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KOMUNIZMO AUKŲ PAMINKLO 
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Kom unizm o aukų p ris i
minimo komitetas, “Victims of 
Communism Memorial Foun
dation” praneša, kad po de
šimtmečio darbo, paminklo 
statyba yra užbaigta ir pamink
las bus atidarytas š.m. birželio 
12 d., antradienį. Birželio 12- 
oji bus istorinė diena per šimtą 
milijonų komunizmo aukų pri
siminimui.

Paminklo vietovė yra Wa
shington, D.C. prie Massachu
setts Ave. N.W. ir New Jersey 
Ave. N.W. sankryžos, netoli 
JAV Kongreso rūmų.

Apeigos prasidės 10 val. 
ryto. Pagrindinę kalbą pasakys 
Atstovų rūmų narys Tom Lan- 
tos (C A). Prezidentas George 
W. Bush ir senatorius John 
McCain (AR) yra pakviesti 
kaip svarbūs kalbėtojai. Mano
ma, kad apeigose dalyvaus 
daugelis Kongreso vadovų, 
diplomatų, tautybių vadovų, 
užsienio valstybių atstovų ir 
paminklo statybos rėmėjų.

Po iškilmių bus priėmimas. 
Į apeigas įėjimas yra laisvas. 
Bilietų kaina už sėdimą vietą 
ir priėmimą yra 50 dol. asme
niui.

Nuo 2 val. iki 4 val. p.p.

NATO ĮKURS KOVOS SU RUSIJOS 
INTERNETINIAIS ĮSILAUŽĖLIAIS CENTRĄ

Artimiausiu metu Estijoje 
bus įkurtas NATO interneto 
apsaugos centras kovai su Rusi
jos internetiniais įsilaužėliais, 
puolančiais Estijos vyriausy
bines svetaines, rašo Kommer
sant.

Naujajam centrui vadovaus 
Estijos gynybos ministerijos 
Informacinių technologijų de
partamento vadovas Mihkel 
Tammet. Be to, Estija reikalaus, 
kad Europos Sąjunga ir NATO 
pripažintų internetinių įsilaužė
lių išpuolius karinės agresijos 
aktu.

Anksčiau tą padaryti para
gino Estijos gynybos ministras 
Jaak Aaviksoo. Ministras sakė 
iš esmės nematąs skirtumo

JAV PRIEŠRAKETINĖ
GYNYBOS SISTEMA
Jungtinių Valstijų valstybės 

sekretorė Condoleezza Rice 
pareiškė, kad JAV neleis Rusi
jai sutrukdyti Vašingtono pla
nus dislokuoti priešraketinės 
gynybos elementus Europoje. 
"JAV turi turėti galimybę žengti 
į priekį ir naudoti savigynai 
skirtas technologijas. Mes taip 
ir padarysime", - JAV ambasa
doje Maskvoje gegužės 15 d. 
žurnalistams sakė C. Rice. LRT

vyks diskusijos tema “Komu
nizmo nusikaltim ai ir au
kos” , kuriose dalyvaus R i
chard Pipes, Paul Hollander, 
Harry Wu, Paul Goble ir kiti. 
Diskusijoms bilietų nereikės, 
bet registracija yra privaloma, 
nes vietų skaičius yra ribotas.

6 val. vakaro vyks priėmi
mas ir iškilminga vakarienė su 
apdovanojimų įteikimu J.W. 
Marriott viešbučio patalpose. 
Pagrindinę kalbą pasakys žy
maus sovietų disidento Andrej 
Sacharov našlė Jelena Bonner.

Truman-Reagan Laisvės 
medaliai bus įteikti William F. 
Buckley, Jr. ir mirusiam sena
toriui Henry M. (Scoop) Jack
son. Senatorius Joseph Lieber
man įteiks medalį senatoriaus 
Jackson dukrai Anna Marie 
Laurence. Buvusi Didž. Bri
tanijos m inistrė pirm ininkė 
Margaret Thatcher yra taip pat 
pakviesta priimti jai skirtą ap
dovanojimą. Bilietų kainos į 
priėmimą ir vakarienę yra 175 
dol. asmeniui, 300 dol. porai.

Dėl rezervacijų į renginius 
ir kitos informacijos skambin
ti Anne Meesman, tel. 1 (703) 
525-4445 arba elektroniniu 
paštu: tuckintl@radix.net

"tarp to, kas vyksta, ir to, kai 
užsienio valstybė savo laivais 
blokuoja mūsų uostus ar prie
šiškos jėgos blokuoja valsty
binius informacijos kanalus".

Manoma, kad Estijos klau
simą NATO šalių gynybos mi
nistrai aptars birželį vyksian
čiame susitikime.

Tuo tarpu Didžiosios Bri
tanijos laikraštis The Guardian 
rašo, kad sąjunga į Taliną jau 
išsiuntė kelis savo kovos su in- 
ternetiniais įsilaužėliais specia
listus. Estijos internetinės sve
tainės ir tarnybinės stotys puo
lamos po to, kai šalies valdžia 
nusprendė į karių kapines per
kelti Talino centre stovėjusi 
Bronzinį karį. ELTA

Prancūzijos naujasis pre
zidentas Nicolas Sarkozy pa
čią pirmąją savo pareigų dieną 
pradėjo energingai eiti prezi
dento pareigas. Jis pasakė dvi 
kalbas, dėkojo rinkėjams Ave
nue des C ham ps-E lysees 
spausdamas rankas ir išskrido 
į Berlyną, kuriame vakarienia
vo su Vokietijos kanclere An
gela Merkel, aptardami Euro
pos politiką. Manoma, kad da
bar Europos Sąjungos reikalai 
bus sprendžiami daug greičiau.

Čikagos lietuviai įspūdingai paminėjo Romo Kalantos aukos metines, kai jis susidegino sodelyje 
prie Kauno muzikinio teatro reikšdamas protestą prieš Sovietų Sąjungą, kuri tuo metu -  prieš 35 
metus -  tęsė Lietuvos okupaciją. Prie jo  paminklo kalba Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius. Salia šauliai, Algis Regis, minėjimo organizatorius Ernestas Lukoševičius 
ir kiti Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. Jono Kuprio nuotr.

Čikagos gatvėse gegužės 
13 d. plevėsavo lietuviškos 
trispalvės, riaumojo motocik
lai. Čia pagerbtos R.Kalantos 
aukos 35-osios metinės. Čika
goje buvo trumpam sustabdy
tas eismas, kad į Sv. Kazimie
ro kapines galėtų važiuoti 60 
motociklų ir automobilių kor
težas.

“Esu labai laimingas, kad 
mums pavyko tai padaryti. R. 
Kalanta man visą gyvenimą 
buvo idealas. Aš esu iš Kauno, 
kur Romas visuomet buvo la
bai gerbiamas. Nuo pat jau
nystės tarsi jaučiau skolą jam. 
Labai džiaugiuosi, kad tą skolą 
pagaliau atidaviau”, -  pasako
jo  šio žygio įkvėpėjas ir rengė
jas Ernestas Lukoševičius.

Atvažiavęs į JAV, E.Luko-

JAV ATSTOVŲ RŪMAI PRIĖMĖ NAUJĄ 
ĮSTATYMĄ DĖL IRAKO KARO FINANSAVIMO
Washington, gegužės 11 d. 

(ELTA). Jungtin ių  Valstijų 
Kongreso Atstovų Rūmai pri
ėmė naują įstatymą dėl karo 
Irake finansavimo. Pagal jį, 
karinės operacijos būtų finan
suojamos iki liepos pabaigos, 
o tolesnis lėšų skyrimas pri
klausytų nuo to, ar Irake būtų 
pasiekta tam tikra pažanga, 
skelbia JAV žiniasklaida.

P reziden tas G eorge W. 
Bush žadėjo vetuoti šį teisės 
aktą. Kita vertus, jis pirmą kar
tą užsiminė, kad šįkart įmano
ma pasiekti kompromisą. JAV 
vadovas prieš savaitę vetavo 
kitą įstatymo projektą, kuria
me karo finansavimas sieja
mas su karių išvedimo data.

P reziden to  k ritik ų  d e 
mokratų kontroliuojami A t
stovų Rūmai įstatymą priėmė, 
kai už jį balsavo 221 įstatymų

LAISVĖS FAKELAS ČIKAGOJE
ševičius apsigyveno Oaklawn 
m iestelyje, netoli Sv. Kazi
miero kapinių, kur 1979 m. pa
statytas paminklas R.Kalantai. 
“Važiuodamas pro tas kapines 
aš dažnai prisimindavau R.Ka- 
lantą”, -  sakė vyras, dirbantis 
tolimųjų kelionių vairuotoju.

M inėjim as, pavad in tas 
“Laisvės fakelo” vardu, prasi
dėjo Čikagos Jaunimo centro 
Jėzuitų koplyčioje, kur šv. Mi
šias aukojo trys jėzuitų kuni
gai. Kai kuriems parapijie
čiams buvo neįprasta matyti 
motociklininkų drabužiais dė
vinčius jaunus žmones, besi
meldžiančius bažnyčioje.

Vėliau minėjimo dalyviai 
nuriedėjo Čikagos gatvėmis 
Sv. Kazimiero kapinių link.

“Mums visą laiką degė ža-

leidėjas, 205 buvo prieš. Teisės 
aktui nepritaria dauguma res
publikonų, todėl mažai tikėti
na, kad įstatymas bus patvirtin
tas ir Senate, kur demokratų 
persvara yra labai nežymi.

Projekte numatyta, kad lie
pos mėnesį karinėms operaci
joms būtų skirta 42,7 milijono 
JAV dolerių. Likę pinigai būtų 
duoti tik tuo atveju, jei prezi
dentas iki liepos 13 dienos 
galėtų patvirtinti, kad Irake 
pasiekta pažanga. "Sis įstaty
mas numato atsakomybę pre
zidentui ir Irako vyriausybei", 
- pastebėjo Atstovų Rūmų dau
gumos vadovas demokratas 
Steny Hoyer. Jam pritarė At
stovų Rūmų pirmininkė Nan
cy Pelosi, pakartojusi savo tei
ginį, jog amerikiečiai neduos 
prezidentui "neišrašyto čekio" 
karui Irake.

lia šviesa” , -  pasakojo viena 
žygio dalyvių Rūta Pažemec- 
kienė. Policijos automobiliai 
lydėjo koloną ir atitverdavo 
sankryžas, kurias ji kirsdavo. 
Tai buvo labai jaudinantis mo
mentas, kai turbūt kiekvienas 
mūsų didžiavosi, kad yra lietu
vis. Iš tiesų atrodė, kad visi ap
linkui atiduoda pagarbą mūsų 
tautos didvyriui“.

“Ir kas galėjo tikėtis, kad 
Čikagoje tiek daug lietuvių turi 
motociklus? Daug žmonių at
važiavo ir autom obiliais, -  
džiaugėsi renginio sumanyto
jas E.Lukoševičius. -  Bet svar
biausia buvo matyti, kad jie 
susirinko ne pasipuikuoti savo 
motociklais ar apranga, o išties 
-  paminėti R.Kalantos” .

(Nukelta į 4 psl.)

ES ATSISAKO DERĖTIS 
SU RUSIJA

DĖL NAUJOS SUTARTIES

B riuselis , gegužės 15 d. 
Europos Sąjungos atstovai 
pareiškė, kad nėra pasirengę 
pradėti derybų dėl naujosios 
partnerystės ir bendradarbiavi
mo sutarties su Rusija sudary
mo, praneša newsru.com.

Kaip sakė ES užsienio rei
kalų ir saugumo politikos va
dovas Javier Solana, "mes tikė
jomės pradėti derybas dėl nau
josios ES ir Rusijos sutarties 
viršūnių susitikime, bet, deja, 
tai yra neįmanoma, nes mes vis 
dar turime išspręsti problemą, 
kilusią Rusijai uždraudus iš 
Lenkijos importuoti mėsą ir 
vaisius". Rusijos ir ES viršūnių 
susitikimas vyko gegužės 17
18 dienomis Samaroje.

Lenkijos poziciją viešai pa
laikė Lietuvos UR ministras 
Petras Vaitiekūnas. LRT

mailto:tuckintl@radix.net
newsru.com
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Dvejus metus dėl vadinamojo Liustracijos įstatymo pliekęsis 

Seimas nesugebėjo atmesti šalies vadovo Valdo Adamkaus veto 
pataisai, kuria buvo siekiama įteisinti profesinius apribojimus 
KGB rezervo karininkams. Išsiskyrus nuomonėms, daliai par
lamentarų nepavyko pasiekti, kad įstatymas būtų priimtas be pre
zidento siūlytų pakeitimų, o kitai daliai - kad jis būtų priimtas su 
V.Adamkaus pataisomis. Šalies vadovo pusėn stojusi social- 
demokratė Birutė Vėsaitė aiškino, kad rinkėjams kalbos apie KGB 
darbuotojus bei rezervistus jau kelia alergiją, ir pasiūlė padėti 
tašką šioje istorijoje. Prezidento patarėja, Teisės departamento 
vadovė Aušra Raulickytė vakar žurnalistams sakė, kad Seimas 
pasiekė blogą rezultatą, nes nepriėmus įstatymo liko galioti ri
bojimai KGB kadriniams darbuotojams dirbti privačiame sekto
riuje. Lietuva yra įsipareigojusi kuo greičiau šios nuostatos atsi
sakyti, todėl, pasak jos, Seimas vėl turės grįžti prie Liustracijos 
įstatymo pataisų.

Svarstant Liustracijos įstatymo pataisas, parlamentaras Pet
ras Gražulis apkaltino V.Adamkų sąsajomis su KGB. "Esu labai 
giliai įžeistas",- tokius žodžius perdavė šalies prezidentas Valdas 
Adamkus. Šalies vadovą žeidžiantis Seimo nario poelgis įaudri
no ir jo  kolegas. Socialdemokratas Algimantas Salamakinas 
pasiūlė P.Gražulio elgesį apsvarstyti Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijai, o jo partijos kolega Bronius Bradauskas - pašalinti 
P.Gražulį iš posėdžių salės.

