nekontro
liuoja apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų finansi
nės veiklos. Tai nustatė Valstybės kontrolė, įvertinusi, kaip VRK 
naudojo 2008 m. Seimo rinkimams organizuoti skirtas lėšas. Be 
to, nenustatytos rinkimų komisijų darbo laiko apskaitos taisyklės 
neleidžia užtikrinti tinkamo valstybės lėšų naudojimo. Auditoriai 
nustatė, kad 2008 metų rinkimų į Seimą metu kai kurių apygardų 
komisijų pirmininkams atlyginimai skaičiuoti už visas kalendori
nes mėnesio dienas, taip viršijant Darbo kodekse nustatytus darbo 
laiko apribojimus. Be to, pažeidžiant įstatym ą nė vienam VRK 
nariui nebuvo mokamas priedas už ištarnautus valstybei metus. 
Pažeidim ų nustatyta ir samdomo personalo darbo užmokesčio 
apskaitoje.

Popiežius Benediktas X V I, priėmęs užsienio reikalų m i
nistrą Vygaudą Ušacką, pasveikino Lietuvą su vardo pam inėji
mo tūkstantmečio sukaktimi ir pavadino ją  didžia katalikiška ša
limi, turinčia gilias krikščioniškas tradicijas. Audiencijoje pas Šven
tąjį T ėvą dalyvavęs V.Ušackas Vatikano rūmuose taip pat susi
tiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcisio Ber- 
tone, sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu D o
minique Mamberti, Kardinolų kolegijos dekanu, buvusiu ilgalai
kiu valstybės sekretoriumi, kardinolu Angelo Sodano, paskirtu 
popiežiaus legatu asmeniniu atstovu Lietuvos tūkstantmečio iš
kilmėse, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Per susitikimus 
akcentuotas glaudus, vertybėmis grįstas Lietuvos ir Šventojo Sos
to bendradarbiavimas, ginant žmogaus teises ir laisves, ypač re
ligijos laisvę, skatinant pasitikėjimą tarp tautų ir religijų ir siekiant 
užtikrinti tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimą. LGĮTIC

Pirmasis JAV prezidento Barack Obamos ir jo  patarėjų vizitas pas Saudo Arabijos karalių Abdullah 
birželio 3 d. NYT

JAV NEGALI PRIMESTI 
SAVO VERTYBIŲ

JAV prezidentas Barackas 
Obama pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos negali primesti kitoms 
šalim s savo vertybių, tačiau 
tvirtino, kad tokie principai kaip 
demokratija ir įstatymo valdžia 
yra universalūs.

Interviu britų transliuotojui 
BBC, kurį davė prieš savo v i
zitą į Saudo Arabiją, Egiptą ir 
Europą, B .O bam a sakė, kad 
Jungtinės Valstijos turi vado
vauti rodydamos pavyzdį, ir tai 
pirmiausia reiškia Gvantaname 
Kuboje esančios sulaikytųjų 
stovyklos uždarymą.

"M anau , p av o jin g a , kai 
Jungtinės Valstijos ar bet kuri 
(kita) šalis mano, kad mes gali
me paprasčiausiai primesti šias 
vertybes kitai šaliai su kitokia is
torija ir kitokia kultūra", - sakė 
JAV prezidentas. Tačiau jis  pa
brėžė: "Demokratija, įstatymo 
valdžia, žodžio laisvė, religijos 
laisvė - tai ne tik Vakarų princi
pai, kuriuos reikia užkelti šioms 
šalims, - veikiau tai ... yra uni
versalūs principai, kuriuos jos 
gali priimti ir patvirtinti savo na
cionalinio identiteto dalimi".

B .O bam a sakė, kad savo 
kelionės m etu "skatins" šalis

propaguoti šias vertybes, bet 
pridūrė: "Manau, jog  svarbiau
sia, k ą  galime padaryti, yra bū
ti geru pavyzdžiu".

"Štai kodėl G vantanam o 
(kalėjim o) uždarym as, mano 
požiūriu, kad ir koks sunkus bū
tų, yra svarbus. Nes dalis to, 
k ą  norime pareikšti pasauliui, 
yra tai, kad šios ... vertybės ... 
yra svarbios net tada, kai sun
ku, net ypač (svarbios) tada, kai 
sunku, ne tik tada, kai lengva", 
- pažymėjo JAV vadovas.

B .O bam a y ra  p ažad ėjęs  
Gvantanamo kalėjim ą uždaryti 
iki 2010 metų sausio 22-osios, 
bet jo  planai susidūrė su kitų ša
lių nenoru priimti Gvantanamo 
kalinius ir griežtu amerikiečių 
nepritarimu tam, kad jie būtų 
perkelti į JAV teritoriją. B B C

Teroristinio tinklo "Al Qa
eda" vadas Osama bin Laden 
paskelbė naują vaizdo įrašą su 
grasinimais, skiriamą JAV prez. 
Barack Obama politikai, prane
ša naujienų agentūra France 
Presse. Labiausiai ieškomo te
roristo vaizdo įrašas buvo paro
dytas netrukus po to, kai B. Oba
m a atvyko į Saudo Arabiją.

KUBA NEGRĮŽTA Į AVO
Am erikos valstybių orga

nizacija (AVO) birželio  3 d. 
panaikino 47 m etus trukusį 
Kubos narystės organizacijo
je  su sp en d av im ą , k a i to k į 
sprendim ą pagaliau palaikė ir 
Vašingtonas. Tačiau H avana 
teigia, kad nėra su interesuo
ta  grįžti į organizaciją.

„K uba niekada pati nepra
šė ir neparodė noro sugrįžti į 
Am erikos valstybių organiza
ciją“ , - sakė K ubos atstovas 
R andy A lonso. Į narystės a t
nau jin im ą K ubos valdžia kol 
kas nereagavo.

34 valstybes vienijanti or
ganizacija v ienbalsiai nutarė 
panaikinti 1962 metais priim 
tą  sp ren d im ą iš savo g re tų  
pašalinti K ubą dėl saloje įvy
kusios kom unistinės revoliu
cijos.

JAV anksč iau  sakė, kad 
nepritars Kubos grįžim ui į or
ganizaciją , je i  saloje nebus 
įvykdytos dem okratinės re 
form os. JAV valstybės sek
retorė H illary C linton teigė, 
kad dabar „K uba turi pade
m onstruoti savo pasiryž im ą 
paisyti organizacijos vidaus 
ta isy k lių  ir  v e r ty b ių  s is te 
m os“ . LRT

Prezidentas Barack Obama su buvusio prezidento žmona Nancy Reagan Baltuosiuose rūmuose, kai jis 
pasirašė Prezidento aktą sudaryti komitetui, kad būtų iškilmingai paminėta Amerikos vieno žymiausio 
prezidento Ronald Reagan šimto metų amžiaus gimimo sukaktis 1911 m. vasario 6 d. Reuters
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TAUTA BE ATMINTIES -  
NETURI ATEITIES

■--------------------------------------------------------------------------
"Likimas, istorija arba Dievas - kaip kas supranta - davė mums 

šitą žemės gabalėlį, kuris turi tokį gražų vardą: Lietuva.
Jis tiko apsigyventi mūsų protėviams prieš mūsų erą, bet 

mums teko didelė atsakomybė, kad jis tiktų gyventi ir mūsų ai
niams po mūsų", kalbėjo Vytautas Landsbergis Vilniaus Gedi
mino aikštėje 1988 m. birželio 24 d.

Tada Sąjūdžio narys A. Žebriūnas tarė: "Lietuvos istorijoje 
pilna baltų dėmių, nepaskelbti istoriniai dokumentai. Mums rū
pi, kad būtų paskelbti 1940-uosius metus liečiantys dokumen
tai, prie kurių negali prieiti net istorikai... Laikas paskelbti pa
čius skaudžiausius Lietuvos istorijos laikotarpius liečiančius do
kumentus" (Sąjūdžio žinios, 1988 m., Nr. 4).

"Žmonės, nežinantys savo istorijos, visada lieka vaikai". Šiuo 
antikiniu sakiniu lietuvių tautos patriarchas Jonas Basanavičius 
pradėjo pirmąją savo Prūsuose leistos "Aušros" numerį. Jau ta
da lietuvių šviesuomenei buvo aišku, kad tauta be atminties - 
neturi ateities. Lietuvių tautinis susipratimas prasidėjo nuo isto
rijos susigrąžinimo.

Šiandien iš mūsų vėl norima atimti istoriją. Kažkam įsakyta 
visą tautą laikyti vaikais, kuriuos reikia taip auklėti ir nurodinė
ti, mokyti ir slopinti tautos iniciatyvą mokyklose, kad jie praras
tų  valią, savigarbą, bet kokį pajėgumą priešintis kosmopolitiz
mui. Dėl to ir saugojami istoriniai archyvai, kad nežinotume sa
vo praeities istorijos.

Kai po trečiojo Lietuvių ir Lenkijos padalinimo Lietuvą už
grobė Rusija, carienė Jekaterina klausė prancūzų rašytojo F. Vol
taire, kokiu būdu galima greičiausiai nutautinti vadinamąjį "Seve- 
ro-Zapadnyj kraj". Voltaire carienei atsakė: "Pirmiausiai reikia 
pakirsti tų  žmonių moralę". Tuoj pat Lietuvoje atsirado begalybė 
smuklių, įstatymo būdu valstiečiai verčiami pirkti degtinę, vyną, 
alų. Prasidėjo masinis tautos nugirdymas, lietuvių tradicijų panei
gimas, papročių nesilaikymas, rusiškų dainų plėtimas. Kol paga
liau vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivybės sąjūdis pristabdė į 
pražūtį neriančią tautą.

Šiandien mūsų tautoje vėl klesti svaiginimasis, vaikučių išsi
žadėjimas, net žudymas, seimūnų palaidumas ir melas. Juk sa
koma: netiesa buvo Stalino legionai Lietuvoje, netiesa, kad Lie
tuva buvo okupuota, netiesa buvo žmonių tremtys į Sibirą, ne
tiesa priverstinė kolektyvizacija, netiesa buvo jėga žmonių pa
šalinimas nuo savo žemės. Fizinė grėsmė lietuvių tautai dar ne
išnyko.

1940 metais jėga ir klasta aneksavo Lietuvą, Latviją ir Estiją 
Sovietų Sąjungos komunistų partinė ir valstybinė vadovybė. Kaip 
Rusijos carai, nepasitikėjo lietuvių tauta, pirmiausia inteligenti
ja, politiniais asmenimis, karininkija, dvasininkija, verslininkais 
ir ūkininkais, kuriuos vadino "buožėmis", visais tais, kurie suda
rė lietuvių tautos žiedą. Tad 1940 m. liepos 7 d. saugumo direk
torius A. Sniečkus patvirtino tautininkų, voldemarininkų, liau
dininkų krikščionių demokratų, jaunalietuvių, socialdemokratų, 
šaulių, eserų likvidacijos planą ir liepos naktį iš 11 į 12 dieną 
prasidėjo visoje Lietuvoje suėmimai - suimta per 2 tūkstančius 
lietuvių - prasidėjo tautos deportacijos, trukusios maždaug iki 
1953 metų. Turbūt niekada nesužinosime tikslaus deportuotų

KOKIA YRA LIETUVIŲ TAUTOS SIELA?
Atrodo, ji yra apimta didžiu

lės sumaišties.
Lyg ir skaidriai j ą  nušvietė 

prezidentės rinkimai. Norėjosi 
tikėti, kad laikas ir patirtys tau
tai suteikė brandos, ir ji  nebe
sitikės stebuklo. Bet taip neat- 
sitiko.Ji ir dabar dar nesupran
ta, kad vienas žmogus stebuk
lo nepadarys. Kad reikia ne tik 
visos tautos bendrų pastangų, 
kantrybės, ištvermės,bet ir kaž
ko dar g ilesn io . R eik ia  iš 
kuopti tą begalinį purvą , ku
rio yra prisikaupę - nežinau, per 
kurį laiką: ar per okupacijų de
šimtmečius, ar per N epriklau
somybės metus. Jis slūgso tam 
siajame ir giliajame sielos dug
ne, o į paviršių iškyla tirštais, 
juodais drumzlių debesimis, vos 
stipriau kasdienybę sujudina 
koks kartais ir nelabai reikšmin
gas įvykis, kokia nors nelaukta 
ar šiaip sensacinga žinia.

Štai ir dabar -  buvusio Pre
zidento sunki liga. Kokį baisų 
visuomeninės dorovės nuopuolį 
atveria interneto komentarai, 
kokia klaiki neapykantos ir pa
tyčių bedugnė prasižioja! Žino
ma, jie  nėra totalus visuom e
nės nuom onės atspindys, bet 
vis dėlto...

Klausi savęs, iš k u r toks 
dvasios aptem im as? Turbūt 
sunku paneigti, jog taip pasireiš
kia žiojėjanti žmogaus dvasios 
tuštuma, vidinės kultūros sto

ka. Taip kalba žmogus, apglu- 
m ęs nuo komercinės televizi
jos ir interneto netylančio infor
macinio triukšmo, nuo pasauli
nio šiukšlyno nešvaros, neturįs 
kontakto su tikrosios kultūros 
vertybėmis. Beje, ta  proga ga
lim a tik apgailestauti, kad m o
kykloje yra labai sumažėjęs li
teratūrinio ugdymo lyginamasis 
svoris ir augantis žmogus be
veik netekęs kontaktų su tuo 
atjautos, gailestingumo, sielos 
jautrum o pasauliu, kurį randa
me, kad ir Biliūno, Vaižganto, 
Putino kūryboje. Jei kam ne
aišku, k ą  gali duoti literatūra, tai 
šiandien pernelyg dažnai sutin
kame žmogų, neišėjusį vaikys
tėje, jaunystėje literatūros m o
kyklos... Žinoma, viso to nega
lima pervertinti, žinant, kad vi
dinė kultūra priklauso ne tik 
nuo išsilavinimo. Nuo barbariš
kumo neapsaugo nei diplomai, 
nei užimami postai. Bet vis dėl
to labai daug lemia ne tik įgim
ti, bet ir paveldėti dalykai, ap
linka, tradicijos, jų  tarpe ir lite
ratūrinės.

O greta to -  dvasinę kul
tūrą griaunantys faktoriai.
Visų pirm a besaikė girtuoklys
tė. Suprantu , kad reikia žiūrėti 
ir paties girtavimo šaknų, ku
rios , tiesą sakant, yra pakan
kamai viešumoje išanalizuotos: 
tai ir egzistencinis nesaugumo, 
būties beprasm iškum o jau s-

skaičiaus, kurių buvo šimtai tūkstančių kalėjimuose, koncentraci
jos lageriuose žuvusių, mūsų tautos kankinių.

