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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Dalelė lietuvių prie Partizanų motinos paminklo Lemonte pradeda išvežtųjų į Sibirą prisiminimą 
birželio 15 d., kuris buvo tęsiamas salėje gausiai dalyvaujant žmonėms. Z. Degučio nuotr.

ANTANAS SMETONA 
PATEISINIMO NEREIKALINGAS

Tam tikruose mūsų visuo
menės sluoksniuose yra užsili
kęs ir dar vis kartojamas klai
dingas įsitikinimas, kad prezi
dentas Antanas Smetona dikta
to rišk ai valdė L ie tuvą  ir 
skriaudė gyventojus. Si nuo
monė perduodama iš kartos į 
kartą ir tie, kurie Smetonos pre
zidentavimo laikais dar net ne
gimę buvo ir jokių prisimini
mų neturi, raudonųjų “auklėto
jų ” suvedžioti ir nepatikrinę 
faktų, negalvodami kartoja ką 
girdėję.

Nenuostabu, ir nieko blo
go, jeigu liaudininkai, social
demokratai, krikščionys de
mokratai ar kitoki “...ratai” 
prezidento Smetonos nemėgo. 
Laisvoje šalyje tai yra norma
lus reiškinys. Tai vyksta visose 
laisvose šalyse! Bet dešimtme
čiais kartoti ir skleisti girdėtą 
gandą yra ne tik neteisinga, bet 
ir nerimta!

Net tautinės ideologijos ša
lininkų tarpe neseniai pokalbio 
metu teko išgirsti pareiškimą: 
“Antaną Smetoną turime kaip 
nors reabilituoti - grąžinti jo 
gerą vardą.” Atsakymas į tai į 
trumpas: Antanas Smetona jo 
kio pateisinimo nereikalingas! 
Jeigu ne A. Smetona, tai būtu
me linkčioję kairiųjų ar kitokių 
Lietuvai nedraugiškų įsitikini
mų diktatoriam s ir būtume 
Lietuvoje kalbėję rusiškai, len
kiškai ar kita kokia svetima 
kalba. Ir būtume jau tada viešai 
garbinę Staliną, o Dievą - pa
sislėpę.

O, jeigu, kaip tam tikra tau
tos dalis dar vis nepraregi ir 
prikaišioja, kad A. Smetona

Karolis Milkovaitis

1940 metais padarė klaidą ne
pasipriešinęs į Lietuvą atslen
kančiai Raudonąjai armijai, tai 
atsakytina, kad jis protingiau 
negalėjo pasielgti, nes jeigu 
būtų pasipriešinęs, tai didelė 
dalis mūsų tautos vyrų - įskai
tant ir priekaištautojus, šian
dien gulėtų po velėna, ar būtų 
be kojų ar rankų ir lazdomis 
pasiram stydam i vaikščiotų. 
(Prez. Smetona buvo už pasi
priešinimą, bet Vyriausybės 
dauguma buvo prieš. Red.)

Gyvenimas yra knyga, ku
rios puslapius žmogus pripildo 
savo gyvenimo darbais. Į šią 
knygą geri darbai ne visuomet 
surašomi, bet nepasisekusių 
nepaslėpsi - j ie  v isuom et 
kruopščiai surašomi didžiau
siomis raidėmis.

Antano Smetonos 
sugebėjimai, būdo savybes 

ir tinkamumas būti 
prezidentu

A ntanas Sm etona buvo 
1902 metais teisės mokslus 
baigęs teisininkas. (Amerikoje 
didžioji dauguma vyriausybės 
narių, įskaitant Seimą ir Kon
gresą, yra teisininkai). Be kitų 
dalykų, jis buvo Nepriklau
somybės akto signataras, gar
bės daktaras.

Jis buvo geras krikščionis 
katalikas. Jo prezidentūros il
gametis kanceliarijos viršinin
kas buvo kunigas daktaras Pi
jus Bielskus. Vienu metu jo vy
riausybės ministras pirminin
kas buvo kunigas Vladas Mi
ronas. Pats A. Smetona 1893

metais baigęs Palangos pro
gimnaziją buvo beeinąs į kuni
gus - net įstojamuosius egza
minus jau buvo išlaikęs stoti į 
Žemaičių kunigų seminariją. 
Prezidentūroje besilanką visų 
tikybų dvasiškiai visuomet bū
davo priimami su pagarba, be 
eilės ir dažnai net pavaišinami.

Prezidento A. Smetonos as
mens adjutantas, pulkininkas 
Vaclovas Šliogeris savo atsi
minimų knygoje: “Antanas 
Smetona, žmogus ir valstybi
ninkas”, liudija: “A. Smetona 
buvo religingas žmogus ir su 
didžia rimtimi išklausydavo 
mišias. Jis puikiai žinojo, kada 
reikėjo sėdėti, kada atsistoti ar 
klūpėti; to daugelis mūsų švie
suomenės jau nebemokėjo.”

Kodėl iškeliami A. Smeto
nos religiniai įsitikinimai? To
dėl, kad asmens vidiniai įsitiki
nimai subrendusiame asmeny
je  yra jo  gyvenimo veiksmų 
įtaigojantys kelrodžiai ir keti
nimų šaltiniai.

Anot adjutanto pulk. Šlio
gerio, buvęs Lietuvos prezi
dentas buvo švelnios sielos, 
taikaus būdo, geras žmogus.

Pabrėžtina, kad jis jau mo
kyklos suole kovojo ir buvo 
baudžiamas už tiesą bei lietu
vybę.

Labai sutrauktai susipažinę 
su buv. prezidento doroviniais 
įsitikinimais, panagrinėkime jį 
kaip valstybininką. Pirmiausia, 
reikia neužmiršti, kad 1926 
metais A. Smetona savo valia 
prezidento pareigų nesiekė, bet 
buvo įsakmiai paprašytas tas 
pareigas priimti.

(Nukelta į 6 p.)

VALSTYBĖS DŪMA RATIFIKAVO RUSIJOS 
IR LIETUVOS READMISIJOS SUTARTĮ

Maskva, birželio 18 d. (ITAR-TASS-ELTA). Valstybės Dū
ma ratifikavo Rusijos ir Lietuvos readmisijos sutartį. Sutartis 
buvo pasirašyta šių metų gegužės 12 d. Vilniuje, Lietuvos Seimas 
ją ratifikavo gegužės 29 d. Ji priklauso paketui įsipareigojimų, 
kuriuos šalys prisiėmė, kad išspręstų Karaliaučiaus tranzito prob
lemą. 2002 metų lapkričio 11 d. paskelbtame bendrame Rusijos 
ir ES viršūnių pareiškime dėl tranzito tarp Karaliaučiaus srities 
ir kitos Rusijos Federacijos teritorijos dalies numatyta, kad tokia 
tranzito sutartis turi įsigalioti iki liepos 1 d. Readmisijos sutartis 
įsigalios praėjus 30 dienų po to, kai šalys informuos viena kitą 
apie tai, kad šalies vidaus ratifikavimo procedūros jau baigtos.

TARPTAUTINĖ “GINTARINĖ VILTIS 03”

Vilnius, birželio 19 d. (ELTA). Tarptautinėse karinėse pra
tybose “Gintarinė viltis 03” - svečių ir žiniasklaidos diena. Stebė
ti pratybų pakviesti Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, kraš
to apsaugos ministras Linas Linkevičius, kariuomenės vadas 
generolas majoras Jonas Kronkaitis, Seimo nariai, Latvijos gink
luotųjų pajėgų vadas flotilės admirolas Gaidis A. Zeibots, Estijos 
lauko pajėgų vadas pulkininkas leitenantas Peeter Hoppe, 9 ge
nerolai iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos, Latvijos ir 
Vokietijos. Pratybose lankysis ir užsienio šalių ambasadoriai 
bei gynybos atašė, ESBO delegacija, kiti aukšti užsienio svečiai.

Svečiai apžiūrės pratybų vadovybės štabą, bendraus su 
kariais, stebės pratybas.

“Gintarinė viltis 2003” - didžiausios karinės pratybos Lietu
voje po jos pakvietimo į NATO ir didžiausios šiais metais Balti
jos šalyse. Jose dalyvauja beveik 2,000 karių ir civilių iš 9 šalių: 
Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Kana
dos, Suomijos, Vokietijos ir Lietuvos. Pratybų metu sausumos 
pajėgų kariai mokosi spręsti įvairias problemas, pasitaikančias 
realiose krizių valdymo operacijose: pavyzdžiui, stebėjimo posto 
užpuolimas, vietinių gyventojų demonstracija prie stebėjimo 
posto, pabėgėlių srautai, nelegalių kontrolės punktų įsteigimas, 
laidotuvių procesijos bandymas patekti į skiriamąją zoną ir ten 
palaidoti mirusįjį ir taip toliau. Kiekvienoje tokioje situacijoje 
kariai turi rasti būdus problemai spręsti.

LIETUVOS ATSTOVAI PIRMĄ KARTĄ 
DALYVAVO NATO SUSIRINKIME

Vilnius, birželio 19 d. (ELTA). Lietuvos ambasadorė ir kari
nis atstovas prie NATO Gintė Damušytė bei pulkininkas Alvydas 
Kunigėlis pirmą kartą dalyvavo Aljanso šalių narių atstovų kas
metiniame susitikime, vykstančiame Norfolko vadavietėje, JAV.

NATO narių bei į ją pakviestų šalių ambasadoriai ir kariniai 
atstovai dalyvavo seminare “Transformacija, jungtinės vadavie
tės pasikeitimas ir naujas požiūris” bei naujos vadavietės įsteigi
mo ceremonijoje. Vietoj iki šiol veikusios sąjungininkų vadavie
tės Norfolke įsteigta Sąjungininkų transformacijos vadavietė.

Vadavietės reforma yra vienas iš žingsnių įgyvendinant nau
jąją NATO vadovavimo struktūrą, kurią patvirtino Aljanso šalių 
narių gynybos ministrai birželio 12-13 d. Briuselyje vykusiame 
susitikime. Seminaro tema, vadavietės pertvarka yra tiesiogiai 
susijusios su Aljanso pajėgumų ir valdymo struktūrų transforma
cija atsižvelgiant į XXI amžiaus saugumo iššūkius ir pokyčius 
pasaulyje.

Nauja vadovavimo struktūra, kurios kontūrus patvirtino 
NATO šalių vadovai susitikime Prahoje pernai lapkritį, bus pa
prastesnė, efektyvesnė ir veiksmingesnė. Ją sudarys dvi strate
ginės vadovybės, viena iš jų  bus operatyvinė, kita - funkcinė.

Strateginė operacijų vadovybė bazuosis NATO vadavietėje 
Belgijoje, ji bus atsakinga už Aljanso operacijas. Operaciniu 
lygmeniu veiks ir dvi nuolatinės Jungtinės pajėgų vadavietės 
Nyderlanduose ir Italijoje.

Norfolke pradėsianti veikti vadavietė bus atsakinga už 
Aljanso strategiją, pajėgumų tobulinimą, tolesnes karinių pajėgų 
reformas ir NATO pajėgų tarpusavio sąveikos skatinimą.

Ji koordinuos Jungtinio kariavimo centro Norvegijoje, 
naujojo Jungtinio pajėgų parengimo centro Lenkijoje bei 
Jungtinio analizės ir išmoktų pamokų centro Portugalijoje veiklą.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ KARTUS ŽODŽIAI VYRIAUSYBEI
Vyriausybės parengto šių metų biudžeto patikslinimo projek

to pirmasis svarstymas Seime sulaukė karštų diskusijų ir net ra
dikalių vertinimų tiek iš pozicijos, tiek iš opozicijos pusės.

Biudžeto ir finansų komiteto pirm. Algirdo Butkevičiaus 
teigimu, komitetai ir Seimo nariai papildomai pateikė pasiūlymų 
168,675 mln. litų sumai. Parlamentarų siūlymams įgyvendinti 
papildomai reikėtų 8,256, komitetų - 131 mln. litų. Siūlymų di
dinti asignavimus sulaukta ir iš valstybės institucijų.

Nors daugelis Seimo komitetų iš esmės pritarė patikslintam 
biudžeto projektui, tačiau itin aršiai jį kritikavo Kaimo reikalų 
komiteto pirm. Gintautas Kniukšta, kaltinęs Vyriausybę nusižen
gus Seimo rezoliucijai ir nenumačiusiai žemės ūkiui papildomai 
finansuoti 140 mln. litų. “Mes nesiūlome, bet kategoriškai pasi
sakome prieš tai, kad žemės ūkio sektoriui būtų skirta lėšų kitų 
sąskaita”, - pabrėžė jis. Kaimo reikalų komiteto nuomone, žemės 
ūkiui lėšų būtų galima rasti peržiūrėjus valstybės investicijų pro
gramą, mažinant valstybės skolos aptarnavimo kaštus, Privati
zavimo fondo ar net skolintomis lėšomis.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirm. Aloyzas Sakalas retoriš
kai klausė, kas svarbiau - ar virtualus priešas, ar realūs nusikaltė
liai, ragindamas didinti policininkų, priešgaisrinės apsaugos dar
buotojų atlyginimus, kad jie prilygtų Krašto apsaugos ministeri
jos sistemos darbuotojų darbo užmokesčiui. A. Sakalas kritikavo 
prez. Rolando Pakso netaupumą, kuris į kiekvieną vizitą vežasi 
didžiules delegacijas.

Pasak Gintaro Sileikio, biudžeto projektas pažeidžia žmogaus 
teises, nes sprendžiami vienos socialinės grupės reikalai, pažei
džiant kitų grupių interesus. “Ir jeigu karingai ateitų pedagogai, 
studentai, gydytojai su skalpeliais, - jų  biudžeto eilutė irgi padi
dėtų”, - neabejojo parlamentaras, gėdingu pavadinęs siūlymą 
skirti papildomai lėšų Seimui ir Prezidentūrai. Už siūlymus su
mažinti finansavimą Panevėžyje įgyvendinamiems projektams 
G. Šileikis sakė svarstysiąs galimybę parengti nepageidautinų 
Panevėžyje politikų sąrašą.

“Biudžeto koregavimu siekiama užgesinti gaisrus, nors skirs
tomos lėšos negautos iš ekonomikos augimo. Tai rodo, kad mo
kesčių administravimas negerėja” , - akcentavo Kęstutis Glavec
kas. Dėl neefektyvaus lėšų panaudojimo, kai dalis asignavimų 
“nusėda” valdininkų kišenėse, sklypų “vogimo” aferų jis siūlė 
vietoj Žemės ūkio ministerijos įsteigti nedidelę ir modernią Kai
mo reikalų ministeriją.

Parlamentarai labiausiai abejojo, ar žemės ūkiui skirti pinigai 
nors kiek pagerins ūkininkų padėtį, ar pasieks juos, ar bus efek
tyviai panaudoti. Koreguojant valstybės biudžeto finansinius 
rodiklius Vyriausybė siūlė perskirstyti 188,3 mln. litų, iš kurių 
103 mln. litų pasiūlyta papildomai skirti žemės ūkiui.

SĄJŪDŽIO GIMIMO DIENA ĮTRAUKTA
Į ATMINTINŲ DIENŲ SĄRAŠĄ
Atmintinų dienų sąrašas papildytas birželio 3-iąja - Sąjūdžio 

diena. Tokią Atmintinų dienų įstatymo pataisą birželio 19 d. 
priėmė Seimas. Už tai balsavo 69 Seimo nariai, niekas nebuvo 
prieš, 2 parlamentarai susilaikė. Įtraukti Sąjūdžio gimimo dieną 
į atmintinų dienų sąrašą pasiūlė Seimo sudaryta Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio 15 metų sukakties minėjimo komisija.

