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

Popiežius Benediktas XVI-asis su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi audiencijos 
metu Vatikane balandžio 28 d. www.president.lt

BEVIZIS REŽIMAS Į JAV GALI ĮSIGALIOTI 
NUO 2008 M.

POPIEŽIUS ŽADĖJO PADĖTI 
IŠSAUGOTI LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus balandžio 28 d. 
Vatikane susitiko su popie
žium i Benediktu XVI. Tai 
buvo pirmasis V.Adamkaus ir 
popiežiaus B enedikto XVI 
susitikimas.

Be popiežiaus, V.Adamkus 
susitiko su Vatikano valstybės 
sekretoriumi Tarcizio Bertone.

Vatikanas konstatavo kaip 
niekad puikius santykius su 
Lietuva, o Lietuvos preziden
tas džiaugėsi sulaukęs didelio 
Šventojo Tėvo dėmesio lie
tuviškų parapijų likimui už
sienyje, praneša LTV naujienų 
tarnyba.

Lietuvos vadovo ir popie
žiaus pokalbis už uždarų durų 
truko apie pusę valandos.

V.Adamkus Lietuvos tele
vizijai sakė, jog su Šventuoju 
Tėvu kalbėję apie ES politiką 
ir Lietuvos vaidmenį siekiant 
įtvirtinti krikščionybės pami
nėjimą būsimuose ES konsti
tucinių sutarčių tekstuose.

V.Adamkus labai teigiamai

RUSIJA PRIVALO LAIKYTIS ĮSIPAREIGOJIMŲ 
DĖL DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ

B riu selis , gegužės 2 d. 
(ELTA). Atsižvelgdama į situ
aciją, susijusią su Estijos am
basada M askvoje, Europos 
Komisija ragina Rusijos val
džią vykdyti įsipareigojimus 
pagal Vienos konvenciją dėl 
diplomatinių santykių, numa
tančią diplomatinių atstovybių 
apsaugą.

"Mes taip pat esame suneri
mę dėl didėjančios įtampos, 
susijusios su Estijos ambasada 
Maskvoje, ir primygtinai reika
laujame, kad Rusijos vadovy-

įvertino popiežiaus pažadą 
padėti išsaugoti lietuvių Auš
ros Vartų bažnyčią Niujorke, 
kurią vietos vyskupas ketina 
uždaryti. Lietuvos prezidentas 
taip pat pakvietė Benediktą 
XVI atvykti į Lietuvą 2009 
metais, kai bus minimas Lietu
vos vardo tūkstantm etis, o 
Vilnius taps Europos kultūros 
sostine.

Vizito Vatikane metu V. 
Adamkų lydėjo ir audiencijoje 
pas popiežių Benediktą XVI 
dalyvavo grupė žinomų Lietu
vos žmonių.

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, delegacijoje 
buvo didelę savo kūrybos dalį 
paskyrusi sakralinei dailei dai
lininkė Nijolė Vilutytė, Nacio
nalinės premijos laureatė, li
teratūrologė Viktorija Daujo
tytė - Pakerienė, tarptautinių 
vargonų muzikos festivalių 
in iciatorius, vargonininkas 
Leopoldas Digrys, Vilniaus 
universiteto Širdies chirurgijos 
klinikos vadovas Vytautas Jo-

bė laikytųsi įsipareigojimų, 
remdamasi Vienos konvencija 
dėl diplomatinių santykių", - 
žurnalistams trečiadienį Briuse
lyje pranešė Europos Komisi
jos atstovė Christiana Hoh- 
mann.

Rusijos jaunimo organiza
cijų aktyvistai jau šeštą dieną 
protestuoja prie Estijos amba
sados Maskvoje prieš Bronzi
nio kario paminklo perkėlimą 
Taline.

Anksčiau Estijos užsienio 
reikalų m inisterija, komen-

nas Sirvydis, sociologė, savi
žudybių prevencijos programų 
Lietuvoje iniciatorė Danutė 
Gailienė, pirm asis atkurtos 
Lietuvos valstybės ambasado
rius prie Šv.Sosto, iki nepri
klausomybės atkūrimo daugelį 
dešimtmečių dirbęs Lietuvos 
atstovybės Vatikane sekreto
riumi ir Vatikano radijo lietu
vių kalba redaktoriumi Kazys 
Lozoraitis, filosofas, kultūro
logas, m ėnraščio "Kultūros 
aidai" vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas, leidyklos "Ai
dai" direktorius Vytautas Ali
šauskas bei visuomeninės ak
cijos "Šeima - gyvybės lop
šys", skleidžiančios tvirtos šei
mos svarbą, koordinatoriai Jo
lanta ir Algimantas Ramonai.

Pasak pranešimo, V. Adam
kus į oficialią delegaciją pa
kvietė žmones, kurie savo ak
tyvia veikla ir kūryba priside
da prie krikščioniškųjų verty
bių skleidimo ir įtvirtinimo 
Lietuvos visuomenėje.

Iš Italijos Lietuvos prezi
dentas išvyko į Belgiją, kur 
dalyvavo Briuselio forume.

LRT

tuodama jaunimo judėjimų da
lyvių bandymus nutraukti Es
tijos ambasadorės Maskvoje 
Marina Kaljurand spaudos kon
ferenciją, pareiškė, kad Rusijos 
valdžia grubiai pažeidžia Vie
nos diplomatinės konvencijos 
principus.

Rusija terorizuoja estus
Estijos ministras pirminin

kas Andrusas Ansipas, kreip
damasis į parlamentą gegužės 
2 d. pareiškė, kad šalis dabar 

(Nukelta į 4 psl.)

W ashington, D C , gegu
žės 1 d. Jungtinių Valstijų am
basadorius Europos Sąjungoje 
pareiškė, kad tikėtina, jog vie
nuolikos Europos Sąjungos ša
lių piliečiams Amerikos vizų 
režimas bus nebetaikomas nuo 
metų pabaigos, skelbia LTV 
“Panorama”.

Šiuo metu Baltuosiuose rū
muose Jungtinių Valstijų pre
zidentas George W. Bush pri
ėmė Europos Sąjungos vado
vus ir jai pirmininkaujančios 
Vokietijos kanclerę Angelą 
Merkel.

Europos Komisijos prezi-

LIETUVA IS ES GAUS 100 MLN. EURŲ DAUGIAU
Kitais metais Lietuvos iš ES 

biudžeto gausimos lėšos gali 
sudaryti daugiau nei 5 proc. 
šalies bendrųjų pajamų, arba 
beveik 100 mln. eurų daugiau 
nei šiemet, praneša Lietuvos 
radijas.

Europos Komisija paskelbė 
2008 m. ES biudžeto projektą, 
kurį, pagal Bendrijos proce
dūras, dabar iki gruodžio svars
tys bei tvirtins šalys narės ir Eu
ropos Parlamentas.

Biudžeto ir finansinio pro
gram avim o kom isarė Dalia 
Grybauskaitė po komisijos po
sėdžio Lietuvos radijui sakė, 
jog išskirtinis kitų metų siūlo
mo biudžeto bruožas yra tas, 
jog pirmą kartą daugiau pinigų

JAV IR NATO REMIA 
ESTIJĄ

JAV vyriausybė gegužės 2 
d. parėm ė Estijos poziciją  
paminklo sovietų kareiviams 
klausimu ir paragino abi konf
likto šalis imtis veiksmų įtam
pai mažinti. Valstybės departa
mento atstovas spaudai Tom 
Casey pareiškė, jog JAV kelia 
nerimą "nauji pranešimai apie 
smurto aktus, taip pat Estijos 
diplomatinio personalo per
sekiojimas Maskvoje".

NATO paragino Rusiją nu
traukti grasinimus Estijos am
basados personalo Maskvoje 
adresu ir kuo greičiau išspręsti 
konfliktą su šia Baltijos val
stybe. ELTA

RUSIJA NUTRAUKIA ŠALTOJO KARO PALIAUBŲ 
SUTARTĮ

M askva, balandžio 26 d. 
(ELTA). Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin paskelbė, kad 
M askva vienašališkai pasi
traukia iš 1990 metais su NATO 
pasirašytos sutarties dėl įpras
tinių ginkluotųjų pajėgų Eu
ropoje. Šis sprendimas galios 
tol, kol "visos be išim ties

dentas Jose E. Barroso spau
džia Vašingtoną visų Europos 
Sąjungos narių piliečiams su
teikti vienodas sąlygas. Ameri
kos pasiuntinys Briuselyje 
Boyden Grey pareiškė, kad 11 
šalių dar turi priimti visus de
ramus įstatymus.

Per tradicinį susitikimą Eu
ropos Sąjungos ir JAV vado
vai derino pozicijas ir dėl pa
aštrėjusių Vakarų ir Rusijos 
santykių: pirmiausia Maskvos 
grasinimo pasitraukti iš sutar
ties, ribojančios, kiek kariuo
menės ji gali turėti europinėje 
dalyje. LRT

numatoma ekonomikos augi
mą, užimtumą bei mokslo tyri
mus skatinančiom s progra
moms, o ne žemės ūkiui. Pa
starajam siūloma palikti tiek pat 
-  apie 56 mlrd. eurų, labiau 
akcentuojant paramą bendrajai 
kaimo plėtrai, o ne tiesiogines 
išmokas. Lietuvos žemės ūkiui 
siūloma beveik 1,5 mlrd. Lt -  
10 mln. Lt daugiau nei pernai.

Struktūrinių ir Sanglaudos 
fondų lėšos Lietuvai sudaro 
apie 5 mlrd. Lt. Pasak komi
sarės D. Grybauskaitės, tai mil
žiniškos lėšos, galinčios suteikti 
Lietuvos ekonomikai didžiulį 
pagreitį: su sąlyga, jei šalis su
gebės efektyviai paramos pini
gus panaudoti. LRT

Estijos vyriausybei iškėlus 1947 
m. pastatytą Sovietų okupacijos 
simbolį -  bronzinę kario statulą, 
iš Talino miesto centro, į miru- 
siems skirtą vietą, Rusija pa
reiškė protestą, reikalaudama, 
kad būtų sudaryta nauja estų 
vyriausybė, taip kaip ir 1940 m.

NATO valstybės" ratifikuos su
sitarimą, pareiškė jis parlamen
te skaitydamas savo metinį pra
nešimą.

Motyvuodamas tokį spren
dimą jis kaltinimų pažėrė ir 
Baltijos šalims. "Naujosios 
NATO narės, tokios kaip Slo- 

(Nukelta į 2 psl.)
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2 DIRVA • 2007 m. gegužės 8 d.

JAV prez. George Bush su Europos vadovais balandžio 30 d. Baltuosiuose rūmuose, klauso, ką žur
nalistams sako Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Europos Sąjungos pirm. Jose Manuel Barroso, 
dešinėje. Prezidentas pareiškė, jog jis nori, kad Rusijos prez. V. Putin daugiau bendradarbiautų su 
Amerika, tačiau, kai prieš savaitę Maskvoje lankėsi JAV Gynybos sekretorius Robert Gates, tokio 
pritarimo iš Rusijos prezidento nesulaukė. AP

NUSTATYTOS DATOS IZRAELIO IR 
PALESTINOS TAIKOS SUTARČIAI

Washington, gegužės 2 d. 
(ELTA). JAV prezidento Geor
ge W. Bush administracija su
darė aštuonių mėnesių tvarka
raštį, kuriame Izraeliui ir Pa
lestinai nustatė datas, iki kurių 
šalių vadovai turi padaryti tam 
tikrus veiksmus, kad būtų su
daryta taikos sutartis, pranešė 
JAV, Izraelio ir Palestinos pa
reigūnai.

JAV sudarytame tvarkaraš
tyje - pirmame panašaus pobū
džio, kuris pateikiamas abiem 
šalims - nurodomos tokios są
lygos, kaip Izraelio leidimas 
tarp Gazos ruožo ir Vakarų 
kranto kursuoti Palestinos au
tobusams, nors šis reikalavi
mas susilaukė Izraelio prieš
taravimų.

V ašingtonas Palestinos 
prezidentui Mahmoud Abbas 
nustatė terminą, iki kurio jis 
turi nustoti dislokuoti "Fatah" 
pajėgas ir imtis atitinkamų

(Atkelta iš 1 psl.)
RUSIJA NUTRAUKIA...
vakija ir Baltijos šalys, nepai
sant susitarimų su sąjunga , dar 
neprisijungė prie Įprastinių gin- 
kluotojų pajėgų Europoje su
tarties. Tai kelia rimtą pavojų 
mums su neprognozuojamais 
padariniais. Todėl manau, kad 
būtina paskelbti moratoriumą 
dėl šios sutarties įgyvendinimo 
Rusijoje", - sakė jis.

Rusijos vadovas taip pat 
pasiūlė Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jai (ESBO) aptarti JAV planus 
Lenkijoje ir Čekijoje dislokuo
ti dalį priešraketinės gynybos 
sistemos.

"Europoje pirmą kartą gali 
atsirasti JAV strateginė gink
luotė. Šie planai nėra problema 
vien Rusijos ir JAV santykiu
ose, jie susiję su visų Europos 
šalių interesais", - Federaliniam 
Susirinkimui sakė V. Putin.

priemonių nutraukti kovotojų 
rengiamus raketų išpuolius, 
teigė pareišk im ą paskelbę 
pareigūnai.

M. Abbas saugumo prie
monės gali paskatin ti va l
dančiojo "Hamas" ginkluoto
jo sparno atakas, kuris taip pat 
vykdo raketų išpuolius prieš 
žydų valstybę. JAV sudary
tame tvarkaraštyje reikalauja
ma užtikrinti, kad raketų iš
puoliai liautųsi iki 2007 metų 
pabaigos.

"Kai kuriuos iš reikalavimų 
bus sunku įvykdyti, tačiau pats 
planas yra pagirtinas", - teigė 
Palestinos prezidento M. Ab
bas patarėjas Saeb Erekat.

Kol kas neaišku, kokiomis 
priemonės Vašingtonas spaus 
šalis vykdyti tvarkaraštyje nu
rodytus reikalavim us, kurie 
turės būti įgyvendinti nuo ge
gužės vidurio iki gruodžio pa
baigos.

Taip pat Rusijos preziden
tas Vladimir Putin savo meti
niame pranešime teigė, kad jo 
šalies vidaus politikai kenkti 
yra naudojami pinigai iš užsie
nio, praneša BBC.

Savo ruožtu NATO Gene- 
ralis sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer pareikalavo V. Putin 
pasiaiškinti dėl Rusijos planų 
nutraukti su tarties dėl pa
prastųjų ginkluotojų pajėgų 
Europoje įsipareigojimų vyk
dymą, praneša Reuters. “Aš 
tikiuosi, kad Rusijos užsienio 
reikalų ministras Sergej Lavrov 
paaiškins prezidento žodžius”, 
- spaudos konferencijoje pa
reiškė J. Scheffer.

Atsakydamas į V. Putin pra
nešimo argumentus, Generali
nis sekretorius pastebėjo, kad 
NATO sutinka ratifikuoti su
tartį ir ją įvykdyti, “jeigu Rusi
ja išves savo pajėgas ir Gruzi
jos ir Moldavijos”.

“RUSIJOS
GELEŽINKELIAI” 

NUTRAUKĖ NAFTOS 
TIEKIMĄ ESTIJAI
V alstybinė m onopolija  

“Rusijos geležinkeliai“ atsisa
ko forminti naftos produktų 
siuntas į Estiją gegužės mėne
siui, pranešė gegužės 2 d. pre
kybos tarpininkai, tuo tarpu 
Rusijos bendrovė padėtį aiš
kina dėl remonto sutrikusiu 
grafiku.

Rusijos oficialūs asmenys 
grasino Estijai ekonominėmis 
sankcijomis už vietos valdžios 
sprendimą perkelti Bronzinį 
karį į kitą vietą ir ekshumuoti 
paminklo vietoje Talino centre 
buvusiame broliškame kape 
palaidotus palaikus.

Vieno tranzitinių terminalų 
darbuotojas pranešė Reuters, 
kad geležinkelio “pagrindinis 
p lan as” (gegužei) nebuvo 
patvirtintas.

“Mums jau apskritai nieko 
nekrauna, sako, siuntoms į Es
tiją nėra technologinių ga
limybių” , - pranešė prekybos 
tarpininkas, pridurdamas, kad 
oficialaus pranešim o nebu
vo.

Kasmet tranzitu per Estijos 
uostus persiunčiama 25 mln. 
tonų rusiškos naftos.

Geležinkelių atstovas sako, 
jog “jokių ekonominių sank
cijų nebuvo įvesta ir neplanuo
jama įvesti”. “Nuo gegužės 1 
d ienos įvedam as rem onto  
darbų planas. Tai tik grafiko 
sutrikim as, tiesiog keičiasi 
pristatymo grafikas”, - sakė jis.