Kai pas Antaną Sniečkų apsilankė jo  šeimos nariai ir motina, 
prašydami sulaikyti deportacijas, išgirdo tokį atsakymą: "Tuos žmo
nes, kuriuos mes vežame iš Kauno, juk tai daugiausia vagys, vi
suomenės atmatos, prostitutės ir panašūs į juos. Bet tavo dėdė 
(sakė savo broliui Juozui) - jis turtingas, jis ūkininkas, o tie kiti juk 
taip pat. Tokius mes privalome išvežti". Taip A. Sniečkus vadino 
tauriausius Lietuvos vaikus. Taip liudijo Lietuvos komunistų va
dovo Antano Sniečkaus brolis Juozas, gyvenęs Cleveland, OH, 
JAV-jų Atstovų Rūmų Baltijos komiteto apklausinėjime, kurio pir
mininku buvo JAV Kongreso narys Charles J. Kersten, 1953 m. 
gruodžio 11 d.

Sniečkų motina taip pat pabėgo nuo savo sūnaus į Vokietiją, 
kad nebūtų išvežta į Sibirą, kaip kad buvo su Sniečkaus seserimi 
padaryta. Motina gyveno Hanau stovykloje ir kai ji JAV Kongre
so Atstovų buvo paklausta apie savo sūnų Antaną, atsakė: "Aš 
prakeikiau tą  dieną, kai pagimdžiau išdaviką, kuris tiek daug kan
čių suteikė savo kraštui". Tai paliudijo ir sūnus Juozas Sniečkus. 
(Ištrauka iš "Baltijos valstybių užgrobimo byla", JA V  K on
greso dokumentai, 1953-1954 metai, 713 psl.).

Vokiečiai naciai taip pat ėmė vykdyti masinę teroro politiką, 
nors nacių planai turėjo būti įgyvendinti tik po laimėto karo, tačiau 
nacių jau  tada masiškai buvo naikinami Lietuvos žydai, įvairių 
tautybių žmonės vežami prievarta darbams į Vokietiją, mobilizuo
jam i į policinius, sargybinius dalinius, siunčiami saugoti koncen
tracijos lagerius.

(Pasinaudota ir JAV  Valstybės departamento leidiniu "Das 
naciona lsozia listiche D eu tch land  u nd  die Sow jetunion, 
1939-1941". Akten aus dem Archiv des Deutschen Auswar- 
tigan Amts, Departament o f  State, 1948).

Neseniai JAV prez. Barack Obama, pasakęs kalbą arabų 
pasauliui Egipte, pirm ą kartą aplankė Buchenwaldo nacių kon
centracijos žudynių vietą. Gal ateis diena, kai jis aplankys ir ko
munistų Sibire kankintų ir žudynių milžiniškas vietas.

Todėl mes kasm et prisimename savo tautos genocidinį naiki
nimą, prasidėjusį 1940 metų birželyje, netekus trečdalio Lietuvos 
žmonių.

S. Tūbėnas

mas; ir socialinis neapgintumas, 
o vėliau įsijungę ir biologiniai 
faktoriai -  paveldimumas, ben
dras liguistum as, organizm o 
neatsparumas. Čia ir situacija 
šeimose, vaikai, matantys n ie
kados neišsiblaivančius tėvus 
.Iš tokios terpės atėjęs žmogus 
negali pozityviai santykiauti su 
visuomene, kitais žmonėmis. 
Jis nepajėgia blaiviai įvertinti 
savo ir kitų situacijos. Sveikas 
protas būna išsijungęs visiškai, 
o vartai atviri iš pasąmonės ky
lančioms tamsioms aistroms.

Tokioje dirvoje kaip piktžo
lės želia visokia barbarybė, ta 
me tarpe - labai žem a politi
nė kultūra . N ėra m ados įsi
klausyti į oponento žodžius, jo  
požiūrį, dalykiškai v iską ap
svarstyti, gal būt įžvelgti jo  
m intyse nors dalį tiesos, kurią 
priėmus, galima būtų eiti į kom
prom isus. Tėra tik aklas, be 
galo em ocingas savojo požiū
rio teigim as. Gal dėl to ir va
dinamos diskusijos neretai pa
virsta visų šaukimu prieš visus, 
kai niekas negirdi ir nenori gir
dėti oponento, o klausytojas 
(jeigu diskusija yra vieša), jau 
čiasi tarsi turguje arba sm uk
lėje, nesuprasdam as, kas k ą  
sako, teigia arba neigia.

O p o litin ė  k u ltū ra  yra  
bendrosios dorovinės ku l
tūros dalis. Kai trūksta p a
garbos žm ogui, jo  orumo pai
symo, dėkingumo tiems, kurie 
daug dirbo ir nuveikė, nors kar
tais ir klydo (o kas drįstų pa
sakyti, kad jis  pats yra be k lai
dos ir kaltės?), kokia gali su
sikurti politinė bendruomenė, 
bendro tikslo siekianti piliečių 
visuomenė?

Dėl viso to (ir dar dėl kitų 
dalykų) aš nežinau, ar verta sie
ti visuomenės ir politikos atgi
m im ą vien su naująja Preziden
te, kurios charakteris toks stai
gus ir kategoriškas, kaip ir di
delės tautos dalies. Aš verčiau 
siečiau viltis su blaiviai, racio
naliai mąstančiais, ramaus cha
rakterio žmonėmis, kurie dabar 
irgi ateis į didžiąją politiką ir tam 
tikra dalimi lems psichologinį 
visuomenės klimatą. Rinkimai 
dabar sukūrė tok ią  situaciją, 
kad turime ne tik naują ir nau
jovišką Prezidentę, bet ir naują 
opozicijos lyderį, kuris bus nau
jov iška atsvara valdančiajai 
daugumai kartu su valstybės 
vadove. Tai būtent tokio tipo ly
deris, apie kurį kalbėjau: nesi- 
karščiuojantis, linkęs tartis ir 
susitarti, nekonfliktiškas, ne- 
egocentriškas, o kartu tvirtas, 
turintis savo nuomonę ir m o
kantis j ą  apginti. Jį palaiko ne 
vienas prityręs, atsakingas po
litikas. Per prezidentinę rinki
m ų kampaniją nebežinau iš kie
no lūpų nuskambėjo pranašys
tė: ,,Tai kitos kadencijos prezi
dentas“ . Pažiūrėsim.

Vanda Zaborskaitė ,
Bernardinai.lt

mailto:dirva@ix.netcom.com
Bernardinai.lt
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LENKŲ REIKALAVIMAI DVELKIA 
NACIZMU

Vilius Bražėnas

V ėliausieji lenkų atstovų 
Lietuvoje ir net Lenkijoje Lie
tuvai ir lietuviams statomi rei
kalavimai neabejotinai dvelkia 
nacizmo tvaiku. Juokingas rei
kalavimas lietuviams pakeisti 
savo rašybą kai kurių lenkų tau
tinio išskirtinumo ir virš visų ki
tų  Lietuvos mažumų pasiaukš- 
tinimo jausmui patenkinti ne vi
sus prajuokina. Lietuvius jis  
priverčia atsisukti atgal į isto
riją , kurios susiejim as kelia 
klausimų.

Kas nors net gali paklausti: 
kas ką  išmokė tokio nacizmo - 
vokieciai lenkus, ar lenkai vo
kiečius? Nacizmas, kurį nese
niai, nors daugelis, kaip asme
niškai patyriau režimo prievar
tą, tragiškai pergyveno kultūra 
pasižymėję vokiečiai yra savos 
tautos iškėlimas virš kitų, "ne
lygiaverčių", tautų, tuo jas pa
žeminant.

P a sta ro sio s  n a c istin ė s  
kai kurių lenkų galvosenos 
ap raiškos y ra  apga ilė tinos 
ypač todėl, kad tai primena tam
sų šešėlį tiems lenkams, kurie, 
su pagrindu, didžiuojasi savo 
tauta ir sava tautine kilme, ta
čiau gerbia ir nežemina kitų tau
tybių žmonių. Ypač nuostabu, 
kad tiek, atrodo daug šių dienų 
lenkų nepaveikė teigiamai net 
tokia didi asmenybė, kaip Po
piežius Jonas Paulius II - len
kas! N ulenkęs šiam didžiam  
Žmogui - lenkui - galvą, bandy
siu pristatyti savo asmeninę is
torinę patirtį, savo, kaip lietuvio, 
susidūrimuose su lenkais.

P irm ojo Pasaulinio Karo 
pasitraukėlių į Rytus šeimos 
vaikiški susidūrimai čia neturi 
reikšmės. Tačiau neišdildomais 
liko Lietuvon (1922 m.) grįžu
sio ir moksleivių tapusio jau 
nuolio jausm ai kasmet minint 
Želigovskijados - Vilniaus ir 
Vilniaus krašto užgrobimo m i
nėjimai. Savaime aišku, jog  tai 
negalėjo neapkartinti jaunuolio 
pažiūros į lenkus. Ją veikė ne 
šūkiai "Mes be Vilniaus nenu
rimsim!", o Suvavalkų sutarties 
sulaužymo nusikaltimas.

Nepagerino mano pažiūros 
į lenkišką elgseną ir ("geriems 
kaimyniniams ryšiams atstaty
ti") Lenkijos ultimatumas Lie
tuvai. Tai priminė piemenavi
mo dienose girdėtas "senių" po
sakis: "Per gvoltą bučiuojant - 
dvasia smird".

Man nepamirštamas yra is
torinis susidūrimas, o ne "susi
tikimas", su lenkais Antrojo pa
saulinio karo pradžioje. Su so
vietais suokalbininkų vokiškų 
nacių užpulti lenkai nuostabiai 
didvyriškai gynėsi. Tačiau, iš 
Rytų prieš juos pajudėjus na
cių  draugam s bolšev ikam s, 
Lenkijos kariai iš žnyplių gel- 
bėjosi kaimyninėse valstybėse.

Kaip atsargos karininkas tuo 
metu buvau mobilizuotas. Tar
navau Kėdainiuose, Ryšių ba
talione.

Pasitaikė, kad su bataliono 
vadu, majoru, stovėjome Kėdai
nių geležinkelio stoties perone, 
kai pro stotį lėtai slinko internuo
tų lenkų karių traukinys. Preki
nių vagonų tarpduriuose stovė
jo, o kai kurie, nukarę kojas, sė
dėjo savo tėvynę apleidę kariai. 
Jie vyko nežinion, dargi ne visai 
draugiškon valstybėn. Sunku bū
tų įsijausti į jų  dvasinį stovį. Ant
rame ar trečiame praslenkančio 
traukinio vagone, atrodo puska
rininkio laipsnio, karys, iš unifor
m ų atpažinęs Lietuvos karinin
kus, atsistojo ir mus, gal kiek ne
drąsiai, pagerbė šauniu karišku 
saliutu.

Į to kario, nors ir nugalėto, 
saliutą, buvo, be jokių dvejo
nių atitinkamai atsakyta. Stai
ga, lyg karišką m aršą išgirdę, 
sąlygų sugniuždyti kariai paki
lo, išsitiesė, ir, lyg dvasioje tap
tų  nugalėtojais, kiekvieno pra- 
slenkančio vagono tarpduryje 
susibūrę lenkai kariai atidavė 
karišką pagarbą Lietuvos ka
riams. Be abejo Lenkijos liki
mo karius sujaudino ne labai 
draugiškos valstybės karininkų 
parodytą kario pagarbą kariui. 
Vienok mano jausm us pažeidė 
į žurnalizmą ir politinę analizę 
linkusio kario mintis, kad toks 
pat likimas gali ištikti Lietuvos 
karius. Tai daugelį ištiko vokie
čių ir rusų karo pradžioje 1941 
m. birželį. Toks likimas su ki
tais Tėvynės Apsaugos Rinkti
nės vyrais ištiko mane, po pra
laimėto 1944 m. spalio 7 d. m ū
šio prie Sedos, traukiantis į ne 
visai draugišką Vokietiją. Pri
simenu pajutęs fizinį skausmą 
žengiant per ano meto Tėvynės 
Lietuvos sienos liniją, nors kaip 
manyta, tik porai mėnesių. Vo
kietijoje buvo broliškai ben
draujama su lenkų, kaip ir kitų 
tautybių, skautais, "išvietintų 
asmenų" stovyklose.

Amerikoje, bandant veikti 
JAV visuomenės galvoseną Pa
vergtųjų Tautų laisvės bylos nau
dai, buvo labai draugiškai ben
draujama su lenkų "Baltaisiais 
Ereliais". Juos sudarė daugu
moje jauni lenkai, kurių neten
kino išeivijos lenkų, kaip ir kitų 
tautų, didžiųjų organizacijų va
dų prisiplakimas prie manipulia
torių globalistų sėdinčių valdžio
je. Todėl į vieną Vasario 16-sios 
minėjimą, be ukrainiečių, estų ir 
latvių (paprastai) atstovų, buvo 
pakviestas ir "Baltųjų Erelių" pir
mininkas. Sis, sveikindamas lie
tuvius, prašė juos imtis JAV 
esančių pavergtųjų tautų atsto
vų suvienijimui kovai su jų  oku
pantais. Įsidėmėtinas, net žiūrint 
šių dienų įvykių fone, jauno len

Iš Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietų Sovietų Sąjungoje 1940-1988 metų žemėlapio, nusė
to koncentracijos ir vergų stovyklomis, tik mažytė dalis. Juodais taškais pažymėtos tremties, o 
juodais trikampiais - kalinimo vietos.

ko vertinimas lenkų ir lietuvių is
torinio ryšio: "Lietuviai vadova
vo Žalgirio mūšiui", pareiškė jau
nas lenkas, "dabarjūs turėtumė
te vadovauti kovai už pavergtų
jų  tautų išlaisvinimą". Tai pada
ro sunkiai suprantamu, kodėl 
dabar kai kurie lenkų vadai 
neskiria pirmumo laisvei ir 
tautų išlikimui, o susikaupia į 
k itą dominavimą, net per rašy
bą. Kažkaip tai neleidžia pamirš
ti lenkų balsavimo prieš Lietu
vos nepriklausomybę, susilaiky
mu. O užsispyrimas nacistinio 
tvaiko reikalavimais tikrai nepa
gerina kaimyninių santykių. Ir 
Lenkijos vadovų komplimenti- 
nius pareiškimus - "Vilniuje jau
čiuosi kaip namie", tokie reika
lavimai pavirsta dviprasmiais: ir 
Muravjovas, ir Želigovskis ga
lėjo panašiai jaustis. Jeigu m ū
siškiai moderniški lenkomanai 
LR valdžioje nusileistų lenkų iš
imtinų tautinių privilegijų reika
lavimams, to, ko gero patylomis 
belaukiančios kitos LR tautinės 
mažumos, pareikalautų jų  var
dus ir pavardes rašyti jų  rašme
nimis. Baisu net pagalvoti, kiek 
laiko ir iždo lėšų prireiktų byli
nėtis dėl "diskriminacijos", "žmo
gaus teisių pažeidimų" su rusais, 
vokiečiais, žydais, arabais ir ki
niečiais. Kur rastume jų  "raidy
nus"?