Birželio 3 d., minint Sąjūdžio įkūrimo 15 metų jubiliejų, par
lamentarai buvo pritarę tokiam Atmintinų dienų įstatymo pakei
timo projektui. Parlamentarų nuomone, ši diena reikšminga visai 
Lietuvai, todėl ją tikslinga paskelbti atmintina diena. Atmintinų 
dienų sąraše dabar yra 30 atmintinų dienų.
■ OPOZICIJA PRIEŠ ŽEMĖS GROBSTYMĄ

Seimo Liberalų ir centro frakcijos seniūno pavaduotojo Kęs
tučio Glavecko nuomone, Specialiųjų tyrimų tarnyba turėtų imtis 
aktyvių veiksmų, siekiant užkirsti kelią korupcijai, o ne tik kons
tatuoti faktus, kad valdininkai pelnosi naudą piliečių sąskaita. 
Pasak jo, ši praktika dar kartą atsiskleidė kilus skandalui dėl 
žemės sklypų grobstymo. Jis abejoja, kad STT tik po žiniasklai- 
dos publikacijų sužinojo apie neriboto masto valstybės turto 
grobstymą. “Taip pat keisti STT vadovų atsisakymai paskelbti 
susikompromitavusių valdininkų pavardes. Mūsų manymu, bū
tent viešumas yra vienas iš būdų, kaip valstybės valdymą padary
ti skaidrų”, - sakė frakcijos seniūno pavaduotojas. Jo skaičiavi
mais, dėl šios kai kurių valdininkų savivalės valstybė ir Lietuvos 
piliečiai prarado ne ką mažesnes lėšas nei per 1995 m. komerci
nių bankų krizę. “Dėl valdininkų savanaudiškumo paprasti žmo
nės ilgus metus negali atgauti prestižinėse vietose esančios žemės, 
- sakė jis. Žmonės pakrauptų sužinoję, kiek jie prarado pinigų, 
jei dabar būtų pardavę teisėtai paveldėtą turtą”. Parlamentaro 
įsitikinimu, žemę grobsčiusiems valstybės tarnautojams ir jų 
vadovams turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

MUZIEJAI IR KOVOS

JAV Gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld praleido ke
turias dienas Europoje lanky
damas šalis, prisidėjusias pa
šalinant Irako režimą. Sekre
torius pripažino, kad reikės dar 
palaukti, kol kovos Irake visiš
kai pasibaigs. Prisideda ir tai, 
kad koalicija nesugebėjo įro
dyti, kad diktatorius Saddam 
Hussein yra žuvęs. Daugelis jo 
lojalių bičiulių įsitikinę, kad jis 
slapstosi ir vėl sugrįš į valdžią. 
Rumsfeld kalbėjo spaudai kar
tu su Portugalijos krašto ap
saugos ministru Paulo Portas. 
Panašiai apie Irako taikos pla
nus kalbėjo Rumsfeldo pava
duotojas Joseph Collins. Jis 
apgailestavo, kad Irako sosti
nėje dar nepavyko surinkti vi
sų ginklų ir amunicijos, kurios 
didelius kiekius Irako kariuo
menė sukrovė šalies mokyk
lose, prie ligoninių ar maldos 
namų. Dabar tie ginklai panau
dojami prieš JAV kareivius. 
JAV kariuomenės vadai pripa
žino, kad įvesti Irake visišką 
taiką ir įsteigti naują vyriausy
bę gali užtrukti daug ilgiau, ne
gu buvo planuota.

Viename Bagdado pastate 
už aukštos 10 pėdų mūrinės 
sienos vyko Irako monarchistų 
pasitarimas. Birželio 1 d. buvo 
laukiama, kad iš Londono turi 
atskristi į Bagdadą kandidatas 
į Irako karaliaus vietą Sharif 
Ali bin Hussein, buvusio pas
kutinio Irako karaliaus pusbro
lis. Jo rėmėjai tvirtina, jog Ira
kui gresia pavojus, kad vyriau
sybę paims naujas diktatorius 
ir kraštas pateks į naujo pri
spaudėjo rankas. Karalius būtų 
daugeliui piliečių priimtinas. 
Naujo karaliaus šeima neteko 
sosto prieš 45 metus. Pirmas 
Irako karalius buvo britų pasta
tytas Faisal, hashemitų dinasti
jos. Tuo pačiu metu jo  brolis 
tapo Jordano karaliumi. Irake 
monarchas teturėjo mažai rė
mėjų. Pirmojo karaliaus vai
kaitis 1958 metais Faisalas II 
buvo kariuomenės vadų nužu
dytas ir jo  įpėdiniai gyveno 
kaip pabėgėliai. Dabartinis 
sosto įpėdinis Sharif Ali užau
go egzilėje, tapo Londono ban
kininku. Jo laukia Konstitu
cinės Monarchijos Judėjimas, 
kuriam vadovauja jau į pensiją 
išėjęs inžinierius ir poetas Da-

wood Rahmani, pasakęs, kad 
karalius Sharif Ali būtų labai 
geras kandidatas, nes jam  tektų 
tik prižiūrėti savo tautą ir tvar
ką valstybėje.

Kandidatą į sostą pasitiko 
oro uoste 1,500 žmonių. Jis pa
sidžiaugė, kad yra laimingas, 
sugrįžęs namo po 45 metų. 
Jam nerūpi politinė galia. Jis 
tik bandys sugrąžinti tautai ra
mybę, laisvę ir demokratiją. 
Kalbėdamas su reporteriais ka
ralius kandidatas naudojo žodį 
“mes” , kaip karaliams tinka. 
“Mes nesirengiame įsigyti po
litinę galią ar poziciją, mes tik 
siekiame tautos pritarimo”, pa
sakė jis.

Irako senuose miestuose 
yra sukrauta daugybė archeo
loginių turtų. Kai kurie muzie
jai buvo išgrobstyti plėšikų,

vertės yra netoli Bagdado esą 
Babylono pastatai. Tai buvusi 
senojo Irako sostinė, stovėjusi 
prieš Kristaus gimimą. Išsau
gotas Hatra miestas, žinomas 
savo trim svarbiom istorinėm 
šventyklom. Dar labai garsūs 
savo istorinėm šventyklom Ni- 
nevah, Nimrud, Nippur šventi 
m iestai su savo m uziejais, 
2,400 metų prieš Kristų karalių 
kapai. Plėšikai kasinėjo nak
timis, ieškomi po tais griuvė
siais įvairių turtų bei brangeny
bių. Po Ur miestu, iš kurio kil
dinamas Abraomas, irgi buvo 
slaptų kasinėjimų. Dabar tame 
mieste budi koalicijos sargybi
niai.

Prezidentui Bush pradėjus 
aktyviai siekti Izraelio - Pales
tinos taikos, birželio 8 d. slap
tos palestiniečių organizacijos

JAV Gynybos sekretorius Donald H. Rumsfeld, dešinėje, po 
pasitarimų su Rusijos Gynybos ministru Sergei Ivanov Briuselyje.

AP nuotr.

kiti liko prižiūrimi senojo Ira
ko valdininkų ar naujųjų mu
ziejų bičiulių, amerikiečių. 
Vienai kom isijai vadovauja 
amerikietis Henry Wright, Mi
čigano Antropologijos Muzie
jaus kuratorius. Jis patvirtino, 
kad Irake yra apie 20,000 ar
cheologinių turtų saugyklų. 
Kai kurios nukentėjo nuo karo 
veiksmų. Kitos liko nepalies
tos nei karo ugnies nei plėšikų.

Isto rin ių  Irako m uziejų 
priežiūra prasidėjo su pirmai
siais karinių taikinių apsaugos 
įsakymais. Wright pripažino, 
kad Pentagone netikėtai teko 
sutikti žmonių, kuriems rūpėjo 
senovės miestų išlaikymas. 
Daug prisidėjo JAV geografi
jos draugijos nariai, kurie skel
bė žurnaluose ir spaudoje apie 
senuosius Irako miestų griuvė
sius ir jų  turtus. Šiauriniame 
Irake yra miestas Ashur, kuris 
kažkada konkuravo su graikų 
Atėnais ir su Roma savo archi
tektūra ir įtaka. Ne mažesnės

paskelbė susijungiančios į 
vieną aktyviai kovojančią bri
gadą. Ji susideda iš Hamas Is
lamo Jihad ir el Aksa Brigados 
savižudžių. Gazos pakrantėje 
jiems pavyko nužudyti keturis 
Izraelio kareivius, nors Izraelis 
paskelbė, kad bus panaikintos 
kelios Vakarų krante įsteigtos 
naujos kolonijos. Po kelių die
nų Izraelio malūnsparniai ban
dė nužudyti vyriausią Hamas 
vadovą, tačiau pavyko tik jį su
žeisti. Palestinos kovotojas, 20 
metų savižudis, apsirengęs žy
dų ortodoksų drabužiais, su
sprogdino Izraelio keleivinį 
autobusą, čia be teroristo žuvo 
16 keleivių. Tuoj po šio puoli
mo, kuris labai pakenkė JAV 
vyriausybės taikos planui, Iz
raelio kariniai malūnsparniai 
puolė savo raketomis Gazos 
arabų stovyklas, daug žmonių, 
net moterų ir vaikų žuvo puoli
muose. Irake JAV kariuome
nės daliniai sustiprino

(Nukelta į 3 p.)
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PIKTADARIAMS ATLEIDŽIAME, 
BET JŲ DARBŲ NEUŽMIRŠTAME

Birželio keturioliktosios data kasmet mums primena 
trėmimus į Sibirą - mūsų tautos naikinimą. Praėjo 62 metai 
nuo tų žiauriųjų įvykių. Tuo metu mūsų žmonės patyrė 
baisius fizinius kankinimus, neskaitant moralinių kančių. 
Sunku vertinti XX amžių palankiai, nes buvo žudomos 
ištisos tautos. Siūloma visa tai pamiršti, susitaikinti. Bet kaip 
galima kurti ateitį, jei bus užmiršta istorinė praeitis. Norint 
sukurti geresnę ateitį, būtina pažinti praeitį.

Didžiausia praėjusio amžiaus tragedija buvo nacizmas 
ir komunizmas. Nacizmas, kuris skelbė rasės “grynumą”, 
pražudė truputį daugiau, negu 25 milijonus žmonių gyvybių 
koncentracijos stovyklose ir kalėjim uose. Nacizm as 
Niurnbergo pasauliniame teisme buvo pasmerktas, naciai 
nubausti. Komunizmas, skelbęs klasių “grynumą”, nužudė 
daugiau negu 100 m ilijonų žmonių. Komunizmas yra 
pasaulinis ir didžiausias praėjusio amžiaus blogis, bet jis ir 
šiandien dar nepasmerktas. Jo nusikaltimai tautoms iki šiol 
nepasmerkti pasauliniu mastu. Komunizmo ideologija 
tebeskleidžiama naujais būdais. Nusikaltę žmoniškumui 
nebaudžiami. Žudynių ir trėmimų tikslas buvo genocidas - 
tautų sunaikinimas; tremiamųjų vagonuose buvo daugiausia 
moterys ir vaikai. Buvo tremiami ir ligoniai. Vyko baisaus 
Maskvoje sugalvoto plano įgyvendinimas. Prie to plano 
prisidėjo ir savieji, buvę puikūs kaimynai, padėję okupantui 
paruošti sąrašus išvežim am s. Kai okupanto apiplyšę 
kareiviai žygiavo Lietuvos m iestų keliais, ne vienas 
girdėjome, kad “dabar atėjo mūsų laikas” . Tie patys vėliau 
dalyvavo stribų dalin iuose žudydam i m ūsų laisvės 
kovotojus. Jie nužudė jų  kūnus, bet jų dvasia liko gyva ir 
šiandien jie yra pavyzdžiu ateities kartoms, kurie ryžosi mirti 
už Tėvynės laisvę.

Trylika nepriklausomybės metų buvo pažymėti ne tik 
gražiais laimėjimais, bet ir skaudžiomis negerovėmis. Buvo 
keliamas tų nusikaltim ų įvertinim o ir jų  pasmerkim o 
klausimas. Lietuvoje, deja, visuomeninės organizacijos 
surengė Tarptautinį kongresą komunizmo nusikaltimams 
aptarti. Toks Tarptautinis kongresas įvyko 2000 m. birželio 
12-14 dienomis nepriklausomos Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
kuriam e dalyvavo 25 valstybių atstovai - teisininkai, 
politikai, istorikai, žymūs tų tautų veikėjai ir asmenys, 
nukentėję nuo komunistinių valdžių. Kongreso metu buvo 
išklausyti tų tautų atstovų liudijim ai, ir, rem iantis jų  
kaltinimais, įsteigtas Tarptautinis Vilniaus visuomeninis 
tribunolas, sudaryta teisėjų kolegija, surašyti įstatai. Vilniaus 
tribunolas spalio 27 d. savo sprendimu pasmerkė komunizmo 
ideologiją ir komunistų režimą, kuris vykdė plataus masto 
nusikaltimus žmonijai. Bet tai buvo visuomenės kongresas. 
Komunizmo pasmerkimą turėtų atlikti Jungtinės Tautos, 
tarpvalstybinės institucijos, tarptautiniai teismai.

Lietuviai neturi lėšų filmams, kurie rodytų pasauliui mūsų 
tautai padarytą žalą, tačiau bent tų įvykių minėjimais 
supažindinkime savo kartas, kad daugiau nepasikartotų 
lietuvių tautos naikinimas. Sužvėrėjusiems piktadariams 
atleidžiame, bet jų darbų neužmirštame.

S. Tubenas

LIETUVOS TEISMAI IR TEISINGUMAS
Lietuvos Prezidentas Ro

landas Paksas ragina visas 
valdžios šakas, visus vadovus 
telkti pastangas, kad teismų 
sistema ir teisingumas Lie
tuvoje veiktų efektyviai.

N aujų jų  B audžiam ojo , 
Baudžiamojo proceso kodeksų 
įsisavinimu, teisėjų mokymu, 
pačių  kodeksų  spragom is, 
finansavimo klausimais bir
želio 19 d. domėjosi prezi
dentas Rolandas Paksas su
sitik im e su A ukščiausio jo  
Teismo pirm ininku Vytautu 
Greičiumi ir Apeliacinio teis
mo vadovu Vytu Miliumi.

“Vien tik  kodeksų p riė 
mimas teisingumo neišspren
džia. Prezidentas mano, kad 
bendras visų valdžios šakų, 
visų vadovų rūpestis yra teis
mų sistem os ir teisingum o 
L ietuvoje efek tyvum as” , - 
tokią šalies vadovo nuostatą po 
susitikimo pateikė jo  patarėja 
teisės klausim ais Ona Bui- 
šienė.

Atkelta iš 2 p.

puolimus, kuriuose nukentėjo 
daug buvusios vyriausybės lo- 
jalistų, pradėjusių pasalos puo
limus prieš JAV kareivius. Ko
alicijos jėgos suėmė 390 Hus- 
seino gvardijos karių. Vienas 
Palestinoje sužeistas izraelietis 
net nusifotografavo su plakatu: 
“Ponas Bush, eik tu į peklą”. 
Palestinos taikos planą sudarė 
JAV saugumo patarėjai, - Vals
tybės sekretorius Powell ir 
saugumo patarėja Rice.

-----  Keliais sak in ia is-----

• Jeruzalėje vyriausybė 
paskelbė, kad autobuso sprog
dinimas bus pradžia visiško 
Hamas teroristų grupuotės su
naikinimo. Kiekvienas įtaria
mas Hamas narys bus Izraelio 
kariuomenės taikinys.