"Prašyčiau suvokti, kad tas jo pasisakymas buvo bendro 
dvejų metų darbo rezultatas, kada normaliam žmogui atrodo iš 
kairės KGB, iš dešinės - rusai. Todėl manyčiau, kad jis turi visą 
teisę dalyvauti toliau posėdyje ir balsuoti", - kolegą bandė apgin
ti šalia P.Gražulio posėdžių salėje sėdintis Julius Veselka.

Iš Socialdemokratų partijos pirmininko posto besitraukian
tis ilgametis kairiųjų vedlys Algirdas Brazauskas paskelbė, kad 
geriausiai jį pakeisti galėtų premjeras Gediminas Kirkilas. Vy
riausybės vadovas Lietuvos rytui teigė pasiryžęs priimti šį iššūkį, 
bet kartu pripažino, kad suvaldyti partiją bus nelengva. "Aš ap
sisprendžiau dar nežinodamas, ką vietoj savęs pasiūlys A.Bra- 
zauskas. Puikiai suvokiu, kad tuo atveju, jei jis vis dėlto būtų dar 
kartą kandidatavęs į šį postą, kiti pretendentai nebūtų turėję dide
lių galimybių. Tačiau akivaizdu ir tai, kad tai būtų vedę į partijos 
skaldymą, nes vadų kaitos problema niekur nedingtų. Tai puikiai 
suvokia ir A.Brazauskas",- sakė G.Kirkilas.

"Nesu naujokas politikoje ir tikrai niekada nebuvau koks nors 
antraeilio vaidmens atlikėjas. Aš palaikiau A.Brazauską, kai jis 
telkdavo bendražygius, visada rūpinausi partijos interesais. Da
bar partijai atrodo, kad būtent premjeras yra vienijanti figūra. Tokį 
įspūdį susidariau per pastarąjį tarybos posėdį ir susitikimus su 
partijos skyrių pirmininkais"- "Lietuvos rytui" sakė G.Kirkilas.

Prezidentūroje viešėjusiam premjerui Gediminui Kirkilui 
prezidentas Valdas Adamkus atskleidė pavardę kandidato, kurį jis 
ketina siūlyti į Valstybės saugumo departamento generalinio direk
toriaus postą. Prezidentas V.Adamkus nusprendė tik kitą savaitę 
teikti Seimui dekretą dėl paslaptingojo kandidato į VSD postą. 
Premjeras G.Kirkilas tvirtino, kad VSD vadovo klausimą būtina 
išspręsti kuo skubiau, ir kvietė Seimo narius liautis vertinus visus 
kandidatus tik iš savo varpinės. Kandidatu į naujuosius Valstybės 
saugumo departamento vadovus prezidentas Valdas Adamkus pa
sirinko profesionalų diplomatą, dabartinį ambasadorių Lenkijoje 
Egidijų Meilūną. To paties informuoto šaltinio teigimu, karjeros 
diplomatas ir buvęs prezidento patarėjų komandos narys priėmė 
V.Adamkaus siūlymą kandidatuoti į VSD vadovus. Prezidento pa
tarėjas Lauras Bielinis to nepatvirtino, tačiau ir nepaneigė.

Klaipėdos uoste gegužės 18 d. lankėsi JAV karinių jūrų 
laivyno sparnuotųjų raketų kreiseris "Normandy". Jam nei dy
džiu, nei turima ginkluote neprilygsta nė vienos Baltijos jūros 
baseino šalies karinis laivas. Maždaug milijardą JAV dolerių kai
nuojantis 1988 metais į vandenį nuleistas ir po metų karo tarny
bon stojęs kreiseris "Normandy" priklauso "Ticonderoga" klasei 
- vienai galingiausių kovinių laivų klasei pasaulyje.

Seimo vadovas Viktoras Muntianas pripažįsta, kad parlamen
tarai, neatsistatydinę iš sporto organizacijų vadovų postų, 
pažeidžia Konstituciją, bet tokia situacija visiškai nesistebi: "Jie 
paprasčiausiai dar nespėjo atsistatydinti. Jiems reikia laiko nes 
federacijų posėdžiai, susirinkimai vyksta retai". Kazys Star
kevičius, Algirdas Butkevičius, Andrius Kubilius iki šiol eina 
sporto federacijų vadovų pareigas, nors Konstitucinis Teismas 
yra išaiškinęs, kad tai nesuderinama su Seimo nario pareigomis. 
Parlamentaras Andrius Kubilius iš Lietuvos šaudymo sporto są
jungos prezidento pareigų neatsistatydins, kol jam  asmeniškai to 
neįsakys Konstitucinis Teismas. "Dabar nematau jokių priežasčių 
pasitraukti, nes nėra jokio interesų konflikto",- pareiškė Seimo 
vicepirmininkas.

LGITIC

Pirmasis Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas mirė balandžio 23 d. Jis laikomas vienu Sovietų Sąjun
gos žlugimo simbolių, vadovavęs Rusijai pereinant į laisvosios rinkos ekonomiką. Laisvės kovose 
Lietuva jautė jo  palankumą ir tapo pasipriešinimo komunistų ortodoksų pučui 1991 m. rugjūtį sim
boliu. Lietuvos atgimimui vadovavęs prof. Vytautas Landsbergis 1991 metų liepos mėnesį su B. Jel
cinu aptarė Rusijos ir Lietuvos valstybių sutartį ir ją  pasirašė. V. Landsbergis jautė ypatingą B. Jelci
no paramą ir 1991-ųjų sausio 13-osios naktį: “Galiu geru žodžiu minėti jo  palankumą Lietuvos lais
vės siekiui. Jis buvo garbės jausmą turintis ir žodžio besilaikantis politikas” .

IŠPUOLIAI PRIEŠ ESTIJĄ -  IŠPUOLIAI 
PRIEŠ EUROPOS SĄJUNGĄ

Europos Parlamento Užsie
nio reikalų komitetas aptarė 
Estijos ir Rusijos santykiuose 
kilusią krizę. Deputatai bendru 
sutarimu pritarė pareiškimui, 
kuriame reiškiamas solidaru
mas su Estija ir smerkiami Ru
sijos veiksmai. Savo ruožtu ke
letas europarlamentarų nerima
vo dėl rusų padėties Estijoje.

EP Užsienio reikalų komite
to pirmininko Jacek Saryusz- 
Wolski (Europos liaudies parti
ja, Lenkija) pareiškime, kuriam 
posėdyje buvo pritarta bendru 
sutarimu, reiškiamas solidaru
mas su Estija bei nerimas dėl 
pablogėjusių šios šalies santy
kių su Rusija. "Išpuoliai prieš 
Estiją yra išpuoliai prieš visą 
ES", - sakoma pareiškime. Eu- 
roparlamentarų nuomone, Ru
sijos inspiruoti išpuoliai yra 
"nepriimtini", prieštarauja civi
lizuotoms tarpvalstybinio ben
dravimo normoms bei "gali 
rimtai pakenkti ES ir Rusijos 
santykiams".

"Estija, būdama nepriklau
soma ES ir NATO narė, turi su
verenią teisę vertinti savo nese
ną tragišką praeitį, įskaitant 4 
metus trukusią nacių okupaciją 
bei terorą ir 48 metus trukusią 
Sovietų Sąjungos okupaciją bei 
terorą", - sakoma pareiškime. 
Deputatai ragina Rusijos val
džią laikytis tarptautinių įsipa
reigojimų, apsaugoti ES šalių 
atstovybes Maskvoje ir "susi
laikyti nuo kišimosi į Estijos vi
daus reikalus".

Dauguma posėdyje kalbėju
sių europarlamentarų pareiškė 
solidarumą su Estija. Pasak 
Baltijos šalių tarpfrakcinės eu- 
roparlamentarų grupės pirmi
ninko Christopher Beazley (Eu-

ropos liaudies partija, Jungtinė 
Karalystė), neteisinga vertinti 
kilusią krizę kaip Estijos prob
lemą - reikėtų aiškiai pasakyti, 
kad neramumus inspiravo Ru
sija. Baltijos šalyse išrinktų eu- 
roparlamentarų vardu deputatas 
paragino apsvarstyti kilusią kri
zę Parlamento plenariniame 
posėdyje ir priimti atitinkamą 
rezoliuciją. Toks siūlymas turė
tų būti oficialiai pateiktas arti
miausiomis dienomis.

"Nėra jokio pagrindo kal
bėti apie tautinį konfliktą Es
tijoje", - pažymėjo Tunne Ke- 
lam (Europos liaudies partija, 
Estija). Deputato teigimu, so
vietinio kario paminklas "sim
bolizavo Rusijos dominavimą 
Estijoje", o sovietų kariai iš tie
sų "išlaisvino Estiją nuo ne
priklausomybės". Jam pritarė ir 
europarlamentaras iš Vengrijos 
Istven Szent-Ivanyi (Liberalų ir 
demokratų frakcija), pripaži
nęs, jog "Estijos valdžia sura
do labai gerą kompromisą" - 
perkelti paminklą į karių kap
ines.

Pasak Gyorgy Schopflin 
(Europos liaudies partija, Veng
rija), Rusija "rimtai nevertina 
buvusių sovietinių satelitų" ir 
ieško silpnų Europos vietų, pa
našiai kaip kažkada darė hit
lerinė Vokietija. "Stebime nau
jos agresyvios Rusijos politikos 
radimąsi", - sakė deputatas ir 
pridūrė, jog "iliuzijų laikotar
pis pasibaigė". Charles Tan- 
nock (Europos liaudies partija, 
Jungtinė Karalystė) pažymėjo, 
jog "Rusija, kitaip negu Vokie
tija, dar nepasirengusi susi
taikyti su brutalia savo šalies 
praeitimi" - ji "iki šiol laiko Bal

tijos šalis savo įtakos zona". In- 
ese Vaidere (Sąjunga už tautų 
Europą, Latvija) įspėjo, jog atei
tyje Estijos atvejis gali pasikar
toti Latvijoje arba Lietuvoje. 
"Tai pirmasis testas, ar ES ryšis 
apginti savo narę", - sakė euro- 
parlamentarė.

Tuo tarpu Latvijos rusakal
bių atstovė Tatjana Zdanoka 
(Nepriklausomybės ir demok
ratijos frakcija) teigė, jog per
kelti paminklą Taline nuspręsta 
"nesilaikant demokratijos prin
cipų" - neatsižvelgus į gyven
tojų nuomonę, nepasitarus su 
žuvusiųjų giminėmis ir be teis
mo sprendimo. ELTA

Nicolas Paul Stephane Sarkozy
-  naujasis Prancūzijos preziden
tas, gimė Paryžiuje 1955 m. sau
sio 28 d., kai jo  tėvai pasitraukė 
nuo komunistų režimo iš Veng
rijos. Emigrantų sūnus yra Sep
hardic Jew vaikaitis, kurio sene
lis tapo kataliku. Jis universitete 
baigė teisės mokslus, kaip ir jo 
motina, kuri siuntė sao vaikus į 
katalikišką mokyklą. Prez. N. 
Sarkozy nepasižymėjo gerais 
ryšiais su buvusiu Prancūzijos 
prezidentu J. Chirac. Jis išsi
skyrė su savo žmona, kuri pa
gimdė jam  du sūnus ir vedė kitą 
ir turi dar vieną sūnų.
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IMPERIJOS ŠEŠĖLIS DRIEKIASI 
VIRŠ EUROPOS

Pirmą kartą Maskva svaidosi pareiškimais, kurių nebuvo 
nuo Sovietų Sąjungos laikų. Po Miuncheno konferencijos, ku
rioje Rusijos prezidentas griežtai pasisakė prieš Ameriką ne 
tik ją  kritikuodamas, bet vadindamas veidmaine ir keliančia 
pavojų net pasaulio saugumui, norėdama savo politiką primesti 
kitoms valstybėms.

Tuoj po Miuncheno Estija tapo naujausiu Rusijos taikiniu. 
Ne tik rusų politikai, bet ir vyriausybės nariai vadino Estiją 
“barbariška” valstybe. Net drįso pasiųsti savo delegaciją ir reika
lauti Estijos vyriausybės pasitraukimo. Tie patys metodai kaip 
ir 1940 metais okupuojant Baltijos valstybes. Rusų delegaci
jos pirmininkas kurstė ten gyvenančių rusų protestus, pasako
damas, kad ta ruso bronzinė statula yra apgadinta, keldamas 
revoliucines nuotaikas Estijos sostinėje ir darydamas spaudimą 
Estijos vyriausybei. Vakarų valstybės stebėjo įvykius Maskvoje, 
kai rusų jaunuoliai demonstravo prie Estijos ambasados ir tik 
po jų  chuliganiškų veiksmų prieš Estijos ir Švedijos ambasa
dores, reagavo. Nepaisant, kad egzistuoja Europos Sąjunga ir 
veikia NATO, Rusijos prezidentas ir toliau kritikuoja Ameri
kos planą apjungti Čekiją ir Lenkiją priešraketine gynybos siste
ma, tarsi tos valstybės priklausytų rusams. Rusija nutraukė naf
tos siuntimą į Estiją.

Naftos negaunanti Lietuva, kaip teigia prezidentas Valdas 
Adamkus, žada blokuoti Europos Sąjungos ir Rusijos derybas 
dėl naujos bendradarbiavimo sutarties. Derybų blokavimas būtų 
tik pačiu blogiausiu atveju. Dėl naftos tiekimo Lietuvai naf
totiekiu reiktų tik politinio sprendimo, nes tai nėra techninė 
problema, kaip pareiškė prezidentas.

Washingtonas vėl pasiuntė JAV Užsienio reikalų ministrę 
Condoleezza Rice į Maskvą išsiaiškinti dėl didžiulės nedrau
giškos įtampos tarp Rytų ir Vakarų, kokios nebuvo, kai prieš 
šešerius metus George Bush tapo prezidentu. Tačiau JAV ir 
Lenkija jau turėjo pradėti derybas dėl branduolinio apsaugos 
skydo įvedimo, kuriam Rusija griežtai nepritaria. Šaltojo karo 
nuotaikos padvelkė ir kai Maskva, minėdama Antrojo pasauli
nio karo metines, savo prezidento žodžiais, kalbėjo: “Mūsų 
dienomis... naujose grėsmėse, kaip ir Trečiojo Reicho laikais 
-  vis tas pats žmogaus gyvybės paniekinimas, tos pačios pre
tenzijos į išskirtinumą pasaulyje ir diktatą”. Washingtone kai 
kas šiuos žodžius aiškino, kaip JAV politikos prilyginimą 
Trečiajam Reichui.