Todėl, kiek kas ir kaip gali
me, sugėdinkime ir sudraus- 
kim e šiandienius lenkom a-
nus, kad jie pirmumą skirtų Lie
tuvai, o ne Lenkijai. Kur yra kiti 
profesoriai ir net signatarai, ku
rie turėtų padėti vienišam to fron
to kovotojui Romualdui Ozolui 
pastangose pažadinti mūsų tau
tos tautinę savigarbą ir teisingu
mui pagarbą?

Atrodo norima mus grąžinti į 
anuos laikus, kai pravažiuojančią 
vyskupo Valančiaus karietą su
stabdė lenkas, ar sulenkėjęs lie
tuvis, prelatas. Vyskupo paklaus
tas, ko "brolis prelatas nori?", šis 
atsakęs: "Noriu pamatyti, kaip 
mužikas karietoje atrodo".

Neleiskime jokiems nacisti
niams svetimiesiems stabdyti 
Lietuvos Respublikos "karietą".

LIUSTRACIJOS PROCESO 
UŽBAIGIMO TERMINAS?

S.m. birželio  2 d. Seimas 
po pateikim o pritarė įstatymo 
pataisom s, kuriose siū lom a 
įteisinti konkretų  liustracijos 
proceso užbaigim o term iną. 
Numatoma, jog  kom isija į Vil
niaus apygardos adm inistra
cinį te ism ą dėl asm enų pripa
žinimo slapta bendradarbiavu
siais su buvusios SSRS spe
cialiosiom is tarnybom is galės 
kreiptis tik  iki 2012 m etų lie
pos 1 dienos.

Už tokias Seimo N aciona
linio saugum o ir gynybos ko 
m ite to  p irm in in k o  A rvydo  
A nušausko pateik tas A sm e
nų, slapta bendradarbiavusių  
su buvusios SSRS specialio
siom is ta rnybom is, veik los 
vertinim o ir prisipažinusiųjų  
apsaugos įsta tym o pataisas 
po pateikim o balsavo 59 Sei
m o nariai, prieš buvo 5, susi
laikė 18. Toliau šį dokum entą 
p lanuojam a svarstyti Seimo 
posėdyje birželio 30 d.

Įstatymo pakeitimo projek
tu  s iū lo m a k e is ti A sm enų , 
slapta bendradarbiavusių  su 
buvusios SSRS specia liosio
m is tarnybom is, veiklos ver
tin im o kom isijos sudarym o 
tvarką, num atyti šios kom isi
jo s  v e ik lo s  fin an sa v im ą  iš 
valstybės biudžeto lėšų.

Taip pat siūlom a atsisaky
ti asmenų, kurie bus pripažin
ti s lap ta  bendradarb iavę su 
buvusios SSRS specia liosio
m is  ta rn y b o m is , d a rb in ė s  
veiklos apribojim ų, num atant 
v ien in telę priem onę - tokio 
bendradarbiavim o fakto p a
viešinimą.

PUSEI METŲ - S1Qf
PIRMA KLASE ■ S78. 

ORO RAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$13 0.0 D

Teikiam u projektu  siek ia
m a pašalin ti Europos Ž m o
gaus T eisių  T eism o by lo je  
"Žičkus prieš Lietuvą" k on
statuotus Europos žm ogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių ap
saugos konvencijos pažeid i
m us - atsisakom a jau  p ripa
žin tų  slap tų jų  bendradarb ių  
darbinės veiklos apribojim ų 
privataus sektoriaus srityse.

Įstatym o p ata isose siū 
lom a palikti draudim ą ne- 
p ris ip a ž in u s ie m s s la p t ie 
siem s bendradarbiam s eiti 
ta s p a re ig a s, kur asm ens  
patikim um as bei lojalum as 
Lietuvos valstybei naciona
linio saugum o požiūriu yra  
svarbūs.

Siūlom a ir to liau  drausti 
dirbti šiems asmenims valsty
bės institucijų vadovais bei tei
sėsaugoje, krašto apsaugoje, 
darbą, susijusį su įslaptintos in
formacijos naudojimu, vado
vauti nacionaliniam saugumui 
strateginę reikšmę turinčioms 
įmonėms bei eiti kai kurias k i
tas pareigas, kurioms valstybė 
nustato specialius reikalavimus.

Parlam entarai po pate ik i
m o taip pat pritarė A. A nu- 
šausko pateiktom s D okum en
tų  ir archyvų įstatym o p ata i
som s, kuriom is siekiam a p a
lengvinti susipažinti su KGB 
ir kitų  buvusios SSRS specia
liųjų tarnybų rezervo karinin
kų bylom is sąlygas. Priėm us 
šias pataisas, susipažinti su 
tokiom is bylom is galės istori
kai, žurnalistai, kiti asm enys, 
bus galim a paskelbti šių as
m enų sąrašą. LGITIC
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(Atkelta iš 1 psl.)
Letuvos Seimas...
trem tinių vaikaitei, neapsako
mo siaubo akimis mačiusiai į 
močiutės nugarą įrem tą šautu
vo buožę, išsk irto s  šeim os 
skausm ą išgyvenusiai, suteik
tą  galimybę išsakyti savo įžval
gas ir požiūrį į juodžiausius ir 
skausmingiausius m ūsų istori
jos įvykius", - taip į Seimo na
rius kreipėsi parlamentarė Ona 
V aliukevičiūtė. Jos teigim u, 
okupacija ir genocidas - tai nė
ra vien beasmenės teisinės ar 
istorinės kategorijos arba vien 
istorikų tyrimų objektai, tai tau
tos tragedija, turinti tūkstančius 
vardų ir pavardžių, tai drama, 
sulaužiusi milijonų žmonių liki
mus. "Ji negali būti įvertinta jo 
kiais pinigais, kaip neįkainoja
mos ir šių kruvinųjų istorijų pa
mokos, kurias mes privalome 
išmokti ir niekada nepamiršti. 
A r išmokome? A r nepamiršo- 
me?" - retoriškai klausė ji.

P arlam en ta rė  p asteb ė jo , 
kad šiandien, m ėgaudam iesi 
laisvės ir nepriklausom ybės 
būsena bei jų  teikiam a gerove, 
dažnai esame linkę dramatizuo
ti net laikinus sunkumus, skaus
mingai reaguojame į m enkiau
sius likimo mums siunčiamus 
išbandymus.

"Paklauskime savęs, ar iš
rovėme okupantų mums taip il
gai skiepytą pagiežą ir nepagar
b ą  vienas kitam? A r mes pajė
gūs peržengti mus apėmusį su
svetimėjimą ir valdžios atotrū
kį nuo žmonių? A r vis labiau įsi
galinti vartotojiška kultūra mus, 
kaip bedvases būtybes, tiesiog 
nuplukdys laiko nešama srove? 
- svarstė O. Valiukevičiūtė. Jos 
nuom one, bene svarbiausias 
klausimas, į kurį turime atsa
kyti kasdien, - ar mes dar išpa
žįstame tas vertybes, tas pa
matines tautos savimonės at
ramas, kurių nesugebėjo sunai
kinti galingas ir gerai organizuo
tas okupantas.

"Juk būtent tiesos, doros, 
teisingumo, tautinio identiteto 
sam prata, pagarba valstybės 
istorijai, viltis ir tikėjim as, be
sąlyginis laisvės ir nepriklauso
mybės troškimas buvo tie oku
paciją ir genocidą išgyvenusių 
žmonių ramsčiai, prieš kuriuos 
bejėgė pasirodė ir pati kruvi- 
niausia žudymo ir naikinimo 
mašina. Šių nepaprastai stiprių 
žmonių dėka Lietuva neliko be 
lietuvių", - sakė Žmogaus te i
sių komiteto narė O. Valiuke
vičiūtė.

Seime vykusiame minėjime 
dalyvavo ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius ir Vyriausy
bės nariai, Aukščiausios Tary
bos - Atkuriamojo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, N epriklausom ybės Akto 
signatarai, politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijų atstovai, 
kiti garbingi svečiai.

B irželio  14-oji L ietuvo
je minima kaip Gedulo ir vil-

EUROPARLAMENTO RINKIMAI VISOSE SALYSE TAPO IŠBANDYMU 
VALDANČIOSIOMS POLITINĖMS JĖGOMS

Vilnius, birželio 7 d. (ELTA). 
Europarlamento rinkimai visose 
Sąjungos šalyse tapo tikru testu 
valdančiosioms politinėms jė 
goms. Nors kaip ir buvo iš anks
to prognozuojama rinkėjų akty
vumas ir buvo rekordiškai ma
žas, o daugelis ES šalių susidu
ria su rimtais ekonominiais sun
kumais, ne visi rinkėjai buvo lin
kę „nubausti“ valdančiąsias po
litines partijas ir daliai jų  pavyko 
patvirtinti rinkėjų palankumą. Di
džioji dauguma europiečių savo 
balsus atidavė už dešiniąsias po
litines jėgas

Lenkijoje daugiausiai 
mandatų gavo valdančioji 

partija
Lenkijos valdančioji libera

lios pakraipos Pilietinė platfor
m a iškovojo pergalę Europos 
Parlamento rinkimuose, kuriuo
se surinko 44,39 proc. balsų, ro
do paskelbti balsavimo rezulta
tai. Pilietinė platforma laimėjo 
25 iš 50 Lenkijai skirtų vietų Eu
ropos Parlamente, kuriame iš 
viso yra 736 vietos. 2004 m e
tais vykusiuose rinkimuose į Eu
roparlamentą, kuriuose Lenkija 
pirmą kartą balsavo kaip naujo
ji Bendrijos narė, ši partija su
rinko 24,1 proc. balsų.

Latvijos rinkėjai už 
dešinės pakraipos partiją

Sunkią krizę išgyvenančioje 
Latvijoje Europos Parlamento 
rinkimus laimėjo dešiniosios pa
kraipos Piliečių sąjunga, kuri ga
vo 24,32 proc. balsų, rodo preli
minarūs rezultatai, kuriuos sek
madienį paskelbė centrinė rinki
m ų komisija. Piliečių sąjunga, 
kurią pernai įkūrė buvusi euro- 
komisarė Sandra Kalnietė, į vy
riausybę atėjo tik kovo mėnesį, 
kai dėl ekonominės krizės ir gat
vių protestų žlugus I.Guodmanio 
vyriausybei buvo suformuota 
nauja Valdžio Dombrovskio va
dovaujama koalicija.

Centro kairės politinių parti
jų  susivienijimas Santarvės cen
tras (SC), kurio pagrindiniai rin
kėjai yra rusakalbiai šalies pi
liečiai, su 19,53 proc. balsų liko 
antroje vietoje. Latvija, kurioje 
gyvena 2,3 mln. žmonių ir kuri į 
Europos Sąjungą (ES) įstojo

ties diena, birželio 15-oji - 
Okupacijos ir genocido die
na. 1940 m. birželio 15 d. so
vietinė arm ija okupavo Lietu
vą. Nuo tos dienos prasidėjo lie
tuvių tautos genocidas.

Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cen
tro duomenimis, tik birželio 14
18 dienomis iš Lietuvos į Sibi
rą  ištremta beveik 12 900 žmo
nių. A pskritai per p irm ąją  - 
1940-1941 m etų - okupaciją iš 
Lietuvos buvo ištremta, įkalin
ta  a rb a  su šau d y ta  ap ie  35 
tūkst. žmonių.

Suskaičiavus Europos Parlamento rinkimų rezultatus iš 1807 Lietuvoje veikusių rinkimų apylinkių, 
geriausiai sekėsi Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams. Jais pasitikėjo 25,39 proc. 
rinkėjų. Pagal tokius rezultatus konservatoriai gavo į 4 Europos Parlamento mandatus. ELTA

2004 metais, turi aštuonias vie
tas Europos Parlamente. Euro
pos rinkimai šioje šalyje vyko 
birželio 6 d., drauge su vietos 
valdžios rinkimais, o rinkėjų ak
tyvumas buvo 53 procentai.

Sėkmė lydėjo dešiniąsias 
partijas

Pirm ieji duom enys iš Di
džiosios B ritan ijos parodė, 
kad ministro pirmininko Gordon 
Brown Leiboristų partijos lau
kia skaudus pralaimėjimas, ku
ris suduos naują smūgį prem 
jero  autoritetui po savaitę tru 
kusių politinių neramumų.

Vokietijoje kanclerės A n
gela Merkel konservatoriai su
triuškino centro kairės pakraipos 
politinius varžovus ir iškovojo įti
kinamą pergalę šiuose rinkimuo
se, kurie buvo laikomi savotiška 
generaline repeticija prieš rugsėjį 
numatytus visuotinius rinkimus.

Prancūzijos prezidento N i
kola Sarkozi centro dešiniųjų Są
junga už liaudies judėjimąnesun- 
kiai įveikė opozicijoje esančius 
socialistus, surinkusi 28 proc. bal
sų. Socialistai ir žalieji gavo po 
maždaug 16 proc. balsų.

Skandalų krečiamo Italijos 
premjero Silvio Berlusconi cen
tro dešiniųjų partija užėmė pir
m ąją vietą, surinkusi 35,6 proc. 
balsų, nors pats vyriausybės 
vadovas tikėjosi gauti 40 proc. 
balsų.

Isp a n ijo je  o p o z ic ijo je  
esantys konservatoriai sutriuš
kino valdančiuosius socialistus 
- opozicinė Liaudies partija lai
mėjo 42,23 proc. balsų, o m i
nistro pirmininko Jose Luiso 
Rodriguezo Zapatero partija 
gavo 38,51 proc. balsų.

Portugalijos vyriausybės 
vadovo Jose Socrateso Socialistų 
partija taip pat patyrė netikėtą 
nesėkmę, kai ją  įveikė dešinio
sios pakraipos socialdemokratai.

Austrijoje itin gerai pasiro
dė eu ro sk ep tik ų  stovyk los

BŪSIMI LIETUVOS EUROPARLAMENTARAI
Vyriausioji rinkimų komisi

ja  (VRK) baigė skaičiuoti rin
kėjų suteiktus pirmumo balsus. 
Paaiškėjo, kad rinkėjai „per- 
stumdė“ tik dviejų partijų sąra
šus. Be to, paaiškėjo, kad pen
kiem s Seim o nariam s ap si
sprendus vykti į Europos Par
lamentą dviejose vienmandatė
se rinkimų apygardose bus ren
giami nauji Seimo narių rinki
mai. Tuo tarpu socialdemokratę 
Viliją Blinkevičiūtę Lietuvos 
p arlam en te  p ak e is  A ušrinė  
Marija Pavilionienė, o „darbie- 
tį“ Viktorą Uspaskichą -  Jonas 
Pinskus. VRK suskaičiavus rin
kėjų suteiktus pirmumo balsus 
paaiškėjo, kad rinkėjai pasitiki 
partijų sudarytais sąrašais. Nė 
vienos partijos sąrašo vadovas 
nebuvo rinkėjų „pastumtas“ že
myn.