• Komunistinės Kinijos 
vyriausybė su nauju preziden
tu Hu Jintao nusprendė partijos 
politiniame biure sumažinti 
valstybės kariuomenę ir dau
giau dėmesio kreipti į ekono
minį augimą. Kinijos liaudies 
armija bus sumažinta 500,000 
vyrų. Daugiau būsią skirta mo
dernizavimui, naujiems gink
lams. Kinijai daug kainuoja iš 
Venecuelos, Sudano ir Ka
zachstano perkama nafta. Ka
riuomenė bus mažinama atski
rais regionais. Dar neaišku, ką 
į tokį kariuomenės mažinimą 
pasakys buvęs valstybės prezi
dentas Jiang Zemin, kuris yra 
Centrinės Karinės komisijos 
pirmininkas. Sakoma, kad jis 
pritaria liaudies kariuomenės 
modernizavimui. Jam pakenkė 
kinų laivyno povandeninio ka
ro laivo nelaimė, kurioje, kaip 
atvirai skelbta partijos suvažia-

Jau pusantro mėnesio, kai 
galioja naujieji Baudžiamasis 
ir Baudžiamojo proceso ko
deksai. Anot Apeliacinio teis
mo pirmininko V. Miliaus, per 
pusantro mėnesio išryškėjo 
labai daug kodeksų taikymo 
problem ų. D ėl jų  į A ukš
čiausiąjį Teismą kreipiasi labai 
daug teisėjų.

V. Milius apgailestavo, kad 
prieš įsigaliojant kodeksams 
Seimas nepriėmė visų Aukš
čiausiojo Teismo pateiktų siū
lymų, kurie būtų palengvinę jų 
taikymą praktikoje.

“Seimas priėm ė tik dalį 
siūlymų ir tai padidino pai
niavą, nes pataisos buvo nu
matytos kompleksiškai visam 
Baudžiamajam kodeksui” , - 
sakė V. Milius.

Apeliacinio teismo vadovo 
teigimu, apylinkių teismuose 
atsiradus ikiteisminio tyrimo 
teisėjo institucijai, reikia pa
pildomų 34 teisėjų etatų. Aukš
tesnės instancijos teismai taip

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Birželio 3 d. Ispanijoje vyko “NAC Sea Day”. Ispanijos ir Vokietijos 
laivynai rodė savo karinį pasirengimą NATO Tarybos nariams, 
karinei vadovybei ir svečiams. AFSOUTH nuotr.

vime, žuvo 70 jūreivių. Val
džios spauda atvirai rašė ir apie 
SARS epidemiją kariuomenės 
ligoninėse, kurią kariuomenės 
vadovybė bandė nuslėpti nuo 
politbiuro.

• Valstybės sekretorius Co
lin Powell ir JT gen. sekreto
rius Kofi Annan paneigė Brita
nijos spaudoje paskelbtą kalti
nimą vyriausio ginklų inspek
toriaus švedo Hans Blix adre
su. Abu pareiškė, kad jis Irake 
veikė kaip tikras profesionalas, 
ieškodamas Irake masinio nai
kinimo ginklų. Blix pareiškė 
britų laikraštyje The Guardien, 
kad jo  ryšiai su JAV vyriausy
be iš pradžių buvę neblogi, ta
čiau vėliau jis jutęs nemalonų 
spaudimą.

• Irako išeivių sudaryto Ira
ko Nacionalinio Kongreso va
das Ahmed Chalabi, numaty
tas Irako naujos vyriausybės va
du, pasakė, kad JAV ir kiti koa
licijos vadovai Irake būtų jau 
suradę draudžiamų ginklų san
dėlius, jei būtų artimiau bendra
darbiavę su Irako išeiviais, S. 
Husseino priešais. Jis žinąs, kad 
diktatorius yra gyvas ir vado-

pat perkrauti darbu, nes pagal 
naująjį Baudžiamąjį kodeksą, 
kuriam e yra šveln inam os 
bausmės, turi būti peržiūrimi 
visi įsiteisėję teismų nuospren
džiai. Tokių bylų, pasak V. 
Miliaus, yra tūkstančiai.

Dar viena problema, kurią 
nurodė A peliacinio teism o 
vadovas, - maži ikiteisminio 
tyrimo institucijų pareigūnų 
atlyg in im ai, ne le idžian tys 
su te lk ti šio je in stitu c ijo je  
kvalifikuotų darbuotojų.

“M es tu rim  du u n iv e r
sitetus, kurie paruošia gerus 
teisininkus, tačiau dėl mažų 
atlyginimų jie  nenori dirbti 
ik iteism in io  tyrim o tarny 
boje” , - sakė V. Milius, pa
brėždam as, kad kiekvienos 
bylos sėkmė priklauso nuo 
kvalifikuotai surinktų ir pa
teiktų įrodymų. “Kai visi gerai 
dirbs savo darbą, tada bus 
tvarka ir nebus problem ų, 
dabar tenka apgailestauti, kad 
jų  yra”, - sakė V. Milius.

vauja slaptai savo bičiulių armi
jai. Sekretorius Powell pasakė, 
kad “jei Chalabi tai žino, būtų 
gerai, jei jis ir mums pasakytų”.

• N aujasis A rgentinos  
prezidentas Nestor Kirchner, 
išvalęs kariuomenės vadovy
bę, ėmėsi darbo pakeisdamas 
ir valstybės policijos vadovus. 
Jis pareikalavo, kad valstybės 
Kongresas pakeistų ir Aukš
čiausiojo Teismo narius.

• Prancūzijoje generalinį 
streiką paskelbė darbininkų 
unijos, pasipriešindamos dar
bininkų pensijų reformoms. 
Vyriausybė atsisakė birželio 3 
d. derėtis su kairiųjų unijų va
dovais, išskyrus derybas su 
streikuojančiais mokytojais.

• Vokietijos kancleris Ger
hard Schroeder savo socialde
mokratų partijos suvažiavime 
laimėjo 90% balsų siūlomam 
ekonominio augimo planui. 
Dalyvavo 524 delegatai.

• Kanadoje silpnai vei
kianti konservatorių partija iš
sirinko naują pirmininką Peter 
Mac Kay, buvusio ministro sū
nų. Jis nepritaria laisvos preky
bos su JAV planui.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS VADOVAMS 
PATEIKTAS KONSTITUCINĖS 

SUTARTIES PROJEKTAS
V iln iu s , b irželio  17 d. 

(ELTA). Lietuvos vadovams 
ir atstovams Konvente dėl Eu
ropos ateities buvo pateiktas 
alternatyvus Europos Kons
titucinės sutarties projektas. Jį 
neprik lausom ai nuo K on
vento struktūrų parengė grupė 
Europos mokslininkų iš Lon
dono, Paryžiaus, Berlyno, Ba
zelio, Bolonijos, M adrido, 
Prahos, universitetų ir mokslo 
centrų. Šioje grupėje dirbo ir 
buvusi Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto vadovė Elena 
Leontjeva.

“Alternatyvus Konstituci
jos projektas kuria pamatus 
konkurencingai, gyvybingai ir 
tikrai demokratiškai Europai. 
Jame numatyti esminiai cent
rinės valdžios ribojimo prin
cipai, įdėti valstybių narių su
vereniteto saugikliai, detaliai 
aptartos išstojimo iš ES gali
mybės”, - sako E. Leontjeva. 
Savo laiške Lietuvos vado
vams ji rašo tikinti, kad šios 
nuostatos bus panaudotos at
stovaujant Lietuvos žmonių 
interesams.

Alternatyviajame projekte 
įtvirtinama nuostata, kad lais
vas prekių, paslaugų ir kapita
lo judėjimas neapribojamas 
vien ES teritorija ir ES vado
vausis šiais principais santy
kiuose su treciosiomis šali
mis. Europos m okslininkų 
nuomone, tai labai svarbus 
principas, kurio laikymasis 
reikštų, kad ES iš muitų są
jungos tampa laisvos preky
bos šaukliu ir paciu efekty
viausiu būdu padeda trecio
sioms šalims įveikti nesantai
ką ir skurdą.

Projekte ne tik deklaruo
jama teisė išstoti iš ES arba 
būti iš jos pašalintam, bet ir 
numatomi labai svarbūs prin
cipai, užtikrinantys, kad ši 
teisė būtų ne nominali ir kad 
šalys nebūtų baudžiamos už 
savo apsisprendimą.

Alternatyvus ES Konstitu
cinės sutarties projektas nu
mato, kad bet kuri šalis, nu
sprendusi palikti ES, gali be 
jokių papildomų derybų nau
dotis visomis keturiomis ES 
puoselėjamomis laisvėmis iki 
momento, kai ši šalis pradės 
vykdyti savarankišką politiką 
šių laisvių atžvilgiu (pasirašy
dama sutartis su treciomis ša
limis arba vienašališkai). Tai, 
alternatyvaus projekto autorių 
nuomone, nepakenktų ES lie- 
kancioms šalims ir leistų tai
kiai, be ekonominių sankcijų

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba amberwings@mac.com

ir kitokių bausmių palikti ES 
taip apsisprendusioms šalims.

Jeigu ES Konstitucijoje bus 
paliktos Konvento siūlomos 
nuostatos, pagal kurias šalies 
pilieciai pirmiausia turės pri
imti sprendimą dėl išstojimo, o 
tik paskui sužinos, kokiomis 
sąlygomis tai bus daroma (de
rantis dėl išstojancios šalies 
prekybos ir kitokių režimų su 
ES), tai valstybių narių piliecių 
teisę balsuoti už išstojimą apri
bos nežinomybė ir pagrįsta bai
mė dėl savo ekonominės atei
ties.

E. Leontjevos teigimu, kad 
ir kokie būtų išstojimo iš ES 
principai, jie privalo būti apra
šyti Konstitucijoje.

“Negalima apgaudinėti Eu
ropos piliecių nominalia teise 
išstoti iš Sąjungos, kai išstoji
mo sąlygos ir išlaidos išaiškės 
tik post factum ir gali būti ne
derantys bei nepakeliami”, pa
brėžia E. Leontjeva.

Europos mokslininkų pa
rengtas projektas numato, kad 
užsienio politikos ir kai ku
riems kitiems sprendimams bū
tinas visų šalių kvorumas, o 
mokesciai yra suverenus kiek
vienos valstybės narės reikalas. 
Be to, negali būti įvedamas 
joks bendrasis Europos mokes
tis.

Numatoma, kad ES būtų fi
nansuojama pagal kiekvienos 
šalies pajėgumą ir jos įmoka 
būtų proporcinga valstybės na
rės valdymo išlaidoms (o ne 
BVP).

Projekte neinama šiuo metu 
populiariu žmogaus teisių in
fliacijos keliu, kai deklaruoja
mos teisės, kurių negarantuoja 
jokie objektyvūs dėsniai, įsta
tymai ar valdžios institucijų 
veikla.

Konstitucijos projektas re
miasi 1950 metų Žmogaus tei
sių konvencija, kurioje įtvirti
nam os pam atinės žm ogaus 
laisvės ir kiekvienam žmogui 
svarbus įstatymo viršenybės 
principas.

Kaip ir dera Konstitucijai, 
siūlomas projektas apriboja 
įstatymų leidėjo teises. Numa
toma, kad ES įstatymai neturi 
būti rengiami tais atvejais, kai 
keliami tikslai gali būti pasiekti 
privacios kooperacijos pagalba 
arba atskirų valstybių veiks
mais; paprastai įstatymai turi 
nustatyti bendruosius tikslus, o 
priemones jiems pasiekti vals
tybės narės galėtų pasirinkti sa
varankiškai. Išimtiniais atve
jais, kaip numatoma projekte,

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas Kronkaitis šiuo metu nepaprastai užimtas, nes tenka ne 
tik vadovauti valstybės kariuomenei, bet ir beveik kasdien priimti įvairias karinio pobūdžio delegacijas 
iš kitų valstybių. E. Baranausko nuotr.

ES gali priimti konkrecias pri
valomas vykdyti procedūras 
(reglamentus), taciau jos būtų 
privalomos tik tais atvejais, kai 
produktai, paslaugos ar kapita
las paliks šalies ribas. Tai pa
lieka pakankamos erdvės tra
diciniams nacionaliniams ga
mybos metodams ir nevercia 
žmonių laikytis nepagrįstai 
aukštų ir nepakeliamų reikala
vimų šalies vidaus rinkoje.

Svarbi naujove yra tai, 
kad ES neturi teisės pažeisti 
kontraktų laisvės principo (iš
skyrus atvejus, kai būtų apri
bojama konkurencija) ir turi 
saugoti konkurencijos laisvę 
nuo valstybės institucijų kiši
mosi. Numatoma, kad prieš

PREZIDENTAS DĖKOJO VOKIETIJAI UŽ PARAMĄ

Prezidentas Rolandas Pak- 
sas Vokietiją įvardino kaip vie
ną pagrindinių Lietuvos part
nerių ir pareiškė jai padėką už 
nuolatinę paramą siekiant na
rystės ES ir NATO. Jis priėmė 
su pirmuoju oficialiu vizitu į 
Lietuvą atvykusį Vokietijos 
Federacinės Respublikos Fe- 
deralinį prezidentą Johannes 
Rau ir ponią Christina Rau.

Po oficialios sutikimo cere
monijos Lietuvos ir Vokietijos 
vadovai aptarė dvišalius santy
kius, infrastruktūrinių projektų 
plėtros perspektyvas, Baltijos 
jūros regioninio bendradarbia
vimo bei Europos Sąjungos 
ateities klausimus.

Padėkojęs už šiltą priėmi
mą Vokietijos prezidentas pa
reiškė viltį, kad jo  vizitas su
teiks papildomą impulsą abie
jų valstybių dvišaliams ryšiams 
stiprinti.

Kalbėdamas apie prekybos 
ryšius, Lietuvos prezidentas 
pažymėjo, kad ekonominiai 
šalių santykiai yra geri: Lie
tuvos eksporto ir importo ap
imtys su Vokietija užima svar
bią vietą bendroje Lietuvos pre
kybos apyvartoje. Pavyzdžiui,

rengiant teisės aktų projektus 
turi būti atliktas jų  poveikio 
įvertinimas bei įrodyta, kad pa
geidautinų rezultatų negalima 
pasiekti privacios kooperacijos 
ar kitais būdais. Tokie vertini
mai turi būti viešai publikuoja
mi. Tikimasi, kad siūlomi įsta
tymų leidybos apribojimai su
mažins ES įstatymų srautą ir 
užleis vietą privaciam ir nacio
naliniam problemų sprendimui.

Atsižvelgdami į sisteminius 
ES valdymo netobulumus, pro
jekto rengėjai pasiūlė kitokią 
valdymo sistemą - nuo šiol ES 
politikos gaires nustatytų vals
tybių narių ir jų vyriausybių va
dovai, posėdžiaujantys Euro
pos Taryboje ir galintys priimti

bankas “Nord/LB”, konsorciu
mas “Ruhrgas” , “E.ON Ener- 
gie” ir “Ergo - Lietuva” sėk
mingai plėtoja savo veiklą Lie
tuvoje. R. Pakso įsitikinimu, 
dar didesnės galimybės eko
nominiam bendradarbiavimui 
atsivertų Lietuvos energetikos 
sistemai tapus ES energetikos 
sistemos dalimi.

Pokalbio metu didelis dė
mesys skirtas infrastruktūrinių 
projektų plėtros galimybėms. 
Pažymėjęs, kad Lietuvos trans
porto infrastruktūros integravi
mas į Vakarų Europos transpor
to tinklą užsitęsė, prez. R. Pak- 
sas pabrėžė, kad skubus I Euro
pos transporto koridoriaus, ei- 
nancio nuo Varšuvos iki Hel
sinkio, sujungimas su II kori
doriumi, einanciu iš Berlyno į 
Varšuvą ir Maskvą, užtikrins 
greitą būsimų ES narių - Lietu
vos, Latvijos ir Estijos - susisie
kimą su kitomis ES valstybė
mis. Taip pat kalbėta apie situa
ciją Lietuvos energetikos sek
toriuje. R. Paksas išreiškė suin
teresuotumą, kad kuo greiciau 
būtų įvykdytas “Baltijos ener
getinio žiedo” projektas ir nu
tiestas Lietuvos-Lenkijos elek-

sprendimus dėl įstatymų ren
gimo bei vetuoti Parlamento 
priimtus įstatymus.