Rusija jau ne kartą apribo
jo  ekonominę partnerystę su 
šalimis, kurių politika sukėlė 
Kremliaus nepasitenkinimą, 
bet visada neigia politinį mo
tyvą. Atsakydami į Kremliui 
lojalios visuomenės ragini
mus nutraukti prekybinius 
ryšius su Talinu, kai kurie 
Rusijos prekybos tinklai pa
skelbė estiškų prekių boikotą.

LRT

ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Motinos dienos pro

ga ordino "Už nuopelnus Lietuvai" m edaliu apdovanojo 
trisdešimt aštuonias daugiavaikes motinas. Šalies vadovas ce
remonijoje pažymėjo, kad savo gyvenimais daugiavaikės moti
nos įrodė, kad Lietuvoje yra ne tik bėdų ir problemų, bet ir 
žmogiškosios šilumos, meilės, atsidavimo bei pasiaukojimo. 
"Motinos dienos proga dėkingumo žodžius už tai išgirs daugy
bė Lietuvos motinų. Juk tą dieną mintyse ar iš tikrųjų kiekvie
nas esame kartu su savo mama", - Prezidento spaudos tarnybos 
pranešime cituojamas V. Adamkus.

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad motinos ir vaiko ryšys per 
amžius perduodamas iš kartos į kartą kaip tvirčiausias gyveni
mo dvasinis pamatas. "Ant jo  kuriami žmonių santykiai visada 
išlieka žmogiškai šilti ir taurūs. Lietuvos motinos, išauginusios 
ir auginančios itin gausias šeimas, žino tai iš savo nelengvos, 
tačiau labai prasmingos patirties", - kalbėjo valstybės vadovas. 
Jis padėkojo mamoms už tai, kad jos rado drąsos gyventi taip, 
kaip liepia širdis. Šalies vadovas pasveikino visas mamas Mo
tinos dienos proga ir palinkėjo, kad namuose netiltų vaikų juo
kas, o šeimas nuolat gaubtų jaukumas, šiluma ir meilė.

Del Valstybes saugumo departamento (VSD) tarnybinių 
butų privatizavimo Seimo Audito komitetas nutarė kreiptis į 
Generalinę prokuratūrą, prašydamas apginti viešąjį interesą. 
Seimo Audito komitetas taip pat rekomendavo VSD sustabdyti 
tarnybinių gyvenamųjų patalpų pardavimo procesą, kol jo 
teisiškai neįvertins Generalinė prokuratūra. Seimo Audito ko
miteto pirmininko Donato Jankausko nuomone, liko daug neat
sakytų klausimų, todėl Aplinkos ministerijos paprašyta per 
savaitę pateikti reikalingą informaciją apie visų valstybės insti
tucijų turimas tarnybines gyvenamąsias patalpas. Gavęs atsaky
mus komitetas grįš prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų pardavi
mo svarstymo.

Valstiečių liaudininkų sąjungos, Pilietinės demokratijos ir 
Lietuvos centro partijų pirmininkai Kazimira Prunskienė, Vik
toras Muntianas ir Romualdas Ozolas gegužės 1 d. pasirašė ke
tinimų protokolą. Šios trys partijos deklaruoja derybų dėl jungi
mosi pradžią ir politinės sąveikos stiprinimą Seimo, Vyriausybės 
ir savivaldybių tarybų lygmeniu. "Mūsų partijos pasisako už 
politinių jėgų platų atstovavimą, prieš bandymus suformuoti 
dvipartinę sistemą; už nuosaikių centro politinių jėgų koaliciją. 
Partijos deklaruoja principinį suinteresuotumą tokią koaliciją 
burti", - sakoma pasirašytame dokumente. Ketinimų protokolą 
pasirašę valstiečiai, pilietininkai ir centristai kviečia jungtis ir 
kitas centro politines jėgas. Manoma, kad partijų susijungimas 
galėtų įvykti rudenį.

Nuo balandžio 27 d. nakties tramdydami girtą ir įniršusią 
riaušininkų minią Estijos specialieji daliniai patyrė nuostolių. 
Nukentėjo nemažai pareigūnų, buvo sulaužyta daugybė plasti
kinių skydų, kitos ekipuotės. Papildyti turėtas atsargas liko la
bai mažai laiko, todėl, Lietuvos ryto žiniomis, estai savaitgalį 
kreipėsi pagalbos ir į kolegas Lietuvoje: paprašyta skydų, šalmų 
ir kitų specialiųjų priemonių. Estijos prašymas Lietuvoje buvo 
išgirstas.

Gegužes 1 d. sukako treji metai, kai Lietuva įstojo į Euro
pos Sąjungą, tačiau ši proga nebuvo minima triukšmingai, o 
juo labiau pompastiškai. "Visuomenėje per šiuos trejus metus, 
ypač per pastaruosius, padidėjo politinis šurmulys, kuris labai 
trukdo gyventi, antagonistiškai vieną prieš kitą sustato tam tikras 
žmonių grupes. Manau, jau atėjo laikas visiems susitaikyti, pama
tyti realų gyvenimą, be to baisaus antagonizmo, kuris itin kles
ti, ypač parlamentiniu lygiu",- šalies buvimo ES naudą A. Bra
zauskas įvertino duodamas interviu Respublikai. Lietuva neišėjo 
į gatves ir aikštes švęsti šalies įstojimo į Europos Sąjungą meti
nių, tačiau, prezidento Algirdo Brazausko nuomone, pastaruo
ju  metu mes ir taip daugiau švenčiame, nei dirbame.

Kaišiadorių rajone, Rumšiškėse, gegužės 1 d., Tarptautinę 
darbo dieną šventusiems profsąjungų atstovams netrūko alaus, 
šašlykų ir Socialdemokratų partijos dėmesio. B.Vėsaitė išreiškė 
apgailestavimą, kad praėjus 115 metų nuo tada, kai lietuviai 
ėmė švęsti darbo žmonių solidarumo dieną, vis dar keliami tie 
patys reikalavimai. Vėl reikalaujama neilginti 8 valandų darbo 
dienos. Vėl kalbama apie per mažus atlyginimus. Seimo narė 
neslėpė, jog raudona jos palto spalva - simboliška.

Valdas Adamkus, Lietuvos prezidentas grąžino Seimui pa
kartotinai svarstyti buvusių KGB rezervistų veiklą ribojančias 
įstatymo pataisas. Po tokio balandžio 27 d. paskelbto preziden
to apsisprendimo Seimas turės dar kartą grįžti prie šio daug dis
kusijų sukėlusio įstatymo. Vienas iš pagrindinių šalies vadovo 
motyvų vetuoti įstatymą buvo tai, kad jis pažeistų ir apribotų 
žmogaus teises ir laisves. LG0TIC
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
METINIS PRANEŠIMAS

Tokiu pavadinimu gavome mūsų tautos prezidento Valdo 
Adamkaus metinį pranešimą apie Lietuvos padėtį, kuris surašytas 
11-oje puslapių.

Lietuva vėl nepriklausoma jau 17 metų. Beveik pusę tų metų 
prezidentu yra Valdas Adamkus. Jau pranešimo pradžioje jis ašt
riai kritikuoja Lietuvos politikus: Seimą ir Vyriausybę. Jis pirmą 
kartą pateikė tokį tamsų atgautos nepriklausomybės metais kurtą 
valstybės vaizdą, kurį girdėti politikams nebuvo malonu. Įsitvir
tino politinė korupcinė sistema net su oligarchiniais bruožais. 
Lietuva išgyvena krizę, kuri vyksta po ciniškos "prichvatizaci- 
jos", bankų išvogimo ir žemės grobimo, tebevykstančio ir da
bar. Buvusioji komunistinė nomenklatūra nesirūpina lietuvių tau
tos ateitimi. Prezidentas kalbėjo, kad "demokratija neįmanoma 
be tokių paprastų, tačiau pamatinių dalykų, kaip tikėjimas idea
lais ir vertybėmis. Būtinas pasitikėjimas piliečiais ir valstybės 
institucijomis, ir bendros pastangos kurti mūsų valstybę... To
kioje skandalų, gandų, vienas kito ir savo šalies juodinimo ap
linkoje labai sunku kurti piliečių valstybę ir plėtoti demokratinę 
politiką. Formaliai sėkminga valdžių kaita anaiptol neliudija 
visaverčio ir modernaus politikos turinio. Pastarieji metai privedė 
Lietuvą prie valstybės tapatybės krizės".

Prezidentas pareiškė, jog dėl intrigų, korupcijos, kovos dėl 
valdžios Lietuva negalėjo įgyvendinti nė vienos reikšmingos eko
nominio ir socialinio gyvenimo reformos. Skausmingu išbandy
mu jis laiko ginčus dėl Valstybės saugumo departamento veik
los vertinimo, nes išryškėjo labai svarbus Lietuvos saugumo siste
mos nebuvimas. Per 17 metų nesukurta kontrolės sistema. Sian- 
dien Lietuvoje nėra institucijos, galinčios vertinti krašto saugu
mo būklę. Jis ragina Seimą vykdyti pačių išleistus įstatymus 
Konstitucijos numatytose ribose. Vyriausybė šiandien labiau susi
telkusi ne ties reformomis, bet ties savo pačios išlikimo klausimu.

Kalbėdamas apie savo Tautos atmintį, jos istoriją ir gyveni
mą sovietinės okupacijos metais, Valdas Adamkus pareiškė, kad 
patriotinio auklėjimo beveik nėra: "Lietuva, gindama savo eko
nominius ar politinius interesus, pamiršta tokias vertybes, kaip 
tautos atmintis ir pagarba kovų už laisvę aukoms, pasitikėjimas 
valstybe, didžiavimasis ja.

O juk būtent dorovinės vertybės ir tautinis sąmoningumas 
lemia tautų galimybes ir valią realizuoti pamatines teises. Para
doksas, tačiau nepriklausomoje Lietuvoje viena po kitos auga 
kartos, neturinčios nei visuotinio tautos istorijos vaizdinio, nei 
egzistencinės laisvės pajautos. Kita vertus, ar galima kaltini švie
timo ir ugdymo įstaigas, jei viešajame gyvenime iki šiol veikia 
vertybes atvirai ignoruojantis požiūris į sovietinės okupacijos 
sąlygomis vykdytus nusikaltimus. Lietuvai tikrai garbės nedaro 
ksenofobijos apraiškos. Visuomenė, neturinti drąsos atvirai žvelg
ti į savo istoriją, neturinti valios perduoti iš kartos į kartą savo 
patirtį niekada nebus atvira ir solidari". Tai tik maža dalis pra
nešimo.

Siandien Lietuvos istorijos vadovėliuose partizanai vadinami 
banditais, o Istorijos instituto direktorius gali atvirai niekinti 
dešimtmetį trukusią tautos laisvės kovą su okupantais.

S. Tūbėnas

Prieš Brazauską ar 
Lopatą?

Lietuvos žiniose, 2007 m. 
kovo 10 d. buvo žinutė: “Stu
dentai sukilo prieš Brazauską”. 
Paskaitai ir džiaugiesi: paga
liau ir mūsų “nuapolitinti” stu
dentai dasiprotėjo esą studen
tais, kurie tradiciniai drįso ko
voti prieš neteisingum ą ir 
melą.

Tačiau išlenda ir įkyrus 
klausimas: ar Tarptautinių san
tykių ir politinių mokslų insti
tuto (TSPMI) studentai (deja, 
tik vos keli) sukilo prieš buvusį 
genseką, kompartijos aparat- 
čiką, dėstantį Institute “politi
nius mokslus”, ar, tikrumoje, 
sukilo prieš Instituto direktorių 
Romualdą Lopatą? Ar ne jis 
pakvietė tokį “intelektualą” 
dėstyti akadem inėje pasto 
gėje? Juk A .M .B razauskas 
neįsilaužė be kvietimo, staty
bininko buldozeriu į TSPMI.

Dar įdomiau paskaičius, kad 
direktorius atkalbėjo studentus 
nuo demonstracijų prieš A. M. 
Brazauską, gi, tikrumoje, prieš 
save. Vietoje to, pažadėjo su
rengti diskusijas. Diskusijas -  
kieno prieš ką? A.M. Brazaus
ko prieš studentus, kurie negy
veno “politinio proceso” laiko
tarpyje? O gal Brazausko prieš 
Juršėną? Atrodo, R. Lopatai 
praverstų padiskutuoti savo 
Instituto paskirtimi. Nebent ji 
nėra tokia, kaip tenka spėti pa
gal pavadinimą.

Dejones dėl skandalų
Viešumą užvertė korupci

nių skandalų valdžioje ir vers
le griūtis. Daug kas griebiasi 
už galvos: “Tiek skandalų! 
Tiek skandalų!” Mat įprasta, 
kad okupacijų metais skandalų 
“nebuvo”. Nebent KPCK nu
tarė ką nors pasiųsti į politines 
kartuves ir sukėlė “skandalą”. 
Beveik “nebuvo” net ir auto
busų bei automobilių avarijų. 
Prie to, žinoma, prisidėjo ir 
tada nežinomas skandalas, kad 
šimtamilijoninės “pasaulį pra
lenkusios” SSRS piliečiai turė-

LENKIJOJE SIŪLOMA PASALINTI SOVIETINIUS PAMINKLUS
Lenkijoje itin plataus atgar

sio susilaukė įvykiai Estijoje, 
kurioje pašalinus vadinamąjį 
Bronzinį karį - sovietinį pa
minklą Talino išvaduotojui, ki
lo masinės riaušės.

Katynės šeimų komitetas 
pareiškė, kad solidarizuojasi 
su Estijos vyriausybe ir remia 
sprendimą nugriauti "raudo
nosios imperijos paminklus", 
ir išsakė nuomonę, jog "atėjo 
laikas" ir Lenkijoje pašalin
ti "sovietinius monumentus", 
p raneša  šalies te lev iz ija  
TVN24.

Katynėje 1940 metais asme
niniu Stalino nurodymu NKVD 
sušaudė 22 tūkst. lenkų karo 
belaisvių.

ĮKYRIŲ MINČIŲ ATSIKRATANT
jo  mažiau privačių automobi
lių negu kokių 18 milijonų Pie
tų Afrikos aparteido prispaus
tieji juodieji. (Dabar gi Nepri
klausomos Lietuvos miestuose 
buvę komisarai turi varžytis su 
buvusia liaudimi dėl vietelės 
automobiliui pasistatyti.)

Turėtume tik džiaugtis, kad 
iš užsitęsusios spaudos kont
rolės tamsių užkampių švieson 
yra ištraukiami užslėpti skan
dalai. Inteligentai turėtų tai pa
naudoti ateinančių Seimo rin
kimų balsuotojams apšviesti. 
Tolygiai belieka tam panaudoti 
ir tai, kad dalis seimūnų apsi
juokė VSD vadovo vertinimo 
akrobatikoje.

Politikui sunku atsikratyti 
išjuokimo bėdos. Tačiau kai 
nevykę politikai patys apsi
juokia, reikia tik paploti ir pa
naudoti tą juoką rinkimams.

Kiniečių lietuviškas 
kalendorius?

Nežinia iš kur Azijos iš
minčiai pasiskolino mintį pra
ėjusius metus pavadinti “šuns 
metais” . Tačiau įkyri mintis 
judina įtarimą, kad šių -  “Auk
sinės kiaulės”metų -  pavadi
nimas turi lietuvišką kilmę.

P atrio tinės visuom enės 
renginiuose ir net troleibusuo
se kartais pasigirsta užuominos 
apie “auksines kiaules”. Taigi, 
“auksinėmis kiaulėm is” yra 
vadinami Lietuvos “iš po nak
ties” milijonieriai.

Milijonierių krašte Ameri
koje tik retas pavydi turtuo
liams. Ten kiekvienam galima, 
ką nors pageidaujamo naujo 
sumanius, tapti milijonierium. 
Ir Lietuvoje, žinoma, yra stai
ga praturtėjusių laiku ir vie
toje pavykus sumaniai apsi
sukti versle. Priedu, milijonie
rių rūšiavimas priklauso ir nuo 
to, kam ir kaip naudojami mi
lijonai. Su “auksinėmis kiaulė
mis” bėda, kad jos per dažnai 
lipa ant valdžios “altoriaus”. 
Cia dar pralobsta piliečių ir 
valstybės sąskaiton, vieton kė
lus valstybę politinėn ir ekono-

Katynės šeimų komitetas 
specialiame pareiškime prime
na, jog Estijai, kaip ir Lenkijai, 
teko pusę amžiaus kęsti sovie
tinę okupaciją, o "sovietų pa
minklai buvo ir tebėra vergo
vės, melo ir didžiarusiško šovi
nizmo simboliai".