Visišką pasitikėjimą partijos 
suformuotu sąrašu pademonst
ravo Tėvynės sąjungos-Lietu- 
vos krikščionių demokratų rin-

vadovo Hanso-Peterio Martino 
sąrašas, o valdantiesiems social
demokratams tai buvo nesėk
mingiausi rinkimai istorijoje, ro
do oficialūs rezultatai.

Suomijos nacionalistinė eu- 
roskeptiška partija "Tikrieji suo
miai" per šį balsavimą taip pat 
sulaukė didesnio rinkėjų palan
kumo ir gavo apie 10 proc. bal
sų, rodo preliminarūs duomenys.

Airijoje, kurioje rinkimai vy
ko penktadienį, valdančioji m i
nistro pirmininko Briano Cowe- 
no (Brajano Koveno) centristi
nė partija "Fianna Fail" pralaimėjo 
opozicinei partijai "Fine Gael".

Tuo tarpu Graikijoje valdan
tieji konservatoriai atsiliko nuo 
opozicijoje esančių socialistų ir 
patyrė pirmąjį per penkerius me
tus pralaimėjimą rinkimuose, ku
riuose balsavo rekordiškai m a
žai rinkėjų.

kėjai. Jie tokį, kokį pateikė par
tija, paliko visą pirm ąjį sąrašo 
ketvertuką.

Tėvynės sąjungai, kuriai 
teko daugiausia -  keturios vie
tos E uroparlam en te , a tsto 
vaus buvę Europos Parlam en
to nariai Vytautas Landsber
gis ir Laim a Liucija A ndri
k ienė , buvęs užsienio reikalų 
m inistras A lgirdas Saudar
gas ir R advilė M orkūnaitė , 
aktyviai Europos Parlam ente 
skleisdam a inform aciją apie 
projekto „Nord Stream“ kelia
m as grėsmes.

Socialdem okratam s E u
ropos Parlam ente atstovaus 
Seimo narė, buvusi socialinių 
reikalų ir darbo ministrė Vilija 
B lin k ev ič iū tė , buvęs euro- 
parlam entaras Justas Palec
kis ir Seimo narys, buvęs su
sisiekimo ir finansų ministras 
Zigm antas B alčytis .

„Tvarkos ir teisingum o“ 
partija į Briuselį siunčia apkal
tos būdu iš prezidento posto pa
šalintą partijos pirmininką Ro
landą Paksą ir buvusį Vilniaus 
m erą Juozą Im brasą .

L enkų rinkim ų akcijai 
turėtų atstovauti partijos pir
mininkas, Seimo narys Valde
m aras T om aševskis . Tiesa, 
kol kas jis  vienintelis dar dve
joja, ar pasinaudos galimybe iš
vykti į Briuselį, ar liks dirbti Lie
tuvos Seime ir vietoj savęs į 
Europarlam entą išsiųs buvusį 
Seimo narį Gabrielį Janą M in
cevičių.

D arbo p artija i Europos 
Parlam ente atstovaus finan
sinėm is m achinacijom is įta
riam as partijos pirm ininkas, 
Seim o narys V ik toras Us- 
p a sk ic h a s .

Liberalų sąjūdis į Europos 
P a rlam en tą  išs ių s  filo so fą , 
eseistą, laidos „Be pykčio“ kū
rė ją Leonidą D onskį. LGĮTIC
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C H IC A G O , IL

GEDULO, VILTIES IR 
GENOCIDO MINĖJIMAI

Čikagos ir artim ųjų m ies
telių lietuviai prasmingai minė
jo  Kruvinojo Birželio įvykius 
Lietuvoje, kai 1940 m. b irže
lio 14 d. Sovietų Sąjunga p ra
dėjo Lietuvos okupaciją. L ie
tuvoje m ūsų tautos tragedijos 
įvykiai pavadinti Gedulo ir Vil
ties m inėjim ais. Prieš metus 
buvo sukurtas latvių politolo
go ir režisieriaus Edvins Sno
re dokumentinis filmas, apdo
vanotas žym enim is, atkreipęs 
tarptautinių kino festivalių dė

Filmo kūrėjas režisierius 
Edwins Snore

mesį. Rusijoje rodyti buvo už
draustas ir sukėlė Krem liaus 
pyktį. Buvo sudeginta M ask
voje prie Latvijos am basados 
režisieriaus E. Snore padary
ta  iškamša. Sis film as parodo 
žiauriausius ir tamsiausius So
vietų Sąjungos istorijos pusla-

NEIGDAMA OKUPACIJOS ŽALĄ LIETUVA 
ATSISAKO NEPRIKLAUSOMYBĖS

Sovietų okupacijos žalos ne
igimas yra tolygus 1990 m. kovo 
11 d. atsisakymui -  dienos, kai 
Lietuva paskelbė atkurianti ne
priklausomybę. Tokios nuomo
nės laikosi Seimo narys, konser
vatorius Emanuelis Zingeris. 
„Istorijos užmiršimas, atidė
jimas į antrą planą, žalos at
lyginimo nereikalavimas su
darytų iliuziją, kad mes gali
m e atsisak yti ir K ovo 11- 
osios“, - Seime surengtoje kon
ferencijoje apie sovietų okupa
cijos žalos atlyginimą kalbėjo E. 
Zingeris.

Tuo metu konservatorių pa
triarchas, europarlamentaras Vy
tautas Landsbergis atkreipia dė
mesį, kad bendraudama su Ru
sija Lietuva pati nė nemėgina 
kelti okupacijos žalos atlyginimo 
klausimų, tad natūralu, jog Rusi
ja  tos žalos ir neatlygina. Politi
kas priminė, kaip sunkiai Seime 
sekėsi priimti įpareigojimą Lie
tuvos vyriausybei, kad nepriklau
somybės priešaušryje į Rusiją iš
vežti keli milijardai rublinių indė
lių būtų įtraukti į bendrą okupa
cijos žalą.

„Net negaliu pasakyti, kad 
Rusija atsisako svarstyti šį klau
simą, nes niekas nė nebandė kelti 
to santykiuose su Rusija. Nors 
pačioje Lietuvoje buvo mėginta 
kelti, buvo siūlyta, kad Seimas 
paragintų Vyriausybę bent įrašyti,

pius, permirkusius žudynėmis 
ir krauju. Tai D idysis badas 
Ukrainoje (1932-1933), m asi
nės žudynės Katynėje 1940- 
aisiais, sovietų KGB ir nacių 
SS bendradarbiavimas, kom u
nizm o "tėvų" M arkso, Engel
so teorijos apie masines žudy
nes ir jų  pasekėjo Lenino prak
tika, masinės deportacijos, m e
dicininiai tyrim ai sovietų GU- 
LA G -uose...

Film as "Sovietų istorija" 
buvo filmuojamas daugiau ne
gu dvejus metus Rusijoje, U k
rainoje, Latvijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Prancūzijoje, D. Bri
tanijoje ir kitur. Tai lig šiol ne
matytas, atviras, drąsus požiū
ris į neseną tautų  istoriją. Pa
sakoja ir buvusieji Sovietų p i
liečiai ir žymūs Europos moks
lininkai, istorikai. A nalizuoja
m a ir šiandieninio komunizmo 
įtaka Europos politikoje. Vy
tau tas L andsberg is pasakė, 
kad su šiuo filmu ateina is
torin io teisingum o m eta s .

"Sovietų istorija" DVD for
m a rodoma 12-oje pasaulio kal
bų. Čikagoje lietuviai matė fil
m ą  birželio 12 d. vakarą Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzieju
je , birželio 13 d. Jaunimo cen
tre, o birželio 14 d. "Bočių m e
nėje", Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, IL.

F ilm ą verta visiems įsigyti 
tinklalapyje

www.sovietstory.com.

nebūtinai adresuojant laišką Ru
sijos vyriausybei“, - kalbėjo V. 
Landsbergis.

Pasak politiko, prieš beveik 
trejus metus tuometinis užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitie
kūnas jam  žadėjęs susitikime su 
Rusijos užsienio reikalų minist
ru Sergijumi Lavrovu iškelti šį 
klausimą. „Praėjo beveik treji 
metai, gal yra kokių pėdsakų 
Užsienio reikalų ministerijoje 
(URM)?“, - ironijos neslėpė eu- 
roparlamentaras.

Nereikia įsivelti į 
diskusiją apie faktus
V. Landsbergio tvirtinimu, 

Lietuva neturėtų veltis į disku
siją apie okupacijos bei aneksi
jos buvim ą ar nebuvimą. „Lat
viai buvo įvelti į laikyseną, lyg 
jie turi siekti, kad pasaulis pri
pažintų. Maždaug, kad pasaulis 
pripažintų, kad yra Mėnulis virš 
Žemės ar dar kas nors. O jeigu 
staiga Afrikos šalys balsuos, kad 
jom s neaišku, ar ten Mėnulis, ar 
kokia dievybė?“, - tarsi juokais, 
tarsi rimtai kalbėjo politikas. Jo 
nuomone, keliant okupacijos ža
los atlyginimo klausimą nereikia 
leistis į debatus ar užsiimti re
liatyvizmu, nes yra faktų istori
ja, juolab, kad Rusija yra pri
ėmusi įsipareigojimą kompen
suoti repatriacijos išlaidas trem
tiniams iš Sovietų Sąjungos oku-

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus birželio 2 d. pasitarimo nariai: Irena Kriauče- 
liūnienė, Jūratė Variakojienė, Sąjungos pirm. Petras Buchas, skyriaus pirm. Irena Dirdienė, Vaclovas 
Mažeika, Vanda Mažeikienė. Stovi (iš kairės) Irena Levickienė, fotografo neatpažinta ponia, Vilija 
Vakarytė, Petras Dirda, Sigutė Žemaitytė, Nardis Juškus ir Jonas Variakojis.

BAUDŽIAMOJI 
ATSAKOMYBĖ UŽ VIEŠĄ 

KOMUNIZMO AR 
FAŠIZMO NUSIKALTIMŲ 

NEIGIMĄ
Už viešą komunizmo ar fa

šizmo vykdyto genocido propa
gavimą, neigimą, menkinimą ar 
pateisinimą gali grėsti ir baudžia
moji atsakomybė. Tai siūloma nu
matyti Seimo nario Pauliaus Sau- 
gardo pateiktame Baudžiamojo 
kodekso papildymo projekte. Po 
pateikimo birželio 9 d.,antradienį 
jam  nutarta pritarti ir pradėti 
svarstymo procedūrą. Už tai bal
savo 35, prieš - 2, susilaikė 9 Sei
mo nariai.

Teikiamu projektu siūloma 
numatyti baudžiamąją atsako
mybę už viešą komunizmo ar 
fašizm o vykdyto genocido  
propagavimą, neigimą, menki
nim ą ar pateisinimą, taip pat už 
v iešą Lietuvos Laisvės Kovų 
Sąjūdžio dalyvių - karių savano
rių, 1944-1953 m. organizuotai 
ginklu kovojusių prieš sovietinę 
okupaciją, šmeižimą. Už šias vei
kas siūloma bausti bauda arba 
laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

Pagrindiniu komitetu projek
tui svarstyti paskirtas Teisės ir tei
sėtvarkos komitetas papildomu 
- Žmogaus teisių komitetas. Pa
sak Seimo pranešimo, taip pat 
projektą pavesta svarstyti Pasi
priešinimo okupaciniams reži
mams dalyvių ir nuo okupacijų 
nukentėjusių asmenų teisių ir rei
kalų komisijai.

Seim o posėdyje p ro jek tą  
p lanuojam a svarstyti rudens 
sesijoje. LGITIC

puotų Baltijos valstybių.
„Tai buvo suformuluota ir pri

imta, kai Rusija stojo į Europos 
Tarybą, tai nepakeista. Yra tarp
tautiniai dokumentai, Rusijos įsi
pareigojimai. Jeigu Rusija šian
dien kalba kitaip, tai nėra reikalo 
ginčytis. Tada mes tartum irgi su
abejojame fundamentalia anų 
dokumentų verte“, - svarstė V. 
Landsbergis. LGĮTIC

L i e t u v o s  
TŪ K STA N TM EČ fO  
D A IN Ų  Š V E N T Ė

A M Ž I Ų
SUTARTINĖ

PROGRAMA
2009 m. liepos 1-6 d.

Liepos 1 d.
17.00 Šventės pradžios renginiai "Čia tūkstantį metų 

dabar" Sereikiškių parke, Bernardinų, Sv. Jonų bažnyčiose, 
Arkikatedroje bazilikoje, Katedros aikštėje

17.00 Protėvių giesmė Sereikiškių parke
18.00 Giesmė širdimi Bernardinų bažnyčioje
19.00 Giesmė protu Sv. Jonų bažnyčioje
20.00 Giesmė visa esybe Arkikatedroje bazilikoje
21.00 A tid ary m o  k o n ce rta s  " P a sv e ik in k im  v ien i 

kitus" Katedros aikštėje
Liepos 2 d.
16.00 Liaudies meno parodos atidarymas Taikomosios 

dailės muziejuje, Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22)
18.00 Chorinės muzikos vakaras "Šimtmečio dainos" 

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros Vartų g. 5)
22.00 Ansam blių vakaras "Metai" Kalnų parke
Liepos 3 d.
17.00 M oksleivių dainų diena "Skambantys vaikystės 

sodai" Vingio parke
18.00 Kanklių koncertas "Skambėkite, kanklės" Sv. 

Jonų bažnyčioje (Sv. Jono g. 12)
L iep os 4 d.
10.00 F o lk lo ro  d ien a  "Ž em ynėle, ž ied k elėle"  Se

reikiškių parke ir pilių teritorijoje
12.00 Žemės Lietuvos supylimas Katedros aikštėje
15.00 Žemės atminties budinimas ant Gedimino kalno
19.00 Pabaigos koncertas ir vakaronė Sereikiškių parke
20.00 Pučiamųjų orkestrų koncertas "Vario audra" Kalnų 

parke
Liepos 5 d.
18.00 Jungtin is m ėgėjų  tea trų  spektaklis "A m erika  

pirtyje" Lietuvos rusų dramos teatre (J.Basanavičiaus g. 13)
21.00 Sokių diena "Laiko brydėm" Žalgirio stadione 

(Rinktinės g. 3)
L iep os 6 d.
13.30 Dainų šventės dalyvių eitynės į Vingio parką
16.30 Tūkstantmečio "Vienybės medžio" įamžinimas

Vingio parke
17.00 D ainų d iena "T ūkstančio aušrų dainos L ie

tuvai" Vingio parke

Daugelio važiuojančiųjų į Lietuvą prašymu, skelbiamejubiliejinės šven
tės programą.

http://www.sovietstory.com
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BAIGIASI LAIKAS KONKURSUI
Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos skelbtasis literatūrinis 

romano konkursas, skirtas Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui pa
minėti, baigiasi šių metų birželio 30 dieną. Jei rašytojai-konkur- 
sui išsiųs savo kūrinį pašto data birželio 30 d., kūrinys bus įteik
tas Vertinimo komisijai. Keli rašytojai atsiuntė savo kūrinius jau  
atspausdintus, užmiršę, kad siunčiamas kūrinys turi būti parašy
tas konkursui, bet ne jau  išleista knyga.