Europos vadai nieko nepasimokė. Gal reikia priminti, kad 
Rusijos Dūmoje Vladimir Putin pareiškė: “Reikia pripažinti, 
kad Sovietų Sąjungos subyrėjimas buvo didžiausia XX amžiaus 
geopolitinė katastrofa”. Ne Hirosima, koncentracijos stovykla 
Auschwitz, du pasauliniai karai, milijonai Gulago aukų žuvu
sių komunistų lageriuose. Jam gaila imperijos, kurios žlugimą 
šventė pasaulio demokratai. Grozno sugriovimas, šimtų 
tūkstančių čečėnų nužudymas, žodžio laisvės sunaikinimas 
Rusijoje -  būtinas Kremliui. Ar neatėjo laikas Europos Sąjun
gai pareikšti, jog laisvė yra brangiausia žmonijos dovana. O 
mes prisiminkime, kad tą pačią savaitę, kai estai atsikratė oku
pacijos simbolio, Vilniuje nutarta vetuoti KGB rezervo kari
ninkų teises ribojantį įstatymą. 5. Tūbėnas

AR MUMS REIKIA MELO DETEKTORIAUS?
Ko tik neišranda šių laikų 

mokslinčiai, kokių gudrių me
chanizmų bei prietaisų sugalvo
ja, kokių naudingų, stebuklams 
prilygstančių, daiktų mums pa
siūlo. Antai seklys, dabar tyrė
ju  vadinamas, pažvelgs į tavo 
akių rainelę, pasakys tavo pa
vardę, aptiks ant taurelės piršto 
atspaudą ir kaip iš rašto per
skaitys tavo biografiją, aprašys 
tavo kelius ir klystkelius, net 
paaiškins, kodėl ir ką tu šian
dien iš tos taurelės gėrei.

Teko girdėti, kad yra išras
ta, melo detektoriumi vadina
ma, mašina, kuri nepakenčia 
netiesos sakymo; jį  išgirdusi 
šimto vilkų balsu kaukia. Ne
tenka abejoti dėl tokios tei
suolės egzistavimo, nes, kaip 
liudija patikimi šaltiniai, tokių 
mašinų ir mūsų šalis yra im
portavusi. Tačiau kodėl ji  
nenaudojama? Kiek darbo at
kristų prokuratūrai, policijai, 
teismams, specialioms tarny
boms, Seimo komitetams ir 
komisijoms ir net pačiam pre
zidentui! Kiek lėšų būtų su
taupyta! Antai, sustatei į eilutę 
A.Pocių, A.Sadecką, A.Drižių, 
A.Janušką, Paulauską prieš tą 
teisybės ieškotoją, pareikala
vai kalbėtis su mašina -  visą 
tiesą išpyškintų. Tačiau -  ne.

ESTIJOS KORTA - BALTIJOS JŪROS 
DUJOTIEKIS

T alinas , gegužės 8 d. 
(ELTA). Maskva šiuo metu ne
turi stiprių ekonominių svertų 
daryti įtaką Estijai, tuo tarpu 
Talinas rado silpnąją Rusijos 
vietą - dujotiekį Baltijos jūros 
dugnu, rašo dienraštis "Ari- 
paev". Estijos ministras pirmi
ninkas Andrus Ansip atšaukė 
anksčiau planuotą susitikimą su 
buvusiu Vokietijos kancleriu 
Gerhard Schroeder, kuris dabar 
yra dujotiekį ketinančios tiesti 
įmonės "Nord Stream" akci
ninkų tarybos vadovas.

G. Schroeder šiuo vizitu 
būtų siekęs paveikti Estijos 
vyriausybę, kad ši paspartintų 
du jo tiek io  p ro jek tą , buvo 
rašoma Rusijos verslo dien-

LENKIJOS NAUJOS SĄLYGOS ES IR RUSIJOS 
DERYBOMS

V aršuva , gegužės 15 d. 
(ELTA). Lenkija iškėlė dar vie
ną sąlygą Europos Sąjungos ir 
Rusijos deryboms dėl naujos 
partnerystės ir bendradarbiavi
mo sutarties pradėti. Anot 
laikraščio Gazeta Wyborcza, ji 
ne tik primygtinai reikalauja, 
jog Rusija panaikintų lenkiškų 
mėsos produktų embargą, bet 
ir nori, kad kitos ES šalys "pri
imtų specialią politinę de
klaraciją, kuri Lenkijai ir ki
toms naujoms ES narėms ga
rantuotų energetinį saugumą".

Apie tai per ES valstybių 
užsienio reikalų ministrų susi-

Kodėl? Kodėl tos teisybės 
mašinos nukištos tūno, kai 
turėtų stovėti visose valstybės 
institucijose tiesos sargyboje? 
Pasirodo, - priežastys gilu
minės.

Skaitytojas gal dar nepa
miršo Mikių Mikės melagėlio, 
kitų AM B‘u vadinto. Tai jam 
ta nelaboji m ašina v ilkais 
užkaukė, kai jis , M askvoj 
būdamas, "iš Kauno" telefonu 
kalbėjo, kai KGB archyvus 
sudegint siūlė (vėliau jo  pa
sekėjai tik naudotis beveik 
šim tm ečiui uždraudė), kai 
prieš rinkimus "runkeliams" 
aukso kalnus žadėjo. Panašu, 
kad AMB, turėdamas negerą 
valią ir pakankam ai didelę 
galią, neva liaudies lėšų taupy
mo dėlei, įsakė tą mašiną po 
devyniais raktais laikyti, kad ji 
nenugirstų, ko "runkeliams" 
nedera žinoti. Šių eilučių au
torius, nors yra teisybės saky
mo šalininkas, pritaria AMB 
įsakymui, ginančiam žmonių 
ramybę. Ar galite įsivaizduo
ti, mielieji žmonės, kas būtų, 
jei tos mašinos-teisuolės atsi
rastų  visų lygių valdžiose? 
Prancūziškų viršgarsinių kon- 
kordų kaukimas, palyginus su 
nepakeliančių melo mašinų 
gaudesiu, prilygtų bitelės dūz-

raštyje Kommersant. Po to, kai 
G. Schroeder sukritikavo Ta
lino  sprend im ą perke lti 
B ronzinio kario  pam inklą, 
premjero biuras paskelbė, kad 
A. Ansip negali susitikti su G. 
Schroeder dėl pokyčių darbo
tvarkėje.

Estijos vaidmuo dujotiekio 
projekte išaugo, kai "Nord 
Stream " ėmė svarstyti ga
lim ybę pakeisti dujotiekio  
maršrutą iš Suomijos į Estijos 
vandenis, kur jūra gilesnė, o 
dugnas lygesnis. Neseniai Es
tija uždraudė šalies teritori
niuose vandenyse vykdyti ty
rimo darbus. Oficiali versija - 
"Nord Stream" prašymas ne
atitiko kriterijų.

tikimą "griežtai" pareiškė Len
kijos užsienio reikalų ministrė 
Anna Fotyga, pabrėždam a, 
kad be tokios deklaracijos 
"Lenkija nesutiks, kad būtų 
pradėtos derybos su Maskva 
dėl naujo susitarimo".

"Jei kas nors tikėjosi, kad 
gegužės numatytas ES ir Rusi
jos vadovų susitikim as pa
siseks, Lenkija turėjo juos nu
vilti", - pažymima laikraštyje.

Aiškėja, kad Lenkijos už
sienio reikalų ministrės vizitas 
į Rusiją neįvyks tol, kol Mask
va nepanaikins embargo len
kiškiems mėsos produktams.

gesiui.
Kiek menu iš vaikystės, jei 

bandydavau netiesą sakyti tė
vams ar mokytojui, jų  tvirti
nimu, man krutėdavę ausys, o 
akyse pasirodydavę velniukai. 
Šių reiškinių pats matyti ne
galėjau, todėl tvirtinimu tikė
jau. Nereikia būti psichologu ar 
"sielų inžinieriumi", kad pama
tytumei daugybę netiesą sa
kančio suaugusio žmogaus el
gesio požymių: ausys nekruta, 
velniukų nesimato, tačiau neriš
liai lemena, mikčioja, nerimas 
veržiasi kartu su prakaitu iš 
kaktos, praslinkus valandėlei, į 
tą patį klausimą atsako jau ki
taip, vartoja parazitiniais tapu
sius žodelius "nekomentuosiu", 
"leiskite į šį klausimą neatsaky
ti" ir pan. Ir klauso melagėlio 
valstybės vyrai ir moterys, gal 
iš gailesčio jam ar iš pagarbos 
jo užimamam postui, vaizduo
ja, kad melagystę priima už tie
są, kitaip tariant, melui prita
ria, meluoja sau.

O žmonės girdi, mato ir ži
no, kad "melo kojos ilgos, ta
čiau kelias trumpas". Todėl ap- 
seisime be melo detektoriaus, 
tik gerai įsižiūrėkime ir įsiklau
sykime, ką rodo kalbėtojų el
gesys.

Algimantas Zolubas

RUSIJAI
NEPALANKUS
SPRENDIMAS

DĖL ČEČĖNIJOS
Europos Žmogaus Teisių 

Teismas gegužės 10 d. nus
prendė, kad Rusija pažeidė 
dviejų čečėnių teises ir įpa
reigojo išmokėti joms pinigi
nes kompensacijas. Per "valy
mo" operaciją buvusi sulaiky
ta Tamuza Achmadova, ku
rios sūnus Šamilis Achmado- 
vas po metų buvo rastas negy
vas, bei pastarojo našlė Larisa 
Sadulajeva teigė, kad Rusijos 
valstybė kalta dėl jų  artimojo 
mirties. Neradusios teisybės 
Rusijos teismuose jos kreipėsi 
į Europos Žm ogaus Teisių 
Teismą.

Jis galiausiai nusprendė, 
jog tyrimas pažeidė minėtųjų 
čečėnių pagrindines teises, ir 
įpareigojo Rusijos valstybę 
sum okėti jom s bendrai 15 
tūkst. eurų turtinei žalai atly
ginti, po 20 tūkst. eurų netur
tinei žalai atlyginti ir bendrai 
7 tūkst. 825 eurus už bylinėji
mosi išlaidas. ELTA

Šių metų kovą Lenkijos 
URM vadovė Anna Fotyga at
sisakė apsilankyti Maskvoje, 
nors ir buvo kviečiama pačios 
Rusijos atstovų. Oficialiai pra
nešta, kad vizitas gali neįvykti, 
nes jis nesiderina su ir taip 
užimtu ministrės darbo gra
fiku. Paskutinis šalių oficialus 
susitikimas ir derybos balandį 
baigėsi be rezultatų.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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V. ADAMKUS SKELBIA 
ULTIMATUMĄ RUSIJAI

V iln iu s , gegužės 12 d. 
(LRT). Prezidentas Valdas 
Adamkus, naujienų agentūros 
"Bloomberg" teigimu, pareiškė 
galintis blokuoti Europos Są
jungos (ES) ir Rusijos derybas 
dėl naujos plataus masto dviša
lių santykių sutarties, jei nebus 
atkurtas naftos tiekimas vamz
dynu "Družba". Vilnius kaltina 
Maskvą uždarius vamzdyną dėl 
politinių, o ne techninių prie
žasčių.

"Jei kas nors įspraudžiamas 
į kampą ir nėra išeities, despe
ratiškai reikia išnaudoti pasku
tinį šansą. Derybų blokavimas 
bus pati radikaliausia prie
monė. Bet aš vis dar tikiuosi, 
kad mums pavyks susitarti", -  
sakė V. Adamkus. Prezidento 
teigimu, šis vamzdžio klausi
mas yra politinė, o ne techninė 
problema. Kitą savaitę ES ir 
Rusija rengia viršūnių susi
tikimą Samaroje, ir diplomatai 
sako, kad Maskva nepanaikins 
embargo lenkiškai mėsai, dėl 
kurio Lenkija jau  blokuoja 
derybas dėl sutarties.

Primename, kad nafta Ma
žeikių kryptimi vamzdynu ne-

VIS DĖLTO ŠLYKŠTU 
Vytautas Landsbergis

- Kol kas, vyrai, pasiplėšiam, 
jei pakaks laiko, o paskui vel
niop tą visą valstybę ir jos sau
gumą.

Geri dėdės pasistengė, kad 
vyrams iš VSD pakaktų laiko 
tarnybinių butų prichvatizacijai, 
vis tam pačiam viršininkui va
dovaujant; ištempė susikompro
mitavusių, apsimelavusių, ciniš
kų vadovų atleidimo procedūrą 
kiek tik galėjo. Net nepaisant, 
kad Seimas jau buvo priėmęs 
sprendimą: šis vadovas netinka 
pareigoms ir turi būti atleistas. 
Tad ir Prezidentas jau turėjo ran
kose įstatymo numatytą Seimo 
pritarimą parašyti atleidimo 
dekretą ir baigti bjaurią istoriją.

Tiesą sakant, tai buvo istori
ja arba operacija griauti VSD 
moraliai iš vidaus. Stabdyti rei
kėjo jau praėjusių metų pa
baigoje. Tačiau butų machinaci
ja dar nebuvo baigta. Ir valsty
bės murdymas dar turėjo rezer
vų.

Laiką tempti padėjo valdan
čiosios mažumos vengimas at
sakomybės, kažkas premjero 
aplinkoje, kartkartėmis pakrin
kančio Seimo neveiksnumas, 
atitraukiamieji bičiulių manev
rai, VSD vadovo intrigos, pul-
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beteka nuo praėjusių metų 
birželio pabaigos, kai "Druž- 
bos" atšakoje Briansko srityje 
įvyko avarija. "Mažeikių naf
ta" šiuo metu perdirba žaliavą, 
importuojamą per Būtingės 
terminalą.

Anot "Bloom berg", k o 
m entuodam as Kazachstano 
prezidento Nursultano Nazar- 
bajevo neatvykimą į Krokuvos 
forumą, V. Adamkus teigė, jog 
šios Centrinės Azijos valstybės 
vadovas, būdamas įžvalgus 
politikas, lieka atviras visiems 
pasiūlymams.