"Sovietiniais paminklais 
buvo peršama sovietinio melo 
versija esą Raudonoji armija 
buvusi tautų išvaduotoja", - 
rašoma pareiškime.

Jame pabrėžiama, jog "atė
jo laikas ir iš Lenkijos miestų 
gatvių pašalinti sovietinius pa
minklus, primenančius mirties 
epochos ir siaubingo laikotar
pio paragrafus".

"Gėda, jog Lenkijoje iš mo-

minėn aukštumon.
Bet grįžkime prie kiniečių. 

Bent Vilniuje gausu kinietiškų 
restoranų. Reiškia, yra ir kinie
čių. Lietuvos patriotiniuose 
renginiuose kiniečių, kaip ir 
“sistemos” nomenklatūrinių 
valdytojų, neteko pastebėti. 
Vienok pasitaiko juos pamatyti 
troleibusuose. Tad simboliką 
vertiną Lietuvos kiniečiai ko 
gero pranešė Kinijos išm in
čiams apie Vilniaus troleibu
suose išgirstą lietuvišką iš
mintį apie kiaules, o anie ją pa
naudojo šauniam mėnulinių 
metų pavadinimui.

Kodėl -  ne. Mes kartais 
naudojame kiniečių senolių iš
mintį, pradedant net Zaratust- 
ra. O mūsuose pilna liaudies 
išminties apie kiaules. Prade
dant “užlips ant altoriaus”, bai
giant “kiaulės kiniu” ir “bota
gu kiaulės iš dumblyno neišva
rysi.” Šioje srityje galiu būti 
“ekspertu” liudytoju: garbin
guose piemenavimo metuose 
man teko ganyti ir kiaules. Tad 
apie tai, kad jos yra “lygesnės” 
už “lygiuosius” patyriau dar 
prieš skaitydamas Orvelo “Gy
vulių ūkį” . Tad aišku, kad tų 
“iš po nakties milijonierių” , 
kurie “garbingos partijos” me
tuose neršėsi ir voliojosi api
plėštos liaudies “partijos auk
so” kiniuose, gėdos botagu ne
išvarysi iš iki dabar užsiliku
sių auksinių kinių. Kaip ga
nyklose, taip ir politikoje daž
nai reikia botkočio. Mūsų atve
ju  “botkotis”yra Seimo rinki
mai.

Tas pat galioja ir kitiems, 
“kiaulės akis”, turintiems auk
so dulkėmis kvėpuojantiems 
kriuksiams. Tarp tokių rasime 
ir užtvorėje nuo vėzdo pa
sprukusį meitelį ir su juo rie
biais kumpiais besitrinančius 
kriuksius. Jiems galioja “kiau
lės akių” teorija. Yra ir nuo sve
timo daržo kopūstų neatginamų 
kiaulyčių. Tai yra “Gyvulių 
ūkio” gyventojų klasė, kuriai 
gėdos botagas -  nė motais.

Vilius Bražėnas

kesčių mokėtojų kišenės iš
leidžiami milijonai zlotų iš
laikyti 2 tūkst. sovietinių pa
minklų", - sakoma pareiškime.

Nuošalyje nuo įvykių Taline 
neliko ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministerija, paraginusi 
Europos Sąjungą paremti Es
tiją.

Specialiame pareiškime šios 
šalies URM rašo, kad tai ne pir
mas kartas, kai komplikuota 
istorija meta šešėlį tautų ir val
stybių santykiams.

"Estija neturi likti vieniša, o 
ES šalių parama būtų geras 
pavyzdys ateičiai ir padėtų su
švelninti esamą įtampą", - sa
koma dokumente.

LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Maskvoje, prie Estijos ambasados, nesiliauja “protestai” . Reuters

ESTAI -  TEISUS!

LIETUVA REMIA ESTIJOS POZICIJĄ
V ilnius , balandžio 28 d. 

(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus balandžio 28 d. Vati
kane susitikęs su popiežiumi 
Benediktu XVI pabrėžė, kad 
mūsų šalis susirūpinusi stebi 
įvykius Taline ir Lietuva remia 
Estijos valdžios poziciją. Lietu
vos vadovas pažymėjo, kad ši 
labai jautri Antrajame Pasauli
niame kare žuvusių karių palai
kų perlaidojimo procedūra bu
vo atliekama laikantis tarptau
tinės teisės normų ir išlaikant 
atitinkamą pagarbą žuvusiems, 
pranešė Prezidento spaudos 
tarnyba.

“Su dideliu nerimu stebime 
akivaizdžiai Kremliaus ranko
mis provokuojamus neramu
mus Estijoje, kai paprasta ir su 
visa pagarba organizuota karių 
perkėlimo operacija paversta 
riaušėmis ir tariama tautine ne
santaika. Nors nesantaiką ir 
riaušes kėlė girti chuliganai, 
susidaro vaizdas, kad tokios 
įvykių eigos labiausiai ir laukė 
Maskva” , - teigia A.Kubilius 
išplatintame pareiškime.

Anot Tėvynės Sąjungos pir
m ininko, pastarų jų  dienų 
Maskvos požiūris į įvykius Es
tijoje bei sąmoningai neramu
mus kurstančios rusų politikų 
reakcijos tik dar kartą liudija, 
kad “skirtumai tarp Sovietų Są
jungos ir jos politinio paveldo 
savininkės Rusijos tolydžio

(Atkelta iš 1 psl.)
RUSIJA PRIVALO...
yra smarkiai puolama. A. An- 
sipo teigimu, psichologinis 
išpuolis prieš Estijos ambasa
dorę Maskvoje tebuvo mažas 
demonstrantų pokštas. "Tai, 
kartu su besitęsiančiais ko
mpiuteriniais išpuoliais iš Rusi
jos valdžios serverių, taip pat 
Estijos vėliavų plėšymas de
monstruoja, kad mūsų suvere
ni valstybė smarkiai puolama", 
- sakė A. Ansipas.

"Visi šie įvykiai patvirtina, 
kad tai nėra Estijos vidaus prob
lemos. Susiduriame su koordi-

mažėja”.
Rusijos pasitraukimas iš su

tarties dėl įprastinės ginkluotės, 
vis agresyvesnė pozicija Balti
jos valstybių, Gruzijos, Rusijo
je vadinamų “artimuoju užsie
niu” atžvilgiu, A.Kubiliaus įsi
tikinimu, yra akivaizdžiai susi
ję dalykai.

“Esame įsitikinę, kad šiuo 
metu, kaip ir Baltijos valstybių 
išsivadavimo iš sovietinės oku
pacijos metu, Lietuva, Latvija 
ir Estija turi itin susitelkti soli
darumui, todėl mūsų valstybė 
per savo aukščiausiuosius pa
reigūnus turėtų nelūkuriuoda
ma išreikšti solidarumą su Es
tija”, - pabrėžia konservatorių 
vadovas, čia pat reikšdamas pa
ramą “seseriškajai Estijos Tė
vynės Sąjungai, politinei parti
jai Pro Patria”.

Konservatoriai tikisi, kad 
Europos Sąjunga nepasiduos 
"didžiosios" Rusijos, turinčios 
daug dujų ir naftos, spaudimui 
ir liks solidari su "mažąja" Es
tija.

“Raginame Lietuvos atsto
vus Europos Sąjungos instituci
jose išnaudoti visas galimybes 
ir pasiekti, kad europietiškas 
solidarumas šiuo atveju būtų 
aiškus ir efektyvus”, - rašoma 
A.Kubiliaus pareiškime.

Naktį iš balandžio 26 d. į ba
landžio 27 d. vyriausybinei kri
zių komisijai rekomenduojant

nuotu ir brutaliu Rusijos kiši
musi į Estijos valstybės vidaus 
reikalus", - pažymėjo vyriau
sybės vadovas. Premjeras taip 
pat padėkojo visiems Estijos 
draugams iš užsienio, kurie iš
reiškė paramą ir suteikė Estijai 
pagalbą. A. Ansipas paragino 
žmones nepasiduoti provokaci
joms ir laikytis rimties.

Estijos užsienio reikalų mi
nistras Urmas Paetas pareiškė, 
kad koordinuota Rusijos veik
la prieš Estiją pakenks Mask
vos ir Europos Sąjungos san
tykiams. Ministras pasiūlė im
tis sankcijų prieš Rusiją. Kaip

nuspręsta Talino centre stovintį 
Bronzinį karį perkelti į Gink
luotųjų pajėgų kapines. Sis Vy
riausybės sprendimas įvykdy
tas. Tačiau ketvirtadienį Taline, 
kur šimtai žmonių buvo susirin
kę į protesto akciją prie Bronzi
nio kario paminklo, kilo riau
šės. Vandens patrankomis ir gu
minėmis kulkomis išvaikyta 
minia apie vidurnaktį pradėjo 
siaubti parduotuves. Dauguma 
riaušių dalyvių buvo girti. Liu
dininkų teigimu, policijai sun
kiai sekėsi kontroliuoti situa
ciją. Įsisiautėjusi minia laužėsi 
į parduotuves, vaistines ir kazi
no. Iš kai kurių parduotuvių iš
neštos prekės.

Vėliausiomis duomenimis, 
Estijos policija jau yra sulaikiu
si 800 asmenų, 153 yra sužeisti 
(iš jų 29 - policijos pareigūnai).

Latvija balandžio 27 d. pa
smerkė vandalizmo veiksmus, 
įvykusius naktį ir penktadienio 
rytą Estijos sostinėje Taline. 
Latvijos užsienio reikalų mi
nisterija pabrėžė, kad Bronzi
nio kario paminklo perkėlimas 
ir sovietų karių palaikų perlai
dojimas priklauso tik Estijos 
vyriausybės kompetencijai. Ry
ga įsitikinusi, kad vandališkų 
veiksmų organizatoriai turi būti 
patraukti atsakomybėn. Vanda
lizmo veiksmai, keliantys grės
mę žmonių gyvybei bei priva
čiai nuosavybei, negali būti sie
jami su demokratiniais protes
tais, pažymėjo Latvijos URM.

vieną galimų variantų U. Paetas 
įvardijo tai, jog Estija gali ES 
lygmenyje apsunkinti Rusijos 
gyvenimą sudarydama įvairias 
sutartis. “Manome, jog būtina, 
kad Europos Sąjunga kaip įma
noma griežčiau reaguotų į Rusi
jos elgesį. Tai gali reikšti įvai
rių derybų tarp Rusijos ir ES 
pristabdymą arba nutraukimą, 
-  samprotavo Estijos užsienio 
reikalų ministras. -  Reikėtų 
rimtai apsvarstyti galimybę ati
dėti ES ir Rusijos aukščiausio 
lygio susitikimą. Išpuoliai prieš 
Estiją yra virtualaus, psicholo
ginio ir realaus pobūdžio”.

Civilizuotos šalys tiek sa
vo, tiek priešo kariams staty
dina vienodus paminklus. An
tai Pirmojo pasaulinio karo 
Lietuvoje vokiečių įrengtose 
kapinėse stovi vienodi kryže
liai vokiečių ir rusų kariams su 
atitinkamais įrašais, yra bro
liškų kapų, kur, kaip byloja 
užrašai, vienoje duobėje pa
laidoti vokiečių ir rusų kariai. 
Kovose su lenkais žuvusius 
lenkų karius lietuviai laidojo 
su pagarbos ženklais, jiems 
statydino atminimo paminklus 
vienodus, kaip ir savo kariams. 
Kitų šalių karių kapinių prie
žiūrą paprastai atlieka valsty
bės, kurių teritorijoje tos ka
pinės įrengtos.

Antrajam e pasauliniam e 
kare SSRS elgėsi ne kaip civi
lizuota šalis, nes tik saviems 
kariams statydino atminimo 
paminklus. Todėl ten, kur su 
mūšiais praėjo SSRS kariuo
menė, vokiečių kapų nerasime, 
nes jie buvo laidojami su pa
nieka, užkasami į žemę nepa
liekant jokio ženklo.

Sovietiniai paminklai ka
riam s buvo statydinam i ne 
v ien  kaip  kario  atm inim o 
ženklai, bet ir paminklai, kaip 
SSRS imperijos simboliai. Štai 
čia, išsivadavusios nuo SSRS 
okupacijos šalys, tokių simbo
lių negali toleruoti, nes jie liu
dytų pritarimą okupacijai.

Lietuvos teritorijoje įreng
tose SSRS karių kapinėse, tarp 
atskirų ar broliškų grupinių 
kapų, paprastai buvo statomas 
vienas centrinis, monumenta
lus paminklas, tarkim su įrašu. 
-  "Kariui išvaduotojui -  dė
kinga lietuvių tauta". Panašūs 
paminklai okupuotuose Balti
jos kraštuose buvo pastatyti ir 
ne kapinėse, o miestų aikštėse, 
žmonių lankomose vietose. Jei 
tokius paminklus Rusijos teri
torijoje vertiname kaip norma
lų reiškinį, tai SSRS okupuo
tuose kraštuose, jie, jei palie
kami stovėti atgavus šalims 
nepriklausom ybę, laikytini 
okupanto įsitvirtinimo tąsa. Jei 
SSRS būtų Lietuvą, Latviją ir 
Estiją išvadavusi nuo vokiš
kojo okupanto ir iš šių šalių pa
sitraukusi, gal tie paminklai ir 
turėtų teisę į pagarbą. Tačiau 
karo audrai nuėjus į vakarus, 
karo audra Lietuvoje nenuri
mo, nes čia užvirė partizaninis 
karas, pasipriešinimo okupaci
jai karas. Šį karą okupantas 
vykdė ne tik prieš ginkluoto 
pasipriešinimo dalyvius, bet ir

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

prieš civilius gyventojus; juos 
žudė, kalino, trėmė į Sibirą. 
Išsivadavusios nuo SSRS oku
pacijos šalys tokių simbolių 
negali toleruoti, nes jie liudytų 
pritarimą okupacijai.

B altijos okupuotų šalių 
miestai ir miesteliai buvo sėte 
nusėti kom unistin ių  stabų 
paminklais, kurie atgavus ne
priklausomybę buvo be dide
lio Rusijos pasipriešin im o 
pašalinti. Tačiau paminklus 
bevardžiam "kariui išvaduo
tojui", kurių Baltijos šalyse 
buvo pastatydintas ne vienas, 
Rusija nori būtinai išsaugoti, 
nes tai imperijos simboliai, tar
si tebestovinti simbolinė oku
panto koja laisvoje šalyje, 
ženklas, kad okupantas nėra 
atsisakęs kėslų iš tikrųjų su
grįžti.

Kai estai Taline nusprendė 
pašalinti minimo tipo kario 
statulą, Rusija griebėsi protes
tuoti, skatino rusakalbius Tali
no gyventojus priešintis tos 
statulos nukėlimui, grasina Es
tijai sankcijomis, terorizuoja 
Estijos ambasadą Maskvoje.

Vilniuje ant Žaliojo tilto 
taip pat tebelaikomos oku
panto simbolines skulptūros, 
kurių iki šiol kažkodėl nesi
ryžtama nukeldinti. Net ir bal- 
vonais vadinamus sovietinių 
stabų paminklus, kurie suga
benti į Grūto kaimą Dzūkijoje 
neva tam, kad primintų gūdžią 
okupacijos praeitį, tačiau juos, 
patraukliai pateiktus, dar dau
gelis lanko su nostalgija, dar 
ir gvazdiką kokiam Iljičiui ar 
Visarionovičiui padeda. Taigi 
ir čia balvonų subūrimas reiš
kia ne vien nekaltą parodą, bet 
ir simbolį.

Deja, per okupacijas nuož
miai prievartautos, fiziniai ir 
moraliai gniuždytos, praradu
sios vertybinę orientaciją tau
tos, išsivadavusios iš okupaci
jos, apie simbolinę sovietinių 
paminklų reikšmę prarado ir 
nuovoką, todėl kai kas jas dar 
tebelaiko net istoriniu ar kultū
riniu paveldu.

Gerbtini ir svečios, net ir 
okupacinės šalies karių kapai, 
tačiau okupanto simboliniai 
paminklai bei simbolinę reikš
mę turintys užrašai ant jų  yra 
šalintini. Išsivadavus nuo oku
pacijos, būtina vaduotis ir nuo 
okupanto simbolių.

Estai teisūs, estus priva
lome palaikyti, sekti jų  pa
vyzdžiu!

Algimantas Zolubas
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VAKARAI NENORĖJO ŽINOTI VISOS TIESOS 
APIE ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ

Antrasis pasaulinis karas, 
pasibaigęs daugiau kaip prieš 
60 metų, tebekelia diskusijas 
tarp istorikų ir susilaukia pla
taus visuomenės susidomėji
mo. Gal todėl, kad dar ne visa 
tiesa apie šį karą pasakyta, o 
gal ir dėl to, kad auga trecioji 
karta po karo, neturinti senti
mentų nei nugalėtojams, nei 
pralaimėtojams, bet norinti ži
noti tiesą.