S T . P E T E R S B U R G , FL

JONINIŲ ŠVENTĖ LIETUVIŲ KLUBE
Birželio mėn. 27 d., 6 val. p.p. 

Lietuvių klubo salėje prasidės tre- 
čiabangių organizacijos "Banga" 
valdybos ruošiam a "Joninių 
šventė". Programos svečiai ir at
likėjai - Jonavos savivaldybės te
atras, kurie suvaidins E. Salolos 
komediją "Bobos". Po spektak
lio bus dainos, rateliai, žaidimai, 
Joninių apeigos ir paparčio žiedo 
ieškojimas... Veiks baras, bus 
pardavinėjami karšti ir šalti pa
tiekalai. Auka 10 dol., o vaikams 
iki 16 m. - nemokamai.

Registruotis Joninių šventei 
galima pas Laimutę Alvarado, tel. 
(727) 360-1064 arba pas Ramutę 
Krikščikienę, tel. (727) 687-1061 
ar raminta_kr@yahoo.com

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

2009 m. balandžio 30 d. 
Lietuvių klubo salėje buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenės St. Pe- 
tersburgo apylinkės susirinkimas. 
Susirinkimą pradėjo apylinkės 
pirmininkė Vida Meiluvienė, pra
nešdama, kad susirinkimas yra 
teisėtas, nes susirinko pakanka
mas skaičius narių.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
dr. M atas Čyvas. A pylinkės 
sekretorė A lv ita  K erbelienė 
perskaitė pavardes narių, m i
rusių per paskutinius dvejetą 
metų. Jų atminimas buvo pa
gerbtas atsistojimu ir minutės 
tyla. Sekretorė perskaitė pra

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

"Verpstės" skautės birželio 1 d. Lemonte, IL, pagerbė kun. Antaną Saulaitį, SJ, jo  40 kunigystės ir 70 
metų amžiaus sukakčių proga. Pirmoje eilėje iš k.: Irena Grigaitienė, Marytė Utz, Daila Liubinskienė, 
Genė Rimkienė, Vida Rimienė, kun. Antanas Saulaitis, SJ, Nijolė Martinaitytė-Nelson (priekyje), 
Irena Kerelienė, Aušrelė Sakalaitė; antroje eilėje stovi iš k.: Dalia Povilaitienė, Genovaitė Treinienė, 
Aldona Rauchienė, Danutė Dirvonienė, Rita Penčylienė, Danutė Korzonienė, Joana Krutulienė, Daiva 
Luneckaitė-Bulicz, Ritonė Rudaitienė ir Milita Lauraitienė. R. Korzono nuotr.

eito susirinkimo protokolą, ku
ris buvo priim tas be pataisų. 
Apylinkės iždininkė Loreta Ky- 
nienė padarė platų iždo stovio 
pranešimą.

Pirm ininkė V. M eiluvienė 
pranešė, kad į St. Petersbur- 
go apylinkę įstojo dešim t nau
jų  narių. Jų įstojimas buvo su
tiktas plojim u. Taip pat ji  su
m inėjo ir per rankas perleido 
naujai Čikagoje išleistą knygą 
"Lietuvių kultūrinis paveldas 
A m erikoje", redaguotą buvu
sios "Draugo" redaktorės D a
nutės Bindokienės. K nyga tu 
ri daug spalvotų iliustracijų ir 
aprašym ų apie lietuvius ir jų  
bažnyčias Amerikoje.

A p y lin k ės  n arė  A n g e lė  
Karnienė pastebėjo, kad mūsų 
kartos lietuviai išdirbo 50 metų 
ir daugiau LB organizacijoje. 
Reikėtų stengtis įtraukti ir nau
ja i atvykusius "trečiabangius", 
supažindinant juos su LB orga
nizacija.

Programai pasibaigus, mūsų 
apylinkės narys kun. dr. Matas 
Čyvas savo 93-čio gimtadienio 
proga susirinkusius pavaišino 
šampanu. Jam buvo sudainuota 
"Ilgiausių metų". Pirmininkė V. 
Meiluvienė padėkojo apylinkės 
narėms, prisidėjusioms prie už
kandžio paruošimo, ir pakvietė 
visus narius pasivaišinti skaniu 
kugeliu ir kavute su priedais.

Išrinktoji Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Linas Katauskas, kuris gyveno Amerikoje ir dirbo 
Marquette banke Čikagoje, bet po kelių metų grįžo į Lietuvą ir ten dirba banke.

N E W  Y O R K , NY

LIETUVAI SKYRĖ 
97,000 DOL.

Gegužės 30 d. įvyko 35-as 
Tautos fondo metinis suvažia
v im as fondo raštinėje , 307 
West 30th Street, Manhattan, 
NY.

Atsilankė TF finansinės in
vesticijų kompanijos Graybill- 
Bartz partneris ir pranešė apie 
TF finansinį stovį. TF palygi
namai mažai pralaimėjo per kri
zę ir iš savo palūkanų dar davė 
Lietuvai paramos už 97,000 dol. 
Dr. Rožė Somkaitė pranešė, 
kad jos projektai "Knygos Lie
tuvai" ir "Knygos mokyklų bib
liotekom" buvo ir tebėra labai 
sėkmingi. Buvo atspausdintos 
penkios labai vertingos knygos 
- "Lietuviai Arktyje", "Sakalai 
parskrido", "Gyvenimas duobė
je", "Kelionė į niekur ir atgal", 
"Sąžinė" - jos yra ne tik išda
lintos Lietuvos mokykloms, bet 
jos yra ir patalpintos US Kon
greso bibliotekoje, Washington, 
D.C.

Antras projektas, Lietuvos 
mokyklų bibliotekų praturtini
mas, turi tikslą visas Lietuvių 
mokyklas aprūpinti 100 dolerių

vertės knygom is bręstančio  
jaunim o auklėjimo klausimais. 
Siuo metu Lietuvoje gausiai ap
rašytas "Bridges", "Vytis", ir 
"Valstiečių laikraštis".

Dr. B ražėnaitė-Paronetto  
pranešė, kad jau  yra įdukrinta 
252 mokyklos.

T arybos p irm in in k ė  dr. 
G iedrė K um pikaitė pranešė 
apie Tarybos metinę veiklą. TF 
atstovybė Lietuvoje sąžiningai 
dirba, išdalina paramą. Neužil
go bus įkurtas Juozo Giedrai
čio fondas įamžinti ilgametį TF 
veikėją Juozą Giedraitį. Po pie
tų  pertraukos vyko rinkimai. 
Buvo išrinkti du nauji Tarybos 
nariai: Vidmantas Matušaitis ir 
Vidas Kleiza.

Rezoliucijas perskaitė bu
vęs Tarybos pirmininkas Jurgis 
Valaitis. Bus tęsiam os vertin
gos TF programos ir projektai 
ryšium su Lietuvos švietimu ir 
kultūra.

Gegužės 31 d., sekmadie
nį, Apreiškimo parapijos pati
kėtinis, Jose Rudis gavo 2009- 
ųjų metų Grand M arshal titulą 
South Brooklyn Pulaski Para
de Committee.

Tai vyko Sirico's restorane, 
8015 13th Avenue, Brooklyn. 
Ponai Rudžiai pakvietė savo 
draugus ir svečius iš A preiški
mo parapijos dalyvauti šiame 
gražiam e baliuje - dalyvavo 
kun. Vytautas Volertas, Ramutė 
Žukaitė, Butkai ir A stra But
kutė, M alvina Kliveckienė, Vi
da ir A lgis Jankauskai ir dr.

P IT T S B U R G H , PA

RADIO PROGRAMA 
UŽSIDARĖ

Sitas globalizacijos ir suvie
nodinimo noras pasiekė ir lie
tuvius Pittsburgh, PA. "Echo
es o f  Lithuania" radijo progra
ma, po 40-ies m etų užsidarė. 
Dalia Yucius, programos vedė
ja , per W EDO 810, sakė Pit
tsburgh Post-Gazette, kad re
klamos po truputį retėjo ir re
tėjo, nes rėmėjai turėjo finan
sinių sunkumų. Jos tėvas Vyto 
Yucius pradėjo ir vedė šią pro
gramą.

Giedrė Kumpikaitė. Buvo įdo
mus pokalbininkas - Curtis Sli- 
wa, kuris yra įkūręs Guardian 
Angels ir yra didelis lenkų pat
riotas.

M a iro n io  litu a n is tin ės  
mokyklos užbaigtuvės įvyko 
birželio 6 d. Atsimainymo pa
rapijos patalpose. Užbaigtuvės 
susidėjo iš dviejų dalių: pirmoji 
abiturientų pristatymas, įteikia
mi atestatai ir apdovanojimai. 
Antroji dalis -  šaunus pokylis 
irgi Atsimainymo parapijoje.Vi- 
suomenė buvo kviečiama atei
ti ir pabendrauti. Buvo vaišės 
su program a.. Su šia švente 
prasidėjo vasaros atostogos. 
Didelė pagarba visiems moky
tojams, kurie su dideliu pasiau
kojimu per visus metus m oki
nius mokė lietuvių kalbos, lite
ratūros, geografijos, istorijos, ti
kybos, dainavimo bei tautinių 
šokių.

Birželio 14 d., Gedulo ir vil
ties diena - Baisiojo birželio m i
nėjimas buvo Apreiškimo pa
rapijoje tuojau po 10 val. šv. Mi
šių . P ro g ra m ą  a tlik o  N ew  
Yorko choras. Po programos, 
vaišės. Rengė LB N Y  Apygar
da.

N E W  J E R S E Y , NJ

Birželio 7 d. vyko lietuvių 
festivalis Sv. Petro ir Povilo pa
rapijos svetainėje Elizabeth, 
NJ. Skambėjo Stasio Telsins- 
ko lietuviška muzika, kun. Sta- 
niškio atliktas gitaro bliuzas. 
Girdėjome vaikų chorą "Varpe
lis". Grožėjom ės lietuviškais 
tautiniais šokiais. Buvo skanių 
lietuviškų valgių ir lietuviško 
alaus, gintaro dirbinių, vaikams 
užsiėmimų.

Dr. Giedrė K um pikaitė

Užsienio lietuviai Europos 
Parlamento rinkimuose balsavo 
aktyviau nei rinkėjai Lietuvoje. 
Jei Lietuvoje balsavo 22,48 proc. 
rinkimų sąrašuose esančių rin
kėjų, užsienyje aktyvumas sie
kė santykinai daugiau - 36,21 
proc., t.y. iš 18,5 tūkst. užsienio 
rinkėjų sąrašuose įrašytų Lietu
vos piliečių savo valią pareiškė 
6,69 tūkst.

mailto:raminta_kr@yahoo.com
mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Vyriausybė pritarė Vytauto Žalio atšaukimui iš 

Lietuvos ambasadoriaus Moldovoje pareigų ir Violetos Motulai- 
tės skyrimui Lietuvos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Mol
dovoje ir teikia jos kandidatūrą Prezidentui. Nuo 2007 m etų V. 
Motulaitė eina Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos pla
navimo departamento ambasadorės ypatingiems pavedimams 
pareigas. V. M otulaitė 1997-1998 m. dirbo Užsienio reikalų m i
nisterijos Politikos departamento Tarptautinių organizacijų sky
riaus pirm ąja sekretore, patarėja, 1998-2001 m. -  Lietuvos am 
basados Čekijoje pirm ąja sekretore, patarėja, 2001 m. -  Užsie
nio reikalų ministerijos Integracijos į NATO skyriaus patarėja, 
2001-2003 m. -  Azijos, Afrikos ir Okeanjos šalių skyriaus vedė
ja, 2003-2004 m. -  Informacijos ir viešųjų ryšių departamento 
direktore, 2004-2007 m. -  Lietuvos ambasados Danijoje m inist
re patarėja. V. M otulaitę am basadore M oldovoje siūlom a 
skirti nuo rugpjūčio 10 dienos, ji bus antroji Lietuvos ambasado
rė Moldovoje. Lietuva ir M oldova diplomatinius santykius už
mezgė 1992 m etų liepos 8 dieną.

Vyriausybė taip pat pritarė Dariaus Degučio skyrimui ne
paprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Izraelyje. Šiuo metu 
D. Degutis eina Užsienio reikalų ministerijos Globalios politikos 
departamento ambasadoriaus ypatingiems pavedimams parei
gas. D. Degutis 1991-1992 m. dirbo Užsienio reikalų m inisteri
jos Politikos departamento Šiaurės Europos šalių skyriaus p ir
muoju sekretoriumi, 1992-1995 m. -  Lietuvos ambasados Dani
joje patarėju, 1995-1998 m. -  Užsienio reikalų ministerijos Euro
pos integracijos departamento Politinio bendradarbiavimo sky
riaus vedėju, 1998-1999 m. -  Lietuvos ambasados JAV patarė
ju , 1999-2001 Lietuvos ambasados JAV ministru patarėju, 2001
2004 m. -  Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Lenkijoje, 2004-2006 m. -  Užsienio reikalų ministerijos Saugu
mo politikos departamento ambasadoriumi ypatingiems pavedi- 
mams, 2006 m. -  Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių sky
riaus vedėju, 2006-2008 m. -  Ekonominio saugumo politikos de
partamento ambasadoriumi ypatingiems pavedimams. D.Degu- 
tį ambasadoriumi Izraelyje siūloma skirti nuo liepos 10 dienos, jis 
bus ketvirtasis Lietuvos ambasadorius Izraelyje. Lietuva ir Izra
elis diplomatinius santykius atkūrė 1992 m etų sausio 8 dieną.

M askvoje apvogtas Lietuvos atašė gynybos klausimais Ru
sijoje Česlovas Šlėgaitis. Kaip informuoja Maskvos milicijos pa
reigūnai, vagys pasinaudojo tuo, kad atašė paliko atrakintą savo 
automobilį "Subaru", ir pavogė automobilyje buvusį jo  portfelį, 
informuoja Rusijos naujienų portalas rbc.ru. Pareigūnų teigimu, 
portfelyje buvo Č. Šlėgaičio diplomatinis pasas, mašinos draudi
mo polisas ir apie 20 tūkst. rublių (1580 Lt). Šiuo metu vyksta 
vagišiaus paieškos. Milicijos pareigūnai bando nustatyti jo  tapa
tybę, taip pat, ar nusikaltėlis veikė vienas, ar turėjo bendrininkų. 
Lietuvos ambasada Rusijoje šio incidento nekomentuoja.

Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarim ą dėl Tautinių m ažu
m ų ir išeivijos departamento prie Vyriausybės ir Lietuvių grįžimo 
į Tėvynę informacijos centro reorganizavimo. Nutarim u Tauti
nių mažumų ir išeivijos departamento teisės ir pareigos nuo 2010 
metų sausio 1 dienos išdalijamos Kultūros ministerijai, Švietimo 
ir mokslo ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai. Lietuvių grį
žimo į Tėvynę informacijos centras nuo 2010 m etų sausio 1 die
nos prijungiamas prie Užsienio reikalų ministerijos. Vyriausybė 
taip pat pritarė nutarimų „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, „Dėl Lietuvos Respubli
kos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir „Dėl 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtini
m o“ pakeitimams, susijusiems su reorganizuojamo Tautinių m a
žumų ir išeivijos departamento prie Vyriausybės ir Lietuvių grįži
mo į Tėvynę informacijos centro teisių ir pareigų išdalijimu.

Reorganizavus Tautinių mažumų ir išeivijos departam en
tą  prie Vyriausybės ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 
centrą, Užsienio reikalų ministerija perims šių institucijų funkci
jas palaikyti ir stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais lietu
viais, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į valstybės gyvenimą.

ĮVYKO SPROGIMAS
Lietuvoje vadovaujamoje Af

ganistano Goro provincijoje ka
riams birželio 2 d. patruliuojant 
prieš automobilių koloną buvo 
susprogdintas savadarbis sprog
muo. Birželio 2 d. įvykusio atsi
tikimo metu nei kariai, nei trans
portas nenukentėjo.

Savadarbis sprogstam asis 
užtaisas susprogo už 100 m et

rų nuo pirmosios kolonos m a
šinos. Atsitikimas įvyko m až
daug 130 kilometrų į pietvaka
rius nuo Goro provincijos sos
tinės Čagčarano, kuriame įsi
kūrusi Lietuvos vadovaujamos 
Goro provincijos atkūrimo gru
pės (PAG) stovykla.

Kariai toliau tęsia užduotis nu
matytame rajone.

Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius dalyvavo komunizmo žlugimo 20-ųjų metinių minė
jime ir Krokuvos Vavelio pilies kieme kartu su buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Valensa, „Solidaru
mo“ simboliu, buvusiu Čekijos prezidentu Vaclov Havel, taip pat su Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Ukrainos premjerais kreipėsi į iškilmių svečius, prisimindamas Lietuvos nepri
klausomybės kelią. Nuotraukoje trečias iš kairės Andrius Kubilius, Vokietijos kanclerė Angela Merkel 
ir Lenkijos ministras pirmininkas Donald Tusk. www.lrv.lt

PREMJERO 
ANDRIAUS KUBILIAUS 

ŽODIS
K rokuva , birželio 4 d. D i

delė garbė būti čia šiandien ir 
kartu su Jumis švęsti bendrą 
m ūsų pasiekim ą -  komunizmo 
žlugim ą ir laisvės triumfą. Tai 
mūsų pergalės diena. Prieš dvi
dešimt metų įvyko pirmieji lais
vi rinkimai sovietų bloke -  bu
vo suformuota pirmoji nekomu
nistinė visam e sovietų bloke 
Tadeušo M azoveckio Vyriau
sybė. V aršuvos bloko siena 
įtrūko, o vos po penkių m ėne
siu griuvo ir Berlyno siena.

„Solidarumas“ Lenkijoje, Są
jūdis Lietuvoje, kiti kylantys na
cionaliniai judėjimai Varšuvos 
bloko valstybėse ir Sovietų Są
jungoje tapo įvykių grandine, ku
ri padėjo mums nusimesti gran
dines. Baltijos kelio grandinė 
iš pusantro milijono žmonių, 
susikabinusių rankomis nuo 
Vilniaus iki Talino, labai aiš
kiai pademonstravo, kad jo
kios kliūtys nesustabdys mū
sų kelio į nepriklausomybę.

Mūsų laisvės judėjimą Vidu
rio ir Rytų Europoje vienijo ben
dri tikslai, bendros vertybės, ben
dra drąsa. Drąsos mums įkvėpė 
popiežius Jonas Paulius II, kuris 
ištarė „nebijokite“, ir įsitikinimas, 
kad tiesa -  mūsų pusėje ir kad 
nesame vieni. Todėl mes nebijo
jome. Mes visi įrodėme, kad ne 
tankų divizijos nugali blogio im
periją, pastatytą ant melo ir prie
spaudos. Nugali vertybės ir soli
darus jų  gynimas. Nepamirški
me to, tęskime tai. Tęskime tai 
perduodami m ūsų vertybes ir 
mūsų solidarumą kaimynams, 
ypač Rytuose. Ir nebijokime vėl 
skelbti savo vertybes.

MINISTRŲ SUSITIKIME 
OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMAS 

NEBUVO KELIAMAS
Per Lietuvos ir Rusijos už

sienio reikalų ministrų susitiki
m ą birželio 4 d. sovietinės oku
pacijos žalos atlyginimo klau
simas nebuvo svarstomas, bet 
Rusija žino, kad šis klausimas 
yra Lietuvos darbotvarkėje, tei
gia Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija (URM).

„Rusijos URM  vadovybė 
žino, kad žalos atlyginimo klau
simas yra darbotvarkėje, bet šis 
klausimas nebuvo svarstomas 
pirmojo po dvejų su puse metų 
pertraukos įvykusio užsienio 
reikalų ministrų dvišalio susiti
kimo m etu“, -  sakė URM  In
formacijos ir viešųjų ryšių de
partamento direktorius Rolan
das Kačinskas.

Sovietinės okupacijos pada
ry tos ža los kom pensav im o  
klausim ą Lietuva iškėlė iškart 
paskelbusi Nepriklausomybę. 
Lietuvos piliečiai išreiškė savo 
valią dėl žalos atlyginimo su
rengtame gyventojų referendu
me. 2000-ųjų birželį Seimas pri
ėmė įstatym ą „Dėl SSRS oku
pacijos žalos atlyginim o“, ta 
čiau realių žingsnių vykdyti šį 
įstatym ą nesiimta. Rusija pas
taraisiais m etais neigia, kad 
Baltijos šalys buvo okupuotos.

Danijoje įvykęs Vygaudo 
Ušacko ir Sergejaus Lavrovo

susitikimas buvo pirmasis dvi
šalis Lietuvos ir Rusijos užsie
nio reikalų ministrų susitikimas 
po pustrečių metų pertraukos. 
2006 m etų lapkritį S.Lavrovas 
M askvoje priėm ė tuom etin į 
Lietuvos diplomatijos vadovą 
Petrą Vaitiekūną. Kaip prane
šė Lietuvos URM, per ketvir
tadienio susitikim ą V.Ušackas 
„pažymėjo, kad Lietuva yra su
interesuota palaikyti abipusiš
kai naudingus ir tarpusavio pa
garba bei teisingumu grįstus da
lykinius santykius su Rusija, plė
toti ekonominius, verslo, aka
deminius irjaunim o ryšius.“

L ie tu v a  a n k sč ia u  yra  
skaičiavusi, kad SSRS oku
pacijos padaryta ža la  gali 
siekti apie 80 mlrd. litų, ta
čiau ši suma nėra oficiali.

1940 metais Lietuvą okupa
vo S ovietų  Sąjunga, vėliau  
vykstant Antrajam pasauliniam 
karui Lietuvos teritoriją užėmė 
nacių Vokietija, 1944-1945 m e
tais Raudonajai armijai iš Lie
tuvos išstūmus vokiečių kariuo
menę Lietuva vėl priverstinai 
tapo viena Sovietų Sąjungos 
respublikų. Lietuva per sovie
tų  okupaciją dėl trėmimų, žu
dynių, priverstinės emigracijos 
neteko iki trečdalio gyvento
jų . L R T

"Kol kas dar tiksliai nežino
me, koks buvo sprogmuo", - 
Krašto apsaugos ministerija ci
tuoja PAG-9 vadą pulkininkąAl- 
vydą Šiuparį. LGĮTIC

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas (kairėje) bir
želio 4 dieną Elsinore (Danija) tarėsi su Rusijos užsienio reikalų 
ministru Sergejumi Lavrovu (pirmas iš dešinės) aptarė Lietuvos ir 
Rusijos dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo klausimus.

rbc.ru
http://www.lrv.lt
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„KARALIENĖ BONA“ 
VILNIUJE

Sostinėje prasidėjęs pirma
sis Vilniaus operos festivalis sa
vo programoje pristato ir prieš 
dešim t m etų sukurtą tautinę 
operą -  „Karalienę Boną“ .

V ien in te lis  lie tu v išk a s  
veikalas festivalio  progra
moje birželio 12 d. skambėjo 
Lietuvos rusų dramos teatre, se
nojoje Vilniaus operoje. Trijų 
veiksmų operos „Karalienė Bo
na“ premjera įvyko 2002 metais.

Kūrinio siužetas pasakoja 
apie istorinę Lietuvos praeitį, 
garsių ir stiprių XVI a. asm e
nybių -  Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Žygimanto Augusto, jo  motinos 
karalienės Bonos Sforzos ir ka
raliaus pasirinktosios sužadėti
nės Barboros Radvilaitės gy
venimo, meilės ir aistrų dramą, 
kurioje susipina tautos, kalbos, 
papročiai. „Karalienės Bonos“ 
spektaklis Vilniaus operos fes
tivalyje -  savotiška premjera, 
nes specialiai šiam festivaliui G. 
Kuprevičius parengė naują, pa
p ild y tą  operos redakciją. Iš 
naujo buvo parašytos „Bučinių 
arija“ Barborai (Rita Preikšai- 
tė) ir Žygimanto arijozo „Liau
kis, Augustai, raudot“, kurią at
liko Vytautas Juozapaitis.

Naujai suredaguoti ir instru
mentiniai intarpai, suteikiantys 
kūriniui naujų spalvų. „Man rū
pėjo parodyti valdovo dram ą ir 
savotiškai perspėti amžininkus, 
kad be inovacijų , europinio 
mąstymo ir politinės drąsos bei 
išmanymo neįmanoma sėkmin
gai tęsti tūkstantmetės Lietu
vos istorijos. M an atrodo, kad 
mūsų opera Vilniuje rodoma 
labai laiku . Iš istorijos m oko
masi mažiausiai, priešingu at
veju žm onės nebekarto tų  tų  
klaidų, kurios visiems gerai ži
nom os“, -  sako kompozitorius 
G. Kuprevičius.

Pagrindinės Bonos partijos 
atlikėja Sabina M artinaitytė 
už šį vaidm enį buvo įvertinta 
Kauno teatralų „Fortūnos“ pri
zu ir Kultūros ministerijos pre
mija. „Fortūnos“ diplomais ap
dovanoti operos režisie rius 
Gintas Žilys ir dirigentas Vir
gilijus V isockis .

Spektaklio scenografiją ir 
kostiumus sukūrė dailininkai 
Adomas Jacovskis ir A leksan
dra Jacovskytė, choreografiją 
-  Vesta G rabštaitė. Operoje 
dainuos S. Martinaitytė, V. Juo
zapaitis, R. Preikšaitė, K ęstu
tis Alčauskis, Mindaugas Zim- 
kus, Tomas Ladiga, Žanas Vo
ronovas, grojo Kauno valstybi
nio muzikinio teatro orkestras.

„Karalienė Bona“ -  antroji 
kauniečio kompozitoriaus opera.

Svarbiausi jo  kūriniai -  ope
ra „Prūsai“, miuziklai „Ugnies 
medžioklė su varovais“ ir „Aš 
tau siunčiu labų dienų“, orato
rija „Santaros kelias“, m uzika 
fortepijonui bei elektroniniams 
muzikos instrumentams. LRT

LIETUVA

Lietuva, tariu šį žodį, tartum liesčiau širdį 
Motinos, seniai užmigusios kape,
Ji, žinau, kiekvieną mano maldą girdi,
Atsiliepia meilėj, negandoj, džiaugsme.

Lietuva, glausk prie savęs vaikus nuklydusius, 
Glausk paklydusius, netgi išdavusius, silpnus 
Ir mylėk visus, visus tavy užgimusius,
Gyvenusius ir tuos, kur tik kažkada gal bus.

Girdžiu ne žodį, ne raides, o dainą,
Kai Tavo vardą raštuose istorijos skaitau,
Mylėti, dirbti, dėl tavęs gyventi maža,
Laimingas, kas gyvybę gali atiduoti tau.

Lietuva, ašara sūri ant mano lūpų,
Saulės spindulį, krūtinės šiluma,
Kiekvienam buvai, esi ir būsi
Žemė ir dangus, kaip Dievo dovana.

Viskas viskas čia tavim alsuoja,
Viskas teka, auga ir banguoja Tau.
Dienos, vakarai, nušvintantys rytojai,
Viskas, ką jaučiu, ką aprėpiu, matau.

Lietuva, tariu šį žodį, tartum liesčiau širdį 
Motinos, seniai užmigusios kape.
Tavo vardas degina, lietuvį kelia, šildo,
Leisk palikt mums amžiams tavyje.

Leonas Milčius
2009-05-30
Raudondvaris

GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Am erikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirm ą kartą Kvedlinburgo 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 mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

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

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11-osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.

Vandos Dūdienės iliustracija iš leidinio “Sausio naktis”

KULTŪROS KRONIKA
Paryžiaus teatro scenoje vyko Eimunto Nekrošiaus režisuo

tas spektaklis "Faustas", turėjęs tęstis tris valandas penkiasdešimt 
minučių, bet truko ilgiau, kadangi pagrindinio vaidmens atlikėjas Vla
das Bagdonas blogai pasijuto. Buvo iškviesta pirmoji pagalba. Kiek 
vėliau aktorius vėl pasirodė scenoje ir puikiai vaidino. Bet medicinos 
gydytojas su lagaminu "SOS Medicine" nuskubėjo į užkulisį. Akto
riui buvo padaryta kardiograma. Trečias veiksmas prasidėjo šiek 
tiek vėliau. Spektaklyje Margaritos vaidmenį vaidino Elzbieta Latė- 
naitė. Iš viso vyko dešimt lietuvių spektaklių su viena diena poilsio.

Lietuvos mokytojų kvalifikacijai kelti skirti pinigai iš Euro
pos Sąjungos fondų, nubyra net milijoninėmis sumomis valdininkams. 
Tai skandalinga padėtis švietimo sistemoje. Tokią žinią paskelbė 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Paaiškėjo, kad 
pirkimų konkursų sąlygos surašomos taip, kad jų  laimėtojai tai žino 
iš anksto ir pinigai nubyra ministerijos tarnautojams. "Per pastaruo
sius metus maždaug 60 ministerijos tarnautojų išsimokėjo beveik 
vieną milijoną litų", - pranešė Švietimo ministras G. Steponavičius. 
Ne vienas tarnautojas atleistas iš pareigų. 2007-2013 metams vien 
pedagogų tobulinimui numatyta 174, 5 mln. litų fondas.

"Šimtas stygų" koncertas buvo Vilniuje didžiulė šventė. 
Programoje buvo H ector Brelioz "Romos karnavalas", Betho- 
ven koncertas fortepijonui Nr.4 G-dur, op.58 ir Čaikovskij Sere
nada styginiams C-dur. Fortepijonu skambino jaunasis, talentin
gasis pianistas Lukas Geniušas. Koncertas birželio 7 d. Vilniaus 
Kongreso rūmuose praėjo didžiuliu pasisekimu. Pianistas - tre
čioji muzikų Geniušų karta.