Svarbi naujovė, kurią siūlo 
Europos mokslininkai, yra ant
rieji ES Parlam ento rūmai. 
Juose dalyvautų  valstybių  
narių parlamentarai ir galėtų 
kontro liuo ti pirm ųjų rūmų 
veiklą bei vetuoti priimamus 
sprendimus.

“Lietuvos pilieciai pareiš
kė, kad mato savo ateitį Eu
ropos Sąjungoje. Dabar būtina 
padaryti viską, kad ši sąjunga 
remtųsi gyvybingais ir nedis- 
kriminaciniais principais,” - 
teigia E. Leontjeva, ragindama 
Lietuvos atstovus apginti jos 
žmonių išsikovotą laisvę.

tros tiltas. Tai, jo manymu, bū
tų dar vienas žingsnis vienin
gos ES energetikos rinkos link. 
Lietuvos vadovas paprašė Vo
kietijos prezidento paramos in- 
frastruktūriniams projektams 
transporto ir energetikos srity
se, svarstant juos Europos Ko
misijoje, praneša Elta.

Vokietijos prez. J. Rau sa
kė, jog Vokietija rėmė, remia 
ir rems Lietuvos siekius tapti 
lygiaverte ES nare.

Kalbėdamas Baltijos jūros 
regiono bendradarbiavim o 
klausimais, R. Paksas kvietė 
Vokietiją ir ateityje išlikti akty
via veikėja bendradarbiaujant 
Baltijos jūros regione. Prezi
dento įsitikinimu, Vokietijos da
lyvavimas Baltijos jūros vals
tybių taryboje bei ES Šiaurės 
matmens iniciatyvoje padėtų 
išlaikyti dėmesį regioniniam 
bendradarbiavimui.

Lietuvos ir Vokietijos pre
zidentų susitikime taip pat pa
sikeista nuomonėmis ES atei
ties klausimais.

Vokietijos prez. J. Rau An
takalnio kapinėse padėjo vaini
ką prie memorialo žuvusiems 
už Lietuvos nepriklausomybę.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS CLEVELANDE
Birželio mėn. 15 d. Cleve- 

lando lietuviai, drauge su lat
viais ir estais prasmingai pa
minėjo sovietų vykdyto teroro 
bei masinių baltiečių trėmimų 
pradžios 62-ų metų sukaktį. Šį 
minėjimą jau 25-ą kartą ren
gia Clevelando Baltiečių ko
mitetas.

Dievo Motinos šventovėje 
vyko iškilmingos ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų žu
vusius ir nukentėjusius lietu
vius, latvius ir estus. Įnešus 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vėliavas ir baltiečių spal
vas, prasidėjo pamaldos, ku
rias pravedė kun. kleb. Gedi
minas Kijauskas, S.J., pade
damas Toronto estų parapijos 
klebonės Kersti Kimmel ir lat
vių dvasiškio Paul Barbins.

Vyko Sv. Rašto skaitymai 
anglų, lietuvių, latvių ir estų 
kalbomis ir įvairios maldos.

Savo pamoksle, kun. Ki- 
jauskas išreiškė mintis, kad 
mes turime sukurti civilizaciją 
meilės pagrindu, kad viską nai
kinantis komunizmas nepa
gerbia savo aukų, neprisipa
žįsta, neatgailauja ir neatsi
prašo už savo nusikaltimus ir 
nerodo jokio noro atsilyginti 
už padarytą žalą. Tačiau ko
munizmas nepajėgia nugalėti 
žmogaus dvasią. Baltiečiai

Algimantas Pautienis

nepalūžo ir nenusilenkė tiro
nams.

Tarp maldų du latvių so
listai - Agnese Fishere ir dr. 
Valdis Usis sugiedojo dvi latvių 
kompozitorių religines gies
mes. Vargonais palydėjo Liga 
Zemesaraja. Pamaldos baigtos 
su dvasiškių palaiminimu ir 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos himnais.

Po pamaldų vyko trumpas 
minėjimas parapijos kavinėje. 
Kalbas pasakė komiteto vice- 
pirm. ir Ohio Estų Laisvės Fe
deracijos pirm. Andreas Traks, 
komiteto vicepirm. ir latvių 
veikėjas Maris Mantenieks ir 
komiteto bei ALT skyr. pirm. 
Algimantas Pautienis.

A. Traks paminėjo žymių 
istorinių datų sutapimą. Birže
lio 14-ą dieną Amerika minėjo 
Vėliavos dieną, nes prieš 226 
metus JAV Kongresas įteisino 
dabartinę JAV valstybinę vėlia
vą, kuri liko Amerikos vienin
gumo bei daugelio garbingų 
užsimojimų simboliu. Sis vė
liavos dienos paminėjimas pri
mena mūsų laisvę bei atsa
komybę.

Prieš 62 metus, tą pačią ka
lendorinę dieną, prasidėjo di
džioji Baltijos tautų tragedija.

Sovietai pradėjo kariniai oku
puotų bei priverstinai prijung
tų Baltijos valstybių naikinimą 
su masiniais bei nežmoniškais 
trėmimais. Tai buvo jų  valsty
bės organizuotas nusikaltimas 
prieš žmoniją. Dabartinė Rusi
ja, sovietų palikuonė, nerodo 
jokio noro apgailestauti bei 
atsilyginti už šią didelę žalą.

M. M antenieks paskaitė 
š.m. birželio 11 d. New York 
Times d ienrašty je  tilpusio  
Stanford Universiteto politinių 
mokslų profesoriaus Michael 
McFaul straipsnio “Camps of 
Terror, Often Overlooked” iš
traukas, kai praeitą mėnesį, be
silankydamas Lenkijoje, prez. 
Bush surado laiko aplankyti 
Auschwitz, vieną iš žiauriau
sių žmonių naikinimų vietovių 
žmonijos istorijoje. Preziden
tas pastebėjo, jog ši vieta yra 
stiprus priminimas civilizuo
tam pasauliui, kad jis negali 
niekada pamiršti šios vietos 
įvykių.

Kitą dieną Bush lankėsi 
Petrapilyje, Rusijoje. Ta proga 
jis nevyko į pirmojo sovietų gu
lago vietovę ir neragino pasau
lį visada prisiminti milijonus 
žmonių, kurie žuvo sovietų 
koncentracijos stovyklose, ku
rios veikė gerokai prieš Ausch
witz įsteigimą ir po jo nugrio
vimo. Sovietų komunizmo au-

Kun. G.Kijauskas, kun. K.Kimmel, kun. P.J.Barbins, pravedė 
ekumenines pamaldas baisiojo birželio paminėjime Dievo Motinos 
bažnyčioje, Clevelande. G. Juškėno nuotr.

kos bei jų  šeimos, kurios yra 
žymiai didesnės už Hitlerio sto
vyklų aukas, nesulaukė jokios 
laisvojo pasaulio vado palai
mos.

N egalim e k a ltin ti prez. 
Bush už negalėjimą prisiminti 
gulaguose nužudytus nekaltuo
sius. Retai kada aukšti atsilan
kę svečiai suranda laiko prisi
minti sovietų komunizmo su
kurtą tragediją. Rusijos valdžia

nepamini milijonus, kurie žu
vo ir kentėjo šimtuose stovyk
lų, kurios buvo išsklaidytos po 
visą buvusią Sovietų Sąjungą. 
Nėra turistų kelionių aplankyti 
paminklus, panašius į Ausch
witz, nes jų  nėra. Nors yra pri
vačių grupių pastaty tų  p a 
minklų, Rusijos valdžia ir jos 
bendruomenė nenori susidurti 
su savo sovietine praeitimi.

(Nukelta į 10 p.)

j^ i j^ i
Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)

XI

O Sąjūdžio įstatuose buvo 
nurodyta, kad : “...Sąjūdžio 
veikla neprieštarauja Lietuvos 
SSR Konstitucijai ir Lietuvos 
SSR įstatymams (...). Sąjūdis 
yra socialistinis persitvarky
mo garantas ...” Ir t.t.

Suvažiavimas išrinko Są
jūdžio Seimą, o pastarasis - 
Tarybą iš 35 asmenų. Dau
giausiai delegatų balsavo už 
Romualdą Ozolą, antroji pa
gal balsų skaičių buvo Kazi
miera Prunskienė ir t.t. Apie 
60 proc. Tarybos narių sudarė 
LKP nariai. Kiek vėliau Tary
bos p irm in inku  išrink tas 
V.Landsbergis.

Tauta džiūgavo, kad atsira
do lyg jos valios išreiškėjas, 
nors jis tik nuo 1989 m. ba
landžio pabaigos, spaudžia
mas daugiausia “ekstremisti
nės” Lietuvos Laisvės Lygos 
iš pradžių gan nedrąsiai, pra
dėjo pasisakyti ne tik už ko
munistinę pertvarką, bet ir bū
tinumą atkurti Nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Žinoma, 
jeigu Sąjūdis iš karto būtų pa
sisakęs už N epriklausom ą 
Lietuvą, jis būtų buvęs okupa
cinės valdžios sutriuškintas,

nespėjęs sukurti ir savo orga
nizacinių struktūrų, laim ėti 
Tautos pasitikėjimo. Tik paly
ginus smulkios organizacijos, 
kaip LLL, Laisvoji Lietuva ga
lėjo ir viešai reikalauti Nepri
klausomybės. Bet nors Sąjūdis 
ir stengėsi išlikti lojaliu oku
pacinei valdžiai, jo  santykiai su 
ja  irgi buvo gan permainingi, 
priklausomai nuo Kremliaus 
nurodymų ir galimų pavojų 
pačių postams.

“RAUDONOJO SLIBINO” 
ĮVEIKIMAS

“Šmėkla klaidžioja po Eu
ropą - komunizmo šmėkla”, - 
daugiau kaip prieš 150 metų 
parašė K.Maksas ir F.Engelsas 
savo “Komunistų partijos ma
nifeste”.

Vienoje iš labiausiai atsili
kusių Europos valstybių - Rusi
joje šmėkla įgijo materialų kū
ną: po 1917 m. rudenį bolševi
kų įvykdyto perversmo pradėta 
kurti “sovietų Rusiją” - šmėkla 
tapo slibinu - žmogėdra. Kai 
kuriais duomenimis, ta bolševi
kų “kūryba” kainavo per 20 
mln. žmonių gyvybių - žuvo pi
lietinio karo frontuose, nukan-

kinta lageriuose, mirė iš bado 
kolektyvizacijos metais. 1940 
m. vasarą SSRS, okupavusi 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes, čia irgi pradėjo “kurti 
socializmą”. Dėl to netekta 
vos ne ketvirtadalio visų gy

Sajūdžio protesto mitingas Vingio parke minint Molotovo-Ribentropo sutarties pasirašymo 49-ąsias 
metines. Kalba Justinas Marcinkevičius. Vilnius, 1988.08.23.

ventojų: kovodami žuvo parti
zanai, daugybė nešdami vergų 
naštą Sibiro lageriuose, kalėji
muose, tremtyje. Bet “raudona
sis slibinas” nieko nepaisė, nie
ko negailėjo vardan to savo 
utopinio socializmo, komuniz
mo. Ir 1976 m. SSKP XXII su
važiavime patvirtintoje “Tary
bų Sąjungos Komunistų parti
jos programoje” riebiu šriftu 
įrašyta “Komunizmas, kuris ka
daise buvo tik svajonė, tapo di
džiausia dabarties jėga, visuo

mene, kuri kuriama didžiulėse 
žemės rutulio platybėse.”

Bolševikai žiūrėjo ir lyg ne
matė, kas iš tikrųjų yra; jie ma
nė esą pranašai, suvokiantys vi
sus pasaulio raidos ypatumus, 
“objektyvius” visuomenės pa
žangos “raidos dėsnius”, tad vos 
ne visos SSKP CK direktyvos 
skelbtos “istorinėmis”. Ir kas 
tuo nenorėdavo patikėti, būda
vo arba priverčiamas, arba su
naikinamas.

(Bus daugiau)



6 DIRVA • 2003 m. birželio 24 d.

ANTANAS SMETONA 
PATEISINIMO NEREIKALINGAS 

(Atkelta iš 1 p.)

Antra, jis perėmė valstybę, 
kurioje smarkiai plito politinė 
suirutė ir jai grėsė pilietinė 
anarchija. A. Smetona buvo tau
toje žinomas kaip gabus visuo
menininkas, laikraštininkas, 
knygų autorius, kultūrininkas, 
politikas, siunčiamas ir Lietu
vos valstybės atstatymo reika
lais važinėjęs po užsienius ir 
taręsis su įvairių valstybių vy
riausybėmis. Vadinasi, antrą 
kartą tapdamas valstybės pre
zidentu, jis jau turėjo platų po
litinį patyrimą ir buvo tinka
miausias kandidatas į prezi
dentus.

Kokia buvo politine 
padėtis jam 1926 m. 
perimant prezidento 

pareigas
Pokario politinių sumišimų 

atm osferoje, Lietuvai teko 
pergyventi sunkių politinių 
įtampų ir tarporganizacinių 
nesantaikų. Partinis susiskal
dymas, pasireiškęs jau valsty
bės kūrimosi pradžioje, pirmuo
se nepriklausomybės metuose 
dar stipriau pasireiškė. To prie
žastis daugiausia buvo Rusiją 
nusiaubusių ir iš ten atsineštų 
raudonųjų bacilų nešvarumai. 
Ir Steigiamasis seimas, ir se
kantys eiliniai seimai rūpes
tingai tos nesantaikos sėklą sė
jo  tiek konstitucijoje, tiek vi
sose reformose. Įvairios sro
vės viena su kita triukšmingai 
varžėsi dėl įtakos, norėdami 
Lietuvą paversti savųjų, daž
niausiai kenksmingų, įsitikini
mų vykdytoja. Visuotinio bal
savimo aplinkybėse tos varžy
bos išsivystė į nešvarių rietenų 
demagogiją, kuri jaunai vals
tybei buvo žalinga, nes visuo
menę nemokė demokratinių 
dorybių, bet skaldė ir stūmė 
valstybę į visišką politinį pa
krikimą. Ta padėtis ir vyriau
sybę suskaldė, atseit, ji tapo ne
vieninga ir bejėgė valstybėje 
tvarką atstatyti. Tai ir buvo pa
grindinis kenkėjų tikslas!

Pirmasis paprastasis sei
mas, išrinktas 1922 m. pabai
goje, nesudarė jokios partijų 
daugumos ir dėl nenugalimų 
tarpusavio nesutikimų po kelių 
mėnesių turėjo būti paleistas.

Nauji rinkimai užtikrino 
krikščioniškojo bloko daugu
mą, kuris pajėgė išlaikyti vy
riausybę ištisus trejus metus. 
Tačiau partijų varžytinės per 
tą laikotarpį dar daugiau pa
aštrėjo ir nauji 1926 metų pa
vasario rinkimai praėjo tiesiog 
užnuodytoje rietenų atmosfe
roje. Kairių įsitikinimų parti
jos, pasinaudodamos tikromis 
ir prasimanytomis vyriausy
bės klaidomis, su mažumų pa
galba, paveržė iš krikščioniš
kojo bloko daugumą seime.