Nemažai Vakarų istorikų 
(išimtis -  Vokietijos istorikai, 
išsamiai tyrinėjantys tiek ma
lonius, tiek nemalonius savo 
praeities faktus) apsiriboja tais 
įvykiais, kurie vyko Vakarų 
fronte, o tai, kas vyko Rytų 
fronte buvo pa lik ta  SSRS 
(Rusijos) istorikų interpretaci
jai ir jos pakartojimui Vakarų 
šalyse.

Į tai atkreipė dėmesį garsus 
britų istorikas Norman Da
vies, neblogai žinomas ir Lie
tuvoje dėl jo  knygų "Dievo 
žaislas" (God‘s Playground) ir 
"Europos istorija"( "Europe: A 
History"), išverstų į lietuvių 
kalbą. N.Davies, Britų karališ
kosios draugijos narys, yra ve
dęs lenkę ir galbūt tai jį paska
tino daugiau domėtis Lenkijos, 
Rusijos ir Vidurio Rytų Euro
pos istorija.

Savo naujausioje knygoje 
"Europe at War 1939-1945. No 
simple Victory" (išleista Lon
done 2006, 544 p.) jis daug 
dėmesio skiria būtent tiems 
faktus, kurie Vakaruose dažnai 
užmirštami arba apie juos vi
sai nežinota.

Britai nesidomėjo SSRS 
nusikaltimais

Vakarų visuomenės, pir
miausia oficialių instancijų 
abejingumo pavyzdys, apie tai 
kas vyko rytinėje Europos da
lyje prieš pat Antrajį pasaulinį 
karą, jo  metu ir jam  pasibai
gus, galėtų būti britų požiūris 
į Katynėje NKVD įvykdytus 
nusikaltimus.

Britų ir kitų Vakarų šalių is
torikai matė ir akcentavo tik 
nacių padarytus nusikaltimus, 
tačiau sovietų režimo nusikal
timų jie  ilgą laiką nenorėjo 
pastebėti.

1943 m. vokiečiai Katynės 
miškuose netoli Smolensko 
rado masinę lenkų kariškių ir 
civilių kapavietę (Lenkija bu
vo didžiosios B ritanijos ir 
Prancūzijos sąjungininkė Ant
rajame pasauliniam e kare). 
Vokietija apkaltino SSRS mas
inėmis belaisvių žudynėmis. 
Vokiečiai atkasė 4 500 kūnų, 
bet manoma, kad ten jų galėjo 
būti daugiau kaip 20 tūks
tančių.

Tačiau Vakarų sąjunginin
kai tik kartojo sovietų versiją, 
jog tai - nacių propaganda, o 
iš tikrųjų tėra pačių nacių įvyk

dyti nusikaltimai. Net po de
šimtmečių oficialus Londonas 
atsisakė komentuoti ir prisi
pažinti klydęs dėl šio nu
sikaltimo. Britų kariškiai buvo 
pamiršti paminėti ir Katynės 
m em orialo cerem onijoje, o 
planas pastatyti paminklą Lon
done Katynės aukoms buvo 
numarintas.

Sis melas buvo pakartotas 
ir Niurnbergo tribunole teisiant 
nacių vadus ir buvo priskirtas 
nacių įvykdytiems nusikalti
mams. Tačiau vėliau, vykstant 
šaltajam karui, JAV Senatas 
sudarė specialią komisiją, kuri 
patvirtino sovietų įvykdytus 
nusikaltimus Katynėje.

Net po to, kai Rusijos prezi
dentas B.Jelcin pripažino, kad 
šis kraupus nusikaltimas -  ne 
vokiečių, o sovietinės NKVD 
darbas, kurį nurodė atlikti Vi
sasąjunginės komunistų parti
jos politinis biuras, pasmerkęs 
mirčiai daugiau kaip 25 tūkst. 
lenkų karininkų bei kareivių 
1940 m kovo 5-ąją, Britų Karo 
nusikaltimų registre (British 
War Crimes Act), išleistame 
1991 metais, tik labai aptakiai 
ir atsargiai buvo paminėta Ka- 
tynė.

Iš tokios reakcijos galima 
susidaryti įspūdį, kad tai, kas 
vyko Rytų fronte, britams bu
vo nesvarbu. Tiksliau kalbant, 
britai savo priekaištais nenorė
jo erzinti Rusijos, nepaisant to, 
kad kaip rašo N.Davies, 1940 
m. SSRSs platybėse dingo be 
žinios apie 25 tūkst. sąjungi
ninkų kariškių.

Kuo skyrėsi nacių ir sovietų 
konclageriai

N.Davies Vakarų visuome
nei atskleidė ir kitą mažai ži
nomą faktą - sovietų koncent
racijos stovyklose įvykdytus 
nusikaltimus karo metais.

Vokiečių koncentracijos 
stovyklose užregistruota apie 
450 tūkst. mirties atvejų. Ta
čiau manoma, kad šis skaičius 
galėjo siekti 600 tūkstančių, 
neskaičiuojant masinių žudy
nių vietose.

Plačiai aprašęs nacių kon
centracijos stovyklų žiauru
mus, britų istorikas konstata
vo, kad sovietų koncentracijos 
stovyklos buvo kitokios (pvz., 
nebuvo dujų kam erų, kaip 
Aušvice) nei nacių, bet įvyk
dytų nusikaltimų mastais ir 
žiauriomis laikymo sąlygo
mis gerokai pralenkė nacių la
gerius.

Pavyzdžiui, Vorkutoje tem
peratūra nukrisdavo iki -40 
Celsijaus, o Kolymoje net iki 
-60 laipsnių. O čia buvo įkur
dintas ne vienas sovietinis la
geris.

Apskaičiuota, kad sovietų 
stovyklose kasmet dėl nežmo
niškų sąlygų vidutiniškai mir

davo po milijoną žmonių, tai
gi vien Antrojo pasaulinio karo 
metais (1939-1945) - šeši mili
jonai mirčių. Bet buvęs Gula
go kalinys, rusų rašytojas A. 
Solženycin, kuris yra matema
tikas pagal išsilavinimą, šis 
skaičius yra gerokai didesnis.

Be žydų nacių koncentraci
jos stovyklose daugiausia bu
vo kalinami lenkai, rusai ir uk
rainiečiai. Sovietinėse stovyk
lose taip pat daugiausia kalėjo 
rusų, ukrainiečių ir lenkų (p. 
333). Pvz., Ukrainos preziden
to Viktor Juščenko tėvas buvo 
Aušvico lagerio kalinys.

Sovietiniuose Gulago lage
riuose rado mirtį ne vienas 
anglas bei amerikietis, Skan
dinavijos šalių piliečiai, tūks
tančiai lietuvių, latvių, estų bei 
kitų tautybių žmonių. Dėl to 
autorius priekaištauja dabarti
nei Vokietijos valdžiai, kuri pa
statė grandiozinį pam inklą 
Berlyne tik Holokausto au
koms, bet ne visoms karo au
koms.

Kitas baisus faktas, ilgą lai
ką ignoruotas Vakaruose -
Vokietijos koncentracijų sto
vyklų panaudojimas po Ant
rojo pasaulinio karo sovietų 
režimo priešininkams kan
kinti.

N epam iršdam i pam inėti 
nacių nusikaltimų , įvykdytų 
koncentracijos stovyklose, 
Vakarų istorikai ilgai ignora
vo faktą, kad daugelyje buvu
siose nacių koncentracijos 
stovyklų po 1945 m. buvo kali
nami ir kankinami ne tik vo
kiečių karo belaisviai, bet ir 
taikūs gyventojai, neįtikę nau
jam  sovietų ir jų  satelitų reži
mui.

Sąlygos jose buvo dar žiau
resnės nei nacių laikais. Apie 
tai nem ažai dokum entinės

Lietuvos genocido parodai rengti 1969 metais buvo sudarytas komitetas, tačiau visus darbus atliko 
inž. Domas Adomaitis ir dail. Zenonas Kolba. Istorinėje nuotraukoje Lietuvos Genocido parodos 
rengimo komiteto nariai dr. Kazys Šidlauskas, prof. Adomas Varnas, dail. Zenonas Kolba. Stovi: 
Jonas Jasaitis, Domas Adomaitis, Jonas Bertašius, Levas Prapuolenis ir Juozas Skorubskas. Genoci
do parodos atidarymas įvyko 1970 m. birželio 13 d. Čikagoje. Parodos eksponatai buvo padovanoti 
Amerikos Lietuvių Tarybai, o vėliau išvežti į Lietuvą. Neturima žinių, kad neįkainuojamos vertės 
mūsų tautos istorijai Genocido paroda būtų rodoma Lietuvoje. V Noreikos nuotr.

medžiagos paskelbta Vokieti
joje. Pavyzdžiui, paskelbti Su
detų vokiečių, kalintų Ceko- 
slovakijoje buvusioje koncent
racijos stovykloje, prisimini
mai ir fotografijos.

Pabėgėliai -  baltoji istorijos 
dėmė

Mažai žinomi Vakarų skai
tytojui, o iš dalies ir mums, 
karo pabėgėlių likim ai. Po 
karo nugalėtojų valia daugiau 
kaip 10 mln. vokiečių, keli 
milijonai lenkų turėjo palikti 
savo namus, žemes, nekilno
jamąjį ir didelę dalį kilnojamo
jo turto ir likusį gyvenimą pra
leisti toli nuo savo tėvynės. Tik 
griūvant sovietų imperijai, jie 
gavo progą bent pažiūrėti į 
savo kraštą.

Pernai vokiečių TV kanalai 
daug dėmesio skyrė karo pabė
gėliams iš Rytprūsių ir Klaipė
dos krašto. Nemažai rodyta ir 
Lietuvos vaizdų, pasakota apie 
Lietuvoje prieglobstį radusius 
ir išgelbėtus vokiečių vaikus, 
pabėgusius iš Karaliaučiaus 
srities, sovietams ją okupavus 
1945 m.

Šiemet Vokietijos ARD te
levizija parodė dviejų dalių 
filmą, pastatytą pagal romaną 
"Die Flucht" (liet. Bėgimas). 
Jame pavaizduotas vokiečių ir 
kitų tautybių žmonių, gyvenu
sių R ytprūsiuose, bėgim as 
nuo sovietų kariuomenės į va
karus, jų  tragiški likimai, so
vietų kariuomenės žiaurumai, 
masiniai moterų prievartavi
m ai. Beje, jie  buvo sank
cionuoti aukščiausios sovietų 
vadovybės ir viešai propaguo
ti žinomo rašytojo Iljos Eren- 
burgo.

Daug šio filmo scenų buvo 
kuriama Lietuvoje, Kuršių Ne
rijoje. Tai -  ir Lietuvos netek
tis. Su Klaipėdos krašto gyven
tojais Lietuva prarado vakarie- 
tiškiausios savo visuomenės 
dalies.

Daugiau informacijos apie 
Baltijos šalis

N.Davies tvirtina, jog tik 
nedaugelis Vakarų istorikų ob
jektyviai vertino 1939-1940 
metų įvykius Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Vakariečiai la
biau tikėjo tuo, ką skelbė so
vietų istorikai bei propagandis
tai apie 1939-1940 metų įvy
kius Baltijos šalyse. Antai so
vietų diktatorius J. Stalinas ne 
vieno Vakarų istoriko buvo va
dintas maloniniu žodeliu "dė
dule Džo".

N .D avies savo knygoje 
skyrė Baltijos valstybėms at
skirą skyrių, supažindindamas 
skaitytoją su jų  istorija prieš 
1939 metus, aiškiai įvardija 
agresorių ir jo  aukas, parodo 
sovietų slaptųjų tarnybų vaid
menį form uojant satelitines 
prosovietines Baltijos šalių vy
riausybes.

Britų istorikas pabrėžė tai, 
jog  vokiečiai neišnaudojo  
anksčiau sovietų užimtų Vakarų 
Ukrainos, Baltijos šalių gyven
tojų noro atkurti savo valstybin
gumą ir tuo juos patraukti į savo 
pusę. N.Davies knyga išsiskiria 
neakademišku ir nenuobodžiu 
Antrojo pasaulinio karo įvykių 
aprašymu. Autorius dažnai sieja 
karo įvykius su šia diena, su da
bar gyvenančių žmonių požiū
riu į nevienareikšmes istorijos 
interpretacijas.

Knygoje įdomiai pateiktos 
žinios apie įvairias visuomenės 
grupės Antrojo pasaulinio karo 
metais -  iš jos galime semtis ži
nių apie aristokratų, bankinin
kų, klerikalų, kolaborantų, dip
lomatų, nusikaltėlių, vaikų, mo
terų, istorikų ir žurnalistų bei 
kultūros veikėjų laikyseną, pa
žiūras. Taip pat pateikta daug 
iliustracijų, beje, ir apie Balti
jos valstybių priverstinę inkor
poraciją į SSSR, rašo Vytautas 
Plečkaitis Lietuvos ryto dien
raštyje balandžio 24 d.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

N E W  Y O R K , NY

NIUJORKO LIETUVIU DŽIAUGSMAS 
VIRTO AŠAROMIS

Niujorko lietuvių bendruo
menė jau trejus metus kovoja 
dėl Aušros Vartų bažnyčios, į 
kurią spręsdamas finansines 
problemas kėsinasi Niujorko 
arkivyskupas kard. Edward 
Egan. Praėjusį šeštadienį po
piežiaus Benedikto XVI duotas 
pažadas prezidentui Valdui 
Adamkui pažadino parapijiečių 
ir visų neabejingųjų bažnyčios 
likimui viltis, kad ją  pavyks 
išsaugoti. Tačiau jau kitą rytą 
pergalės nuotaikas aptemdė 
begalinis nusivylimas ir ašaros.

Vaizdas sukrėtė
Dar šeštadienį per privačią 

audienciją Vatikane popiežius 
Benediktas XVI pažadėjo Lie
tuvos vadovui V.Adamkui ap
tarti Aušros Vartų bažnyčios 
Niujorke uždarymo klausimą 
su N iujorko arkivyskupija. 
Tikinčiuosius ir visą JAV lietu
vių bendruomenę ši žinia pasie
kė sekmadienį.

Tą pačią dieną jiems buvo 
leista įžengti į bažnyčią - pirmą 
kartą po vasario 26-osios, kai 
šventovė buvo užrakinta pakei
tus spynas. Tačiau po ilgo lai
ko bažnyčioje apsilankę para
pijiečiai buvo sukrėsti pamaty
to vaizdo.

Neįkainojami puošybos ele
mentai buvo supakuoti tarsi 
rengiantis juos sandėliuoti, 
suolai išnešti, meno kūriniai nu
p lėšti nuo sienų. "Mūsų 
džiaugsmas netruko virsti aša
romis, kai radome bažnyčią tuš
čią ir perdažytą", - sakė Niujor
ko lietuvių bendruomenės pre
zidentė ir Aušros Vartų bažny
čios gelbėjimo komiteto pirmi
ninkė Ramutė Žukaitė.

Priminė sovietų veiksmus
"Bažnyčios vidus priminė 

kraterį. Nuo sienų buvo nuplėšti 
visi šventųjų paveikslai, o vie
toj dailininko Vytauto Kazi
miero Jonyno unikalių vitražų 
bolavo didžiuliai tušti rėmai. 
Viršutinėje altoriaus kupolo 
dalyje akis rėžė ką tik išdažytas 
mėlynas plotas, pro kurį buvo 
galima įžiūrėti Kristaus žengi
mo į dangų sceną. Visi baldai 
ir suolai buvo išvežti.

Vestibiulio pasieniuose sto
vėjo polietileno plėvele apvy
niotos šventųjų statulos, Sv. 
Marijai inventorizacijos nume
ris buvo užklijuotas tiesiai ant 
burnos", - pasibaisėjimo neslė
pė sekmadienio rytą šventovėje 
apsilankęs parapijietis Mindau
gas Blaudžiūnas.

R.Žukaitė pabrėžė, kad tai, 
kas įvyko, labai primena baž
nyčių naikinimą sovietų oku
pacijos laikais. "Bažnyčiai at
naujinti būtų pakakę mažiau nei 
100 tūkst. JAV dolerių, ku
riuos būtume gavę iš draudimo 
bendrovės. Žinoma, tikime, kad 
popiežius Benediktas XVI

padės. Tačiau nuo ko pradėti 
darbus, kai bažnyčia šitaip iš
niekinta?" - retoriškai klausė ji.

Kai parapijiečiai sukrėsti 
vaikščiojo po suniokotą baž
nyčią, oficialus prezidento tin- 
klalapis skelbė tokias žinias 
apie Vatikane įvykusią audien
ciją: prezidentas Valdas Adam
kus taip pat kalbėjosi apie 
sprendimą uždaryti Romos ka
talikų Aušros Vartų bažnyčią 
Niujorke. Sprendimas, kuris la
bai nuliūdino Lietuvą, sukėlė 
didžiulę tikinčiųjų pasipiktini
mo bangą.