Dailininkas Saulius Vaitiekūnas Zarasų gatvėje iš esančio 
konservų fabriko nuomojasi patalpas savo dirbtuvei ir ten įrengė 
savo galeriją pavadinimu "Terra recognita". Tai atpažintoji žemė. 
Joje dailininkas kiekvieną savaitgalį išstatys pačius naujausius kūri
nius. Jis buvo sumanęs įkurti XXI amžiaus meno muziejų ir tą  idėją 
siūlė Vilniaus merui. "Tačiau meras susirgo Gugenheimo liga ir aš 
likau su savo kūdikiu ant rankų", - pasakojo menininkas.

Kuršių Nerijoje jau prasidėjo vasaros sezonas. Neringa išsi- 
puošė gėlynais, atvėrė duris šaltuoju metu nedirbusios kavinės ir 
suvenyrų krautuvėlės. Neringiečiai šiemet tikisi kaip pernai sulaukti 
500-700 tūkstančių poilsiautojų. Jau sulaukė turistų iš Vokietijos, Suo
mijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, užsisakė vietas Skandinavijos 
turistai. Dėl kainų vyksta derybos.

Lietuvos sostinėje pastatytas paminklas roko muzikantui F. 
Zappai. Jo sūnus atvyko į Lietuvą, kuriam gerbėjai surengė iškil
mingą priėmimą. To paminklo kopija buvo padovanota parvežti į 
Baltimorę. Fotografas S. Paukštys laukia F. Zappo sūnui parodyti 
paminklą. Kritikai teigia pasipiktinę, kad Lietuvos himno kūrėjui dr. 
Vincui Kudirkai paminklui nerandama padorios vietos sostinėje.
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MAŽOSIOS LIETUVOS GENOCIDAS
Jonas Dainauskas

II.
Visi vežim ai tankų  buvo 

sudaužyti. V ežim uose turėta  
bėglių  m anta buvo išdrasky
ta. Tai buvo bėgliai nuo G um 
binės. Jokių gyventojų  nebu
vo. Iš dešinės pusės nuo k ar
čem os "W eisser K rug", p ir
m ajam e kiem e buvo vienas 
gardinis vežim as, prie kurio 
keturios nuogos m oterys, nu 
kryžiavimo padėtyje, buvo vi
nim is prikaltos.

Ten pat, Gum binės krypti
mi, už karčemos "Roter Krug" 
buvo kluonas. Prie abiejų  to 
kluono durų buvo prikaltos, 
nukryžiavim o padėtyje, labai 
kruvinos dvi m oterys. V isų 
m oterų rankos buvo prikaltos 
vinim is. B utuose buvo rasta 
72 m oterų (įskaitant ir vaikus) 
ir vieno 74 m etų  am žiaus vy 
ro lavonai, žvėriškai nužudy
ti. Tik keli lavonai turėjo šū
vius į pakaušį. K elių  kūdikių  
galvos buvo suskaldytos kaž
kokiu k ietu  įnagiu. Viename 
bute buvo rasta  sofoje sėdin
ti virš 80 m etų  senutė, kuriai 
pusė galvos buvo atkirsta k ir
viu  ar kastuvu. Visi tie lavo
nai buvo nugabenti į kapines, 
kur turėjusi atvykti kokia u ž
sienio gydytojų kom isija. Per 
tris dienas tai kom isijai nea t
vykus, visi tie nužudytieji bu
vo palaidoti. Tik į penktą die
n ą  atvyko gydytojų  kom isija 
ir visi palaidotieji buvo ekshu
muoti. Apžiūrėjus nužudytųjų 
lavonus, gydytojai vieningai 
konstatavo, kad visos m ote
rys (įsk a itan t ir 8-12 m etų

150 metų Prūsijos lietuvių dragūnų pulko (1717-1867) sukakčiai 
paminėti buvo išleistas šis kariškas ženklas su Prūsijos Abrechto 
įrašu. Dešinėje viršuj yra Lietuvos valstybės ženklas Vytis. Rusai 
užgrobę Karaliaučiaus kraštą drįsta sakyti, kad tai buvo jų  žemė.

m ergaites, buvo išprievartau
tos, net ir to ji 84 m etų  senu
tė. Visi jie  buvo N em irkiem io 
gyventojai.

Tarptautiniam kariniam  
tribunolui Niurnberge buvęs 
Vokietijos kariuomenės para
šiutininkų kuopos vadas vyr. ltn. 
dr. Henrich Am beger parodė, 
kad jis  matė ant kelio iš N e
mirkiemio Gumbinės kryptimi, 
prie Ungurės upelio, rusų tan
kų sutraiškytus ne tik vežimus 
bei arklius, bet moteris ir vai
kus, "plokščiai įspaustus į že
mę". Kelio pakraščiuose ir kie
m uose gulėjo lavonai civilių 
žmonių, kurie buvo ne kovos 
veiksmų, o planingai nužudyti. 
Kelio pakraštyje, sako, susirie
tusi sėdėjo sena moteris, šūviu 
į pakaušį, nužudyta. Čia pat gu
lėjo ir kelių dienų kūdikis, arti
m u šūviu į kaktą nušautas, nes 
kulkos įėjimas buvo apsvilintas, 
o pakaušyje kum ščio dydžio 
žaizda. Keli kiti lavonai netu
rėjo šaunamų žaizdų ir, atrodo, 
buvo nužudyti kastuvais ar šau
tuvų buožėmis, nes veidai bu
vo sutraiškyti. Vienas vyras 
buvo p rikaltas v in im is prie 
kluono durų. Tarp Ungurės bei 
Romintos esančiose vietovėse 
panašių nužudym ų buvo labai 
daug.

Vokiečių kariuomenės 4 ar
mijos generalinio štabo šefas 
Gencrefas Eridi Dethleffsen, 
JAV teism ui Naujame Ulme, 
1946-07-05 d. parodė: "... 
1944 m. spalio mėn. Laikinai 
užėmę vietoves į pietus nuo

Gumbinės ir iki Nemirkeimio, 
daugelyje vietų civilius gyven
tojus kalė prie kluonų durų ir 
sušaudė. N užudytos m oterys 
buvo išprievartautos. Ten pat 
50 prancūzų karo belaisvių, ru
sų kareivių buvo nušauti. Tai 
įvyko 48 valandų bėgyje. Pa
našių parodymų yra daug, ypač 
m oterų iš tų  vietovių ir kurios 
išliko gyvos. Tarpe N em irkie
m io nužudy tų  buvo B. A s- 
chm oneit 70 metų. Vienas at
sitiktinai likęs gyvas Nemirkie
mio gyventojas paliudijo, kad 
rusų kariai, įsiveržę tankais į 
m iestelį per garsiakalbius šau
kė, kad gyventojai neturi slaps
tytis, nes jiems nieko neatsitiks. 
Tie, kurie patikėjo, paliudy
ti negali...

To trumpo, poros dienų, įsi
veržimo m etu Gumbinės-Ne- 
mirkiemio rajono veik kiekvie
noje vietovėje tada nužudė 10 
- 20 - 30 civilių gyventojų, net 
ir kelių savaičių kūdikių, o dau
gumoje moterų.

Tai buvo Tarybų rašytojo 
Erenburgo raginim o "Žudyti! 
Žudyti!" "gėlelės", tada paliū- 
dytos nužudytų, nukankintų la
v onų . T ač iau  ta i  bu v o  tik  
"menkutės gėlelės" palyginus 
su tom is m asinėm is žudynė
mis, kankinimais, prievartavi
m ais, plėšim ais, deginim ais, 
kurie Rytprūsius, M ažąją L ie
tuvą, užgriuvo pradedant 1945 
m. sausio m ėnesiu. Tik toks 
skirtum as, kad to m asinio ge
nocido aukomis liko nepaliudy
tos fotografijų ar gydytojų ko
misijų. 1945 m. sausio mėn. 
Rusų ofenzyva atėjo iš pietva
karių pusės, pirm učiausiai pa
liečiant tas Rytprūsių vietoves, 
kurias Stalinas, savavališkai 
p riskyrė  L enk ijos L iaudies 
Respublikai.

Stai, sausio 29 d. iš ryto, 
Sensburgo apskrityje, į Runs- 
ch e n d o rfo  stam bų ūk į /kai 
apylinkėje jokių  karo veiksmų 
jau  nebuvo / atėjo trys rusų 
kariai. Jie, linksmai bejuokau
dam i, ištraukė iš kišenės b u 
te lį degtinės ir pareikalavo, 
kad šeim ininkas su ja is  eitų  į 
k itą  kam barį. Po trum po la i
ko ten  pasigirdo šūvis, o ru 
sai grįžo į virtuvę, au tom ati
nių pistoletų ugnį paleido į v i
sus ten  buvusius civilius g y 
ventojus. N ušautųjų tarpe bu 
vo dvi m oterys iš Treuburgo 
apskrities, v iena su trim is vai
kais /kurių jauniausias buvo 6 
m ėnesių/, o k ita  - su dviem s 
vaikais. Bėgančias laukan ke
lias m oteris rusai nušovė lau
ke. Grįžę atgal tie rusai n u 
šovė du senius ligonius, gu lė
jusius lovoje ir pribaigė po rą  
sužeistų, gulėjusių ant grindų. 
Vasario 1 d. kaim ynai b en 
droje duobėje palaidojo viso 14 
nužudytų.

Ungurapės vakarinėje daly
je, rusų tankai sulaikė didelę 
bėglių vilkstinę.

(Bus daugiau)

RENGINIŲ KALENDORIUS
SPALIO 10 d., šeštadienį Sv. Jurgio parapijos uždarym o 
pokylis Lietuvių namuose.

PABRANGO PAŠTO ŽENKLAI
Užmiršusiems primename, 

kad nuo gegužės 11 dienos pa
što ženklas paprastam laiškui 
kainuoja 44 centus.

Jeigu dar turite užsilikusių 
pašto ženklų po 42 centus, rei
kės nusipirkti papildomai po 2 
centus ir užklijuoti kartu.

Daugelis įsitikino, kad ge
riausi tie, su užrašu „forever". 
Jie niekada nesensta ir nieka
da nesibaigia jų  galiojimo lai
kas, gudruoliai galėtų jų  nusi
pirkti didelį kiekį žemesne kai
na, nes kiek bebrangtų laiško 
siuntimas, jie  visada galioja, 
nesvarbu, už kiek centų kažka
da buvo pirkti.

Labai laukiam
NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ

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

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

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2009 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas___________________________

Nr. ir gatvė________________________________

Miestas__________Valstybė________ Zip_____

Tel. numeris______________________________

Ant tų  „forever" pavaizduo
tas „Liberty Bell", ir nepažymė
ta  jok ia  kaina, nes juos galim a 
bet kada užklijuoti ant šalies vi
duje siunčiamo laiško, sverian
čio ne daugiau kaip unciją.

Kai kurie perka pašto žen
klelius su pažymėta kaina, nes 
ji daug gražesni, negu kuklūs 
su „Liberty Bell".

Paštas kaip tik išleido nau
j ą  seriją, kainuojančią jau  po 
44 centus, su Simpsonų šeima. 
Kam patinka Simpsonai, gali 
įsigyti pakankam ai, nes kitas 
pašto ženklų brangim as - tik 
po metų, tad bus laiko juos pa
naudoti.
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ATSISVEIKINANT SU A.A. INŽ. JONU JURKŪNU
Inž. Jonas Jurkūnas m irė 

2009 m. gegužės 21 d. F lori
doje, sulaukęs be vieno m ėne
sio 94 metus. Laidotuvės įvy
ko Čikagoje. Penktadienio va
k are , g eg u žės 29 d., buvo  
suorganizuotas atsisveikinimas 
Petkus Lem ont laidojim o na
muose, kuriam e kalbėjo apie 
Jono nueitą  kelią  inž. Vaclo
vas M ažeika, artim ai bendra
vęs su Jonu per 73 metus.

Jonas Jurkūnas gim ė 1915 
m. birželio 28 d. Vindeikių kai
me, M usninkų valsčiuje, U k
mergės apskrityje. Baigęs U k
m ergės gim naziją, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Technikos fakultete, baigė stu
dijas 1942 m., gaudam as sta
tybos inžinieriaus diplomą. Ka
rinę prievolę atliko aspirantu 
Karo mokykloje, įgydamas at
sargos jau n esn io  leitenanto  
laipsnį. Baigęs studijas, kaip 
inžinierius pradėjo dirbti L ie
tūkyje, eidam as turto ir staty
bos skyriaus vedėjo pareigas. 
Savo pavaduotojais jis  įdarbi
no du jaunus inžinierius - Vac
lo v ą  M ažeika ir Jo n ą  V asi
liauską. Visi trys mes buvome 
pogrindžio organizacijos Lietu
vos Laisvės K ovotojų sąjun
gos nariai. Tai buvo viena iš 
Laisvės K ovotojų celė, kuri 
atliko svarbų pogrindžio laik
raščio  “L aisvės k o v o to jas” 
platinimo darbą. Iš įvairių Lie
tuvos vietovių, atvykę L ietū
kio kooperatyvų vedėjai gau
davo ryšulį pogrindžio spaudos 
ir parsiveždavo namo. Jonas 
buvo labai aktyviai įsijungęs į 
pogrindžio veikla, buvo Lais
vės Kovotojų sąjungos vyriau
sios vadovybes prezidiumo pir
mininkas.

Be inžinieriškos ir pogrin
džio veiklos Jonas rūpinosi ir 
savo asm en in iu  gyven im u. 
N užiūrėjęs gražią ir m alonią 
suvalkietę dantų gydytoją Vin- 
centiną Žem aitytę pasiryžo su 
ja  toliau gyvenim e eiti kartu. 
V incentinos tėvai Žem aičiai 
turėjo gražų pavyzdingą ūkį 
Suvalkijoje, Sardokuose, netoli 
Vilkaviškio. Žem aičiai iškėlė 
dideles vestuves savo ūkyje.

Jonas, p ris ikv ie tęs p iln ą  
sunkvežim į savo d raugų  iš 
Kauno, nuvežė į vestuves ir 
tris dienas šauniai baliavojo- 
me. Aš buvau paprašytas būti 
Jono pirmuoju pabroliu.

A rtėjant prie Kauno R au
donajai arm ijai teko trauktis 
arčiau Vokietijos sienos. Jonui 
pasiūlius, nuvykom e pas Ž e
m aičius ir dar tris savaites pa
laukę 1944 m. liepos 31 d. per
važiavome Vokietijos sieną su 
arklių traukiam ais vežim ais. 
Vokietijoje Jonas nesėdėjo sto
vykloje nieko neveikdam as, 
bet 1946-1948 m. buvo Lietu
vių  aukštesniosios technikos 
mokyklos vicedirektorius.