Buvo sudaryta koalicinė 
vyriausybė iš valstiečių liau
dininkų, socialdemokratų ir 
tautinių mažumų atstovų. Bet

socialdemokratai buvo verž
lesni už kitus: jie turėjo gerai 
apgalvotą tautos žlugdymo pro
gramą ir labai trukdė vyriau
sybei veikti. Jų įtakoje naujasis 
seimas tuojau panaikino karo 
stovį ir kitus jų  savivaliavimą 
trukdančius suvaržymus. Tomis 
lengvatomis tuojau pasinaudo
jo liberališkasis elementas, ku
rio sudėtyje daugiausia buvo 
komunistai. Prasidėjo jų  de
monstracijos po Kauno gatves, 
ir įvairūs išsišokimai net prieš

Prezidentas Antanas Smetona.

kariuomenę. Kilo konfliktas su 
bažnyčia.

Nusigandusi visuomenė dar 
daugiau susirūpino, kai Vidaus 
reikalų m inisterija pradėjo 
nuolaidžiauti priešvalstybi
niams gaivalams. Lietuva dide
liais šuoliais artėjo prie anar
chijos. Kai įsidrąsinę komu
nistų būriai triukšmavo Kauno 
gatvėse ir net užpuldinėjo jų gie
damam komunistiniam inter
nacionalui nesaliutuojančius 
mūsų karininkus, o prieš tuos 
triukšmadarius protestuojan
čios studentijos eisena buvo 
labai žiauriai raitosios polici
jos išvaikyta, tai suprantama, 
kad taikioji visuomenė, ypač 
karininkija, negalėjo ramiai į tai 
žiūrėti. Reikėjo reaguoti. 1926 
metų gruodžio 17 dieną kari
ninkų įvykdytas perversmas 
privertė atsistatydinti ministrų 
kabinetą ir valstybės preziden
tą dr. Kazį Grinių.

Po 1926 metų gruodžio 17 
dienos perversmo Laikinosios 
karo valdžios Valstybės vado ti
tulu A. Smetona buvo pakvies
tas Lietuvai vadovauti, o gruo
džio 19 dieną jis buvo seimo iš
rinktas Respublikos prezidentu.

Tad turėdami šiuos labai 
suglaustai patiektus faktus ir iš 
nūdienės tolumos blaivia min
timi žiūrėdami į tų dienų įvy
kius klauskime: ar galėjo nau
jasis prezidentas Antanas Sme

tona, norėdamas krašte atsta
tyti tvarką, švelniai glostyti ir pa
girti valstybės priešus, ar eiti su 
jais į derybas? Žinoma, kad ne!

Taip, jis galėjo įvesti krašte 
visuotinę diktatūrą: suvaržyti 
visas laisves ir valdyti “geleži
ne ranka”. Arba, pataikaudamas 
triukšmadariams, jis galėjo, 
gaspadoriškai kalbant, visiškai 
paleisti vadžias ir nuvairuoti 
valstybę į dar didesnį chaosą 
ir sudaryti dar palankesnes są
lygas komunizmui ar kitai ne

palankiai santvarkai įsigalėti. 
Bet jis to nepadarė. Jis siekė 
taikiu būdu įvesti krašte tvar
ką! O vis dėlto jis kai kurių va
dinamas diktatorium. Kodėl? 
Kame priežastis? Istorikas 
Juozas Jakštas LE XV tome į 
tą klausimą labai aiškiai atsa
ko: “1926 m. prezidentas (A.S.) 
patvirtino jam sukilėlių parink
tą prof. Augustino Voldemaro 
vyriausybę. Naujoji vyriausy
bė iš pat pradžių griežtai pasu
ko į dešinę... Jo (Voldemaro) 
kryptis buvo žengti visai nau
ju, itališkam fašizmui palan
kiu, keliu. Naujosios vyriau
sybės valia susilaikyta nuo Sei
mo rinkimų. Netrukus Volde
maro kursas dar pagriežtėjo... 
Opozicinės partijos nors ir ne
buvo uždarytos, bet jų  veikla 
trukdoma...

Demokratiškai gyventi 
reikia išmokti

Prezidentui Antanui Sme
tonai toks ministro pirmininko 
valdžios kursas nepatiko ir pra
sidėjo trynimasis tarp prezi
dento ir jo  ministro pirminin
ko... Skilimas valdžios viršū
nėje negalėjo ilgai tęstis ir pre
zidentas jį nutraukė, 1929 m. 
rugsėjo 19 d. atleisdamas Vol
demarą iš ministro pirmininko 
pareigų. Tuojau buvo pajustas 
nuosaikesnis valdžios kursas, 
nes A. Smetona su jo pasirink
tu naujuoju ministru pirminin

ku Juozu Tūbeliu švelnino reži
mą. Žymiai pritilo tokia “vals
tybės priešų” medžioklė, kokia 
buvo Voldemaro laikais. Pir
masis sušvelnėjusio režimo ženk
las buvo amnestija kai kuriems 
politiniams kaliniams. Opozi
cinės partijos galėjo laisviau 
veikti. Net ir neklaužadoms so
cialdemokratams buvo pripa
žinta veikimo laisvė...” - baigia 
dr. Jakštas.

Prie gruodžio 17-tos per
versmo privedę įvykiai turėjo 
ir politikoje visai nenusima
nantį įtikinti, kad Lietuvos pi
liečiai, ypač jos mažumos, de
mokratiškai gyventi (ir sugyven
ti) nebuvo nusiteikę. Pats A. 
Smetona apie demokratiją šitaip 
išsireiškė: “Demokratiškai gy
venti bei naudotis jos vaisiais 
reikia išmokti. Tos tiesos dės
nio reikia ieškoti žmogaus są
monėje, gebančioje skirti, kas 
gera ir kas pikta...”

Na, sakykime, kad A. Sme
tonos valdymo forma nebuvo 
perdėm demokratiška. Bet ji 
taip pat toli gražu nebuvo vien- 
valdinė: buvo ministrų taryba, 
vėliau - atstačius viduje tvarką 
buvo ir Seimas. Žodžiu, jis val
dė taip, kaip krašto politinės 
apystovos reikalavo: nei švel
niau, nei griežčiau.

Smetonos Lietuvoje visi gy
ventojai, kokių etninių ar tiky
binių įsitikinimų bebūtų, nau
dojosi visomis pilietinėmis lais
vėmis. Greta plataus tinklo že
mesnių mokyklų, Lietuvoje bu
vo žydų, vokiečių, lenkų, rusų

Trys kartos - iš k.: motina dr. Danutė Gaižutytė Abriani, dukra 
Kristina Stankutė ir močiutė Elenora Gaižutienė džiaugėsi Kristinos 
universiteto užbaigimu. V.Stankaus nuotr.

MOKSLO BRANDA
Džiugu lietuviam kai jų  jaunimas pasiekia moksle užsibrėžtus 

tikslus. Kristina Viktorija Stankutė š. m. gegužės 12-tą įsigijo 
“Bachelor of Arts” diplomą New York Universitete, studijavusi 
“Fashion Design” ir socialinius mokslus. (Atlieka savo darbo 
pradinius žingsnius New Yorke, “Woman’s Wear Daily Fash
ion” žurnalo fashion design skyriuje.)

A.a. senelių Igno ir Marijos Stankų ir senelių Kazimiero ir 
Elenoros Gaižučių anūkė neužmiršo savo lietuvišką židinį 
Clevelande. Po baigimo iškilmių New Yorke atvyko į Clevelandą 
pasidžiaugti su draugais ir šeimos nariais, dalyvauti skautų 
sueigoje. Gi čia buvo skautukė, studentė lituanistinėje mokykloje, 
dalyvavo ateitininkuose, buvo jaunimo būrelių vadovė “Daina
voje”, šoko “Grandinėlėje” , sportavo “Žaibe”.

Džiaugėsi jos atsiekimu jos dėdės Kęstutis Gaižutis ir dr. 
Viktoras Stankus, jos brolis Julius Stankus ir giminės Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje ir visi su kuriais bendravo lietuviškame 
gyvenime. Dr. y. Stankus

gimnazijos. Kiekviena tautinė 
mažuma turėjo savo laisvą spau
dą, net dienraščius: žydai leido 
plačiai žinomą dienraštį Idiše 
Stime, vokiečiai leido savait
raštį ir Klaipėdoje dienraštį 
“Memeler Dampfbot” , lenkai 
Kaune leido dienraštį “Dzien 
Kovenski” ir t.t. Buvo visų ti
kybų maldos namai. Žydai Kau
ne turėjo net savo ligoninę. 
Svarbesni verslai ir didelė dalis 
pramonės įmonių buvo žydų 
rankose. Kariuomenėje buvo 
svarbesnių tikybų karo kape
lionai. Žemės reformos įstaty
mas kai kam, ypač lenkams 
dvarininkams nepatikęs, buvo 
palietęs visus didžiuosius žem
valdžius vienodai: tiek lenkus, 
tiek lietuvius, tiek kitus. Jokių 
įstatymų, nukreiptų prieš tau
tines mažumas, A. Smetonos 
prezidentavimo laiku, nebuvo 
išleista. A. Smetonos laikais jo
kio antisemitizmo Lietuvoje ne
buvo. Viena proga A. Smetona 
net pareiškė: “Persekioti kitatau
čius būtų ne tik negarbinga, bet 
ir neišmintinga. Savųjų kultū
ros kėlimu, savųjų tautinės są
monės gaivinimu galima pa
siekti daugiau, negu kitų žemi
nimu ir spaudimu.” Ar tai dik
tatoriaus žodžiai?

Antaną Smetoną be jokių 
išvedžiojimų reikia laikyti Lie
tuvos valstybės politinio, ūki
nio, ekonominio bei kultūrinio 
atstatymo architektu.

Ne, Antanas Smetona pa
teisinimo nereikalingas!
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ČIKAGOS LIETUVIAI PAGERBĖ
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUSIUS SAVANORIUS

Iškilmės 100 metų sukaktį mininčiose Šv. Kazimiero kapinėse

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet paskutinis gegu
žės savaitgalis buvo skirtas 
mirusiųjų prisiminimui.

Nuo šios tradicijos neat
siliko ir Čikagos bei apylinkių 
lietuviai, čia turintys dvejas ka
pines: Lietuvių tautines ir Sv. 
Kazimiero. Pirmosiose iš jų lie
tuviai turėjo apeigas sekma
dienį, o antrosiose - pirma
dienį.

Lietuvių Tautinės kapinės, 
kurios pernai paminėjo savo 
gyvavimo 90-metį, priglau- 
dusios nereligingus, mažiau 
religija besidomėjusius ar ne 
katalikus, savo apeigose neak
centavo religinių momentų. 
Tuo tarpu Sv. Kazimiero kapi
nėse, šiemet švenčiančiose 100 
metų sukaktį, pagrindinis ak
centas buvo sutelktas šv. Mi
šioms.

Sv. Kazimiero kapinių gy
vavimo 100 metų sukakties pro
ga į iškilmes atsilankė aukštas 
svečias - pats Čikagos arkidie- 
cezijos valdytojas, kardinolas 
Francis George. Jis pradžioje 
dalyvavo kunigų bei pasaulie
čių procesijoje (su religinė
mis, valstybinėmis bei organi
zacijų vėliavomis). Tada sve
čias atlaikė šv. Mišias, pasakė 
pamokslą, dalino Komuniją 
tikintiesiems. Po religinių ap
eigų garbingasis svečias nu
vyko prie šių kapinių steigėjų 
paminklo, čia tarė žodį.

Kardinolas gyrė lietuvius
Kardinolas Francis George 

savo pamoksle iškėlė lietuvių 
nuopelnus ne vien tik kapinių 
įsteigime. Jis nekartą paminė
jo, kad tai yra Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinės, nors arkidie- 
cezijos vadovybė jau senokai 
iš oficialaus kapinių pavadini
mo žodį “lietuvių” yra išbrau-

Edvardas Šulaitis

kusi. Svečias gyrė kapinių stei
gėjus (išskyrė vieną iš pagrin
dinių steigėjų - kun. Kriaučiū
ną) ir pažymėjo, kad šios ka
pinės ir ateityje turi išlikti lietu
vių kapinėmis. “Mes šiandien 
su dėkingumu atsimename lie
tuvių senųjų ateivių pasišventi
mą”, - sakė kardinolas, turėda
mas galvoje tuos prieš daugiau 
negu šimtmetį į Ameriką atvy
kusius mūsų tautiečius, kurie 
kūrė ne vien tik kapines, bet ir 
parapijas, statė ir išlaikė bažny
čias, mokyklas ir pan.

Kardinolas savo pamokslo 
pradžioje prisiminė ir buvusią 
pavergtą Lietuvą, religijos per
sekiojimą ir tuos lietuvius, ku
rie prieš pavergėjus atsispyrė, 
nepalūžo. Pamokslininkas pa
žymėjo ir pasiaukojimą Jėzui 
Kristui, kuris prisikėlęs gyvena 
amžinai.

Nuvykęs į apeigas prie ka
pinių steigėjų paminklo, kardi
nolas pratęsė savo mintį, jog 
reikia savo gyvenime akcen
tuoti dvasinius reikalus. Nors 
dabar Lietuva laisva, bet jos 
žmonės kažkodėl yra pavergti, 
nes ir laisvėje gyvendami jie 
garbina netikrus dalykus - to
kia buvo pagrindinė kardinolo 
mintis. “Aš kiekvieną dieną už 
jus meldžiuosi” , - tokiais žo
džiais baigė savo kalbą kardi
nolas Francis George.

Lietuvos Vyčių choras
Prieš pamaldas ir jų  metu 

gražiai savo lietuviškom is 
giesmėmis apeigas praturtino 
1916 m. įsteigtas Lietuvos Vy
čių choras. Jo ilgamečiui vado
vui Faustui Stroliai pasitrau
kus, neseniai dirigento parei
gas perėmusiai naujajai ateivei 
iš Kauno Almai Preisaitienei

atiteko nelengvos pareigos de
rinti trijų bangų choristus. Ta
čiau jos pastangos, atrodo, at
nešė gerus vaisius ir iškilmių 
dalyviai galėjo gėrėtis gies
mėmis.

Beje, akomponavo senųjų 
ateivių atžala Robertas Moc
kus, o su solo kūriniais pasiro
dė Algimantas Barniškis ir 
jaunasis Aleksas Siliūnas.

Čia dar trumpai norisi su
grįžti ties iškilmėmis prie ka
pinių steigėjų paminklo. Gaila, 
kad čia žmonių susirinko ne 
tiek daug (net ir pamaldose jų 
matėsi mažiau negu anksčiau). 
P rogram ą čia pravedė Sv. 
K azim iero kapinių  sklypų 
savininkų pirmininkė Birutė 
Matutienė. Kalbėjo šių kapi
nių direktorius kun. John Ku- 
zinskas, Pasauliečių komiteto 
pirm. Algis Regis ir kardinolas 
Francis George. Buvo padėtas 
vainikas, sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. Čia dalyvavo 
ALT’o bei Lietuvių R. Ka
talikų Federacijos pirm. Sau
lius Kuprys, bet dėl “laiko sto
kos” jis nekalbėjo.

Reikia pasakyti, jog  Sv. 
Kazimiero kapinėse ilsisi de
šimtys tūkstančių mūsų tau
tiečių, kurie per praėjusį šimt
metį darbavosi lietuviškose 
organizacijose. Kuomet 1953- 
siais buvo minimas kapinių 
50-metis oficiali statistika ro
dė, kad tuomet jau buvo pa
laidoti 26,203 žmonės. Dabar 
jų  skaičius yra daugiau negu 
padvigubėjęs.

Nerimą kelia, jog yra nori
ma parduoti (oficialiai sakoma 
- išnuomoti) dalį kapinių že
mės apsipirkimo centro staty
bai, prieš ką pasisako mūsų 
tautiečiai ir kai kurios organi
zacijos.

Sv. Kazimiero lietuvių kapinių 100 metų minėjime gegužės 26 d. 
prie šių kapinių steigėjų paminklo. Programą pravedusi B. 
Matutienė, kapinių direktorius kun. J. Kuzinskas, kardinolas F. 
George, S. Kuprys, A. Regis. E. Sulaičio nuotraukos

KELIONĖS Į

LIETUVĄ
ir į visas pasaulio salis

Finnair ir kitoms oro linijoms.