N. Nazarbajevas į Kroku
vos forumą neatvyko, nes at
šaukė savo kelionę dėl netikė
to Rusijos prezidento Vladimir 
Putin vizito Kazachstane.

Krokuvoje Lietuvos, Len
kijos, Ukrainos, Gruzijos ir 
Azerbaidžano prezidentai pa
sirašė susitarimą, kuriuo sie
kiama sumažinti energetinę 
priklausomybę nuo Rusijos. 
Dokumente siūloma iki 2011- 
ųjų nu tiesti vam zdyną per 
Ukrainos teritoriją, iki Lenki
jos Gdansko uosto, kuriuo naf
ta keliautų iš Kaukazo regiono.

dinėjimai be pagrindimo, glo
bėjų būrelis Prezidentūroje bei 
prieigose. Iš ten nuleista nauja 
formulė: VSD vadovų moralė -  
“jų pačių reikalas”. O ar butų rei
kalas padorus? -  “spręskit pa
tys”, atsakė premjeras, kovoto
jas su korupcija.

Dabar įstaigos butai, patiems 
sau leidus, jau prichvatizuoti; gal 
ir atleidimo istorija baigsis, il
gam palikdama VSD gobšių 
veidmainių charakteristiką? Zi- 
noma, jei Prezidentas netrak
tuos gudručių įbruktos formulės 
“kai surasi kitą”, kaip įsakymo. 
Tokiu stilium, vis nesurandant, 
komediją galima tęsti dar metus, 
tik štai VSD gal jau nieko neli
ko ką nušvilpti arba griauti.

Raimundas Lopata antai mo
ko, kad realioje politikoj nesą 
kuo šlykštėtis, viskas tik nauda 
ir galia. Ne, broliai, kai kas vis 
dėlto koktu, o būna ir kuo 
šlykštėtis.

Kažkoks V.Jakuninas dar at
siuntė suverenios Lietuvos Pre
zidentui laišką mokydamas, 
kaip jam elgtis. Vien už tokį 
įžūlumą galima būtų iš Jakuni- 
no atimti kažkada neteisėtai 
prašmugeliuotą Lietuvos ordiną.

Bernardinai.lt

Po pamaldų Jėzuitų šventovėje 60 motociklininkų pradeda žygį per Čikagą į lietuvių kapines, kur buvo 
iškilmingai pagerbtas Romo Kalantos atminimas gegužės 13 d. prie jo  paminklo. Jono Kuprio nuotr.

UŽ PREZIDENTO ĮŽEIDIMĄ P.GRAŽULIS 
PAŠALINTAS IŠ SALĖS

V iln iu s , gegužės 15 d. 
(LRT). Seimo narys Petras 
Gražulis, posėdžio metu apkal
tinęs prezidentą Valdą Adam
kų turėjus ryšių su KGB, buvo 
pašalintas iš salės. Tokiam 
posėdžiui pirmininkavusio li
beralo Gintaro Steponavičiaus 
siūlymui pritarė dauguma par
lamentarų.

Savo ruožtu  so c ia ld e 
m okratas A lgim antas Sala
makinas paprašė, kad P. Gra
žulio elgesį įvertintų Etikos ir 
procedūrų komisija.

Svarstant prezidento veto 
įstatymo pataisoms dėl KGB 
rezervo karininkų statuso, savo 
nuomonę išsakyti panoro ir 
aštriais pareiškimais garsėjan
tis P. Gražulis. Jis apkaltino 
valstybės vadovą turėjus ryšių 
su sovietų saugumu. Todėl esą

LIETUVOS IR JAV
JŪREIVIŲ PARAMOS
AKCIJA KLAIPĖDOS 

VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
Gegužės 21 d. planuojama 

paramos akcija vaikų globos 
namų “Rytas” auklėtiniams, 
kurios m etu JAV kreiserio  
USS “Normandy” (CG60) bei 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
jūreiviai savo rankomis atliks 
reikiamus remonto ir apdailos 
darbus vaikų kambariuose.

Renginyje dalyvaus įvairių 
sričių specialistai. Po darbų 
vyks sporto varžybos.

JAV kariai jau kelerius me
tus rūpinasi mažaisiais “Ryto” 
namų gyventojais. Praėjusių 
metų pavasarį vaikų globos 
namų “Rytas” auklėtiniams 
JAV am basada padovanojo 
įvairių baldų, šviestuvų, bui
ties apyvokos daiktų. Perduo
ti daiktai buvo naudojami JAV 
ambasadose ir karinėse bazėse 
Europoje.

2005 m. Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų ir JAV karo in
žinierių komandos atliko glo
bos namų remontą. LG0TIC

V. Adamkus, gyvenęs JAV, 
galėdavo nuolat lankytis Lietu
voje. Kolegoms pasipiktinus 
šiais žodžiais ir pradėjus reika
lauti pašalinti P. Gražulį iš sa
lės, G. Steponavičius pasiūlė 
dėl to balsuoti. Dauguma par
lamentarų pritarė, kad Mišriai 
Seimo narių grupei priklausan
tis politikas būtų pašalintas iki 
rytinio posėdžio pabaigos.

Nepaisant prašymo išeiti, P. 
Gražulis liko sėdėti savo vie
toje. Todėl G. Steponavičiui 
teko paskelbti pertrauką, kad 
nesusipratimas būtų išspręstas. 
P. Gražulis net kolegų įkalbi
nėjamas atsisakė paklusti ir 
liko salėje, todėl G. Stepona
vičius priėmė sprendimą pa
šalinti jį iš penkių posėdžių. Be 
to, P. Gražuliui tą laiką bus 
neleidžiama balsuoti.

Seimo statutas leidžia laiki
nai pašalinti parlamentarą iš 
salės iki posėdžių dienos pa
baigos, jei šis, be kita ko, po
sėdžio metu viešai įžeidžia 
prezidentą ar kitus aukštus 
pareigūnus arba jiems grasina. 
Parlamentarui, pašalintam iš 
posėdžių, nemokamas atlygi
nimas už tas dienas, kai vyks
ta Seimo posėdžiai, iš kurių jis 
yra pašalintas.

Etikos ir procedūrų komisi
ja  gali pasiūlyti bausti par
lamentarą administracine tvar
ka. Prezidentas savo ruožtu 
galėtų kreiptis į teisėsaugi
ninkus dėl asmens įžeidimo. 
"Tai yra grubus pažeidimas. Jei 
taip pasakytų apie mane, aš 
jam į nosį duočiau, tačiau juk 
prezidentas neduos", - piktino
si socdemas A. Salamakinas

"Prezidentas tikisi, kad Sei
mas įvertins savo nario elgesį. 
Tai buvo pats stipriausias ir 
skaudžiausias įžeidimas, kurį 
per daugelį metų prezidento 
atžvilgiu yra išsakęs P. Gražu
lis", - sakė V. Adamkaus at
stovė spaudai Rita G rum a
daitė.

(Atkelta iš 1 psl.)

LAISVĖS FAKELAS...

Kaune prisimintas 
Romas Kalanta

Ir Kauno muzikinio teatro 
sodelyje prie  skulp toriaus 
Roberto Antinio ir architekto 
Sauliaus Jušk io  pam inklo  
“Aukos laukas” paminėti šios 
datos susirinko apie du šimtus 
daugiausia pensinio amžiaus 
kauniečių. Keli jų atsivedė ir 
anūkus, kuriems bandė aiš
kinti, kuo Lietuvai reikšminga 
R.Kalantos auka.

“Kai kurių žmonių, 1972 
metų pavasarį malšinusių lais
vės protrūkį, pavardės šian
dien dar šmėkščiojo politikos 
padangėje”, -  kalbėjo istorikas 
Kęstutis Kasparas. Vidudienį 
šioje vietoje vyko ir neoficia
lus minėjimas.

Piketuotojai iškėlė tris pla
katus, kuriuose buvo raginama 
pastatyti R.Kalantai žmogaus 
ūgio skulptūrą ir įrašyti pasku
tinius jo  žodžius.

R.Kalanta vakar buvo prisi
mintas ir Alytuje, Vinco Krė
vės gatvėje, prie 6B namo, 
kuriame jis gimė 1953-iųjų 
vasario 22 dieną.

Čia R.Kalanta gyveno de
šimt metų iš likimo jam skirtų 
devyniolikos. Prieš 18 metų 
ant šio namo buvo atidengta 
ąžuolo lapais papuošta atmin
imo lenta su bareljefu. Vėliau 
keramikas Vytautas Ledas R. 
Kalantos brolio prašymu pa
darė jos kopiją, kuri buvo pa
kabin ta  prie jų  tėvų namo 
Kaune.

Nuo 1989 metų alytiškiai 
kasmet gegužės 14-ąją susi
renka prie R.Kalantos gimtųjų 
namų slenksčio tylos minute, 
eilėmis, muzika pagerbti jo  at
minimo. Jau ryte prie namo 
degė žvakės, buvo padėta gė
lių, o vakare įvyko minėjimas. 
Jame dalyvavo ir moksleiviai 
iš Adolfo Ramanausko-Vana
go mokyklos. R.Kalanta čia 
baigė pirmas dvi klases ir su 
tėvais išvyko gyventi į Kauną.

Bernardinai.lt
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METAS PASIKALBĖTI SU PUTIN 
ŠVIESIAI TIESIAI

Gegužės 18 d. prasidėjęs 
Europos Sąjungos ir Rusijos 
aukščiausiojo lygio susitikimas 
buvo keblus reikalas, redakci
niame straipsnyje konstatuoja 
dienraštis Financial Times.

Nepaisant narsių ES pir
m ininkaujančios Vokietijos 
pastangų pradėti derybas dėl 
naujosios bendradarbiavimo 
sutarties, prasiveržė nauji pro
cesą blokuojantys nesutarimų 
šaltiniai. Rusija kaltina ken- 
kėjiškumu naująsias ES nares. 
Tačiau iš tikrųjų greičiau kal
ta Maskva dėl savo valdingo 
požiūrio į anksčiau jai priklau
siusias kolonijas. Ir kanclerei 
Angelai M erkel teks tiesiai 
šviesiai pasakyti tai preziden
tui Vladimir Putin, teigia Fi
nancial Times.

Žinoma, abiem pusėms itin 
svarbu palaikyti draugiškus 
santykius. Tačiau negalima 
aukoti civilizuoto elgesio var
dan gerų dalykinių santykių, 
tvirtina dienraštis. Jie turi eiti 
petys petin. Rusija ilgą laiką 
santykiuose su Europos Sąjun
ga vadovavosi principu “skal
dyk ir valdyk” , siūlydam a 
dvišalius sandorius didžio
sioms ES valstybėms, kad izo
liuotų kritiškiau nusiteikusias 
mažas šalis, daugelis iš kurių 
anksčiau priklausė buvusiai 
Sovietų Sąjungai ar Varšuvos 
sutarties blokui. Europos Są
junga smarkiai susilpnės, jei 
dabar nesugebės sudaryti 
vieningo fronto.

Tarp derybų procesą blo
kuojančių problemų yra rusų 
paskelbtas embargo lenkiškos 
mėsos įvežimui, veikianti Es
tijos prekybos blokada, kuri 
buvo įvesta kaip atsakas į šios 
šalies sprendimą perkelti so
vietinės epochos karinį memo-

ĮSPĖJIMAS RUSIJOS PREZIDENTUI
Europos Komisijos pirmin

inkas Jose Manuel Barroso per
spėjo Rusiją, kad bet kokios 
problemos, susijusios su kuria 
nors iš Europos Sąjungos (ES) 
narių, yra visos bendrijos prob
lemos, pranešė BBC.

Kalbėdamas po ES ir Rusi
jos viršūnių susitikimo Jose 
Manuel Barroso teigė, kad 27 
šalių blokas remiasi solidaru
mo principais.

ES ir Rusijos viršūnių su
sitikimas Samaroje buvo už
gožtas Maskvos nesutarimų su 
Estija ir Lenkija. Įtampa kilo 
ir tarp visos ES ir Rusijos dėl 
Kosovo statuso, energijos tie
kimo ir prekybos.

Vokietijos kanclerė Ange
la Merkel, kurios šalis šiuo 
metu pirmininkauja ES, išsakė 
susirūpinimus dėl pranešimų, 
kad Rusijos opozicijos ak
tyvistams buvo neleista atvykti 
į miestą, kuriame vyko viršū-

rialą, prieš 10 mėnesių nu
trau ktas ru sišk os naftos  
tiekimas Lietuvos naftos per
dirbimo gamyklai, kurią par
duodant pirmenybė buvo su
teikta lenkų, o ne rusų pirkė
jui. Visas šias problemas būtų 
galima išspręsti, jei blokados 
priežastys nebūtų taip atvirai 
politinės, pastebi dienraštis.

Europos Komisija bandė 
įtikinti Rusijos veterinarijos 
tarnybas, kad iš Lenkijos tie
kiama mėsa pavojaus nekelia. 
Veltui. Estija  galbūt tikrai 
pasielgė neapgalvotai perkėlu- 
si karinį memorialą, bet tai ne 
priežastis prekybos blokadai. 
O naftos tiekim o į Lietuvą 
embargo truko gerokai ilgiau, 
nei būtų prireikę realiems naf
totiekio remonto darbams, rašo 
Financial Times.

Suprantama, kad Rusijos 
santykiai su buvusiais vasalais 
klostosi nelengvai. Jie super- 
jautrūs bet kokiai grasinamai 
užuominai, o Maskva juos kal
tina antirusiškų nuotaikų Vaka
rų Europoje kurstymu. Bėda 
ta, kad Putin tam duoda pag
rindą, pastebi dienraštis.

Atrodo, Rusija mano, kad 
ES atsargoje liko nebedaug 
kozirių. Daugelis ES valsty
bių su Vokietija priešakyje 
priklauso nuo Rusijos energe
tinių išteklių. Jos nori varyti 
biznį su naftos turtinga Rusi
ja. Ir nenorėtų suteikti Rusi
jai dar bent vieną dingstį ve
tuoti Jungtinėse Tautose Ko
sovo nepriklausomybės nuo 
Serbijos planą. Tačiau tiesa 
tokia, kad Rusijai reikia ES 
rinkos lygiai taip pat, kaip ES 
reikia Rusijos. Būtent tai turi 
išgirsti Putin, redakciniame 
straipsnyje teigia Financial 
Times.

nių susitikimas.
Prasidėjus deryboms Rusi

jos prezidentas Vladimir Putin 
teigė: "Esame pasirengę atvi
rai ir nuoširdžiai derėtis be 
jokių tabu". O A. Merkel savo 
ruožtu atsakė: "Pirma mums 
reik ia  apibrėžti tam  tikrus 
žingsnius, kad galėtume apei
ti mūsų derybose galinčias at
sirasti kliūtis".