V.Adamkus per audienciją 
pabrėžė, kad beveik prieš šimt
metį iš privačių lietuvių lėšų ir 
fondų statyta Aušros Vartų baž
nyčia buvo ne vien pamaldų, 
apeigų, meilės ir tikėjimo Die
vą išraiškos vieta. Per tuos me
tus ši šventovė tapo lietuvių 
kultūros ir tautinės tapatybės 
puoselėjimo centru.

Tačiau dabar akivaizdu, kad 
galimam vizitui į JAV besiruo
šiančio popiežiaus asmeninė 
iniciatyva gali žlugti tik dėl sku
botų Niujorko arkivyskupo E. 
Egan veiksmų.

Kanonų teisė leidžia ginčy
ti arkivyskupo sprendimus, šia 
galimybe suskubo pasinaudoti 
Aušros Vartų bažnyčios ben
druomenės nariai. Tačiau šis 
procesas gali peraugti į ilgametį 
santykių aiškinimąsi. Parapi
jiečius ypač sukrėtė tai, kad 
grauti bažnyčią arkivyskupas 
pradėjo net nesulaukęs Vati
kano reakcijos.

Vyskupas melavo
E.Egan skuba labai įskaudi

no parapijiečius. Kovo 6-ąją 
bažnyčia oficialiai nustojo vei
kusi. Bendruomenės nariai per 
10 dienų pateikė apeliaciją Niu
jorko arkivyskupijai. Po Vati
kano II susirinkimo arkivysku
pijos savo nuožiūra tvarko joms 
priklausančių bažnyčių reika
lus. Jis neatsakė į parapijiečių 
pateiktą prašymą, teigė, kad jo 
tiesiog negavo. "Tai netiesa, nes 
mūsų apeliacija buvo išspaus
dinta laikraštyje New York Post, 
- sakė R.Žukaitė. - Tada Aušros 
Vartų bažnyčios gelbėjimo ko
mitetas balandžio 4 dieną krei
pėsi į Vyskupų kongregaciją 
Vatikane. Greito atsakymo ne
sitikėjome, nes Vatikane savo 
eilės laukia šimtai tokių skun
dų, bylų, apeliacijų iš viso pa
saulio."

Sužinoję, jog pas popiežių 
vyksta Lietuvos prezidentas, 
bendruomenės nariai laišku 
kreipėsi į V.Adamkų, kad Bene
diktas XVI užtartų lietuvius dėl 
bažnyčios Niujorke.

Beveik prieš 20 metų Auš
ros Vartų bažnyčios klebonu 
paskirtas lietuviškai prastai kal
bantį Eugene Sawicki, kuris per

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje.

PERMAINOS VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOJE

Huettenfeldas, Vokietija, 
balandžio 27 d. Pasikeitus 
Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos sudėčiai, balandžio 
14 d. vykusiame metiniame 
posėdyje kuratorija išsirinko 
naują valdybą. Kuratorija yra 
šios nuo pokario metų Vokieti
joje veikiančios lietuvių gim
nazijos aukščiausioji valdan
čioji institucija.

ilgus tarnystės metus taip ir ne
išmoko kalbos.

Vis mažiau lietuvių ėmė 
lankytis šventovėje, užtat ang
liškai mišias laikančio kunigo 
ateidavo pasiklausyti anglakal- 
biai niujorkiečiai. "Tai dar ne
buvo blogiausias dalykas. Baž
nyčia gyvavo, - pasakojo R.Žu- 
kaitė. - Bažnyčios reikalai pa
šlijo, kai naujuoju Niujorko ar
kivyskupu buvo paskirtas kar
dinolas E.Eganas. Lietuvių 
bendruomenės nariai įtaria, kad 
naujam vadovui teko imtis arki
vyskupijos finansinių reikalų."

Per tą laiką įlinko neprižiū
rimų ir specialiai be šeiminin
ko paliktų maldos namų stogas, 
pradėjo trupėti lubų tinkas. Esą 
sąmoningai siekiant, kad para
pijiečiams rastųsi kliūčių atlik
ti apeigas, visas bažnyčios vi
dus buvo paremtas pastoliais.

Vėliau motyvuodami tuo, 
kad tokiomis sąlygomis priim
ti lankytojus pavojinga, bažny
čios vadovai nusprendė pamal
das perkelti į bažnyčios rūsį. 
Dėl to taip pat sumažėjo lanky
tojų. Niekas bažnyčioje neren
gė tuoktuvių, šermenų, laido
tuvių ceremonijų.

Pernai vasarą buvo nuspręs
ta bažnyčią uždaryti. Kard. 
E.Egan ėmė teisintis, kad tai 
lėmė susiklosčiusi situacija, kai 
pamaldos lietuvių kalba jau se
niai čia nevyko. Be to, lietuviai 
esą surinkdavo mažai aukų, 
rašo Mindaugas Klusas, Lietu
vos žiniose.

Kuratorijos valdybai nuo 
šiol pirm ininkaus B onn‘os 
universiteto filosofijos dok
torantas Rimas Cuplinskas. 
Iždininko pareigas perim a 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės prezidiumo pirminin
kas, ekonomistas Tomas Bar
tusevičius. Pagal kuratorijos 
statutą, jos valdybai taip pat 
priklauso gimnazijos direkto
rius Andrius Smitas.

Dvidešimt penkerius metus 
gimnazijai vadovaujantis di
rektorius A.Smitas neseniai 
pareiškė norintis dviejų metų 
bėgyje išeiti į pensiją.

"Visi žinome, kad Andriaus 
Smito vadovavimas ne vieną 
sykį išgelbėjo mūsų gimnaziją 
nuo uždarymo. Bus nelengva 
rasti tokį pasišventusį ir išra
dingą direktorių. Naujo direk
toriaus paieška bus svarbiau
sia mūsų užduotis," -  kalbėjo 
naujasis kuratorijos valdybos 
pirm ininkas R .C uplinskas. 
Anot jo, naujo direktoriaus 
paieškai dar šiais metais bus 
skelbiamas konkursas.

R.Cuplinskas išrinktas pir
mininku vietoje ilgus metus 
kuratorijai pirm ininkavusio 
dr.Viliaus Lėnerto. Dr. Lėner- 
tas kuratorijoje atstovavo Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės (VLB) Tarybai. Pagal 
kuratorijos statutą, Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorijos 
narius skiria organizacijos, re
m iančios arba parėm usios 
gimnaziją, kaip antai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, Ben

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

dras Amerikos Lietuvių fondas 
(BALF), VLB, ir kt. Daugiau
siai narių (penkis) skiria VLB 
-  keturis skiria jos Taryba ir 
vieną jos Valdyba. Paskuti
niame VLB Tarybos posėdyje 
vietoje dr. Lėnerto į kuratoriją 
buvo išrinkta pedagogė Aušra 
Malinauskaitė.

Kuratorijos posėdžio metu 
į kuratoriją buvo nutarta priim
ti Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės at
stovę, Generalinio direktoriaus 
pavaduotoją Vidą Bagdona
vičienę. Taip pat nutarta sukur
ti pedagoginę komisiją, kuri 
bus atsakinga už tiesioginį ku- 
ratorijos ir gimnazijos moky
tojų, darbuotojų bei mokinių 
ryšį. Naujai komisijai priklau
sys A.Malinauskaitė, R.Cup- 
linskas ir Vokietijos lietuvių 
katalikų sielovados vadovas 
kun.Vidas Vaitiekūnas.

"Žvelgiu į ateitį labai opti
mistiškai. Esame pasiryžę dėti 
dideles pastangas, kad nuolatos 
būtų gerinamos darbo sąlygos 
mokytojams bei mokymosi są
lygos mūsų moksleiviams," -  
teigia R.Cuplinskas, kuris pats 
yra šios gimnazijos absolventas. 
"Didžiausias ateities projektas -  
naujo mokyklos pastato bei 
sporto salės statybos, kurios šiuo 
metu -  dar koncepcinėje fazėje. 
Netrukus pradėsime derybas su 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
mene bei tokio mąsto projektą 
galinčiomis finansuoti įstaigo
mis, kad statybos galėtų prasidė
ti 2009 metais."

Rimas Cuplinskas, Kura
torijos valdybos pirmininkas
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LIETUVIŲ RADIJAS LOS ANGELES RAMIOJO 
VANDENYNO PAKRANTĖJE SKLEIDŽIA 

LIETUVIŠKAS BANGAS

Kiekvieno šeštadienio vi
durdienį, 12:30 val. Los Ange
les laiku, per amerikiečių radi
jo  stotį skamba lietuviška kal
ba, muzika ir dainos.

Tai yra lietuvių radijo pus
valandis, kuris pradedamas 
daina: “Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę ir jai 
neturim leist pražūt...”

Tai yra Saverweino sukur
tas Mažosios Lietuvos Him
nas, kurį į šį radiją įvedė šio 
straipsnio autorius.

Šioje vakarinio Pacifico pa
krantėje, Los Angeles mieste, 
kultūrinė lietuvių veikla pagy
vėjo, čia atvykstant įsikurti iš 
kitų Amerikos valstijų dauge
liui tautiečių.

1952 metų laikotarpyje čia 
įsikūrė lietuvių radijas, kuris 
aptarnavo Los Angeles ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius. 
Šį lietuvių radiją įkūrė Ameri
kos lietuvis Bruno Gediminas, 
persikėlęs iš Čikagos, kuris bu
vo Antano Vanagaičio -  “Mar
gučio” dešinioji ranka. Jis ke
letą metų buvo “M argučio” 
radijo pranešėjas ir žurnalo re
daktorius.

Atvažiavęs į Los Angeles, 
čia įsteigė Los Angeles lietu
vių radiją ir jam  vadovavo. 
Buvo jo  pranešėjas ir savo as
meniškomis lėšomis jį išlaikė 
keletą metų. Vėliau Los Ange
les įsisteigė Radijo klubo val
dybą, kuri perėmė šį darbą. 
Pirmoji pirmininkė buvo Stasė 
Pautienienė, kuri buvo ir pir
moji pranešėja.

Daugelio metų eigoje šios 
programos lietuvių radijo tech
nikų buvo įrašomos į juostas 
ir nuvežam os į radijo stotį 
transliuoti. Šį darbą iš pasiau
kojimo dirbo visi radijo tech
nikai ir pranešėjai. Vėlesniais 
metais šiame Radijo klube dir
bo ir daugiau vietos kultūri
ninkų. Ypatingai radijo prane
šėjų tarpe aktyvus buvo Anta
nas Audronis.

Dar B. Gedimino radijo lai
kais, jis pasikvietė losange- 
lietį Bronių Dūdą, kuris padė
davo darbe kiekvieną šešta
dienį vesti pusvalandžio va
landėlę.

Maždaug 1980 metais šio 
straipsnio autorius buvo pa
kviestas pirmininkės ir prane
šėjos Stasės Pautienienės įsto
ti į Radijo klubą ir būti radijo 
pranešėju. Vėliau esamos val
dybos buvau išrinktas Los An
geles lietuvių Radijo klubo 
pirm ininku ir pranešėju. Šį 
darbą dirbau be pertraukos 15 
metų. Visas mano vedamas 
radijo programas įrašė šiam 
darbui pasišventęs radijo gar
so technikas Vladas Gilys. Jam 
kartais padėdavo ir Romas Ja-

siukonis.
Los Angeles lietuvių Radi

jo klubas išsilaiko iš klausytojų 
reklamų ir aukų.

M aždaug prieš 10 metų, 
mano ir visuomeninko Albino 
Markevičiaus pagalba, išsirū
pinome Radijo stotyje dar vie
ną pusvalandį lietuviškoms 
laidoms vesti anglų kalba. Šis 
anglų kalba pusvalandis buvo 
pavadintas: “Independant Li
thuanian Radio”. Jo vadovas ir 
pranešėjas kiekvieną šešta
dienį 12 val. dienos yra Kęs
tutis Reivydas. Jis ir dabar dir
ba šį darbą. Anglų kalba ve
damas lietuvių radijo pusva
landis yra įvairaus turinio ir 
išsilaiko iš klausytojų aukų. 
Čia verta pažym ėti, kad ir 
Kęstutis Reivydas aukoja savo 
laiką nemokamai ir, žinoma 
dalį išlaidų padengia iš savo 
kišenės. Jam irgi didelė padė
ka.

Šiuo metu Los Angeles lie
tuvių radijo klubui vadovauja 
Genovaitė Plukienė, kartu at
likdama ir panešėjos darbą. Jai 
talkininkauja Regina Gaspa- 
ronienė ir Dovydas Strolia.

Džiugu, kad paskutiniu me
tu įsijungė nauja pranešėja 
Gražina Grinkevičienė. Ji pui
kiai pravedė pirmą savo laidą 
balandžio 21 dieną.

Sveikiname Radijo laidų 
vadovus ir jų pranešėjus, linkė
dami, kad šios Radijo laidos 
skambėtų dar ilgus metus Ra
miojo vandenyno pakrantėje.

Vytautas Šeštokas

D E T R O IT ,  M I

Eidamas 72-uosius metus, 
balandžio 30 dieną mirė Lietu
vos garbės konsulas JAV, Mi
chigan valstijoje Jurgis Jurgu
tis. "Lietuva ir JAV lietuvių 
bendruomenė neteko šviesaus 
žmogaus, patrioto, dirbusio 
mūsų tautiečių labui, nuo 2001 
metų atstovavusio Lietuvos 
Respublikos interesams Michi
gan valstijoje", - rašoma Lietu
vos užsienio reikalų ministro 
Petro Vaitiekūno užuojautos 
laiške garbės konsulo artimie
siems. LR garbės konsului Det
roite Jurgiui Jurguciui mirus, 
nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai, giminėms bei artimie
siems pareiškė ir Arvydas Dau- 
noravicius, Lietuvos Respub
likos generalinis konsulas Či
kagoje. J.Jurgutis - aktyvus 
Detroito lietuvių bendruome
nės narys, Dievo Apvaizdos 
parapijos komiteto narys ir pir
mininkas. Garbės konsulas daž
nai lankėsi Lietuvoje ir domė
josi galimybėmis investuoti į 
šalies ūkį. Lietuvos garbės kon
sulo pareigas Jurgis Jurgutis ėjo 
nuo 2001 metų.

M usų ta u ta , m usų a te it is !
Mūsų tėvai ir seneliai mums įskiepijo ypatingą jausmą - meilę Lietuvai, pagarbą 

viskam kas yra lietuviška ir tautiška. Šias vertybes mes perduodame iš kartos į kartą, 
tuo užtikrindami mūsų mažos tautos tęstinumą ir savitumą.

Donatas ir Indrė Tijūnėliai su vaikaičiais

Švęsdami šeimos šventes, pagerbkime įnašais j Lietuvių Fondą 
savo artimuosius, visus tuos, kurie mums įskiepijo šiuos taurius jausmus.
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CHORO KONCERTAS
Balandžio 20 d. Lietuvių 

klubo choras surengė savo kon
certą su vakariene, loterija ir 
šokiais, sutraukusį virš 160 sve
čių. Šiam koncertui choras ruo
šėsi jau keletą mėnesių, ir tik
rai gaila, kad choro vadovas, 
muzikas Aloyzas Jurgutis, tele
fonu pranešė, kad jis koncerte 
nedalyvaus. Padėtį išgelbėjo 
dainos “Miškų gėlė” solistas 
Rimas Karnavičius, pianinu pa
skambindamas dainų pradžią ir 
jas diriguodamas. Buvo praleis
tos programoje sužymėtos kele
tas dainų, kurioms reikėjo pia
nino palydos. Ona Armonienė 
atliko solo partiją dainuojant 
“Karvelėli mėlynasis”. Nuosta
bu, kad choras, nežiūrint kad 
nedalyvavo jo mokytojas ir di
rigentas, nepasimetė ir neap
vylė publikos, o sulaukė daug 
aplodismentų. Solistai ir cho
ristai buvo apdovanoti gėlėmis. 
Taip pat plojimų susilaukė ir 
poezijos skaitovė Alvita Kerbe- 
lienė.

Klubo chorui pirmininkau
ja  ilgametė choro narė Aurelija 
Robertson.

Pasibaigus koncertui buvo 
patiekta skani vakarienė, kurią 
irgi gamino choristės, padeda
mos vyrų. Maisto gamybai va
dovavo klubo pirmininkė Lore
ta Kynienė. Prie vakarienės 
kiekvienas stalas gavo po bu
telį vyno.

Besiruošiant scenoje “Ka
thy” orkestrui, Alvita Kerbe- 
lienė vadovavo gausiai loteri
jai, padariusiai laimingais ne
mažai vakaro dalyvių.