Šiauliai su savo vėliavomis Sv. Kazimiero lietuvių kapinių 100 metų minėjime.

K re ip k itė s Į d id ž ia u s ią  
lie tu v iS k ą  k e lio n ių  a g e n tū rą  

už L ietu vo s rib ų .

40-24 235th St.
Douglaston, NY 11363 

Tel. 718-423-6161 
800-778-9847 

Fax 718-423-3979
E-mail vyttours@earthlink.net 
Web site www.vytistours.com

■ ALFONSO NAKO ARCHYVAS. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Pasaulio Lietuvių 
Archyvas Čikagoje pasipildė dar vienu vertingu rinkiniu. Iš Floridos atkeliavo ilgamečio žurnalisto 
Alfonso Nako, kuris domėjosi įvairiomis temomis, archyvas - 28 tomai su straipsnių iškarpomis iš 
Draugo, Naujienų, Keleivio, Nepriklausomos Lietuvos, Detroit News ir kt. A. Nakas kruopščiai jas 
surinko ir sumetrikavo. Archyvas maloniai nustebino savo tvarkingumu ir įspūdinga apimtimi bei 
temų įvairumu: atsispindi Detroito lietuvių gyvenimas, menas, politinė veikla. Sukaupta medžiaga 
yra ištisas Detroito lietuvių gyvenimo veidrodis. LTSC dėkoja Alfonsui Nakui už tokią vertingą do
vaną ir skatina visus lietuvius nepalikti savo ar savo artimųjų darbų, archyvų pelyti rūsiuose. Susisiekite 
su LTSC (tel. 773-434-4545) ir mes pasirūpinsime, kad Jūsų archyvai būtų prieinami visiems 
tyrinėtojams, ir kad Jūsų nuopelnai lietuvybei nebūtų nepelnytai užmiršti. LTSC inf.

Visi “Vyties” darbuotojai 
kalba lietuviSkai.

Atstovybė Clevelande:
Rita Staškus-Žvirblis 

Tel. 216-521-6788 
E-mail ALYTUS@MSN.COM

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:ALYTUS@MSN.COM
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LIETUVA IR PASAULIS

LIETUVOS ATSTOVAS
IRAKO ADMINISTRACIJOJE
Lietuvos atstovo laikinojoje Irako administracijoje klausimas 

turėtų būti išspręstas per kelias savaites. Per šį laiką paaiškės, 
kas bus siunčiamas į Iraką, - politinio pasitikėjimo pareigūnas 
ar kurios nors srities specialistas. Tai po Varšuvoje vykusio 
susitikimo su Lenkijos atstovu Irako civilinėje administracijoje 
Mareku Belka sakė Lietuvos prezidento patarėjas užsienio 
politikos klausimais Alvydas Medalinskas. “Klausimas, į kokią 
poziciją šis žmogus eina ir kokias galimybes jis turės veikti. 
Jeigu tos galimybės bus realios, kaip dabar rodo visi pokalbiai, 
tas žmogus bus siunčiamas” , - sakė A. Medalinskas.

Lenkijos pusės teigimu, M. Belka yra “dešinioji” JAV 
paskirto Irako civilinės administracijos vadovo Paul Bremer 
ranka. Prof. M. Belka yra buvęs Lenkijos vicepremjeru, finansų 
ministru, Prezidento, patarėju ekonomikos klausimais.

Šiuo metu M. Belka jau yra išvykęs į Bagdadą, po savaitės 
jam grįžus į Varšuvą, anot A. Medalinsko, paaiškės, į kokias 
pozicijas, kuriam laikui į civilinę Irako administraciją bus 
siunčiamas Lietuvos atstovas.

Lietuvos verslininkų atstovai kol kas nerodo entuziazmo 
dalyvau ti Irako atstatym o darbuose. N epaisan t to, A. 
Medalinsko nuomone, Lietuvai reikia turėti savo atstovą šiame 
regione. “Irakas ir Artimieji Rytai tampa didžiuliu iššūkiu ir 
išbandymu tarptautinei bendruomenei. Bet kuriuo atveju į tą 
regioną anksčiau ar vėliau Lietuvai reikia judėti, turėti savo 
atstovavimą”, - sakė A. Medalinskas. Anot jo, būtina žinoti ir 
turėti informaciją apie tai, kas dedasi viename perspektyviausių 
pasaulio regionų.

APDOVANOTAS LAIKRAŠTIS
Laikraštis “Obzor”, leidžiamas Lietuvoje rusų kalba, tapo 

tarptautinio konkurso, skirto Sankt-Peterburgo 300 metų 
jubiliejui paminėti, finalistu ir užėmė antrą vietą specialioje 
nominacijoje, skirtoje užsienio žiniasklaidai rusų kalba. Pirmą 
vietą užėmė Taline leidžiamas savaitraštis “Den za dnem”, o 
trečią - Paryžiuje spausdinamas laikraštis “Russkaja mysl”.

V ykusios išk ilm ingos cerem onijos m etu la ik rašč io  
redaktorius Josifas Useris buvo apdovanotas II vietos konkurso 
“Peterburgas. Svajonės atgimimas” diplomu bei vertingu prizu.

Rusijos prezidento vardu tarptautinio konkurso nugalėtojus 
pasveikino jo  padėjėjas Sergejus Jastržembskis.

Konkursą surengė visuomeninė žiniasklaidą vienijanti 
są junga “M ediaS o juz” , rem iam a R usijos p rez iden to  
Informacijos valdybos.

Konkursui buvo pateikta apie 1000 žurnalistų darbų iš 
Rusijos bei kelių užsienio šalių. Savaitraštis “Obzor” pateikė 
konkursui publikacijų ciklą Sankt-Peterburgo 300 metų 
jubiliejaus proga, kuriame atsispindi miesto-jubiliato tema nuo 
jo  įkūrimo iki mūsų laikų.

ČEKIJOS AMBASADOS DIENA PLUNGĖJE
Plungėje buvo surengta Čekijos Respublikos ambasados 

diena. Čekijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Petras Voznica su žmona Milada Voznicova 
susitiko su Plungės rajono vadovais, aptarė Plungės ir Čekijos 
miesto Bruntalo bendradarbiavimo perspektyvas.

Čekijos ambasadorius taip pat lankėsi UAB “Plungės 
kooperatinė prekyba”, susipažino su įmone.

Susitikime su Žemaitijos nacionalinio parko direktoriumi 
G. N orvaišu  am basadorius aptarė Č ekijos ir L ietuvos 
nacionalinių parkų bendradarbiavimo, pasikeitimo žiniomis ir 
patirtimi galimybes.

Antroje dienos pusėje Čekijos ambasadorius atidarė Plungėje 
dvi parodas. Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
atidaryta paroda “Žydų literatūra Čekijoje” atskleidžia žydų 
literatūros raidą Bohemijos žemėse nuo X iki XX a. Parodą 
papildo žymiausių čekų autorių, kurie atstovauja žydų tautai, 
kūryba. Paroda jau buvo eksponuota Tolerancijos muziejuje 
Vilniuje ir Klaipėdos viešojoje bibliotekoje. Iš Plungės liepos 
pabaigoje ji bus perkelta į Kauno Maironio literatūros muziejų.

Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijos salėje 
atidaryta po visą pasaulį keliaujanti fo tografijų  paroda 
“Piligrimų vietos Čekijoje” . Ekspozicijoje - 30 nuotraukų, 
vaizduojančių šventas ir piligrimų gausiai lankomas vietas 
Čekijoje. Parodos įvadinis straipsnis supažindina su atlaidų 
tradicijomis Čekijoje.

Salonikuose Europos Sąjungos nariai ir kandidatai tarėsi dėl paskutinio Konvento dokumento teksto. 
Nuotraukoje (iš kairės) Javier Solana, Valery Giscard d’Estaing, Romano Prodi ir Constantin Simitis.

Council o f European Union nuotr.

LIETUVA RAGINA
NEUŽMIRŠTI IR KARALIAUČIAUS SRITIES

Vilnius/Salonikai, birželio 
20 d. (ELTA). Jeigu išsiplėtusi 
Europos Sąjunga kartu su Ru
sija sukurtų bendrą Karaliau
čiaus srities vystymo strategiją 
- tai būtų svarus indėlis prisi
dedant prie visos Europos sau
gumo ir pastovumo, pabrėžė 
Ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas Europos Viršūnių 
Tarybos vadovų darbo pietuose, 
kur buvo aptariama ES saugu
mo strategija ir transatlantiniai 
ryšiai.

A. Brazauskas savo kalboje 
pažymėjo, jog ES Tarybos ge
neralinio sekretoriaus Javier 
Solana pateiktas dokumentas 
“Saugi Europa geresniame pa
sau ly je” yra labai svarbus 
žingsnis stiprinant išsiplėtusios 
Europos Sąjungos vaidmenį pa
saulyje.

“Manome, kad strategija to
liau turi būti formuojama glau
džiai bendradarbiaujant su ki
tomis saugumo politikos srityje 
veikiančiomis organizacijomis, 
visų pirma NATO. Pritariame

V iln iu s , b irže lio  20 d. 
(ELTA). Antra diena Graikijos 
Porta K aros kuro rtin iam e 
m iete ly je  ne to li Salonikų  
vyksta  Europos Sąjungos 
viršūnių tarybos susitikimas. 
Penktadienį 15 dabartinių ir 10 
būsimųjų ES narių, tarp jų  ir 
L ietuva, d isku tavo  dėl ES 
Konstitucijos projekto, kurį 
parengė K onventas dėl ES 
ateities.

Lietuvos prezidentas Ro
landas Paksas d iskusijo se  
pabrėžė, kad Lietuva yra už 
valstyb ių  narių  lygybę ir 
subalansuo tą  šalių  svorį 
Europos Sąjungos Komisijoje, 
Parlamente bei Taryboje ir už 
tai, kad pagrindinėse Europos

strategijos nuostatai, kad trans
atlantinis ryšys yra nepakeičia
mas. Turime daryti viską, kad 
ši nuostata būtų sėkmingai re
alizuojama”, - sakė Ministras 
pirmininkas.

Vyriausybės vadovas pa
brėžė, jog Lietuva sveikina 
strategijoje numatytą pirmiau 
sukurti saugumo zoną aplink 
Europą, ypač į Rytus nuo išsi
plėtusios ES.

“Turėdama nemažą regio
ninio bendradarbiavimo patirtį 
integracijos į euroatlantines 
struktūras srityje, Lietuva būtų 
pasirengusi prisidėti prie šio 
tikslo įgyvendinimo”, - teigė 
A. Brazauskas, priminęs, jog 
Lietuva yra pateikusi konkre
čius siūlymus dėl ES naujų 
kaimynų iniciatyvos.

Jo įsitikinimu, kuriant ben
drą saugumo strategiją negali
ma užmiršti ir Rusijos su jos 
Karaliaučiaus sritimi. Jeigu 
išsiplėtusi ES kartu su Rusija 
sukurtų bendrą tos srities plėt
ros strategiją, - tai būtų svarus

indėlis prisidedant prie visos 
Europos saugumo ir pastovu
mo.

Savo pasisakyme Minist
ras pirmininkas pritarė strate
gijoje reiškiamam susirūpini
mui dėl tokių naujų iššūkių 
globaliniam saugumui, kaip 
korupcija, migracija ar energe
tinė priklausomybė. Lietuvai 
ypač svarbus pastarasis - ener
getikos tinklų sujungimui, šal
tinių įvairumui Lietuva skyrė 
ir skirs išskirtinį dėmesį.

Kalbėdam as apie tran s
atlantinius ryšius, Ministras 
pirmininkas sakė, jog Lietuva 
pritaria pozicijai, kad šie ryšiai 
yra svarbūs ne tik JAV ir ES, 
bet ir visai tarptautinei bend
ruomenei.

Lietuvos nuomone, svarbi 
transatlantinių ryšių dalis - 
parlamentinis dialogas - šiuo 
metu nepakankamai išplėtotas. 
“Parlamentiniai ryšiai gali ir 
turi vaidinti kertinį vaidmenį, 
užtikrinant abiejų pusių savi
tarpio supratimą”.

SALONIKUOSE - DISKUSIJOS APIE ES ATEITĮ
Sąjungos institucijose išliktų 
ro tac in is  vadovavim o 
principas. Apskritai Lietuvos 
a tstovai ES konstitucinės 
sutarties projektą vertino kaip 
solidų dokumentą, parengtą 
kompromiso pagrindu.

Susitik im o išvakarėse  
Prancūzija perspėjo Didžiąją 
B ritan iją  ir k itas šalis nė 
nem ėgin ti sušveln in ti 
K onstituc ijo s pro jek to , 
sakydam a, jo g  jis  tu rėtų  
sudary ti nau josios ES 
s te ig iam osios su tarties 
pagrindą.

Didžioji Britanija, Ispanija, 
Lenkija ir mažosios valstybės 
užsiminė, kad mėgins pakeisti 
tekstą, parengtą Konvento dėl

E uropos a te ities  ir jo  
pirm ininko Valery G iscard 
d ’Estaing.

Dėl galutinės Konstitucijos 
redakc ijos bus deram asi 
ta rpvy riausyb inė je  ES 
konferencijoje. Sprendimai dėl 
šių derybų pradžios ir pabaigos 
bus p riim ti Salonikuose. 
L ietuva yra už tai, kad 
tarpvyriausybinė konferencija 
baig tų  darbą šalim s 
kand idatėm s tapus
visateisėmis ES narėmis.

K onstituc ijo s p ro jek te  
numatoma paskirti ilgalaikį 
Europos Tarybos prezidentą, 
ES užsienio reikalų ministrą 
bei sum ažin ti Europos 
Komisijos narių skaičių.
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KULTŪROS PUSLAPIS

LITUANISTIKA KENT STATE 
UNIVERSITETE 

Dr. Viktoras Stankus

Posėdis su Kent latvių programos koordinatoriais generolu 
Vilmars Kukainis ir Arts Grava, Kent Lituanistinės programos 
pirmininku dr. Viktoru Stankumi ir Kent Universiteto College 
of Arts and Sciences dekanu Joseph H. Danks įvyko 6-11-03 
Kente. Paaiškėjo, kad Ethnic Heritage programos, kurioje Litua
nistinė programa yra dalis, naujas direktorius bus pats dekanas.

Lietuvių kilmės studentai įsirašę studijuoti Kente šį rudenį 
ir norintieji gauti lituanistinę stipendiją, dabar privalo tiesiogi
niai užsiregistruoti iki liepos 15-tos dienos, 2003 m. dekano 
įstaigoje: Dean Joseph H. Danks, 105 Bowman Hall, P.O. Box 
5190, Kent Ohio, 44242, tel. 330-672-2062. Kent Lituanistinės 
programos komitetas rekomenduoja Universitetui skirti lietu
viams studentams stipendijas. Už stipendiją studentai gelbsti 
Lituanistinei programai Kente.

Stipendija siekia dabar iki 2000 dol. į metus studentui. Venta 
Civinskaitė baigė Kent šį pavasarį, toliau studijuoja Ryan Misiūnas. 
Šį rudenį nauji studentai bus Lina Beržinskaitė, Christine Matas.

Primename, kad norintieji padėti lietuviam studentam, gali 
aukoti “KSU Lithuanian Fellowship Income Fund”, Tax I.D. 
no. 31-6402079, kad daugiau lietuvių studentų galėtų studijuoti 
Kente, talkinti Lituanistinei programai.

Iš kairės: Generolas Vilmars Kukainis, dr. Viktoras Stankus, Arturs Grava ir sėdi dekanas Joseph 
H.Danks. Ruth Smith nuotr.