Anksčiau manyta, kad pa
grindiniu viršūnių susitikimo 
klausimu turėtų būti energijos 
tiekim as, tačiau, Sam aroje 
viešinčio BBC korespondento 
teigimu, šiuo metu šalys turi 
aptarti kur kas smarkesnius 
nesutarimus, tokius kaip Ko
sovo statusas, prekybos ginčas 
su Lenkija ir Estijos bei Rusi
jos konfliktas.

Susitikime taip pat nebuvo 
aptariama nauja ES ir Rusijos 
bendradarbiavimo sutartis dėl 
Lenkijos veto, kurį vėliau pa-

Rusijos prezidentas Vladimir Putin (centre), Vokietijos kanclerė Angela Merkel (kairėje) ir Europos 
Sąjungos prezidentas Jose Manuel Barroso spaudos konferencijoje po Rusijos ir ES pasitarimo gegužės 
18 d. Volszhsky Utyos viloje, netoli Samaros. Po ES ir Rusijos viršūnių susitikimo vykusioje spaudos 
konferencijoje Europos valstybių vadovai ir Rusijos vadovas vieni kitiems pažėrė kritikos dėl žmogaus 
teisių. Pasak BBC, tai parodė, kad vieningumo tarp strateginių partnerių vis mažiau. Per spaudos kon
ferenciją, vykusią po oficialaus susitikimo, Vokietijos kanclerė Angela Merkel išreiškė susirūpinimą, 
kad Rusijos valdžios opozicijai nebuvo leista atvykti į Samarą. Rusijos prezidentas Vladimir Putin į 
šią pastabą atsikirto sakydamas, kad ES narėje Estijoje yra persekiojama rusų etninė mažuma. Pasak 
spaudos konferencijoje dalyvavusių spaudos korespondentų, tai tik dar kartą patvirtino, kad ES ir 
Rusijos santykiuose vyrauja prastos nuotaikos, nes jokių susitarimų nepasirašyta. Reuters

LR Prezidentui V.Adamkui
LR Seimo Pirmininkui V.Muntianui
LR Ministrui Pirmininkui G.Kirkilui
LR Seimo nariams
Miestų, rajonų ir savivaldybių merams
LIETUVOS ŽMONĖMS

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos 
NUTARIMAS

Del komunizmo reliktų likvidavimo

Neužilgo Lietuva švęs vardo paminėjimo tūkstantmečio ju 
biliejų, o Vilnius taps Europos Kultūros sostine 2009. Šiems 
renginiams jau seniai rengiamasi ir tikimasi gražiai sutikti.

Iškilmingai ir didingai šventėme ir minėjome Šventas Kalė
das, Šventas Velykas, Kovo 11 -  ąją, Sausio 13-ąją, įstojimo į 
Europos Sąjungą, priėmimą į NATO.

Vilniuje ant Žaliojo tilto ramiai tebestovi sovietiniai kareiviai 
-  "išvaduotojai". P.Cvirka išdidžiai stovi ant postamento, trolei
busuose ir autobusuose skamba "Cvirkos stotelė"... Miestų, 
miestelių ir gyvenviečių skveruose ir aikštėse taip pat yra likę 
armijos "išvaduotojos" paminklų. Grūte surinkta ištisa tautos 
budelių galerija -  tai marksizmo -  leninizmo universitetas po 
atviru dangumi.

Lietuva dėl komunistinio ir fašistinio genocido neteko 
trečdalio tautos, dėl sovietinės okupacijos buvo padaryta žalos 
maždaug už 834 milijardų JAV dolerių. Tačiau iki šiol daugelis 
Lietuvos valdžios institucijų, tarytum susitarę, saugo tautos 
genocido vykdytojų paminklus ir komunistinę atributiką.

Reikalaujame nedelsiant nukeldinti nuo pjedestalų tautos 
budelių ir jų  parankinių skulptūras ir atlaisvinti Lietuvą nuo 
komunistinės atributikos. Išvalykime aplinką nuo komunisti
nių reliktų.

Pagarbiai,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos pirmininkas
L.Kerosierius
Tarybos sekretorius A.Budriūnas

Vilnius, 2007 m. gegužės 3 d.

rėmė ir Lietuva. Vilnius pro
testuoja prieš Rusijos a tsi
sakymą atnaujinti naftos tie
kimą naftotiekiu "Družba", 
kuris buvo nutrauktas po gedi
mo. Lietuva tvirtina, kad šie 
Maskvos veiksmai yra poli
tiškai motyvuoti.

Lenkija vetavo partnerystės 
sutarties derybų pradžią dėl 
Maskvos atsisakymo panaikinti 
lenkiškos mėsos produktų im

porto draudimą.
Vienas iš rimčiausių ES ir

Rusijos pašlijusių santykių 
veiksnių yra Estijos sprendimas 
praėjusį mėnesį iš Talino cent
ro į karių kapines perkelti 
Bronzinio kario paminklą. Šis 
sprendimas sukėlė rusų mažu
mos Lenkijoje nepasitenki
nimą, o Rusijoje buvo apsiaus
ta Estijos ambasada.

ELTA

DERYBOS 
BE NUTARIMŲ

Rusijos prezidentas Vla
dim ir Putin gegužės 17 d., 
vakare atvyko į Samarą, kur 
vakare prasidėjo jo derybos su 
Europos Sąjungos vadovybe. 
Vakare įvyko numatytas ne
oficialus Rusijos ir ES vadų 
susitikimas, o gegužės 18 d. 
jau oficialus viršūnių susitiki
mas. Susitikimo dalyviai neo
ficialiai, be protokolo ir kokių 
nors apribojimų, turėjo pro
gos pareikšti savo nuomones 
tais klausimais, kuriuos jie no
rėtų aptarti.

Rusijai greta prezidento at
stovavo ministras pirmininkas 
Michail Fradkov, o Europos 
Sąjungai - pirmininkaujančios 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel ir Europos Komisijos 
pirmininkas Jose Manuel Bar
roso.

Pirm ą kartą per daugelį 
metų neatvyko ES užsienio 
politikos vadovas Javier Sola
na, kuriam  gegužės 17 d., 
ketvirtadienį įteikta tarptautinė 
Karolio Didžiojo premija už 
indėlį į europinę integraciją.

Pasak vieno šaltinio Krem
liuje, Rusija Samaroje pirmiau
siai tarėsi apie tolesnę Rusijos 
ir ES santykių raidą - keturių 
bendrų sferų kūrimo planus, 
perėjimą prie bevizio režimo, 
taip pat ir aptarti svarbiausios 
tarptautinės problemos. Neliko 
nuošalyje, anot Kremliaus, 
“dirgikliais” pastaruoju metu 
tapusios problemos Rusijos ir 
ES santykiuose. Tai ir Bronzi
nio kario perkėlimas Estijoje, 
ir Lenkijos veto deryboms dėl 
naujos ES ir Rusijos sutarties 
bei JAV p lanai d islokuoti 
priešraketinės gynybos ele
mentus Rytų Europoje.

ELTA
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C H IC A G O , IL

"SODŽIAUS"
IR "SUKTINIO" 

KONCERTAS
Lietuvos Respublikos ge

neralinis konsulatas Čikagoje 
kartu su Vilniaus ir Čikagos 
susigiminiavusių miestų ko
mitetu maloniai visus kviečia 
į lietuvių liaudies muzikos an
samblio "Sodžius" (vadovas 
Gintaras Juknys, muzikinis 
vadovas Rimas Pumputis) ir 
lietuvių liaudies šokių kolek
tyvo "Suktinis" (vadovai Sa
lomėja ir Vidmantas Striži- 
gauskai) koncertą, kuris vyks 
š.m. birželio 7 dieną, ketvir
tadienį, 12:30 p. p., Čikagos 
miesto centre esančioje Daley 
Plaza aikštėje (adresas: 50 W. 
Washington St., Chicago, IL. 
60602). Renginys yra nemoka
mas.

Lietuvių liaudies muzikos 
ansamblis "Sodžius" susikūrė 
2003 m., susibūrus turintiems 
muzikinį išsilavinimą ir ne
galintiem s gyventi be m u
zikavimo entuziastams. Pir
mieji susitikimai su klausyto
jais įvyko dienraščio Draugas 
gegužinėje, vėliau koncertuo
ta šiaurinėje Ilinojaus valstijos 
dalyje gyvenantiem s lie tu 
viams, grota Lietuvių Operos 
gegužinėje ir kituose rengi
niuose. Palankūs klausytojų 
įvertinimai paskatino kolek
tyvą platesniems užmojams.

Jau pirmaisiais gyvavimo 
metais "Sodžius" sulaukė ne
mažai pasiūlym ų dalyvauti 
įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose. O pirmuosius gy
vavimo metus vainikavo, da
bar jau tapęs tradiciniu, dide
lis ansam blio G im tadienio 
koncertas. Kiekvienais metais 
rengiami Gimtadienio koncer
tai kas kartą patvirtina, kad 
kolektyvas nestovi vietoje ir 
kasmet vis tobulėja. Nuoširdi 
draugystė "Sodžių" sieja su lie
tuvių liaudies šokių kolektyvu 
"Suktinis", su kuriuo ne kartą 
yra koncertuota kartu.

"Sodžius" koncertuoja ne

Lietuvių liaudies šokių kolektyvas "Suktinis". Vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai.

tik Čikagoje ir jos apylinkėse. 
Ansamblis jau 4 kartus koncer
tavo Lietuvių dienose Los An
geles mieste. Iš kitų įsiminti
nų pasirodymų reiktų paminė
ti koncertą Čikagos Grand 
Parke "Summer Dance" festi
valio metu ir dalyvavimą tarp
tautiniame muzikos festivalyje 
Evanstone 2004 m. Šiuo metu 
ansamblyje groja 9 muzikan
tai.

Čikagos lietuvių liaudies 
šokių kolektyvas "Suktinis" 
susikūrė 2005 metais. Kolek
tyvą susiburti paskatino an
samblio "Sodžius" gimtadien
io koncertas, kuriame "Sukti
nis" (dar neturėdam as šio 
vardo) atliko pirmąjį savo šokį 
"Agotėlė". Po šio koncerto at
sirado nemažai jaunų žmonių, 
norinčių prisijungti ir šokti 
kartu. Šiuo metu kolektyve yra 
dvidešimt keturi šokėjai. Da
lis iš jų  yra studentai, dalis - 
jau išaugę iš studentiško am
žiaus. Visi kolektyvo nariai yra 
neseniai atvykę į JAV, ir dau
gelis iš jų  atsivežę savo šokio 
patirtį ir įgūdžius iš Lietuvos, 
kur šoko įvairiuose kolekty
vuose. Kiti šokėjai pirm us 
savo gyvenime šokio žings
nius pradėjo "Suktinyje", ta
čiau visi yra kupini energijos 
ir didelio noro šokti.

"Suktinio" repertuare yra 
ne tik pačių seniausių, beveik 
šimto metų senumo šokių 
("Pakeltkojis"), bet ir gana 
naujų, prieš dešim tm etį at
gaivintų Mažosios Lietuvos 
šokių (V.Mačiulskio "Gum
binė", "Senamiesčio polka"). 
"Suktinis" per gana trumpą 
laiką spėjo išpopuliarėti ir da
lyvauti daugely je  lie tuv ių  
renginių bei koncertų: liaudies 
muzikos ansamblio "Sodžius" 
gimtadienių koncertuose, ku
nigo R. Adomavičiaus dešim
ties metų kunigystės jubilie
jaus minėjime, 2005 ir 2006 
metų Joninių šventėse, Lietu
vių Operos gegužinėje, 2006 
metų Lietuvos valstybės at
kūrimo dienos - Vasario 16 -  
osios m inėjim e, pavasario

Lietuvių liaudies muzikos ansambli "Sodžius". Vadovas Gintaras Juknys, muzikinis vadovas Rimas 
Pumputis.

mugėje Jaunimo centre, ben
drame koncerte su Šiaulių uni
versiteto liaudiškos muzikos 
kapela "Saulė", Balzeko mu
ziejaus 40-m ečio šventėje, 
2006 m. liepos 2 d. Čikagoje 
vykusios Pasaulio  lietuvių 
dainų šventės meniniame api
pavidalinime ir ta proga "She
raton" viešbutyje Čikagoje 
vykusiame pokylyje ir kituose 
renginiuose. Be to, šokėjai 
tu rė jo  progą pasiro d y ti ir 
platesniam Čikagos žiūrovų 
ratui -  du kartus dalyvavo Pa
saulio tautų dienų renginiuose 
Mokslo ir pramonės muzie
ju je .

Dviejų lietuvių liaudies 
muzikos kolektyvų koncertas 
Čikagos miesto centre vyks 
Č ikagos tarp tau tinės susi
giminiavusių miestų progra
mos festivalio, prasidėsiančio 
birželio 4 dieną ir vyksiančio 
keturias dienas, metu. Festi
valio metu lankytojai galės ste
bėti įvairių šalių meno kolek
tyvų pasirodymus, paragauti 
nacionalinių valgių bei įsigyti 
suvenyrų.

Vilnius ir Čikaga susigi-

VYDUNO FONDO ŽINIOS
Madison (Wisc.) univer

siteto profesorė -  emeritė per 
Vydūno fondą yra Lietuvoje 
įsteigusi šias stipendijas:

1. Klaipėdos konservatori
joje prisimindama savo vai
kystės dienas teikia stipendiją 
geriausiam (iai) pianino klasės 
studentui (ei).

2. K laipėdos K olegijos 
Sveikatos fakultete Dr. Juozo 
Ciplijausko premiją (500 dol.) 
atrinktai gailestingai seseriai. 
Dr. Juozas Ciplijauskas 1934 
m. Klaipėdoje įsteigė gailes
tingų seserų mokyklą.