LDD D-JOS VEIKLA

Lietuvos Dukterų draugijos 
pirmininkė Gražina Viktorienė, 
nors šiuo metu vieši Lietuvoje, 
bet palaiko ryšį su valdybos 
narėmis ir rūpinasi draugijos 
reikalais. Ji pranešė kada grįžta 
ir prašė sukviesti metinį visuo
tinį narių susirinkimą.

Visuotinis narių susirin
kimas bus gegužės mėn. 30 d., 
trečiadienį, 2 val. p.p. Lietuvių

klube. Narės ir viešnios kvie
čiamos gausiai dalyvauti. Pir
mininkė papasakos savo ke
lionės įspūdžius -  ką aplankė, 
ką sušelpė, ką rado daugiau 
šelptinų. Bus valdybos narių 
pranešimai, o vėliau paben
drausime prie kavutės ir py
ragėlių.

MAINSAIL MENO 
PARODA

Kiekvieną pavasarį St. Pe- 
tersburgo miestas surengia dai
lininkų parodą vadinamą Main
sail, sutraukiančią tūkstančius 
žiūrovų ir daug menininkų. 
Šiais metais paroda buvo su
rengta balandžio 21 ir 22 die
nomis Vinoy parke, ant Tampos 
įlankos kranto, ir joje dalyva
vo per 250 dailininkų: tapytojų, 
keramikų, medžio drožėjų ir 
kitų rūšių menininkų. Parodoje 
dalyvavo ir trys St. Petersburge 
gyvenantys lietuviai meninin
kai: keramikai Kostas ir Anta
nas Ulevičiai ir dailininkė Rasa 
Saldaitienė. Abidvi parodos 
dienos pasitaikė saulėtos ir ne- 
perkarštos, todėl sutraukė didelį 
skaičių žiūrovų ir pirkėjų.

BALF'as DAR GYVUOJA
2007 m. balandžio 14 d. Či

kagoje įvyko metinis BALF’o 
direktorių suvažiavimas. Ap
svarstyta dabartinė BALF’o 
padėtis ir nustatytos ateities vei
kimo gairės. Pagrindinius pra
nešimus padarė direktorių tary
bos pirmininkas dr. Pranas Bu- 
dininkas ir centro valdybos vi
cepirmininkas kun. Jonas Ku- 
zinskas, kuris atstovavo negalė
jusią atvykti centro valdybos 
pirmininkę M ariją Rudienę. 
Taip pat buvo pateikta CPA, 
pagal IRS reikalavimus, pa
ruošta 2006 metų finansinė 
ataskaita. Po pranešimų, vyko 
gana gyvos ir ilgokai užtruku
sios diskusijos ir pasisakymai.

Turbūt pagrindinė BALF’o 
veiklos sumažėjimo priežastis 
yra balfininkų amžius. Dėl am
žiaus balfininkų gretos vis retė
ja, o jaunesnioji karta ir naujai 
atvykusieji iš Lietuvos mažai 
jungiasi prie labdaros darbo.

P A L M  B E A C H , FL

Per atvelykį, balandžio 15 
d., BALFo Palm Beach sky
rius, šį pavasarį surengė pasku
tinę lietuvių gegužinę. Nepai
sant tą dieną lietingo ir gan 
stipraus vėjuoto oro, gegu- 
žinėn sugužėjo 70 tautiečių. 
Apie 1 val., skyriaus pirm i
ninkei Reginai Lagūnienei ofi
cialiai pradėjus gegužinę, visi 
susėdo pietų. Tautiečiai vaiši
nosi skaniu kugeliu, karštom 
rūkytom dešrelėm su kopūstais 
ir ypatingai įvairiais saldžiais 
pyragais -  ne komerciniais, bet 
pačių BALFo ponių paga
mintais. Veikė ir baras. Pietų 
metu visus gaivino švelni lie
tuviška muzika. Po pietų buvo 
tradicinė loterija. Rengėjai lai
ko šią gegužinę pasisekusią, 
nes buvo gauta, įskaitant ir 
tiesiogines aukas BALFui, 
1,140 dolerių.

Gegužes 6 d. sekmadienį, 
2 val. popiet St. Jude baž
nyčioje, Tequesta mieste, buvo 
atnašaujamos paskutinės šv. 
Mišios šį pavasarį. Rudens se
zono pamaldos prasidės nuo 
lapkričio mėnesio. Apie jas bus 
paskelbta šio biuletenio spalio 
mėn. laidoje.

Palm Beach lituanistinės 
šeštad ien in ės  m okyklė lės 
“Saulėtas k ran tas” m okslo 
metų užbaigtuvės bus gegužės 
19 d., šeštadienį, 12 val. Mary 
Immaculate Catholic Church 
patalpose, 390 S. Sequoia 
Drive, West Palm Beach. M o
kyklėlės vadovai kviečia vi
sus apylinkės lietuvius daly
vau ti šiose  u žb a ig tu v ių  
iškilmėse. Įėjimas nem oka
mas.

Lietuvių biuletenis, Nr.259.

Štai pavyzdys -  Floridoje šiuo 
metu yra 5 direktoriai, o į suva
žiavimą atvyko tik du; kiti ne
įstengdami atvykti, arba įgalio
jo kitus juos atstovauti, arba vi
sai neatsiliepė. Taigi, sensta di
rektoriai, sensta centro valdy
ba, sensta ir skyrių valdybos; 
sensta ir aukotojai bei rėmėjai.

Lietuvių žinios, Nr.370.

mailto:adlnin@Iithfund.org
http://www.lithfund
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Briuselio forume 2007 “Rusija -  pasaulinė valstybė vėl scenoje” su kitais Europos vadais pasisakė ir 
Lietuvos prez. Valdas Adamkus. www.president.lt

ESTIJA, KURI ĮKVĖPĖ 
PASIDIDŽIAVIMĄ

Rimvydas Valatka, Lietuvos rytas, 2007 m. gegužės 1 d.

Balandžio 27-oji. Diena, kai 
kiekvienas doras žmogus buvo 
su Estija. Su Estijos vyriausybe, 
Estijos policija ir estų tauta.

Su maža, bet išdidžia, liute
roniškai pragmatiška, patriotiz
mo į uspaskichų ar paksų dali
jamą mišrainę nekeičiančia tau
ta, kurios valią ir įstatymus ban
dė sudaužyti girta Kremliaus 
penktoji kolona. Tauta, ant ku
rios marias iš anksto parengtos 
tulžies jau kelinta diena pila 
oficialioji Maskva ir jos šeše
tukai. Tokie kaip už 30 "Gaz
prom" sidabrinių pasamdytas 
Vokietijos ekskancleris G. 
Schroder.

Nėra ko slėpti: mes, lietu
viai, pasišaipome iš estų. Kar
tais gražiai, o kartais -  ir nela
bai. Todėl, kad šiek tiek pavy
dime estams. Ko? Ne kiekvie
nas lietuvis iškart ir atsakymą 
suformuluotų. Gal to estų užsi
spyrimo, jų nuoseklumo?

Estija visada buvo per gerą 
sieksnį priekyje. Tuo metu, kai 
ne tik Lietuvos valdžia, bet net 
ir žmonės dvilinki giedojo diti
rambus okupantui, dauguma 
estų nesislėpdami reiškė pa
nieką jam.

Estai pirmieji įkūrė Nacio
nalinio išsivadavimo frontą. 
Pirmieji paskelbė, kad Estijos 
įstatymai -  viršesni už okupan
to.

Tik atkūrusi nepriklauso
mybę Lietuva aplenkė Estiją. 
Bet estai pusantrų metų anks
čiau įsivedė kroną. Ekonomi
nes reformas estų politikai pa
darė greit ir iki galo. Mes apie 
reformas tik plepame.

Ar reikia stebėtis, kad Eu
ropos spaudos ir verslo akyse 
Estija -  nuolat lyderė? Šalis, į 
kurią verta investuoti ir į kurią 
investuojama.

Po Rusijos penktosios kolo
nos Taline surengtų pogromų 
estams galime pavydėti dar ir

to, kad Estija jau įrodė esanti 
valstybė.

Estija turi premjerą A.An- 
sipą, kuris sugeba priimti spren
dimus. Dar svarbiau -  Estija 
turi policiją, galincią įvykdyti 
įsakymą. Policiją, profesiona
liai tramdancią Kremliaus kurs
tomus pogromininkus.

Ar galime ką nors panašaus 
Lietuvoje bent įsivaizduoti? 
Policija prieš trejus metus tik 
bailiai stebėjo, kaip po Vilnių 
šlaistosi keli tūkstanciai Tapš
notojo suvežtų potencialių po- 
gromininkų. Kiek vargta su 
Tarptautine Baltijos akademija? 
Vilniuje sukurtos išskirtinės są
lygos Maskvos proteguotai M. 
Dobužinskio mokyklai. Apskri
tai, ką ir kalbėti, jei Lietuvos 
valdžia štai jau treji metai net 
vieno J.Borisovo niekaip ne
įstengia deportuoti į Rusiją.

Lietuva, priešingai nei Lat
vija, net paremti Estijos pirmąją 
parą po pogromų nesugebėjo. 
Tik šeštadienį tai pagaliau pa
darė prezidentas V.Adamkus.

Vietiniai kinkadrebiai -  iš jų 
kaip Rusijos advokatai jau 
prasižiojo socialliberalai V.Si- 
mulikas ir V.Stankevičius -  net
gi norėtų paprotinti Estiją, kad 
ši negerai padarė nukeldama 
Bronzinį kareivį. Jie aiškina, 
kad Estijai reikėjo labiau tartis 
su Rusija. Tuoj gal skieme
nuos paskui Maskvos repetito
rius, kad buvo išniekintos žu
vusių karių kapinės? Ar galima 
ir ką galima atsakyti į tai?

Pirmiausia tai, kad krikš
čioniškos kultūros šalyse lai
dojimo vieta -  kapines, o ne 
sostines centras, ir dar su 
antkapiu, kuriam e iškalti 
nusikalstamo okupacinio re
žimo simboliai.

Ar jums patinka obeliskas 
su tokiais pat simboliais Palan
gos centre?

Ar nebuvo paniekinti lietu-

vių jausm ai, kai sovietiniai 
kariai per karą buvo palaidoti 
vos ne Palangos bažnycios 
šventoriuje? Patiktų, jei šalia 
Vyriausybės rūmų dar būtų 
generolo I.Cerniachovskio ka
pas ir jo  skulptūra?

Tokių vietų Lietuvos mies
tų ir m iestelių centruose -  
dešimtys.

Antra, nuo kada pasaulyje 
pagarba žuvusiems kariams 
reiškiama nusitašymu iki že
mės graibymo, plėšimais ir 
v itr in ų  daužym u? E stijo s 
prezidento T.H.Ilveso žodži
ai: "N aktiniai nusikaltim ai 
nesusiję su jokia tauta, nes jų 
noras buvo tik teplioti, daužy
ti ir plėšti".

Jeigu Rusijai tikrai rūpėtų 
kare žuvusių jos vyrų atmini
mas, ji pirmiausia pasirūpintų 
bent kukliai palaidoti šimtus 
tūkstancių karių, kurie guli 
kaip krito 1941-ųjų mūšių vie
tose tarp Smolensko, Tverės ir 
Maskvos. Arba nors išdalytų 
ordinus, kurių tonos, kaip rašė 
V .Suvorovas knygoje apie 
G.Zukovą, teberūdija neįteiktų 
Gynybos ministerijos sandė
liuose.

Rusų riaušes Taline išpro
vokavo Maskva. Kritusių ka
rių atminimas Maskvai rūpėjo 
tik tiek, kiek tai leido patikrin
ti, ar tvirta Estijos valdžia ir ką 
šioje šalyje sugeba Rusijos 
penktoji kolona.

Sakote, vis tiek nėra ko 
rūpintis Estija, nes Lietuvai tai 
negresia? Taigi kad gresia. 
M askvos tikslas -  skaldyti 
Baltijos šalių pozicijas. Taip 
buvo, kai Kremliaus penktoji 
kolona kėlė triukšmą Rygos 
gatvėse dėl švietimo reformos. 
Arba kai Lietuva buvo spau
džiama dėl Kaliningrado tran
zito.

Įvykiai Taline parodė: Ru
sijos penktoji kolona veikia, ji 
gauna pinigų ir laukia valan
dos X. Jei Lietuvoje padėtis 
kuo nors ir skiriasi, palyginti 
su Estija, tai tik vietinių kinka- 
drebių skaiciumi.

LIETUVA IR PASAULIS
Protestų banga dėl Bronzinio kario paminklo perkėlimo iš 

Estijos sostinės Talino atsirito iki Karaliaučiaus (Kaliningrad), 
kur gegužės 2 d. buvo surengtos nedidelės protesto akcijos prie 
Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos konsulatų. Kaip teigė Lietuvos 
konsulato ministras patarėjas Valdas Lastauskas, 10 jaunuolių 
būrys prie konsulato pastato surengė sankcionuotą 15 min. 
piketą. Akciją stebėjo penki žurnalistai. Jaunuoliai, atstovau
jantys organizacijai “Molodaja gvardija Jadinoj Rosiji” skan
davo šūkius bei laikė plakatus su užrašais: “Ne -  fašizmui Eu
ropos sąjungoje” , “Sustabdykite fašizmo atgimimą Estijoje”. 
Protestuotojai Lietuvos diplomatams įteikė kreipimąsi į prezi
dentą Valdą Adamkų. “Kreipimąsi priėmėme, taciau su protes
tuotojais nebendravome”, - sakė V. Lastauskas. Jo teigimu, pro
testuotojai elgėsi civilizuotai, jų  akcija vyko saugiu nuo konsu
lato atstumu -  kitoje gatvės pusėje.

Lietuvos Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas neat
meta galimybės, kad pasibaigus Lietuvos karių būrio LITCON- 
9 misijos Irake laikui galime nebesiųsti karių į šią šalį. Tačiau, 
jo  teigimu, tai priklausys nuo tolimesnių diskusijų su partne
riais. Taip ministras pareiškė gegužės 2 d. po jo ir užsienio rei
kalų ministro Petro Vaitiekūno susitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi.

Gegužes 3 d. įkurtuves šventė Valstybė sienos apsaugos 
tarnybos Ignalinos rinktinės pasieniečiai -  Rimšės seniūnijoje, 
Puškų kaime, atidaroma nauja užkarda. Už Šengeno priemonės 
programos lėšas pastatyta moderni užkarda su visa įranga ir 
dviem prieplaukomis iš viso kainavo 4 milijonus 917 tūkstančius 
litų. Užkardai priklauso ir dvi prieplaukos Gilūto ir Prūto ežeruo
se. Pastarojoje taip pat įrengta stoginė patrulinio pasieniečių 
katerio laikymui. Lietuvos pasieniečiai iš viso saugo ir kontro
liuoja dešimtadalį visos išorinės ES sienos, iš viso 1043 kilo
metrus. VSAT pagal Šengeno priemonės programą sienų ap
saugos priemonėms įsigyti ir infrastruktūrai tobulinti iš viso gavo 
393 mln. Lt.

Turkijoje, Bursos mieste, gegužės 2 dieną atidarytas Lietu
vos garbės konsulatas. Lietuvos garbės konsulu Bursoje paskir
tas 51 metų verslininkas Beratas Tunakanas. Naujasis garbės 
konsulas yra stambios statybinės kompanijos savininkas, vedęs, 
turi du vaikus. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Bursos re
giono gubernatorius, Bursos miesto meras, Lietuvos ambasa
dos ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Tai jau ketvirtasis 
Lietuvos garbės konsulatas Turkijoje. Pirmieji trys veikia Stam
bule, Izmire ir Antalijoje.

Naujai įkurtai Lietuvos ambasadai Šveicarijoje turėtų va- 
dovaiti dabartinis konsulas Zenevoje Vytautas Plečkaitis. Jo 
kandidatūrai gegužės 2 d. vienbalsiai pritarė Seimo Užsienio 
reikalų komitetas. Kovo 11-osios Akto signataras V. Plečkaitis 
1996-2001 metais buvo Lietuvos ambasadorius Ukrainoje ir 
Moldovoje. Nuo 2005-ųjų gruodžio jis vadovauja generali
niam konsulatui Ženevoje. Nuo šių metų birželio 1-osios įstei
gus diplomatinę atstovybę Šveicarijos sostinėje Berne, konsu
latas Ženevoje bus uždarytas. Šveicarija - vienas svarbiausių 
pasaulio finansinių centrų. Pagal nacionalines pajamas vienam 
gyventojui Šveicarija yra viena pirmaujančių pasaulio valsty
bių. Didelę dalį nacionalinių pajamų sudaro įplaukos iš užsie
nio investicijų, turizmo. 2006 m. Lietuvos eksportas į Šveica
riją sudarė 271,6 mln. litų. Šveicarijos tiesioginės investicijos 
Lietuvoje sudarė 487,7 mln. Lt t.y. 1,95 proc. visų tiesioginių 
užsienio investicijų Lietuvoje.