N A U J O S  K N Y G O S

FIZIKŲ KONFERENCIJA
Birželio 12-14 dienomis Vilniuje vyko 35-oji Lietuvos fizikų 

konferencija. Jos tikslai - apžvelgti fizikos mokslo pasiekimus 
Lietuvoje, aptarti fizikos mokymo ir dėstymo, fizikų rengimo 
problemas ir perspektyvas, metodikos, terminijos ir fizikos istori
jos klausimus bei Lietuvos fizikų draugijos veiklą. Rengėjų tei
gimu, dalyvauti jubiliejinėje konferencijoje pareiškė norą ypač 
daug Lietuvos mokslininkų ir pedagogų. Konferencijoje išklau
syti daugiau kaip 260 pranešimų, kuriuos skaitė Lietuvos aukštų
jų  mokyklų ir mokslo institutų atstovai. Net 57 pranešimai pa
rengti glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos ir užsienio šalių 
mokslo institucijoms. Konferenciją rengė Lietuvos fizikų draugi
ja, Puslaidininkių fizikos institutas, Vilniaus ir Vilniaus pedago
ginis universitetai. Eltos inf.

KETURIASDEŠIMT PIRMASIS

“Dirvos”

Novelės Konkursas
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania 

vyriausioji valdyba JAV-se

Finansavimas: iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: autoriams suteikiama neribota teisė 
pasirinkti novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su 
lietuvišku raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių 
ir dviejų su puse centimetrų lauku ir turi būti 
neilgesnės kaip 20 puslapių. Novelės privalo 
būti pasirašytos slapyvardžiais. Slapyvardis 
užrašomas ant pridėto užklijuoto vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Atplėšiami tik laimėjusių 
vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai negrąži
nami.

__Darbų pateikimas: iki 2003 m. metų lapkričio 1 d.
I (pagal pašto antspaudą).

Įteikimo vieta: rankraščius siųsti šiuo adresu:

"Dirva", Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Cc
C

C
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių, 
Antroji premija - 300 JAV dolerių

Konkurso darbų vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

• Profesorius dr. Manoucher Parvin - poetas, romanistas,
mokslininkas - gyvena Akrone, 
universitetuose - New York’o 
universitete. Šiuo metu jis 
dėsto Em ory U niversitete, 
Atlantoje. Jis domisi lietuvių 
k u ltū ra  ir žada ap lankyti 
L ietuvą. Išle idęs kelis 
romanus: Cry fo r  my Revolu
tion, Iran ir Avicinna and I. Jo 
vėliausio romano, parašyto 
eilėm is, D ardadel: Rumi, 
Hafez and Love in New York 
išleisto The Permanent Press 
leidyklos, pasirašymas įvyks 
Borders knygyne, 3737 West 
M arket S t., Fairlaw n 
(Montrose), Ohio, šeštadienį, 
liepos 12, nuo pirm os iki 
trečios valandos.

Ohio. Dėstė ekonomiją keliuose 
Fordham ir Columbia, Akrono

Manoucher Parvin

• LIETUVOS DIDIEJI 
K UNIG AIK ŠČIAI. Sudarė 
Vytautas Spečiūnas. Išleido 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas, 2003 m. 104 psl. 
Pirmąjį enciklopedinį leidinį, 
skirtą Lietuvos didiesiems ku
nigaikščiams, sudaro glaustos 
visų 32-jų LDK valdovų bio
grafijos. Knyga iliustruota iš 
įvairių šaltinių paimtais ku
nigaikščių atvaizdais.

Sapnų lietuvaitė
Šokdama lyg 
Žemė nebebūtų 
Sapnų lietuvaitė 
Įšoko į mano glėbį.

Jos akys - turkio geismas 
Jos plaukai - Baltijos saulėleidis 
Jos kūnas - rytinių mitų šilkas 
Jos šypsnys - saldus rožės kvapas.

Pasitryniau akis 
Paliečiau jos lūpas
Stipriau suspaudžiau glėbin savo laimę 
Ir sušnabždėjau jai:
Per ilgai tavęs esu ilgėjęsis.

J i - tikra
Jos rankose vyno ąsotis
Ji apsigaubusi persimatomu šilkiniu apsiaustu
Susiūtu iš lietuviškų pasakų.

Tada aš sužinojau,
Kad aš nebežinau 
Ko ir niekas kitas nežino:
Kaip meilė sulydo kas tikra ir kas netikra.

Iš anglų kalbos išvertė prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
CLEVELANDE

(Atkelta iš 5 p.)
A utorius pam in i Anne 

Applebaum, Washington Post 
dienraščio straipsnių rašytojos 
knygą: “Gulag: a History”, ku
rioje ji atidengia sovietų kon
centracijos stovyklose vyku
sius nežmoniškus kankinimus 
ir jų  vykdytojus. Knyga įrodo 
ideologinių diktatūrų neišpasa
kojamas blogybes. Mažai kas 
Rusijoje ar Vakaruose gali įsi
vaizduoti tokio laipsnio šiurpą. 
Nors šioje knygoje dokumen
tuoti baisūs įvykiai yra kiek 
mažiau pasklidę viešumoje, 
knyga turėtu būti skaitoma vi
sų dvidešimtojo amžiaus isto
rijos studentų.

Straipsnio autorius pataria 
prezidentui Bush nusivežti po
nios Applebaum knygą į savo 
sodybą ir rugpjūčio mėnesio 
atostogų metu ją  perskaityti. 
Perskaitęs knygą, jis neturėtų 
vykti į Rusiją, neprisiminda
mas sovietų koncentracijos 
stovyklų aukų. Jeigu jam  būtų 
per toli keliauti į gulago salas, 
jis galėtų bent atlikti apie de-

Clevelando Baltiečių komiteto pirm. Algimantas Pautienis pradeda minėjimo programą.
Kalba Andreas Traks, Ohio Estų Laisvės Federacijos pirm. ir Baltiečių komiteto vicepirmininkas. 
Clevelando Baltiečių komiteto vicepirmininkas Maris Mantenieks skaitė ištraukas iš NY Times bei 
Washington Times ryšium su Pabaltijo valstybių okupacija.

šimt minučių trunkančią auto
mobilio kelionę nuo Krem
liaus iki pasišventusios rusų 
grupės, palaikyti Stalino aukų 
prisiminimo, įstaigą ir iš ten 
paraginti civilizuotą pasaulį 
“niekada nepamiršti”.

A. Pautienis trumpai per
žvelgė sovietų komunistų ka
rinę Baltijos valstybių okupa
ciją ir sąmoningą šių tautų nai
kinim ą žudynėmis bei trė 
mimais.

Jis taip pat priminė Vakarų

valstybių niekšišką laikyseną, 
kurios per Teherano, Jaltos ir 
Pottsdamo konferencijas iš
davė Rytų bei Vidurio Europą 
žiauriai vergijai, žymiai sun
kesnei negu ji buvo prieš taip 
vadinamą Europos išlaisvini
mą 1945 metais.

1941 m. birželio mėn. 22 
d., prasidėjus vokiečių-sovietų 
karui, masinio sukilimo daly
viai išlaisvino daugelį vietovių 
net prieš vokiečių kariuome
nės atvykimą. Pats svarbiau

sias įvykis buvo netoli dešimt
mečio trukusios Lietuvos parti
zanų kovos su Raudonąja armi
ja. Vienu metu sovietai buvo 
sutelkę kelias divizijas šiai ko
vai. Miestai bei keliai buvo so
vietų kontrolėje, bet partizanai 
buvo įsitvirtinę daugelyje ūkių 
bei miškų, iš kur nuolatos truk
dė sovietų vykdomus nusikalti
mus.

Tuo metu sovietai koloniza
vo okupuotus kraštus, atvežda- 
mi rusus ištremtų žmonių vie

ton. Dėl karinių veiksmų, dau
guma naujai pristatytų rusų pri
sibijojo apsigyventi mažesnėse 
vietovėse ir pramatyta masinė 
kolonizacija nepavyko.

Pagaliau, po didelių nuosto
lių, 30 tūkstančių žuvusių, be
sibaigiant šaudmenims ir pra
radus viltį sulaukti paramos iš 
Vakarų, partizanai buvo pri
versti baigti šias kovas. Jie su
teikė lietuviams didelę dovaną. 
Pasiaukodami ant laisvės au
kuro jie surašė garbingą Lietu
vos istorijos lapą. Jų veiksmų 
pasekmėje dabartinė Lietuvos 
valstybė susideda iš 80% lietu
vių, turėdama aukštesnį nuo
šimtį savų žmonių už kaimyni
nes valstybes. Jis ragino nepa
miršti šių birželio įvykių, nes 
žaizdos yra per gilios ir žuvu
siųjų skaičiai per dideli. Ragi
no visus toliau dirbti, stiprinti 
savo bendruomenes ir kiek ga
lima padėti Baltijos valstybėms.

Po minėjimo vyko komiteto 
ponių suruoštos vaišės ir bal- 
tiečių bendravimas. Minėjime 
dalyvavo per pusantro šimto 
asmenų.

L O S  A N G E L E S ,  CA N E W  Y O R K , NY

LIETUVOS DUKTERYS NENULEIDŽIA RANKU
Į pavasarinę Los Angeles 

Lietuvos dukterų šventę, šį 
kartą pavadintą “gegužine” , 
gegužės 25-tą dieną gausiai su
sirinko ir parapijos salę pripil
dė Dukterų šalpos darbų rėmė
ja i.

Skyriaus pirmininkė Regi
na Gasparonienė padarė išsa
mų šalpos Lietuvai darbų pra
nešimą, dėkojo visiems už vi
sokią - piniginę ir darbais - pa
ramą ir prašė neapleist jų  ir to
liau. “...Su jūsų parama ir mū
sų nenuilstama veikla, mes ga
lime remti Lietuvos vargin
giausiais šeimas” kalbėjo šios 
nedidelės, bet labai darbščios 
grupės energingoji pirmininkė. 
Pasidžiaugusi Lietuvos pasie
kimais ir gerais pasikeitimais, 
priminė, kad vis tik yra ligotų 
ir vargstančių, ypatingai kai
m uose ir m ažuose m ieste
liuose vargstančių šeimų ir pa
vienių motinų su mažamečiais 
vaikais. Pagarbiai išvardinusi 
kitas Los Angeles veikiančias 
šalpos organizacijas, pirminin
kė išsakė susirinkusiems, kiek 
mūsų mielos Dukterys yra Lie
tuvos vargšams padėjusios per 
paskutinius 16-ką mėnesių: pa
siųsta aštuoniolika tūkstančių 
dolerių pinigais ir virš 50 gerų, 
šiltų rūbų, avalynės ir vitaminų 
siuntinių. Losangeliečiai lietu
viai vertina ir gerbia Lietuvos 
dukteris ir jų  darbus gausiai 
remia. Bet ir jos pačios nesėdi 
vien tik laukdamos aukų. Dvi
dešimt sekmadienių metuose 
parapijos svetainėje prekiauja 
kava, pyragaičiais, kugeliu, 
dešromis ir cepelinais, viską

pačios pagamindamos ir suau- 
kodamos. (Kitus 32 sekmadie
nius pasidalina kitos šalpos 
organizacijos).

“Siem et mūsų draugijai 
sukanka 30 metų” kalbėjo pir
mininkė. “Nuo pat pirmos vei
kimo dienos Lietuvos dukterys 
buvo pirmoji pagalba vargs
tantiems. Padėkime Lietuvos 
žmonėms, kurie ne dėl savo 
kaltės atsidūrė varge. Padėki
me mažiesiems Lietuvos vai
kams. Tai jie dirbs ir valdys, 
gal būt geriau, ateities vals
tybę. Mes šiandien dirbame 
dėl jų šiltesnių drabužių ir žie
minių batų, dėl laboratorijų ir 
Interneto svetainės. Tegul ir 
vargingų šeimų vaikai nebūna 
nuskriausti. Atsiųsti padėkos 
laiškai sako ne vien apie finan
sinę pagalbą, bet ir apie tai, 
kad šeima su vaikais apturėjo 
didelį džiaugsmą ir palengvė
jimą. Padėkime jiems. Padėki

In t e l l ig e n t

d e s ig n , l td .

University Heights, Ohio

216-387-3204 
Fax: 440-461-3162

info@pcintelligent.com

Intelligent technology solutions 
for all your business needs

Business network solutions
Maintenance

Maintenance contracts for 
Windows & Linux environments 

Consultation
Hardware & 

software solutions
Email hosting 
E-commerce 
Web hosting

Internet Web Design 
High-speed Internet access

te mums. Ačiū” - užbaigė savo 
jautrų žodį Regina Gasparo- 
nienė. Ir, kaip sąvados parodė, 
susirinkę neliko jos prašymui 
abejingi. Padėjo ir labai me
niškai atspausdintas spalvotas 
leidinėlis su keliomis remiamų 
vaikučių nuotraukomis ir jaut
riais padėkos laiškais.

Seimynišką programą atli
ko Vainučio kapela. Po sky
riaus narių pagamintų skanių 
pietų (joms pačioms ir stalus 
aptarnaujant), vyko dovano
mis itin turtinga loterija ir var
žytinės.

Geriant kavą su skaniais ir 
įvairiais pyragaičiais, dainuo
jant ir net šokant, praėjo graži 
ir Dukterų užmojams naudin
ga pavasario popietė. Lauksi
me trisdešimtmečio sukaktu
vių. Ir visada linkime geriau
sios kloties geraširdėms “Duk
relėms”.

Rūta Šakienė

Pagerbe Sibiro tremtinius
Sekmadienį, birželio 15 d., 

A preiškim o parapijos b až 
nyčioje, buvo paminėti ir pa
gerbti Sibiro tremtiniai. LB NY 
Apygarda surengė šį minėjimą. 
Šaulys Algis Jankauskas proce
sijoje įnešė Lietuvos vėliavą. 
Šaulių vėliavą įnešė Salvijus 
Kungys. Procesijoje dalyvavo 
ir Matas Sližys, Jonas Vilgalys, 
tremtinys Vytautas Cereška ir 
dr. Giedrė Kumpikaitė, kurie 
nešė ženklus su dešimties bai
siausių Sibiro gulagų pavadini
mais. Tie vardai sukelia ir vi
siems vaizdžiai primena tuos 
baisius laikus. Pamaldų metu 
kun. Dielinikaitis jautriais žo
džiais paminėjo Sibiro tremti
nius. Po mišių, mažiausias ir iš
tikimiausias mūsų visuomenės 
dalyvis Matukas Sližys padėjo 
puokštę gėlių prie lietuviško 
kryžiaus. Žmonės sugiedojo 
“Marija Marija”. Kun. Dielini-

kaitis visus palaimino. Po to 
buvo kavutė ir kuklios vaišės, 
kurias surengė dr. G iedrė 
Kumpikaitė ir Patricija Sidie- 
nė, kuri nepailstamai ruošia ka
vutę kas sekmadienį. Ačiū Vla
dui Sidui už dekoracijas ir pa
ruošimą salės ir technologijos.

Minėjimas buvo rimtas ir 
jausmingas. Dalyvavo apie 80 
žmonių. LB NY Apygardos 
pirmininkė dr. Giedrė Kumpi- 
kaitė pradėjo minėjimą su po
ros minučių kalba. Ji taip pat 
paskaitė konsulo Butkaus laiš
ką. Kalbėjo tremtinys Vytautas 
Cereška, kuris uždegė tremti
nių atminčiai žvakę. Buvo ro
domas 1989 metų filmas, pa
ruoštas Gerimanto Peniko apie 
baisiojo birželio, arba kaip Lie
tuvoj vadina - Gedulo ir Vilties 
Diena - apeigas. Labai jaudi
nanti dalis, - tremtinių palaikų 
parvežimas į Lietuvą. Paprasti 
mediniai karstai, apdengti Lie
tuvos vėliavom, vargšai arti
mieji, verkiantys atsiklaupę 
prie tų į Lietuvą sugražintų 
kaulų, paveikė žiūrovus, ir ne 
vienas šluostė ašaras. Dėko
jame visiems, kurie dalyvavo, 
kurie padėjo prie šio minėjimo 
surengimo. Dėkojame taip pat 
vargonininkei ir chorvedei As
tai Barkauskienei už paruoši
mą choro narių.