3. Vytauto Didžiojo univer
siteto ispanų kalbos vienai stu
dentei apmoka vieno mėnesio 
kurso, pragyvenimo ir kelio
nės išlaidas į Ispaniją (Jaca).

Algirdo Marcherto inicia-

miniavusių miestų bendradar
biavimo sutartį pasirašė 1993 
m. Šiuo metu tokias sutartis 
Čikaga yra pasirašiusi su 27 
pasaulio miestais.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

tyva pradedama rengti projek
tą, kuris skatintų Lietuvos is
torikus rašyti svetimomis kal
bomis (vokiečių, slavų, pran
cūzų, anglų, danų, švedų ir 
kitų) užsienio spaudoje Lietu
vos istorijos klausimais.

Pamaldos užsakytos birže
lio 4 d. 8 val. ryto už Lietuvių 
Skautų Sąjungos išvežtuosius 
narius, už Vydūno Fondo rė
mėjus, palikimų palikėjus, ir 
visus, kurie padeda lietuviškai 
studentijai siekti užsibrėžto 
tikslo. Galintieji kviečiami da
lyvauti Jurgio Matulaičio Mi
sijoje vyksiančiose pamaldose. 

Ritonė Rudaitienė, VF inf.

P.S. Būtų gera žinoti tos 
profesorės-emeritės vardą ir 
pavardę. - red.

L ietu vos R esp u b lik os  
prezidentui Valdui Adamkui 
gegužės 19 d. JAV N otre 
Dame universitetas suteikė 
garbės daktaratą. Po iškilmių 
prezidentas išvyko į Lietuvą.

Antakalnio kapinėse ge
gužės 22 dieną perlaidojami 
pirm ojo atkurtos L ietuvos 
va ls ty b ės  am basadoriaus 
Jungtinėse Tautose ir ilga
mečio Lietuvos generalinio 
konsulo New York Aniceto 
Simučio ir jo  žmonos Janinos 
kremuoti palaikai.

A. Simutis gimė 1909 m. 
vasario 11 d. Tirkšliuose studi
javo Vytauto Didžiojo ir Kolum
bijos universitetuose. 1931 m. 
pradėjo dirbti Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijoje. Nuo 
1936 m. pradėjo dirbti diplo
matinėje tarnyboje New York. 
Ambasadoriaus A. Simučio 
nuopelnai Lietuvos valstybei 
įvertinti L ietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino 
Didžiuoju kryžiumi ir Koman
doro kryžiumi. Jis mirė 2006 m. 
kovo 8 d. New York.
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TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Čikagos sky
riaus pavasarinis susirinkimas 
įvyko š.m. gegužės 1 d. “Sek
lyčioje” dalyvaujant vos 11-ai 
aktyvių narių. Būdavo anks
čiau susirenka po 40-50, bet 
laikui bėgant ir nariams senė- 
jant, nemažas būrys jau iške
liavo iš šio pasaulio, kiti kad 
ir norėtų dalyvauti, bet jau 
nebepajėgia atvykti. Tokiu 
būdu Tautinė Sąjunga, savo 
laiku buvusi labai stipri orga
nizacija, pradėjo silpnėti ir 
narių skaičiumi ir savo veikla. 
Betgi Čikagos skyrius, vado
vaujam as energingos ilga
metės pirmininkės Matildos 
Marcinkienės, yra dar gyvas ir 
nemano greitai pasiduoti. Iš 
įvairių pranešimų paaiškėjo, 
kad praeitais metais skyrius 
suorganizavo puikų Kūčių 
parengimą, kuriame dalyvavo 
didelis būrys žmonių ir visi 
džiaugėsi ir buvo labai paten
kinti. Vasaros metu surengė 
tradicinę gegužinę Ateitininkų 
sodelyje su puikiu m aistu, 
muzika ir dainomis. Šį kartą 
gegužinė nedavė pelno, nes 
buvo paruošta maisto žymiai 
didesniam  žm onių skaičiui 
negu kad dalyvavo, karštas 
oras ir kiti parengim ai su
trukdė. Buvo suplanuota su
ruošti ir Kovo 11-tos minė
jim ą, bet nepavykus surasti 
iškilaus kalbėtojo ir tuo pačiu 
laiku vykstant Kaziuko mugei, 
šio minėjimo ruošimo buvo 
atsisakyta.

Skyriaus valdyba, kurią su
daro Matilda Marcinkienė -  
pirm ., Jūratė Variakojienė, 
Zuzana Juškevičienė, Irena 
Dirdienė ir Agota Tiškuvienė 
rankų nenuleidžia, bet yra pa- 
siryžusios ir toliau sėkmingai 
skyriui vadovauti.

Tautinės sąjungos valdybos 
pirmininkas Petras Buchas 
padarė platesnį pranešimą apie 
visą sąjungą, kurios skyriai dar 
veik ia Č ikago je , B ostone , 
New Yorke, Los Angeles ir St. 
Petersburg Floridoje. Sąjunga 
aktyviai dalyvauja Amerikos 
Lietuvių Taryboje, palaiko 
glaudžius ryšius su Tautininkų 
sąjunga Lietuvoje, drauge su 
“Vilties” draugijos valdyba 
rūpinasi laikraščio Dirva lei
dimu. Sąjungos valdyba yra 
jau susitarusi su Vytauto Di
džiojo universiteto profeso
riumi Mečislovu Treiniu, kuris 
sutiko parašyti knygą apie 
Tautinės sąjungos 1975-2007 
m. veiklą. Per tuos 34 metus 
sąjunga yra atlikusi daug svar
bių ir reikšmingų darbų, kurie 
verti atžymėti knygoje. Pir
m ieji sąjungos veiklos 25 
(1949-1974) metai yra išsa
miai aprašyti Jono Puzino ir 
Jono Prano Palukaičio knygoje 
“Tau-tinės minties keliu”. Tau
tininkų rūpesčiu ir Tautiniam

kultūros fondui finansuojant 
buvo išleistos kelios svarbios 
istorinės knygos -  Arvydo 
Anašausko “Lietuvių tautos 
sovietinis naikinimas 1940
1958 m .” , A ntano Bubnio 
“Vokiečių okupuota Lietuva 
1941-1944 m .” , Jūratės Vi
liutės “Čikagos Lietuvių Ope
ra”, Mečislovo Treinio “Gyve
nimas -  Meteoro Skrydis” -  
žurnalisto Antano Valiukėno 
likimo apybraiža. Taip pat Lie
tuvių Tautiniai namai finansa
vo V. Lukoševičiaus ir M. 
Treinio biografinę knygą “Do
mas Cesevičius”.

Tik ką iš spaudos išėjo pir
mas tomas dr. Vytauto Žalio 
“Lietuvos Diplomatijos Isto
rija (1925-1940)” . Ši knyga 
pradėta rašyti Lietuvos diplo
mato Šveicarijoje dr. Alberto 
Geručio ir ją finansuoti pa
sižadėjo Amerikos tautininkai 
-  Lietuvos Nepriklausomybės 
fondas. Dr. A. Geručiui mirus, 
knygos rašymą buvo perėmęs 
Stasys Lozoraitis vyresnysis, 
jam mirus Stasys Lozoraitis 
jaunesnysis ir jam mirus galu
tinai užbaigė rašyti dr. Vytau
tas Žalys. Visus rūpesčius ir 
knygos finansavim ą Nepri
klausomybės fondas perdavė 
Lietuvių tautinės kultūros fon
dui, kuriam dabar pirminin
kauja Eugenijus Bartkus. Būtų 
gerai padaryti tos knygos pri
statymą lietuviškai visuome
nei.

Petras Buchas taip pat pra
nešė, kad ilgametis sąjungos 
valdybos iždininkas Oskaras 
Kremeris dėl sveikatos atsi
sakė savo pareigų ir yra ieško
mas naujas iždininkas, kol kas 
iždą perėmė jis pats. Artėja lai
kas suruošti sąjungos suvažia
vimą, tai vėl nemažas rūpestis 
sąjungos valdybai.

Iš viso to matosi, kad Tau
tinės sąjungos ir Čikagos sky
riaus valdyba ir centrinė valdy
ba yra gyvos, energingos ir 
nesiruošia dar greitai rankų 
nuleisti.

Vaclovas Mažeika

ARGENTINA

Argentinoje mirė pulkinin
kas Antonio Rodriguez, buvo 
vedęs lietuvaitę (mirus) Ne- 
lidą Cekanauskaitę. Pulkinin
kas A.Rodriguez buvo ilga
metis Argentinos Olimpinio 
Komiteto prezidentas.

2006 m eta is L ie tuvos 
TOK p rez id en ta s  A rtū ras 
Poviliūnas, atvykęs į Buenos 
Aires, pasirašė bendradarbia
vimo sutartį tarp abiejų ko
mitetų.

Lietuvos TOK atstovas Ar
gentinoje perdavė užuojautą 
velionio giminėms. Šiuo metu 
velionio sūnus Martin Rod- 
riguez yra Argentinos Olim
pinio komiteto kasininkas.

Artūras Miciudas, LTOK 
atstovas Argentinoje

Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus susirinkimo dalyviai: Petras Dirda, Matilda Marcinkienė, Petras 
Buchas, Vanda Mažeikienė, Vaclovas Mažeika. Antroje eilėje Irena Dirdienė, Irena Kriaučeliūnienė, 
Sigutė Žemaitienė, Agota Tiškuvienė, Jūratė Variakojienė ir Jonas Variakojis.

C L E V E L A N D ,  M I

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Kasmet minime skaudžius 
Birželio įvykius. Praėjus vie- 
neriems metams nuo kom u
n istinės Sovietų  Sąjungos 
įvykdytos karinės Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos 
prasidėjo masinis teroras bei 
platus žmonių naikinimas su 
žudymais ir skaitlingais trėmi
mais į Sibirą, kur daugelis 
žuvo. Tų trėmimų sukakties 
proga mes turime prisiminti 
šias aukas, pasimelsti už jas bei 
pagerbti jų atmintį.

Š iais m etais m inėjim as 
vyks sekm adienį, b irže lio  
mėn. 10 dieną, 3 val. p.p. Die
vo Motinos parapijoje.

Bažnyčioje bus ekumeni
nės pamaldos už žuvusius ir 
nukentėjusius baltiečius, ku
rias praves kun. kleb. Gedimi
nas Kijauskas ir latvių bei estų

- v ■

Auga dr. Leonui Kriaučieliūnui posodintas ąžuoliukas, ant lentelės 
įrašas: “Daktarui Leonui Kriaučeliūnui”. Dr. L.Milčiaus nuotr.

TĖVYNĖS GARSAI”

Clevelando lietuviška radi
jo  programa Tėvynės garsai 
balandžio 22 dienos laidoje 
prisim inė prieš 15-ka metų 
mirusio vedėjo Juozo Stem- 
pužio mirties sukaktį. Juozas 
Stempužis gimė Kaišiadoryse, 
bet save laikė vilniečiu.

Ta laida priklausė jam  ir 
buvo transliuota jo  1973 me
tais apie Vilnių, 650 metų ju-

dvasiškiai. Pamokslą pasakys 
latvių baptistų dvasiškis bei 
Baltiečių komiteto pirm. kun. 
Paul Barbins. Pamaldų metu 
giedos Dievo Motinos parapi
jos choras “Exultate” , vadov. 
muz. Ritos Kliorienės.

Po pamaldų bus trumpas 
paminėjimas parapijos kavi
nėje ir vaišės.

Minėjimą rengia ir visus 
dalyvauti kviečia Clevelando 
Baltiečių komitetas.

biliejaus proga.
Jau 15 metų Tėvynės gar

sams vadovauja Aldona Stem- 
pužiene. Šiandien ji ir jos ben
dradarbiai mini 15-kos metų 
darbo sukaktį. Šiuo metu tal
kininkai: garso inžinierius ir 
anglų kalba pranešėjas Greg 
Priddy, “Gyvenimo varpai” 
religinis pusvalandis -  Nijolė 
Kersnauskaitė, kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, programų redaktorė, 
pranešėja (pavaduojanti A l
doną S tem pužienę) Ž iv ilė  
Vaitkienė, techniniai asistentai 
-  Vytas Vaitkus ir Libby Wil
lis.

N E W  Y O R K , NY

TAUTOS FONDO METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Tautos fondo vadovybė 
maloniai kviečia visus Tautos 
narius ir svečius dalyvauti me
tiniame narių susirinkimas, 
kuris įvyks 2007m. birželio 2 
d. Tautos fondo raštinės patal
pose, 307 West 30th Street, 
New York, NY . Registracija 
nuo 9:30 val. - susirinkimo 
pradžia 10:00 val. ryto.

Metiniame susirinkime da
lyvaus ir pranešimą padarys 
Tautos fondo Lietuvos atstovy
bės vicepirmininkas dr. Ka
zimieras Garšva.

Pakvietimai su įgaliojimų 
lapeliais jau išsiuntinėti na
riams. Jei esate Tautos fondo 
narys ir negavote pakvietimo, 
prašome kreiptis į fondo raš
tinę, 307 West 30th Street, New 
York, NY 10001-2703. Tel. 
(212) 868-5860, FAX (212) 
868-5815, el. paštas -  
info@tautosfondas.org

Prašom e Tautos fondo  
narių atsiųsti savo elektri
nio pašto adresus. 

^^TNcmAchINtST̂ ^™
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

mailto:info@tautosfondas.org
mailto:info@tautosfondas.org
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus pasveikino 

gegužės 15 d. pareigas pradėjusį eiti Prancūzijos Respublikos 
prezidentą N icolas Sarkozy. Lietuvos vadovas perdavė 
Prancūzijos prezidentui savo ir Lietuvos žmonių sveikinimus bei 
palinkėjo sėkmės einant svarbias, atsakingas ir išbandymų kupi
nas pareigas. "Jums tenka didžiulė garbė ir atsakomybė perimti 
Prancūzijos valdžios vairą ypatingu Europai laikotarpiu - Euro
pos Sąjungai po penkiasdešimties metų sėkmės istorijos sto
vint ant strateginių pasirinkimų ir solidarumo išbadymo slenks
čio. Esu tikras, kad Lietuva ir Prancūzija, dirbdamos drauge, 
sustiprins žmonių tikėjimą Europos idėjomis, entuziastingai ir 
pasitikėdamos savo jėgomis kurs solidarią, konkurencingą ir 
atvirą Europos Sąjungą", - rašoma prez. V. Adamkaus sveiki
nime Prancūzijos vadovui. Lietuvos prezidentas taip pat pakvie
tė naująjį Prancūzijos prezidentą apsilankyti Lietuvoje. "Jūsų 
viešnagė įprasmintų draugiškus ir įvairiapusiškus mūsų valsty
bių santykius ir būtų puiki proga nubrėžti tolesnes gaires mūsų 
bendradarbiavimui", - rašo prezidentas V.Adamkus. Centro 
dešiniųjų pažiūrų N. Sarkozi tapo Jacques Chirac įpėdiniu, pre
zidento rinkimuose nugalėjęs socialistę Segolene Royal.