Del bronzinio kario paminklo perkėlimo Rusijos preky
bos tinklams ignoruojant estiškas prekes, Seimo vicepirminin
kas Ceslovas Juršėnas siūlo Briuseliui akciją “Pirk prekę 
estišką”. Kaip ji turėtų būti įgyvendinama, parlamentaras su
galvoti palieka europarlamentarams ir eurobiurokratams. To
kią idėją C. Juršėnas pamėtėjo Varšuvoje, kur jis dalyvavo 1791 
metų gegužės 3-iosios Konstitucijos minėjime. Jo siūlymas 
nuskambėjo priėmime, kur dalyvavo ir Europos Parlamento at
stovai, Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai. “Reaguodamas į kal
bas dėl paramos Estijai, pasiūliau su šypsena -  jei Maskva tik
rai neperka estiškų prekių, boikotuoja jas, tegul perka Briuse
lis. Tai nebūtų ypatinga našta, kartu -  realus solidarumas, ne tik 
žodinė parama”, - pasakojo Seimo vicepirmininkas. C. Juršėnas 
tvirtino neišgirdęs jokių prieštaravimų. Šią idėją girdėjęs EP 
pirmininkas Hans-Gert Pottering ją  esą įvertino palankiai. Pak
laustas, kaip galėtų ES įgyvendinti tokią akciją, vienas iš Sei
mo vadovų sakė tik pasiūlęs idėją, o konkrečius veiksmus esą 
turėtų apgalvoti Briuselis. Estijoje prasidėjus neramumams dėl 
bronzinio kario paminklo perkėlimo iš Talino centro į Karių 
kapines, Rusijos prekybos tinklai pradėjo boikotuoti estiškas 
prekes. LRT

http://www.president.lt
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SVEIKINAME MOTINAS, IŠAUKLĖJUSIAS LIETUVAI TAURIUS VAIKUS!

Ten sodo vidury, po didele purėta obelim matau senolė sėdi.
Jos veidą ir akis nukloja (lyg auksiniai siūlai) per sakas

nusvirę spinduliai,
Jos baltus plaukus nežymiai kedena vėjas,
Ir margina rūbus užkritę obelų žiedai.

As prieinu arčiau, jinai atsisuka ir pakelia akis:
"Tai tu, sūnel, grįžai namolei?!.. Prieik arčiau ir sėsk salia.
Kiek as dienu pralaukiau čia, į kelią žvelgdama tavęs!
Sakyk ar nepavargai pasaulyje. Sakyk senolei!
Paguosk jos pralūkėtas, praliūdėtas dieneles".

As sėduos ir tariu; "Senole mano, jei žinotum, kaip, tavęs as
pasiilgau...

Sodybos, tų namų, laukų plačiųjų...
Atsimeni, vaikystėje kadais
Mes mėgdavom iseit laukuosna dujen."

iš Vytauto Mačernio "Šeštosios vizijos”.

Vytauto Mačernio “Vizijos”.
Dail. V. Aleksandravičiaus iliustracija cinke.

“REIKIA ARKLIO”
Po poros metų pertraukos 

Los Angeles dramos “Sambū
ris” š.m. balandžio 14 ir 15 d. 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
į sceną išnešė komediją, sudo
minančiai pavadintą “Reikia 
arklio” . Veikalas atskrido iš 
Lietuvos, į prieš keletą metų 
skelbtą veikalų konkursą. Au
torė Janina Kliučinskienė.

Komedija vyksta šių dienų 
Kaune. Našlė Stefanija (Edita 
Kliučinskaitė), nebepajėgdama 
viena susitvarkyti, paduoda 
skelbimą “poravimo agentū
rai”, tikėdama tuo būdu susi
rasti naują gyvenimo draugą. 
Kai jos draugė Regina (Inessa 
Kručkauskienė) užklausia jos 
kodėl, Stefanija jai paaiškina, 
kad be vyro sunku gyventi. Rei
kia visokios tvarkymosi pagal
bos, ypatingai sode, kur reikia 
suart ir paruošt žemę sodinimui. 
Į tai linksmoji kaimynė, sma
giai nusijuokusi atsako: “Tai tau 
ne vyro reikia, bet arklio”. Tasai

LA dramos “Sambūrio” suvaidintos komedijos “Reikia arklio” 
aktoriai. Iš kairės: Petras-Rolandas Žukauskas, Arnoldas-Virgili- 
jus Kasputis, Regina-Inessa Kručkauskienė, “Samburio” pirm. Ema 
Dovydaitienė, “Stefanija” - Edita Kliučinskaitė, “Jurgis Džordžas” 
- Juozas Pupius, “Tadeušas” - Remigijus Bobina, “Marcelinas” - 
Algimantas Žemaitaitis. Trūksta “Martyno” - Leonardo Mieldažio.

jos pasakymas ir duoda toną 
visam vaidinimui. Po kiekvie
no, vis ne visai tokio, kaip kad 
Stefanija tikėjosi, nepavykusio 
pasipiršimo (nors Reginai vie
nas -  kitas beveik būtų ne pro 
šalį) užkulisyje sužvengia ark
lys.

Viskas vyksta tarp vakaro ir 
ryto, kas lyg ir keistoka, bet 
reikia neužmiršt, kad Lietuvoje 
reikalai tvarkomi kiek kitaip. 
Taigi, nuo sutemos iki aušros 
Stefanijos jaukiame bute per 
neužrakintas duris įeina ir išei
na net šeši viltį turėję kandi
datai. Abi moterys kiekvieną 
maloniai priima, pavaišina ir 
pakalbina. Pirmasis elegantiš
kai įžengia Arnoldas (Virgini
jus Kasputis) -  inteligentas, bu
vęs valdininkas ieškąs moters 
sutvarkyti jam  butą. Antrasis 
prisistato esąs bajorų kilmės, 
bet iš tikrųjų -  kišenvagis Ta
deušas (Remigijus Bobina), 
kuris tuoj ir suranda ką įsidėti

kišenėn. Trečiasis, Petras, su
rusėjęs lietuvis, kuris atvažia
vo ieškot buto, kur su Maskvoje 
laukiančia šeima galėtų apsi
gyventi ir kuriam visai neaišku, 
kodėl ta naujoji “pačiutė” kuri 
skelbėsi ieškanti, dabar nenori 
jų  priimt. Šią, bene pačią sod
riausią ir juokingiausią iš visų 
vyrų vaidmenų vaidina Rolan
das Žukauskas. M uzikantą 
Marceliną, kuris turi žmoną, bet 
mėgsta “pasmaguriaut”, vaidi
na pats režisierius Algimantas 
Žemaitaitis. Po jo, su stiklainiu 
grietinės ir obuoliais krepšelyje 
nešinas, atsibaladoja ūkininkas 
Martynas (Leonardas Mielda- 
žys), kurio žmona prieš pora sa
vaičių mirė ir jam būtinai sku
biai reikia šeimininkės. Pasku
tinysis “kavalierius” -  “Sambū
rio” veteranas, visados žiūrovų 
scenoje laukiamas, Juozas Pu- 
pius, šį kartą vaidinantis seną 
Amerikos lietuvį Jurgį, arba 
“Džiordžą Bierį” , kuris ilgai 
dėsto ir pamokslauja apie gyve
nimą Amerikoje, bet ieško ne 
žmonos, o prižiūrėtojos jo la
bai senai motinai. Gi už specia
lius, retkarčiais atliekamus “pa
tarnavimus”, žada jai užmokė
ti atskirai. Už durų pasigirsta 
susirūpinę, gražiuoju ir piktuo
ju su “dėde Džiordžiu” bandan
tys išsiaiškinti ir jį gelbėti, gim
inaičių balsai, kuriuos labai vy
kusiai atliko Daina ir Saulius 
Žemaitaičiai, režisieriaus gau
susis atžalynas. Žiūrovams bu
vo įdomu, kodėl visi “kavalie
riai” įėjo per atdaras ar bent ne
užrakintas duris, bet vargšai, 
susirūpinę dėdės pinigus pra
rasti “Džiordžio” giminės turė
jo šūkauti už durų. Bet tai turbūt 
ir sudaro komediją.

Los Angeles dramos “Sam
būris” prieš dvejus metus at-

KULTŪROS KRONIKA
Vilniuje vykstantį devintąjį tarptautinį festivalį "Sugrįžimai" 

gegužės 4 d. pratęsė jaunųjų ir jau pripažintų muzikos talentų 
vakaras. Sostinės Kongresų rūmuose Lietuvos valstybinis sim
foninis orkestras koncertavo kartu su solistė Asmik Grigorian, 
smuikininke Saule Rinkevičiūte ir pianiste Rūta Rinkevičiūte. 
Dirigavo Londone gyvenantis jaunas dirigentas Marius Stravins
kas. Visi koncerto atlikėjai - garsių muzikų vaikai: seserys Saulė 
ir Rūta Rinkevičiūtės yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 
meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Gintaro Rinkevičiaus bei 
Lietuvos rusų dramos teatro vadovės Tatjanos Rinkevičienės 
dukterys, dainininkė Asmik Grigorian - Irenos Milkevičiūtės ir 
armėnų tenoro Gehamo Grigoriano dukra, Marius Stravinskas - 
pianistės Eleonoros Bekovos ir pianisto Povilo Stravinsko sūnus. 
Pianistė Rūta Rinkevičiūtė jau penktus metus studijuoja vienoje 
garsiausių ir pripažintų pasaulyje Maskvos P. Čaikovskio kon
servatorijoje. Smuikininkė Saulė Rinkevičiūtė taip pat studijuoja 
P. Čaikovskio konservatorijoje, garsaus smuikininko Maksimo 
Fedotovo klasėje. Asmik Grigorian pastarųjų metų sėkmė atrodo 
tiesiog svaiginanti - po Violetos vaidmens naujametinėje "Tra
viatoje" 2005-aisiais solistė buvo viena iš jaunųjų operos atlikėjų, 
pakviestų į "Bohemos" pastatymą. Dainininkė koncertavo "Ope
ra Ireland" teatre. LG0TIC

šventė savo labai kūrybingos 
veiklos penkiasdešimtmetį. Ten
ka tik stebėtis ir dėkoti jo va
dovybei, kad neleido išsipildyti, 
kai kurių, tuometinių orakulų 
išbūrimams, kad “Sambūris” jau 
atgyveno ir kad ateity bus apsi
eita ir be jo. Balandžio 14-tą ir 
15-tą pilna parapijos salė ir di
delis publikos pasitenkinimas 
įrodė ką kitą. Telieka valdybai, 
režisieriui ir aktoriams padėko
ti už jų  atsidavimą ir meilę 
scenos menui. Ačiū valdybai ir 
už tai, kad laikosi penkias 
dešim tis metų besitęsusios 
tradicijos statyti tik lietuvių 
rašytojų kūrinius. Gyvuokit!

Los Angeles dramos “Sam
būrio” valdybą sudaro: pirmi
ninkė Ema Dovydaitienė, sek
retorė Edita Kliučinskaitė, iž
dininkas Juozas Pupius, režisie
rius Algimantas Žemaitaitis, 
narė Daina Žemaitaitytė.

Rūta Šakiene

Lietuvos valstybinės operos pri
m adona Irena Milkevičiūtė 
Vilniuje buvo pagerbta jos 60- 
ties metų sukaktyje su G. Verdi 
operos “Aidos” spektakliu, ku
riame ji dainavo Aidos partija. 
N uotraukoje solistė pasirašo 
autografą muz. Baliui Pakštui 
po G. Verdi “Trubadūro” ope
ros spektaklio Čikagoje, kuria
me ji pirmą kartą dainavo Leo
noros partiją Lietuvių operoje.
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VILTIES d-jos Valdybos vicepirmininką 
ANTANĄ MAŽEIKĄ, broliui

DR. PRANUI MAŽEIKAI
mirus, giliai užjaučiame

Vilties Draugijos Valdyba

ALFONSAS SAMUSIS,
91 METŲ, IŠKELIAVO 

IŠ ŠIO PASAULIO
Alfonsas Samušis, gimė gruodžio 24 d., 1915 metais, Suvalkijoje, Vilkaviškio 

apylinkėj, Antano ir Marijos Stepanavičiūtės, pasiturinčių ūkininkų sūnus ir jo 
gyvenimas buvo laimingas ir malonus, kol nelaimė užpuolė, ir Antanas numirė, 
kai Alfonsas buvo tik 10 metų amžiaus. Praradę tėvą, Alfonsas ir jo  broliai ir 
seserys turėjo padėti motinai su įvairiais ūkio darbais, kad palengvint jai padėtį, ir 
užtikrint kad jie neprarastų ūkio.

Alfonsas, būnant tik pirmam skyriuje, mėgo labai gamtą ir prisijungė prie Skautų 
Sąjungos, su kuria jis dirbo visą savo gyvenimą, ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje 
ir pagaliau New Yorke. Jis jautė, kad šita organizacija tiko jo gyvenimo stiliui ir 
savo vidiniam asmeniui. Jis turėjo jauną dvasią ir gavo ypatingą pasitenkinimą 
dirbant su jaunimu.

Alfonsas baigė gimnaziją 1937 metais, ir įžengė tuojau į karo mokyklą, kurioje 
jį apdovanojo leitenanto laipsniu, bet jo  širdis traukė jį mokytojaut. Jo mama 
atsilygino už jo  visą pagalbą jaunystėje, ir užmokėjo už jo  studijas Pedagoginiame 
Institute Klaipėdoje, kuris buvo perkeltas į Panevėžį, ir vėliau į Vilnių. Baigiančioj 
kalboj, jisai paminėjo kad artėjantys politiniai pasikeitimai kurie liečia Lietuvos 
Švietimą, gali, su laiku, pakenkt žmogaus individualią laisvę ir suvaržyt jo  
sprendimus. Žinoma, tokius pasisakymus opozicija nepriėmė maloniai ir jis buvo 
stebimas nuo to laiko.

Jis gavo pakėlimą į Mokyklų Inspektoriaus poziciją Vilkaviškio gimnazijoj, 
bet kadangi jis nepritapo prie svetimų politinių elementų, jam  grėsė pavojus ir 
išvežimas į Sibirą, tai jisai nutarė pasišalint, ir pratęst savo mokytojavimą laikinai 
Vokietijoje, svajojant, kad galėtų sugrįžti į savo mylimą tėvynę, artimoj ateityje, 
bet jo  svajonės neišsipildė, ir po mokytojavimo lietuviškose mokyklose įsteigtose 
stovyklose Bremeno apskrity, Stadeje, Seedorfe, Diepholze, ir Doerferdene, jis 
apsiženijo Donatą Liuberskytę muziko Mykolo Liuberskio dukterį, ir nutarė ieškoti 
kitokios išeities Amerikoje. Tada visi skelbė kad visų tautų žmonės gali surasti 
išganymą nuo persekiojimo Amerikoje. 1950 metais Alfonsas Samušis apsistojo 
su žmona Donata, broliene Andžele ir uošviais Mykolu ir Filiomena Liuberskiais, 
pas savo tetą, Cizauskienę, Richmond Hill, New Yorke, pas kurią gyveno, tarp 
kitų, žymus rašytojas Antanas Vaičiulaitis. Ten ir aš gimiau.

Nuo pat 1950, jisai pradėjo mokytojauti naujai įsteigtoje Maironio mokykloje, 
Brooklyne, ir daugelį metų praleido mokyklos vedėjo pozicijoje, iki to laiko kai 
jisai nutarė atsitraukti nuo pareigų po 42 metų. Iš viso, jeigu mes priskaitom jo 
mokytojavimo karjerą Lietuvoje ir Vokietijoje, tas skaičius perviršija 50. Per tuos 
visus metus, jisai dirbo skrupulingai taip pat ir su Lietuvos Skautų organizacija, ir 
prisijungė prie Apreiškimo parapijos komiteto, net buvo išrinktas komiteto 
pirmininku. 1981 metais pasisiūlė dirbti prie “Kario” administracijos, kadangi jisai 
buvo surinkęs daug medžiagos ir užrašytų faktų ir įspūdžių iš karinio gyvenimo 
praeity, ir pažinojo daug žmonių, kurie buvo surišti su ta tema.

Deja, Alfonsas Samušis paliko šį pasaulį, balandžio 14 d. 2007 metais, po gan 
trumpos, bet sunkios vėžio ligos. Jisai gyveno pensijoje jau beveik 15 metų, 
Pembroke Pines, Floridoje. Paliko žmoną, Donatą, mane dukterį Aldoną, ir anūkus 
Jennifer Baumeister, Jeffrey, Justin ir tris mažus proanūkus.