Gimtadienio sveikinimas
Gerai pažįstamas ir myli

mas kunigas Vytautas Volertas, 
kuris aptarnauja sekmadieniais 
Apreiškimo parapiją, gegužės 
9 d. šventė savo 50-ą gimta
dienį. Taip pat, birželio 26 su- 

(Nukelta į 11 p.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 29 d., sekmadienį, po 10:00 val. Mišių Dievo 

Motinos parapijos svetainėje Clevelando BALFO skyrius 
maloniai kviečia visus į priešpiečius.

RUGPJŪČIO 9 d., 3:00 - 5:00 v.p.p. speciali vasaros radijo 
laida “Lietuvių Radio Zona” per bangą WERE 1300 AM.

RUGSĖJO 7 d. gio parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 
“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

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

•  Tautinės Sąjungos Los Angeles skyrius ruošia tradicinę •  
“gegužinę po stogu” Dirvai padėti.

Visi lietuviai iš arti ir toli kviečiami į Tautinius namus
•  liepos 13-tą, sekmadienį. Pradžia 12:30 val. p.p. •  

Gardūs pietūs, vynas ant stalų, baras, loterija ir smagus 
pabendravimas. Puoselėkime tarpusavį ryšį ir

J palaikykime lietuvišką išeivijos spaudą! J
Įėjimo auka tik 12 dol.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!

“DIRVOS” redakcija atostogaus 
liepos 7 - 27 d. 

Savaitraštis neišeis
liepos 8, 15, 22 ir 29 d.

ŽINIOS IŠ NEW YORKO 

(Atkelta iš 10 p.)

eina jo 10 metų kunigystės su
kaktuvės. Nuoširdžiai, Lietu
vių Bendruomenės vardu, ir 
Radio vardu, sveikiname kun. 
Vytą su šiom dvigubom su
kaktuvėm.

Kviečiame į renginį
Visi maloniai kviečiami į 

Lietuvos Saulės Fondo orga
nizuojamą renginį “Lietuviška 
mada Amerikoje” . Renginys 
įvyks šeštadienį, birželio 28 d. 
7 v.v. Viešpaties Atsimainymo 
parapijos salėje, 64-14 Clinton 
Avenue, Maspeth, NY Daly
vaus dizaineriai: Larisa Ku-

chalskienė ir Kęstutis Lekec- 
kas iš Lietuvos ir Giedrė Vai
čekauskaitė iš Čikagos. Pro
gramoje bus Vaivos Tucku- 
vienės ir Loretos Narušienės 
kolekcija “Lino giesmė” , vai
kų m ados tea tras “V aivo
rykštė”, estrados atlikėjas ir kt. 
Renginio metu vyks fotome
nininkų foto darbų paroda ir 
juvelyro Tauro Blazevičiaus 
papuošalų paroda. Bilietų kai
na 25 dol. ir 35 dol. Informa
cija ir išankstiniai bilietų už
sakymai tel: (631) 839-1061 ir 
restorane Krezo 2, 318 Grand 
Street, Brooklyn, NY, Tel: 
(718) 388-5768.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

Nesenai atvykusi iš Vilniaus Regina ieško darbo /

Gali prižiūrėti senesnius žmones ir kartu ten gyventi.
Yra energinga ir darbšti moteris.

Kalba lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai.
Skambinti: (330) 657-2284 (Peninsula, Ohio)

MIRĖ ONA GALVYDAITĖ-BAČKIENĖ

Vilnius. Birželio 19 dieną, eidama 97-uosius metus, į Dang
iškojo Tėvo namus iškeliavo Ona Galvydaitė-Bačkienė.

Ponios Onos ilga ir nuostabi gyvenimo kelionė atskleidžia 
ją  kaip brandžią asmenybę, uolią katalikę, aktyvią visuome- 
nininkę, Lietuvos diplomatijos šefo dr. Stasio Antano Bačkio 
žmoną, pagalbininkę bei motiną, įdiegusią meilę Dievui ir 
Tėvynei abiem sūnums - ambasadoriui Ričardui Stasiui ir Jo 
Eminencijai kardinolui Audriui Juozui.

Ona Bačkienė puikiai suprato save kaip krikščioniškos 
šeimos židinio puoselėtoją ir ugdytoją. Ji visada teigė, kad 
“šeima yra gražiausia Dievo dovana žmonėms. Ji, šeima, yra 
žemė, kurioje bręsta nauji daigai, yra pirmoji meilės apraiška. 
Bet meilei, kaip ir laisvei, palaikyti reikalingas didelis pasiau
kojimas, nesuinteresuotas jautrumas gėriui. Vaikas ateina į 
pasaulį meilės dėka, kurią tėvas ir motina turi iš amžinybės”.

Būdama diplomato žmona, O. Bačkienė aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, kurioje pirmiausia išryškėdavo jos meilė 
Tėvynei Lietuvai. Nuo pat jaunystės Ona įsitraukė į ateitininkų 
veiklą, buvo lietuvybės diegėja Žemaičių Naumiesčio evan
gelikų pradžios mokykloje, nuolat garsinusi Lietuvos vardą tarp
tautiniuose susitikimuose, diplomatiniuose priėmimuose.

Ona Galvydaitė-Bačkienė gimė 1907 m. gegužės 25 d. Ute
nos apskrities, Užpalių miestelyje. Mokėsi Utenos “Saulės” 
progimnazijoje. Aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. 1926 
m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir dirbo pedagoginį 
darbą Žemaičių Naumiesčio evangelikų pradžios mokykloje. 
1927 m. įkūrė ir iki 1930 m. vadovavo Lietuvių katalikių moterų 
draugijos Ž. Naumiesčio skyriui. 1933 m. su dr. Stasiu Antanu 
Bačkiu sukūrė šeimą ir 1934 m. susilaukė sūnaus Ričardo, o 
1937 - Audrio Juozo.

Kartu su vyru 1938 m. išvyko į Paryžių, kur 1940-1944 
studijavo Vokiečių kalbos institute. Paryžiuje Ona įsitraukė į 
lietuvišką veiklą ir 1948-1958 m. buvo išrinkta Prancūzijos 
lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininke. 1947 m. 
atstovo Lietuvai Visuomeninio ir socialinio moterų susivienijimo 
rengiamame III kongrese. Tais pačiais metais įsitraukia ir į 
Pasaulinį motinų sąjūdį, o nuo 1953 - tampa sąjūdžio tarybos 
nare.

1960 m. persikelia į Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone. 1976
1987 m. dirba reikalų patikėtinio raštvede pasiuntinybėje. Skaito 
paskaitas, rengia priėmimus, bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje - rašo straipsnius “Ateičiai”, “Naujajai Vaidilutei” , 
“Moteriai”, “Draugui” .

1989 m. su vyru grįžta į Paryžių, o nuo 1993-iųjų apsigyvena 
Vilniuje.

A. a. Ona Bačkienė artimųjų bei ją  pažinojusių žmonių at
mintyje išliks mylinti ir rūpestinga, darbšti ir pamaldi. Teranda 
jos tauri širdis Viešpaties namuose poilsį ir ramybę.

Velionė Ona Galvydaitė-Bačkienė pašarvota Šv. Jonų 
bažnyčioje. Atsisveikinimas - liepos 20 d., penktadienį, nuo 11 
val. iki 20 val.

Laidotuvės liepos 21 d. Sv. Mišios prasidės 14 val.
Laidojama Antakalnio kapinėse.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

DIRVAI
AUKOJO

G.Brinkis, Los Angeles, CA .. 100
R.Veitas, Milton, M A ............50
J.Smulskis, Lima, OH ...........  35
E. Balčeris, Tucson, A Z ........ 25
A. Barzdukas, Falls Church ... 25
H.Dilys, Chicago, IL ............... 25
R. Kubiliūnas, Wlby. H., OH .. 25 
V.Apanius, Chesterland, OH ... 20
B. Flynn, Madeira, OH ............ 20
A.Kisielius, Sidney, OH ......... 20
V.Abraitis, Palm Coast, FL .... 15
S. Abraitis, Mt. Pleasant, MI ... 15
A.Draugelis, Canada ............... 10
L. Raslavičius, Elk Grove IL ... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

FOR RENT
2 bedroom apartment 

double house up 
20426 Lakeshore Blv. 

Euclid, OH

Tel.: 481-2419

PARDUODAMAS
NAMAS

4 miegami, 2 pil. vonios, arti 
Dievo Motinos parapijos.

Prašo 105.000 dol. 
Skambinkit Dženarui Kižiui

(216) 531-8429

Iš k: Petras ir Liuda Avižoniai ir Romas Veitas, Bostono A.L.T.S-gos skyriaus pirmininkas, 2003 m. 
kovo 25 d. Salt Lake City, UT, žiemos iškylos metu.
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Po krikštynų Ričardas ir Barbora Matai su naujagime dukrele 
Emilija ir dviejų metų sūneliu Stepuku. G.Juškėno nuotr.

EMILIJOS KRIKŠTYNOS
Birželio 8 d., sekmadienį, Šv. Baziliaus bažnyčioje buvo 

pakrikštyta Ričardo ir Barboros Matų dukrelė - Emilija Rožė. 
Jiedu taip pat augina poros metukų sūnelį Stepuką.

Krikšto apeigas atliko kun. Walter H. Jenne, o krikšto tėvai 
buvo Ričardo pusbrolis Juozas Natkevičius ir Barboros sesuo 
Renee Ciavarello. Po apeigų bažnyčioje visi keliavo į Indepen
dence miesto Bendruomenės centrą, kur Baltųjų ąžuolų salėje 
buvo vaišės. Visi buvo pavaišinti skaniais šeimyniškais patie
kalais, kepiniais, kava ir vaisvandeniais. Bažnyčios apeigose ir 
vaišėse gausiai dalyvavo Matų ir Zakų šeimų nariai bei bičiuliai.

Ger. Juškėnas

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METŲ - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

(į?

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

ĮVAIRENYBĖS

“ŠIRDIES CHIRURGIJOS CENTRO” 
NAUJAS SAVININKAS

Privačią medicinos įstaigą 
- “Širdies chirurgijos centrą” 
ketina įsigyti UAB “Kardioli- 
ta” . Tai buvo pranešta birželio 
18 d. surengtoje spaudos kon
ferencijoje.

“Senukų” įmonių asociaci
jos prezidento Augustino Ra
kausko interesams atstovau
janti “Kardiolita” yra laimėjusi 
viešo pardavimo konkursą. Pa
gal preliminarią sutartį, kilno
jamąjį ir nekilnojamąjį “Šir
dies chirurgijos centro” turtą 
“Kardiolita” pirks už 10,05 
mln. litų ir dešimt metų nekeis 
veiklos profilio.

Pirkimo-pardavimo sutar
tis, pasak A. Rakausko, bus pa
sirašyta tada, kai “Kardiolita” 
gaus licenciją verstis medici
nos veikla.

“Širdies chirurgijos cent
rą”, primena ELTA, grupė ak
cininkų įkūrė prieš dešimt me
tų, gavusi iš Vyriausybės 6,5 
mln. litų paskolą. Vėliau buvo 
gauta dar 10 mln. dolerių pa
skola su valstybės garantija. 
Privačios medicinos įstaigose 
dokumentuose nurodyta sąly
ga, kad komercinės nesėkmės 
atveju pastatas su įrengimais 
atitenka valstybei. Taip ir atsi
tiko.

“Širdies chirurgijos centre” 
buvo numatyta per metus atlik
ti po 550 operacijų, tikėtasi pa
cientų srauto iš Rytų, deja, 
ekonominė krizė Rusijoje lū
kesčių nepateisino. 500 opera
cijų čia atlikta per visą “Širdies 
chirurgijos centro” gyvavimo 
laiką.

Paklaustas, ar UAB “Kar- 
diolita” , įsigydama “Širdies

chirurgijos centrą” , perimda
ma jo turtą, perima ir skolas, 
A. Rakauskas net supyko, pa
brėždamas, kad skolos jo  visai 
nedominančios. Išsiaiškinti mi
lijoninių skolų likimo, kas jas 
mokės, spaudos konferencijoje 
taip ir nepavyko, nes į papildo
mus klausimus dėl jų buvo at
sakoma, jog “ne tam čia susi
rinkome”.

Spaudos konferencijoje A. 
Rakauskas ilgai samprotavo 
apie pareigą rūpintis žmonių 
sveikata, ketinimus moderni
zuoti perkamą privačią medici
nos įstaigą, plėtoti prevenciją, 
kurti reabilitacijos centrus.

Išanalizavęs “Širdies chi
rurgijos centro” nesėkmės prie
žastis, A. Rakauskas pirmiau
sia čia pasigedo verslo dvasios, 
tikro, verslą išmanančio savi
ninko. Be to, sakė jis, neteisin
gai buvo prognozuojama rinka.

Aš čia ateinu kaip investito
rius, aiškino A. Rakauskas ir 
pridūrė, kad medicinos reika
lus visiškai patikės “puikie
siems mūsų širdies chirurgijos 
specialistams”. “Senukų” įmo
nių grupėje dirba apie trys tūks
tančiai žmonių. Jiems ir jų  šei
mų nariams, kuriems reikės 
medicinos pagalbos, “Širdies 
chirurgijos centre” bus teikia
mos lengvatos, užtikrino A. 
Rakauskas.

“Širdies chirurgijos centre” 
pastaruoju metu teikiamos ir 
kitos paslaugos, pavyzdžiui, 
protezuojami sąnariai, gydo
mas nevaisingumas. Į klausi

mą, ar tai išliks, A. Rakauskas 
atsakė, jog išliks visa, kas bus 
reikalinga žmonėms ir naudin
ga verslui.

“Kiekvienas turi daryti sa
vo darbą: verslininkas - inves
tuoti ir organizuoti, gaudamas 
grąžą iš tų investicijų, gydy
tojas - gydyti ir užsidirbti, o pa
cientas (pagal kiekvieno socia
linio sluoksnio galimybes) - 
gauti sveikatos prevencijos pa
slaugas ir gydymą su atitin
kamu servisu, tvarka, kurią 
mums diktuoja ėjimas į Euro
pos Sąjungą”, - susumavo savo 
nuostatas A. Rakauskas.

Spaudos konferencijo je  
dalyvavę žymūs kardiochi
rurgai profesoriai Vytautas Sir
vydis ir Giedrius Uždavinys, 
dirbantys “Širdies chirurgijos 
centre” , pasidžiaugė, kad at
sirado Lietuvoje investuotojas, 
suinteresuotas privačios kar- 
diochirurgijos ir kardiologijos 
vystymu, pareiškė viltį, kad tai 
prisidės prie šios medicinos 
srities pažangos.

Profesoriai taip pat išdėstė 
nuomonę, esą naujasis centro 
savininkas turėtų užm egzti 
santykius su Valstybine ligonių 
kasa, kad apdraustiems ir pri
vačioje įstaigoje besigydan
tiems ligoniams reikėtų mokėti 
tik skirtumą tarp valstybinio 
operacijos įkainio ir privačios 
paslaugos kainos. Apmokė
dama pagal valstybinius įkai
nius už apdraustų ligonių šir
dies ar kitas operacijas pri
vačiose įstaigose, Valstybinė 
ligonių kasa užtikrintų de
k laruo jam ą ligon ių  teisę 
rinktis.

mailto:TAUPA@AOL.COM