A fganistane , Cagčarane Provincijos atkūrimo grupės 
stovykloje gegužės 10 dieną įvyko jau ketvirtasis šiais metais 
PAG-4 Civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus inicijuotas 
nevyriausybinių, vyriausybinių ir vietinių organizacijų susitiki
mas, kuriame dalyvavo atstovai iš septynių Goro provincijoje 
veikiančių organizacijų.

Vilniuje gegužės 15-16 dienomis lankėsi NATO Generalin
io sekretoriaus pavaduotoja žmoniškųjų išteklių klausimais Vir
ginia Keener. Vizito tikslas - su Lietuvos pareigūnais aptarti 
NATO personalo politiką ir informuoti Lietuvos valstybės in
stitucijas, studentus apie galimybes įsidarbinti ir stažuotis NATO 
struktūrose.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas 
gegužės 15 dieną darbo vizito į Vilnių atvykusiu Estijos užsie
nio reikalų ministru Urmas Paet aptarė dvišalius santykius, 
tolesnį bendradarbiavimą ekonomikos, energetikos srityse, san
tykius su kaimyninėmis valstybėmis Europos Sąjungos Kaimy
nystės politikos kontekste.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus įteikė 
skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui Portugalijos Res
publikoje Algimantui Rimkūnui ir ambasadoriui Turkijos Res
publikoje Dariui Pranckevičiui. Respublikos prezidentas išreiškė 
įsitikinimą, kad diplomatinio darbo patirtis ambasadoriui A. 
Rimkūnui padės suteikti naują impulsą Lietuvos ir Portugalijos 
dvišaliams santykiams. Prezidentas pabrėžė, kad ambasadorius 
į Portugaliją vyksta ypatingu laikotarpiu -  nuo liepos 1 dienos 
prasideda Portugalijos pirmininkavimas Europos Sąjungai. 
Šalies vadovas su naujuoju ambasadoriumi taip pat aptarė 
pasiruošimą artėjančiam valstybiniam prezidento vizitui į Por
tugalijos Respubliką. Įteikdamas skiriamuosius raštus Lietuvos 
ambasadoriui Turkijos Respublikoje Dariui Pranckevičiui prez. 
V. Adamkus pabrėžė, kad ambasadoriui suteikta atsakomybė 
atstovauti Lietuvai šalyje, kuri yra artima Lietuvos partnerė 
NATO, o taip pat visai Europai strategiškai svarbi kaip energe
tinio tranzito šalis. Šalies vadovas išreiškė viltį, kad naujajam 
ambasadoriui puikiai seksis ir toliau plėsti Lietuvos ir Turkijos 
bendradarbiavimą, skatinti ekonominius, kultūros ir žmo
giškuosius dviejų valstybių ryšius.

Lenkijoje, Krokuvoje su darbo vizitu viešėdamas Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Lenkijos Respub
likos prezidentas Lech Kaczynskipagerbė lietuvių poeto, eseis- 
to Albino Herbačiausko atminimą. Lietuvos ir Lenkijos vado
vai apsilankė Krokuvos kapinėse ir padėjo gėlių ant poeto kapo. 
A. Herbačiausko kapas buvo surastas tik Lietuvai atgavus ne
priklausomybę.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekretorius Oskaras 
Jusys gegužės 11 dieną Strasbūre vykusioje 117-oje Europos 
Tarybos (ET) Ministrų Komiteto sesijoje su ET šalių narių dele
gacijų vadovais pasikeitė nuomonėmis apie ET trečiajame 
Viršūnių susitikime Varšuvoje priimtų įsipareigojimų įgyven
dinimą ir tolesnę ET veiklą.

Lietuvos URM gegužės 10 d. kartu su Jungtinės Karalystės 
ambasada Lietuvoje gegužės 9 dieną surengė apskritojo stalo 
diskusiją Europos Sąjungos energetikos klausimais.

Siguldoje (Latvija), Lietuvos užsienio reikalų ministras Pet
ras Vaitekūnas vykusioje Baltijos Asamblėjos konferencijoje 
“Žmogiškųjų išteklių plėtra darbo jėgos migracijos sąlygomis” 
pažymėjo, kad darbo jėgos migracija su visomis jos teigiamo
mis ir neigiamomis pasekmėmis yra rimtas iššūkis Baltijos vals
tybėms. LRT, LR URM, LG0TIC

Krokuvoje Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Gruzijos ir Azerbaidžano prezidentai priėmė bendrą dek
laraciją energetikos klausimais. Kazachstano prezidentas savo vizitą atšaukė, atsiuntęs tik atstovą.

www.president.lt

ES REMIA LENKIJĄ, ESTIJĄ 
IR LIETUVĄ

Lenkijos, Estijos ir Lietu
vos sunkumai bendraujant su 
Rusija yra visos Europos Są
jungos bendros problem os, 
gegužės 18 d. sakė Europos 
Komisijos pirmininkas Jose 
Manuel Barroso.

“Turėjome progą pasakyti 
savo partneriams Rusijoje, kad 
vienos valstybės narės sunku
mai yra visos Europos bendri
jos sunkumai”, - spaudos kon
ferencijoje, surengtoje po ES 
ir Rusijos viršūnių susitikimo 
Samaroje, sakė J.M.Barroso.

“Lenkijos problema yra 
Europos problema. Lietuvos 
ir Estijos problemos taip pat 
yra ES problem os. Labai 
svarbu, jei norite artimai ben
dradarbiauti, suprasti, kad ES 
yra pagrįsta solidarumo prin
cipais”, - pažymėjo jis.

J.M.Barroso taip pat sakė, 
jog  ES nem ato priežasties 
Rusijos draudimui importuoti 
mėsą iš Lenkijos.

“Manome, kad nėra prie
žasčių lenkiškos mėsos drau
dimui. Jei priežastis būtų, ne- 
leistume lenkiškos mėsos pla
tinti ES”, - nurodė jis.

Tuo tarpu Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin gegužės 
18 d., penktadienį griežtai kri
tikavo Estiją ir Latviją, kurias 
apkaltino “nepriimtinais” ru
siškai kalbančių gyventojų tei
sių pažeidimais. “Rusiškai kal
bančių (šių šalių) gyventojų 
teisių pažeidimai ... yra nepri
imtini ir neverti Europos” , - 
sakė V.Putin.

Jis kalbėjo per bendrą spau
dos konferenciją su Vokietijos 
kanclere A.Merkel ir Europos 
Komisijos pirmininku J. M. 
Barroso, kuri buvo surengta 
pasibaigus Rusijos ir Europos 
Sąjungos viršūnių susitikimui.

Kaltinimai Estijai ir Latvi
jai mesti tokiu metu, kai tarp 
Maskvos ir trijų Baltijos vals
tybių tvyro įtampa.

V.Putin griežtai užsipuolė 
Estiją dėl jos neseniai įgyven
dinto sprendimo iškelti iš Tali
no centro paminklą sovietų 
kariams ir karių palaikus. Jis 
pareiškė, kad slopinant dėl to 
kilusias riaušes, per kurias 
žuvo vienas Rusijos pilietis, 
buvo panaudota pernelyg di
delė jėga.

“Taline ne paprasčiausiai 
vaikė demonstraciją, ten nužu
dė vieną iš dem onstrantų . 
Svarbu ne tai, kad įvyko ne
laimingas atsitikimas. Mums 
kelia rūpestį tai, kad žmogui 
nesuteikė pagalbos, kai jis 
buvo sužeistas, - sakė V.Putin. 
“Tas žmogus policijos akyse 
merdėjo. Tai - jau tyčinis nu
sikaltimas, ir mes reikalauja
me, kad nusikaltė lia i būtų 
patraukti atsakomybėn”, - pa
brėžė Rusijos vadovas.

20-metis Rusijos pilietis 
Dmitrij Ganin balandžio 27- 
osios naktį per riaušes Taline 
buvo sužeistas peiliu į krūtinę. 
Greitosios pagalbos automobi
lis nuvežė sužeistąjį į ligoninę, 
bet medikams nepavyko išgel
bėti jo gyvybės

“Deja, mums tokia retori
ka nėra nauja. Mes ją  girdime 
jau daug metų” , - sakė U.Paet 
trijų Baltijos valstybių užsie
nio reikalų ministrų susitikimo 
Latvijoje užkulisiuose.

“Tikimės, kad Rusijoje nu
galės sveikas protas ir jie im
sis žingsnių geriems kaimy
niniams santykiams sukurti”, - 
pažymėjo jis. Estija kaltino 
Rusijos valdžią, kad ši prisidė
jo  kurstant neram umus dėl 
paminklo ir nuo tada, kai jis 
buvo iškeltas, surengė virtinę 
kompiuterinių atakų prieš Es
tijos valstybinių institucijų tin- 
klalapius.

Rusijos pareigūnai paneigė 
rengę šias atakas, bet U.Paet 
nesutiko atmesti Kremliaus 
vaidmens galimybės. LRT

Prezidentų forumas 
privertė Rusiją 

šiauštis
K rokuva , gegužės 11d. 

(LRT). Penkių valstybių vado
vai Krokuvoje tarėsi, kaip už
sitikrinti nuo Rusijos nepri
klausomą naftos ir dujų tieki
mą, pranešė LTV naujienų tar
nyba. Rusija stengiasi blokuoti 
galimus susitarimus: Vladimir 
Putin, pradėjęs savaitės vizitą 
Vidurinėje Azijoje, sutrukdė į 
energetikos forumą atvykti 
Kazachstano prezidentui.

Maskva Krokuvoje vyks
tantį Lietuvos, Lenkijos, Uk
rainos, Gruzijos ir Azerbai
džano vadovų forumą jau pa
vadino “antirusišku” ir, kaip 
teigia Rusijos šaltiniai, Dūma 
rengia pareiškimą prieš “an
tirusišką energetikos forumą”.

NELEIDO 
G. KASPAROV 
DALYVAUTI 

DEMONSTRACIJOJE
Rusijos teisėsaugos parei

gūnai sutrukdė opozicijos va
dams, tarp jų  - buvusiam šach
matų čempionui Garij Kaspa
rov, atskristi į demonstraciją 
Samaroje, kur gegužės 18 d. 
vyko Europos Sąjungos ir Ru
sijos viršūnių susitikimas.

Tai, kad negalėjo įsėsti į 
lėktuvą, G.Kasparov aiškino 
Kremliaus nurodym ais. Jis 
žurnalistams piktai pareiškė, 
kad “Putin vieta kartu su (Zim
babvės prezidentu Robert) 
Mugabe ir (Baltarusijos vadu 
Aleksandr) Lukašenka".

Kiti oro uoste užlaikyti as
menys sakė, kad buvo konfis
kuoti jų  pasai. O pozicinis 
judėjim as “Kitokia Rusija" 
planavo protesto akciją per ES 
ir Rusijos viršūnių susitikimą, 
kuriame dalyvauja prezidentas 
V ladim ir Putin, Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel ir Eu
ropos Komisijos pirmininkas 
Jose Manuel Barroso. “Kitokia 
Rusija” kaltina Kremlių “reži
suojant” prezidento įgaliojimų 
perdavimą. LRT

http://www.president.lt
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GRAŽUS “VIENOS KRAUJO” 
SPEKTAKLIS
Edvardas Šulaitis

Po gegužės 6-ąją, Lietuvių 
operos (LO) kolektyvo paro
dytos Johann Strauss operetės 
“Vienos kraujas” premjeros, 
pasigirdo daugiau balsų, kad 
šis vienintelis tokio pobūdžio 
tautinių m ažum ų sam būris 
Jungtinėse Valstijose turi gy
vuoti ir toliau. Kaip žinome, 
pernai savo 50-ąją gyvavimo 
sukaktį atšventęs LO kolekty
vas vis dar nėra tikras dėl savo 
ateities.

Tačiau tą sekmadienio po
pietę į Chodl auditoriją, esan
čią Mortono vidurinėje mo
kykloje, Cicero, IL, susirinkus 
daugiau  negu tūkstanč iu i 
žiūrovų ir pamačius jų  links
mus veidus bei išgirdus teigia
mus atsiliepimus, galima su
prasti, kad šis kolektyvas dar 
turi užnugarį, pasiruošusį bet 
kokia kaina užtikrinti jo  eg
zistenciją. Tai patvirtina ir 
gausios aukos, apie kurias 
paskelbta LO programiniame 
leidinyje (stambiausi aukoto
jai: Lietuvių fondas -  5 tūkst. 
dolerių, O felija B arškėtis- 
Vainius -  3 tūkst. dolerių, dr. 
Kostas Jablonskis, Kurt Vė
lius, Aldona ir Algirdas Brazis, 
Ada Sutkuvienė -  po 1 tūkst. 
dolerių).

Talentingi spektaklio 
solistai

“Vienos kraujo” pastatyme 
dalyvavo daug solistų -  visi 
profesionalai, pasireiškę Lie
tuvos operose. Sunku yra juos 
čia įvertinti pagal kokį nors 
muzikinį matą, nes šis rašinys 
ne tam skirtas. Gerai nuteikė 
kunigaikštis Ipsheimas, kurio 
partiją atliko Mindaugas Gy
lys, dirbantis net trijuose teat
ruose -  Klaipėdos, Kauno ir 
Vilniaus; grafienė Gabrielė 
Cedlau, jau ilgesnį laiką aplei
dusi Klaipėdos muzikinį te
atrą ir gyvenanti Čikagoje -  
Nida Grigalavičiūtė, nors čia 
ir n esire išk ian ti p ro fe s io 
nalioje scenoje, “išlaikė for
mą” ir nė kiek nenusileidžia 
profesionalams.