Jis visados visiem stengėsi padėti, kaip jisai tik galėjo, su praktiškais ir dvasiniais 
patarimais, su savo moksliniais gabumais, su finansine pagalba, ir galutinai su 
savo nuotaika. Jis buvo tikrai gamtos vaikas, iš ryto jo  pirmus žodžius dar girdžiu, 
“Lauke gražu, saulė šviečia...

Aldona Samusytė-Haensel

Nuoširdžiai užjaučiu ANTANĄ ir LIUCIJĄ 
MAŽEIKAS, broliui ir svainiui

DR. PRANUI MAŽEIKAI
pabaigus šios žemės kelionę

Rūta Sakienė

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXVI.
Žinoma, dėl to sunku rasti 

pateisinimų ir mūsų aukštosiom 
mokyklom, mokslo instituci
joms, kurios juridiškai, turėda
mos autonomiją, vykdo anti
lietuviškų biurokratų įsakymus 
ir instrukcijas

Atrodo, nieko nestebina, 
kad svetima kalba vis labiau 
įsigali ir kultūroje. Vis daugau 
ir dažniau ypač jaunimo kon
certuose dainuojama tik ang
liškai, nors lietuvių kalba yra 
viena dainingiausių pasaulyje. 
Tik angliški užrašai bekabo ant 
najausių Vilniaus rūmų, kaip 
“Forum Palace”.

Pilna laikraščiuose tik ang
liškų reklam ų. Pavyzdžiui, 
“Lietuvos ryte” jos užima di
desniąją dalį. Įmonėse, įsigy
tose svetimtaučių, jų vadovai 
dažniausiai jau tik angliškai, 
vokiškai kalba ir nesistengia 
lietuviškai išmokti. Gaila, kad 
viso to lyg nemato tie, kurie 
privalo sekti ir kontroliuoti, 
kaip laikomasi lietuvių kal
bos, kaip valstybinės įstatymo. 
Atrodo, dėl grubaus to įstaty
mo nesilaikymo, dėl anglinimo 
ar germanizavimo lyg dar nie
kas nebuvo nubaustas.

Gaila, kad neturi pakanka
mai tautinės savigarbos ir 
mūsų studentija, gimnazistai, 
kita lietuviškoji inteligentija. 
Tai juk ji 1922 -  1926 m. or
ganizuodavo Kaune reidus, kad 
degutu užtepus ar pakeitus tik 
žydiškus, lenkiškus, rusiškus 
skelbimus, pavadinimus lie
tuviškais. Ir tų “reidų” dėka 
sužydėjęs, sulenkėjęs Kaunas

greitai ėmė įgauti lietuvišką 
veidą.

Nem ažai kam , atrodo, 
nusivylimą, abejingumą sa
vo valstybe ir tauta skatina 
ir valdžios vyrų egoizmas, 
savanaudiškumas. Tai nere
tai ir neteisėtas visos Lietu
vos žmonių turto “prichvati- 
zavimas” , geriausiose vetose 
žemės plotų “įsigijimas”, pa
galiau viešų ir neviešų privi
legijų sau ir savo šeimoms 
suteikimas. Kaip kadaise bajo
rai, kurie manė, kad ne darbai, 
o jau vien už tai, kad likimo 
jiems buvo lemta gimti tokioje 
šeimoje, turi turėti visas pri
vilegijas.

Tai, kad taip dažnai net 
aukščiausieji mūsų rinkti ar 
skirti valdininkai labai jau  
mazai rūpinasi ne tik tau
tiškumu -  lietuviškumu, bet 
ir visų žmonių gerove, jų  in
teresų gynimu, daug kas ir 
ima nebejausti moralinės at
sakomybės ir savo Tautai, 
valstybei. Iš dalies ir dėl to, per 
praėjusius Nepriklausomybės 
metus iš Lietuvos jau emigra
vo daugiau lietuvių, negu jų 
buvo ištremta, sunaikinta per 
visus SSRS okupacijos metus.

Be valdžios rūpesčio visais 
šalies žmonėmis, tautiškumui, 
patriotiškum ui ugdyti labai 
svarbus vaidmuo, kaip sakyta, 
tenka švietim ui. Nuo seno 
sakyta, kad švietimo minis
terija Tautos išlikimui yra 
svarbesnė ir už Krašto ap
saugos ministerijos.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 13 d., 11:30 v.r. Motinos dienos priešpiečiai Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 19 ir 20 dienomis Šiaurės Amerikos jaunučių 
krepšinio žaidynės Clevelande, OH.

GEGUŽĖS 26 d., 6 v.v., Dievo Motinos parapijos auditorijoje, 
įvyks Clevelando Jaunimo tautinių šokių grupės “Švyturio” 
koncertas “Draugystės tiltai”. Koncertas Clevelando šokių an
samblio “Grandinėlės” vadovės, Aleksandros Sagienės garbin
gam 90-ties metų jubiliejui pažymėti ir “Švyturio” šokėjus į 
Lietuvos dainų ir šokių šventę išleisti.

GEGUŽĖS 28 d., 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia Katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 10 d., sekmadienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo birže
lio (1941) paminėjimas ir ekumeninės pamaldos už žuvusius ir 
nukankintus lietuvius, latvius ir estus Dievo Motinos bažnyčioje. 
Rengia Clevelando Baltiečių komitetas.

RUGSĖJO 9 d., 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

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

LAPKRIČIO 17 d., šeštadienį, 6 v.v. -  “EXULTATE” choro 
25-mecio koncertas.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Sau į kelionę neėmiau aš nieko,
Viskas Jums, brangieji mano, lieka 
Žemė kvepianti medum ir gėlėmis 
Ir dangus nubertas žvaigždėmis.

2006 m. gegužės 13 d. po trumpos ligos mirė 
GERARDAS JUŠKĖNAS sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Paliko liūdinčią žmoną ANELĘ, dukras MEILUTĘ 
ir RAMUNĘ, anūkus ir didelį būrį proanūkų ir gimi
nių.

Šv. Mišios už a. a. GERARDĄ bus aukoja
mos Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 13 d.

Ilsėkis ramybėje -  
Žmona ir dukros

DIRVAI
AUKOJO

L.Kazlauskas,
Trail Creek, I N .........................100
L.Balys, Lyndhurst, O H ............60
G.Balanda, Sterling Hts, M I..... 55
G.Bartkus, Mansfield, O H ........ 45
V.Janulaitis, Oak Lawn, I L ....... 45
L. Jarašunas-Francel,
Willowick, O H .......................... 45
K.Tautvydas, Greenbank, WA .. 45 
O.Adomaitis, Sunny Hills, FL .. 25
A.Pintsch, W. Milford, N J ....... 25
S.Gruzdys-Laimo,
New York, N Y .......................... 20
A.Giedraitis, Willowick, OH .... 15 
J.Stankaitis, Chesterland, OH ... 15
M. Krisčiunas,
Canton Tnp., O H ......................10
V.Šeštokas, Los Angeles, CA.... 10
J.Šlapelis, Euclid, O H ............. 10
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH .. 10 
S.Kijauskas, Cleveland, O H ...... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
Visiems aukotojams 

nuoširdžiai dėkojame

Broliui

A.f A.
DR. PRANUI MAŽEIKAI

iškeliavus Amžinybėn, gili užuojauta Tautinių namų 
pirmūnui inž. Antanui Mažeikai ir jo  artimiesiems

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba

Broliui ir svainiui

DR. PRANUI MAŽEIKAI
mirus, ilgamečiams skyriaus nariams ANTANUI 
ir LIUCIJAI MAŽEIKOMS ir kitiems giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Los Angeles Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyrius

JAV prezidentas George 
W. Bush su žmona Laura Bush 
2006 m. uždirbo 642,9 tūkst. 
dol. ir sumokėjo mokesčių už 
186,4 tūkst. dolerių. Pirmąją 
Amerikos porą aplenkė vice
prezidentas Dick Cheney su 
žm ona Lynne: jų  pajam os 
siekė 1,6 mln. dolerių, su
mokėta 413,3 tūkst. dolerių 
mokesčių. Pagal Baltųjų rūmų 
paskelbtą G.W.Bush mokesčių 
deklaraciją, prezidento atly
ginimas siekė 400 tūkst. do
lerių. Likusios Bush poros pa
jamos - tai dividendai už akci
jas ir obligacijas. Pavyzdžiui, 
2000 m. gegužę G.W .Bush 
pranešė valdantis valstybinių 
obligacijų paketą už 7 mln. 
dolerių.

KODĖL STAUGĖ GELEŽINIS 
VILKAS?

Vytautas Alantas 
(“Naujoji Viltis”, Nr. 11, 1978)

VI.
Kaip skambėjo legenda 

originale
Ar Geležinio Vilko staugi

mas nutilo kiekvieno lietuvio 
širdyje?

Jau aukščiau minėjau, kad 
ta garsi legenda seniai įėjo į 
Lietuvos istoriją, į moderniąją 
lietuvių literatūrą bei tapybą, tą 
legendą žino kiekvienas lietu
vis iš pat mažens. Geležinis

Vilkas staugė visiems lietu
viams, ir, kaip jo  balsą girdėjo 
anais amžiais, taip jį tebegirdi 
ir šiandien. Jei viduramžiais jo  
staugim as reiškė Lietuvos 
valstybingumą, tai naujais 
laikais legenda reiškia mūsų 
tautiškumą. Nėra abejonės, 
kad Geležinio Vilko sakmė vie
na iš mūsų tautinio atgimimo 
šauklių, kaip, pagaliau, ir kitos

legendos, sakysime, pasakoji
mai apie Kęstutį ir Birutę, Kas
tytį ir Jūratę bei Eglę žalčių 
karalienę. Tos legendos ka
nalizavo lietuvių tautos troš
kimą bei pastangas laisvės 
idealo link.

Legenda, jeigu ji nėra at
remta į istorinį faktą, tėra tik 
fantazijos kūrinys. Ji tik tada 
tam pa tautinės ideologinės 
išraiška, kai yra pagrįsta is
torinės tikrovės, kitaip sakant, 
kai pavaizduoja vienokį ar ki
tokį istorinį įvykį, perversmą 
bei pokrypį.

Kartais legenda istorinį 
įvykį nušviečia apakinančia 
šviesa ir lieka žmonių atmintyje 
patvaresnė už patį įvykį, kuris 
ją  pagimdė. Istorija miršta,

bet legenda lieka gyventi. Ji
gyvena ir eina iš kartos į kartą: 
legenda amžina! O taip atsitin
ka dėl to, kad joje atsispindi 
ištisa gadynė. Tautos praeitis 
tėra tiek gyva, kiek mes ją  su
gyvename, t.y. kiek mes ją at
kuriame savo protu, intuicija ir 
vaizduote. Legenda yra vaiz
duotės padaras ir, kaipo toks, 
nušviečia praeities akiračius 
daug šviesesnėm ir spalvin
gesnėm šviesom už istorikų 
dėstymus. G eležinio Vilko 
sakmė yra vienas iš mūsų 
tautinės ideologijos šaltinių.

1960 m. pasirodė mano ro
manas iš partizanų gadynės: 
Tarp dviejų gyvenimų. Aš ten 
tarp kitko aprašinėju savo did
vyrio, partizanų vado, Domo

Radvilo išgyvenimus girioje: 
Tuo tarpu kažkur miške su

staugė vilkas. Iš tikrųjų, ding
telėjo Domui, kodėl staugė 
Geležinis Vilkas? Ar tai buvo 
didybės, garbės, ar kančios 
šauksmas? Vilnius niekad ne
buvo laimingas, nebuvo laimin
ga ir Lietuva. Ir dabar, po trum
po laisvės suklestėjimo, vėl 
užstojo vergijos sutemos, bet 
Geležinis Vilkas visvien stau
gia geram ar blogam... Ir Do
mui kažkaip staiga pasidarė 
aišku, kad Geležinis Vilkas 
niekad nebuvo nustojęs staugti 
ir niekad n e n u s to s . Gal tai 
legendomanija, gal tai sapnas, 
bet Geležinis Vilkas lietuvių 
tautai staugė ir staugs per am
žius... (Pabaiga)
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SPORTO ŽINIOS

Clevelando “Žaibo” 2006 metų molekulių krepšinio komanda su apdovanotais sidabro medaliais 
(antra vieta) su treneriais -  Bob Majikas ir Cliff Yanosko.

S. AMERIKOS LIETUVIU SPORTO 
ŽAIDYNĖS NEW YORKE

Kaip jau  ankščiau skel
bėme, 57-sios ŠALFASS-gos 
Sporto žaidynės įvyks birželio 
8, 9 ir 10 dienomis New Yorke, 
NY. Vykdo Lietuvių atletų 
klubas.

Žaidynių programoje vyks 
krepšinio ir tinklinio 2007 metų 
ŠALFASS pirmenybės. Anks
čiau num atytos kėgliavim o 
(Bowling) pirmenybės nebus 
vykdomos dėl dalyvių stokos.

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis, krepšinio 
rungtynės vyks klasėse: Vyrų 
A, vyrų B, moterų ir vaikinų A 
(1988 m. gimimo ir jaunesnių). 
Principiniai, vaikinų A klasės 
žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar vyrų B kla
sėse, kiek sąlygos leidžia.

Vyrų A ir vyrų B krepšinį 
numatoma pradėti birželio 8 d., 
penktadienį, pavakaryje. Mote
rų ir vaikinų A krepšinio varžy
bos vyks tik šeštadienį ir sek
madienį. Anksčiau numatytos 
merginų A (1988 m. gim. ir 
jaunesnių) krepšinio varžybos 
nebus vykdomos dėl dalyvių 
stokos, nebent iki gegužės 8 d. 
užsiregistruotų minimalus ko
mandų skaičius.

G alutinė krepšin io  k o 
mandų ir žaidėjų registracija 
privalo būti atlikta iki gegužės 
8 d. imtinai, pas 57-jų žaidynių 
krepšinio koordinatorių, ad
resu: Juozas (Joe) Milukas, 21 
Edgewood Road, Darien, CT 
06820. Tel: 203-918-7031; 
e-paštas:

cjm ilukas@ hotm ail.com  
arba joem@nylak.com , tinkla-

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 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: amberwings@mac.com

lapis: www.nylak.com
Tinklinio varžybos numato

mos -  vyrams, moterims ir 
mišrioms komandoms, birželio 
9 ir 10 d., šeštadienį ir sekma
dienį.

Galutinė tinklinio komandų 
ir žaidėjų registracija privalo 
būti atlikta iki gegužės 8 d. im
tinai, pas 57-jų žaidynių tinkli
nio koordinatorę, adresu: Nina 
Jankauskas, 50 Aiken Street # 
466, Norwalk, CT 06851. Tel: 
203-354-2524; e-paštas: 
ninajankauskas@yahoo.com

Papildomai: Gintautas Gar- 
sys, ŠALFASS tinklinio vado
vas, 82 North St., Foxboro, MA 
02035. Tel.: 508-353-5079; fax: 
508-519-4777; e-paštas: 
gintautasgarsys @ yahoo.com

Dalyvauti žaidynėse kvie
čiami visi lietuvių sporto vie
netai bei individai, atlikę 2007 
m. registraciją SALFASS-je.

Pilnesnes informacijas turi 
sporto klubai. Po galutinės 
k rep š in io  ir tin k lin io  k o 
mandų registracijos bus pa
skelbta tiksli varžybų progra
ma, tvarkaraščiai ir kitos de
talės.

Visais žaidynių reikalais 
kreipkitės į žaidynių vadovą 
Juozą (Joe) M iluką bei ati
tinkamus žaidynių pareigūnus 
bei sekite tinklalapį: 
www.nylak.com

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

A.SKUJYTĖ LAIMĖJO
RUTULIO STŪMIMO 

VARŽYBAS

JAV Lincoln mieste vyku
sių s tudenčių  "N ebraska 
Open" lengvosios atletikos 
varžybų rutulio stūmimo rung
ties nugalėtoja tapo Austra 
Skujytė. Lietuvė rutulį nu
stūmė 16,29 metro ir 44 centi
metrais aplenkė antroje vietoje 
likusią amerikietę Jeni Stei
ner, teigiama Lietuvos lengvo
sios atletikos federacijo sve
tainėje internete.

Trečią vietą užėm ė kita 
JAV sportininkė Jenny Glo- 
dowski (14,09 m).

400 m bėgimo rungtyje A. 
Skujytė užėmė antrą vietą, dis
tanciją įveikusi per 58,99 sek. 
Nugalėjo amerikietė Jessica 
Purdy (58,61), trečia liko Chris
tina King (1:00,22 min.). LRT

SAVI 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)

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti lianų, 
prieš p r iim d a m i g a lu tin i sprendinua u p s ila n k y k ite  
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