1949 m. Jurkūnų šeim a at-

Jonas Jurkūnas
“Dirvos” archyvo nuotr.

vyko į Jungtines A m erikos 
Valstijas ir apsigyveno Čika
goje. Pradžioje gyveno savo 
nam uose M arquette  Parke, 
vėliau pasistatė nam us B ever
ly Shores ir tenai nuolatos gy 
veno. Jo žm onai Vincentinai 
m irus, nam us Beverly Shores 
pardavė ir išsikelė gyventi į 
savo kondominium St. Peters
burg Beach, Florida.

Amerikoje Jonas, būdamas 
gabus ir sumanus, greitai p ri
sitaikė prie A m erikos reikala
vim ų inžinieriaus profesijoje, 
įsigijo registruoto statybos in
žinieriaus teises Illinois valsti
jo je , buvo Venta Engineering 
bendrovės prezidentu ir vėliau 
perėjo į Bartkus and A ssocia
tes inžinerinę kom paniją kaip 
direktorius, iždininkas ir vice
prezidentas.

Jonas Jurkūnas, susitvar
kęs profesiniai ir finansiniai sa
vo gyvenimą, įsijungė į plačią 
visuomeninę lietuvišką veiklą. 
Pagrindinės buvo dvi organi
zacijos, kuriom s Jonas skyrė 
daugiausia laiko, tai korpora
cija N eo-Lithuania ir A m e
rikos L ietuviu Tautine są
ju n ga . Be to  jis  buvo A m eri
kos Lietuvių inžinierių ir archi
tek tų  sąjungos p irm in inku , 
A m erikos L ietuvių  Tautinės 
sąjungos pirmininku, Tautinių 
namų direktoriumi ir pirminin
ku, Lietuvių tautinio kultūros 
fondo pirmininku, VLIK'o ta
rybos nariu , antrojo M okslo 
ir kūrybos sim poziumo orga
nizacinės kom isijos pirm inin
ku. Įsteigė Jurkūnų labdaros ir 
paramos fondą Lietuvoje remti 
M usninkų apylinkės studijuo
jan tį jaunim ą. Jonas buvo ap
dovanotas Vytauto D idžiojo 
ordino trečio laipsnio medaliu, 
Skautų sąjungos m edaliu  ir 
K orp. N eo-L ithuan ia  aukso

Iškiliam tautines minties veikėjui

A .f A.
Inž. JONUI JURKŪNUI
mirus, jo sūnui ALGIUI su žmona LAIMA, dukrai 
RAMUNEI su vyru GINTAUTU, anūkams DA
RIUI ir LINUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Vanda ir Vaclovas Mažeikai

žiedu. Vaclovas M ažeika, sa
vo žodį baigdam as pabrėžė, 
kad Jonas Jurkūnas buvo v ie
nas iš iškiliausių tautinės m in
ties veikėjų išeivijoje. Jo ne
tektis yra skaudi ne tik tau ti
ninkam s , bet ir visai lietuviš
kai visuomenei.

Toliau kalbėjo Korp. Neo- 
Lithuania vyriausios valdybos 
pirmininkas Eduardas Modes
tas apie Jono ypatinga atsida- 
vimąkorporacijai. Jis su pora ki
tų  korporantų atsteigė korpora
cija Čikagoje, buvo dviejų sto
vyklų vadovu, simpoziumų or
ganizatorius ir pravedėjas, pa
skaitininkas, antrosios Korp. 
Neo-Lithuania knygos redakci
nes komisijos pirmininkas.

Tautinės sąjungos valdybos 
p irm ininkas Petras Buchas 
iškėlė Jono Jurkūno labai ak
tyvią veiklą Tautinėje sąjungo
je . Jonas be tiesioginės veik
los sąjungoje buvo vienas iš 
steigėjų Tautinių nam ų ir Tau
tinio kultūros fondo. Tautiniai 
nam ai buvo patogi v ieta lietu
viškai visuom enei, jie  buvo 
naudojami susirinkimams, m i
nėjim am s, parodom s ir ku ltū
riniams parengimams. Tautinis 
kultūros fondas išleido m oks
lines istorines knygas apie Lie
tuvos gyventojų genocidą so
vietų ir vokiečių okupacijų m e
tais, rėmė Lietuvos universi
tetus, siunčiant jų  bibliotekoms 
knygas, periodinę, mokslinę ir 
grožinę literatūrą, išleido dr. 
A rv y d o  A n u šau sk o  k n y g ą  
“Lietuvių tautos sovietinis nai
kinimas 1940-58 m etais” ir dr. 
A rūno Bubnio istorinę knygą 
„Vokiečių okupuota L ietuva 
1941-1944 m etais“, Jonas Jur
kūnas labai daug prisidėjo ir 
rūpinosi tų  knygų išleidimu.

Inž. Teodoras R udaitis  
atsisveikino su Jonu Jurkūnu, 
kuris yra buvęs Inžinierių ir ar
chitektu sąjungos pirmininku, vi
sad buvo aktyvus narys ir daug 
prisidėjęs prie sąjungos veiklos.

Inž. Eugenijus Bartkus, 
tik ką  grįžęs iš ligoninės, po ga
na sunkios apendicito opera
cijos, atvyko iš Beverly Sho
res, atsisveik in ti su daugelį 
m etų kartu dirbusiu savo ben
dradarbiu. Eugenijus daug k ą  
papasakojo, nurodydam as net 
a tsk iru s  atvejus, apie Jono 
kaip inžinieriaus veiklą. Jonas 
buvo sum anus ir kilusias gan 
sunkias inžinieriškas proble

mas išspręsdavo greitai, ir te i
singai. Jonas buvo siunčiamas 
net ir į užsienį prižiūrėti vyk
dom ų darbų, ten kur Bartkaus 
bendrovė turėjo užsakymų.

Visi kalbėtojai savo ir a t
stovaujam ų organizacijų var
du išreiškė nuoširdžią užuojau
tą  Jono dukrai R am unei su 
vyru Gintautu ir jų  šeimai, sū
nui A lgiui su žm ona Laim a ir 
visiems giminėms.

Jonas Jurkūnas buvo laido
jam as šeštadienį, gegužes 30 
d. Iš Petkaus laidojim o nam ų 
buvo atlydėtas į Pal. Jurgio 
M atulaičio m isijos bažnyčią, 
kur buvo aukojamos šv. Mišios 
giedant solistei Audronei Gai- 
žiūnienei. Po šv. M išių paly
dėtas, visiems sugiedojus Lie
tuvos him ną, palaidotas šalia 
žm onos Vincentinos Sv. K a
zimiero kapinėse.

Vaclovas M ažeika

A .f A.
JONUI JURKŪNUI,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos garbės na
riui ir buvusiam pirmininkui, iškeliavus Amžiny
bėn, Sąjungos valdyba reiškia gilią užuojautą duk
rai RAMUNEI, sūnui ALGIUI ir jų šeimoms ir vi
siems velionio JONO likusiems artimiesiems.

ALTS Valdyba:
Petras Buchas 

Eugenijus Bartkus 
Jonas Variakojis 
Irena Dirdienė 

Oskaras Kremeris

Tautinės minties puoselėtojui

A .f A.
Inž. JONUI JURKŪNUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
RAMUNĘ su vyru GINTAUTU bei jų 
šeima, sūnų ALGĮ su žmona LAIMA 
bei kitus artimuosius ir kartu liūdime.

St. Petersburgo, FL 
tautininkai

Amžinybėn iškeliavo išeivių 
Tautininkijos milžinas

A .f A.
JONAS JURKŪNAS

Drauge liūdėdami, gilią užuojautą reiškiame 
skyriaus narei, Velionio dukrai

RAMUNEI VITKIENEI,
Jos šeimai ir visiems artimiesiems

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

DIRVAI
AUKOJO

Balzekas muziejus, Chicago I L ....45
T.Bukaveckas, Chicago, IL ........... 45
VČeičys, Cleveland, O H .............. 45

R. Kilik, Gurnee, IL .....................  45
A.A. J.Jurkūno atminimui...........30
S. Lee, Seminole, FL......................25
P.Puidokas, Toronto, CAN.......... 25
A.Venckūnas, Santa Monica, CA.. 25
L.Kazlauskas, Trail Creek, IN .....  22
D. Austras, Braintree, MA ...........  20
J.Černius, Glendale, C A ............... 20

VKoklys, Cave Creek, A Z ..........20
J.Kirvelantis, Homer Glen, IL ......10
E. Mackevičius, Euclid, OH ......... 10
R.Sidrys, Albuquercue, N M ........10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojam e
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S P O R T A S

BRANGŪS DIDŽIOJO CLEVELANDO APYLINKĖS SKAITYTOJAI,

Sveiki! Rašau jum s Lietu
vos beisbolo asociacijos, šalies 
rinktinės vardu, kad perduočiau 
jum s kai kurias jaudinančias ži
nias: lietuvių beisbolas atvyks
ta  į jū sų  miestą! Mes kviečia
me jus atvykti ir parodyti jūsų  
palaikymą lietuvių beisbolui!

Lietuvių nacionalinė beisbolo 
komanda atvyksta į Cleveland, 
OH, 2009 Žemyno taurėje, tarp
tautiniame jaunimo beisbolo tur
nyre, pritraukiančiame vienus 
geriausių beisbolo talentų iš vi

so pasaulio. Turnyras vyks nuo 
birželio 30-tos iki liepos 6-tos, ta
čiau komanda atvyksta birželio 
25-ąją, kad sužaistų keletą tre
niruočių su vietinėmis koman
domis ir dalyvautų kituose kul
tūriniuose renginiuose.

Sis turnyras bus puikus pa
siruošimas šiai talentingai ko
m andai varžybom s Europos 
čem pionate, kuris vyks A nt
verpene, Belgijoje, liepos pabai
goje. Tokia patirtis, kaip ši -  la
bai svarbi žaidėjams, kadangi

leidžia Lietuvos nacionalinei 
rinktinei stiprinti savo įgūdžius. 
Tai svarbu ir bendrai visam be
isbolui Lietuvoje.

Lietuvos jaunučių 
rinktinė

Praėjusį sezoną keturiolik
m ečių nacionalinė rinktinė už
ėmė 7-tą v ietą Europos čem 
pionate. Tai yra didelis rezulta-

PENSININKAS

n. p«;u£a - tir±4hi

JAV Lietuvių Bendruom e
nės Socialinių reikalų tarybos 
leidžiam ą žurnalą redaguoja 
Danutė Bindokienė, adm inist
ruoja Birutė Podienė. Redak
torė nenuobodžiai rašo apie 
vyresniesiems gerai žinom ą ir

tas šaliai, kur beisbolas yra vis 
dar palyginti nežinomas. Beis
bolas Lietuvoje prasidėjo tiktai 
prieš 20 metų ir vis dar gyvena 
šešėlyje Lietuvos “nacionalinės 
pramogos”-  krepšinio. Mūsų, 
kaip organizacijos tikslas -  pa
gerinti mūsų Šalies rinktinės pa
siekimus, kad pakeltų mūsųjau- 
nimo ir klubo komandų žaidimo 
lygį ir taptų vis labiau ir labiau 
konkurencingesniems Tarptau
tinėje konkurencijoje.

Rėmimas
Be prašymo atvykti į var

žybas, mes taip pat norėtume 
paprašyti jūsų finansinės pagal
bos šiai kelionei. Jūsų aukoji
mas yra nepaprastai svarbus, 
kad ši kelionė taptų įmanoma. 
Tai garantuoja, kad visi jauni 
žaidėjai, kurie nusipelnę savo 
komandai, sugebės vykti į šią 
kelionę, nepriklausomai nuo jų  
šeim os finansinės padėties. 
M ūsų lėšų rinkimo tikslas šiai 
kelionei yra 5,000 dol. ir kiek-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

daugeliui išgyventų mėnesį, va
dinam ą Baisiuoju. Tai 1940
1941 m etų birželio pirmosios 
deportacijos, kurį jaunieji teži
no iš pasakojimų. Užsienio lie
tuviai kasm et minėjo ir mini 
skaudžiuosius įvykius: trėm i
mus, areštus, kalėjimus už tai, 
kad buvo savo tautai ištikimi, 
už laisvės kovotojų žygius, kad 
ateities kartos galėtų gyventi 
laisvoje Lietuvoje. Sveikatos 
straipsnyje aptariam a naujoji 
gripo rūšis, erkių sezonas, uo
gų pavojingumas ir įvairūs vais
tai. M otinai pagerbti spausdi
nami eilėraščiai. Primenama,

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

Jeigu planuojate pirklį arhii panduoli namą, 
prieš priimdami palmini ispnzndimą apsilankykite 

fliose interneto svetain'he, arta paskambinkit 
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vienas aukojimas padeda siek
ti šio tikslo. Mes ieškome as
menų, norinčių paremti šį ver
tą  reikalą; firmų, galinčių pa
rūpinti param a m ūsų kelionė
je. Y ra daug būdų, kaip jūs tai 
galite padaryti. Keletas galimų 
v a r ia n tų :-  au k o ti L ie tu v o s 
Am erikos Bendruomenei, pa
žymint, kad jūsų  auka yra “Lie
tuvos beisbolo kelionei”;- pa
dėti su svarbiais kontaktais ir/ 
ar su transportu kelionės metu 
-  atvykti į varžybas!! Mes no
rime jausti jūsų  palaikym ą žai
džiant Clevelande!

Jei būtų klausimų dėl mūsų 
tvarkaraščio Clevelande ar no
rite prisidėti prie lietuvių beis
bolo, prašom susisiekti su m a
nimi elektroniniu paštu wtgor- 
don@ gmail.com.

Su geriausiais linkėjimais,
Will Gordon
Director, Foreign A ffa irs  

and  Game D evelopm ent
L ithuan ian  B aseba ll A s 

sociation: www.beisbolas.lt

kad Lietuvių fondas turi naują 
vadovybę, Čikagos tautinių šo
kių ansamblis paminėjo savo 50 
m etų veiklos sukaktį, kad se
niausias dabar laikraštis yra 
"Tėvynė", šiemet minintis 109 
m etų sukaktį ir kad šimtmetį 
švenčiantis dienraštis "Drau
gas" žada persikelti į buvusius 
L ietuvos D ukterų  nam elius 
M arquette Parke, kai Tėvai 
M arijo n a i a tsakė  p a ta lp as . 
"Pensininko" adresas: 2711 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. Ver
ta  užsakyti. Metams JAV tik 15 
dol. Kanadoje ir kitur - 25 dol. 
Žurnalas yra dvimėnesinis.

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas{21 G>4B1-6G77; EI. paštas TA U PA IAOL.COM 
7D7 EAST105th Street C LEV E LAMO. ŪHIŪ 44119

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį ■JdHi i;r . - 1:00 p.p.
PenkUidicnn 9:00 v.r. - fi:LKtp.p.
Scfitadicnj 9:00 v. r. - I 2d0ū p.p.
■Sekmadieni 11 UUv.t. - 12^)0 p.p.
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