Savo vaidmenis gerai atli
ko ir Bronius Tamašauskas

Lietuvos valstybinės operos ir baleto teatro dirigentas maestro 
Vytautas Viržonis generalinės repeticijos metu diriguoja Lietuvių 
Operos “Vienos kraujas” dainininkams ir orkestrui.

Donato Soko nuotr.

(grafas Baldvinas Cedlau) bei 
Aleksandras Vizbaras (grafas 
Bitovskis).

Reikia paminėti ir buvusią 
Lietuvos Operos ir baleto teat
ro solistę Ramutę Tumuliaus- 
kaitę, kuri, ištekėjusi už vo
kiečio, dabar gyvena Štutgarte, 
Vokietijoje. Džiugu, kad pa
kviesta ji neatsisakė atvykti į 
Čikagą ir atlikti gana sudėtingą 
solistės ir šokėjos Madmua
zelės Francisko Kaljari vaid
menį.

Kiti trys vilniečiai -  Artūras 
Malikėnas, Irena Zelenkaus- 
kaitė ir Liutauras Navickas -  
g raž iai derinosi p rie  viso 
solistų ansamblio. Dar pora 
atlikėjų -  čikagiečiai, “trečia- 
bangiai” Nijolė Leonienė ir 
Pranciškus Ivinskis. Apie jų 
pasirodymus, norint neištęsti 
rašinį, šioje vietoje nepasi
sakysime.

Režisieriaus E. Domarko 
komentarai

Apie šį spektaklį papra
šėme įspūdžiais pasidalinti jo

H ,  IJ JI

Grafaičių šokis Johann Strausso operetėje “Vienos kraujas”, kurios spektaklis įvyko Lietuvių Operos 
pastatyme gegužės 6 d., Čikagoje. Donato Soko nuotr.

režisierių Eligijų Domarką, 
kuris režisuoti į Čikagą buvo 
atvykęs jau 15-tą kartą.

“Mane labai sužavėjo at
jaunėjusi moterų (chorisčių)

Po Lietuvių Operos J. Strausso “Vienos kraujas” spektaklio Čikagoje gegužės 6 d. solistai: Aleksan
dras Vizbaras, Nida Grigalavičiūtė, Bronius Tamašauskas, Mindaugas Gylys, Ramutė Tumuliaus- 
kaitė, Lintautas Navickas, Irena Zelenkauskaitė, Arūnas Malikėnas. Donato Soko nuotr.

grupė, su kuria galima pasiek
ti daugiau negu su ankstesne, 
- kalbėjo režisierius. Puikios 
buvo ir šokėjos, jų  vadovė 
Salomėja Strižigauskienė man 
daug padėjo” .

“Gaila, kad antrojo veiks
mo pradžioje žiūrovai nematė 
klasikinio “Kaizerio valso” , 
nes nebuvo žm onių, kurie 
galėtų jį sušokti (Lietuvoje jį

šoka maždaug 20 porų). Či
kagoje šis valsas pagrotas ne
atitraukus uždangos” , - teigė 
E. Domarkas.

R ežisieriu i labai patiko 
apšvietimo ir scenos vadovai 
Laima Šulaitytė-Day ir Tho
mas Rusnak su savo talkinin
kais -  M ortono gimnazijos 
dramos klasės mokiniais. Jis 
p a s id ž iau g ė , jo g  tre č io jo  
veiksm o dekoracijos buvo 
pakeistos per penkias m i
nutes.

“Aš pats savo darbu, kaip 
paprastai, esu nelabai paten
k in tas, nes v isada  galim a 
pasiekti geresnių rezultatų” , - 
teigė reiklusis režisierius. Jis 
pabrėžė, jog jeigu bus kviečia
mas, ir toliau mielai atvyks 
talkinti Lietuvių operos kole
ktyvui Čikagoje.

Seniausias dirigentas 
operos ir baleto teatre
Apie sekmadienio premje

rą mums teko ilgėliau pasikal
bėti ir su dirigentu iš Lietuvos, 
Nacionalinio operos ir baleto 
teatro, maestro Vytautu Viržo- 
niu.

“Labai trūko laiko repetici
joms. Su orkestru galėjome

repetuoti tik du, o su visu ko
lektyvu -  tik tris kartus” , - 
pasakojo V. Viržonis, kuris di
rigento pareigas Lietuvoje eina 
nuo 1953-iųjų pradžios. Jį taip 
pat sužavėjo balsingų jaunų 
moterų LO kolektyve pagau
sėjimas (“jauni vyrai, matyt, 
labiau užsiėm ę” -  galvojo 
maestro).

Dirigentas Čikagoje irgi ne 
naujokas. Nuo 1991 m. yra ne 
kartą atvykęs talkinti vietiniam 
dirigentui Alvydui Vasaičiui. 
O prieš keletą metų V. Viržo- 
nis dirigavo Čikagos lietuvių 
operos “Trubadūras” pasta
tytame.

“Č ikagos lie tu v ia i gali 
didžiuotis turėdami vienintelę 
tautinę operą Amerikoje” , - 
sakė maestro. “Apie tai kalbė
jausi su Pasaulio lietuvių ben

druomenės pirmininke Regina 
Narušiene, kuri įsitikinusi, kad 
šis kolektyvas turi išlikti. To
kiai minčiai pritaria ir kiti Či
kagos bei kitų vietovių lietu
viškos veiklos darbuotojai.”

Lietuvoje laukia “Pilėnai”
Paklaustas apie ateities pla

nus, tiek E. Domarkas, tiek V. 
Viržonis daug dėmesio žadėjo 
skirti “Pilėnų” operos pastaty
mams Lietuvoje, kurie ren
giami Trakų pilyje. Pirmasis 
spektaklis įvyks birželio 30 d., 
o antrasis -  liepos 5 d. “Ten 
viskas atrodo kitaip negu pa
prastose scenose. Trakų pilyje 
au ten tiška  ap linka, gam ta 
suteikia pasakišką, nepakarto
jamą vaizdą”, - pasakojo abu 
ir kvietė skaitytojus atvykti į 
šiuos spektaklius.

Pabaigoje norime paminė
ti Lietuvos Respublikos Kul
tūros m inisteriją, kuri sve
čiams padėjo atvykti į Čikagą. 
Taip pat padėkoti reikėtų ir 
Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro vadovybei, kad 
išleido minėtus menininkus 
Čikagon.

Džiugu, kad visų bendro
mis pastangomis gimė dar vie
na LO premjera -  J. Strauss 
“Vienos kraujas”.

Šios premjeros proga pa
sirodė programinis leidinys su 
spalvotu viršeliu ir daug infor
macijų, sveikinimų ir nuot
raukų iš LO veiklos. Čia įdė
tos ir šio kolektyvo valdybos 
žmonių pavardės, kurias reikia 
šioje vietoje pam inėti. Tai 
pirmininkas Vytautas Radžius 
ir jo  talkininkai: Virginija Sav- 
rim ienė, D aina S abaliaus
kienė, Elena Ablingytė, Graži
na Burneikienė, Egidijus Kan
cleris, Birutė Mickevicienė, 
Nelia Paulauskaitė, Rima Ur
bonavičienė.

E u rovizijos nugalėto ja  
Helsinkyje, Suomijoje š.m. 
tapo Serbijos daininkė Marija 
Serifovič, nugalėjusi 23 kitus 
atlikėjus.
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STASYS BARZDUKAS MUMS BUVO 
IR IŠLIKO KAIP DIDYSIS LIETUVIS

Vytautas Kamantas

Prieš 80 m etų Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos-filosofijos fakultete lietu
vių kalbą ir literatūrą studija
vo, m oky to jo  darbu i bei 
gyvenimui ruošėsi Marijam
polės "Žiburio" gimnazijos 
abiturientas Stasys Barzdu- 
kas. Lapkričio 10 dieną šiame 
universitete pagerbėme jį ir 
prisiminėme jo gyvenimą bei 
atliktus darbus.

Daugelis iš mūsų, vadi
namieji "Barzduko mokiniai", 
arba "barzdukininkai", paži
nome ir su meile, dėkingumu 
bei pagarba per visą gyvenimą 
prisimename tą ypatingą žmo
gų ir pasaulio lietuvį Stasį 
Barzduką kaip šeimos tėvą, 
mokytoją, auklėtoją, patriotą, 
lituanistą, lietuvių literatūros 
žinovą, kalbininką, publicistą, 
objektyvų kritiką, žurnalistą, 
redaktorių, knygų ir vadovė
lių autorių, inteligentą, kul
tūrininką, tikintį ir praktikuo
jan tį kataliką, ateitininką, 
v isuom enin inką, to leran tą  
kitų nuomonėms, liberalų bet 
principų žmogų, paskaiti
ninką, dinamišką dainininką, 
jaunim o globėją, bendruo- 
menininką, idealistą lietuvį, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vieną iš steigėjų ir jos pirmųjų 
Centro valdybų pirmininką, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybų  narį ir p rez id ium o 
pirmininką, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimų narį ir 
valdybų vykdomąjį vicepir
mininką bei pirmininką ir vie
nintelį Pasaulio Lietuvių Ben
druom enės G arbės p irm i
ninką.

Barzdukas mus mokė ir 
auklėjo savo paties gyvenimo 
būdu, savo žiniom is, savo 
tauriu pavyzdžiu, gyva didele 
visuom eniška veikla, meile 
lietuvių kalbai ir tautai, savo 
nuolatiniais gerais darbais, ir 
rodė, kaip galim a bendrai 

dirbti, kurti ir siekti gėrio ki
tiems, savai tautai ir Lietuvai.

Pirmą kartą sutikau Eich- 
staetto Lietuvių gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoją Stasį 
B arzduką kaip  penktosios 
klasės m okinys prieš m až
daug 60 metų Vokietijoje, tik 
pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui. Nuo tada per 
kitus 35-erius metus mokiau
si ir sekiau Stasio Barzduko 
pavyzdžiu iki jo  mirties. Sten
giuosi ir toliau tuo pavyzdžiu 
sekti.

Barzdukas dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą gimnazijoje 
su didele meile, gerai pasi
ruošęs, su humoru, daug rei
kalavo, mokinius gerbė. Jis 
buvo mūsų klasės auklėtojas, 
kuris visada gelbėjo mus, kai 
patekdavome į visokias bėdas.

Aš buvau klasės seniūnas, 
reikėdavo dažnai susitikti vi
sokiais klasės reikalais, ir nuo 
tada pažinau šį ypatingą pe
dagogą kaip didelį, nuoširdų 
ir rūpestingą jaunimo globėją.

Likimas lėmė, kad gimna
ziją pabaigus ir į JAV iškelia
vus, Barzdukų ir mūsų šeimos 
atsidūrėme Klivlande. Tapau 
Barzduko mokiniu visuome

niniame gyvenime. Klivlande 
Stasys B arzdukas daugelį 

metų m okytojavo vyskupo 
M otiejaus Valančiaus vardo 
lituanistinėje mokykloje, dir
bo su ateitininkais, rašė spau
doje, skaitė paskaitas. Barz- 
dukas kalbėdavo gražia ir tai
syklinga lietuvių kalba, aiš
kiai tardamas ir žodžius kir
čiuodamas, o mes visi klau
sydami, žinojome, kur reikia 
dėti kablelius ar taškus. Jis 
tose vietose mažiau ar dau
giau linkterėdavo su galva.

Tuo pačiu metu jis suorga
nizavo ir vadovavo Lietuvių 
B endruom enės apy linke i, 
padėjo organizuoti JAV Lietu
vių Bendruomenę, buvo pir
mųjų dviejų Centro valdybų 
pirmininkas, leido ir redaga
vo Amerikos Lietuvių Ben
druomenės biuletenį, pradėjo 
organizuoti Dainų ir Tautinių 
šokių šventes. Vėliau buvo 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos prezidiumo pirminin
kas. Kai po dvejų metų tarny
bos Korėjos karo metu grįžau 
iš JAV kariuomenės atgal į 
K livlandą, Barzdukas davė 
man pirmas dvejas Bendruo
m enės pare igas: bū ti LB 
Cleveland apylinkės kores
pondentu ir rašyti tuom eti
niams JAV lietuvių laikraš
čiams (nes gimnazijoje buvau 
vienas iš jo  lietuvių kalbos 
mokinių), ir talkinti apylinkės 
valdybai Rinkimų komisijoje 
(nes tada studijavau inžine
riją).

Kai Barzdukas buvo JAV 
LB Centro valdybos pirm i
ninku, jis pakvietė mane į jo 
valdybą informacijos ir jau 
nimo reikalams; kai jis buvo 
JAV LB tarybos prezidiumo 

pirmininku, aš buvau prezi
diumo sekretoriumi.

Vėliau mus išrinko į Pa
sau lio  L ie tuv ių  B en d ru o 
menės Valdybą, kuriai pirmi
ninkavo kitas didis lietuvis, 
ankstyvesnės JAV lietuvių 
emigracijos žymus veikėjas 
Juozas Bačiūnas, o vykdo
muoju vicepirmininku buvo 
Stasys Barzdukas. Toje val
dyboje mes, du jauniausi na
riai, Milda Lenkauskienė ir aš, 
stebėjome ir mokėmės, kaip 
p av y zd in g a i du sk irtin g ų  
pasaulėžiūrų taurūs ir garbin
gi lietuviai kartu dirbo ben-

Stasys Barzdukas

dram  lietuvybės išlaikym o 
darbui. Su Bačiūno parama 
Barzdukas pradėjo redaguoti 
ir leisti "Pasaulio lietuvį" ir 
mane pakvietė į jo  redakciją. 
Bačiūnui mirus, Barzdukas 
buvo išrinktas PLB Valdybos 
pirmininku., o vėliau Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei
mas išrinko Stasį Barzduką 
vieninteliu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Garbės pirmi
ninku.

Neįmanoma trumpai sumi
nėti daugelio Barzduko gy
venime ir veikloje eitų pa
reigų, atliktų darbų ir suminė
ti, k iek  jau n ų  žm onių  jis  
paruošė lietuviškam gyven
imui, mokslui, veiklai, ben
druomenei, tautai, valstybei. 
Jų yra labai daug.

Siandien yra pradžia Lie
tuvių išeivijos instituto būsi
mai monografijai apie Stasį 
Barzduką, jo  gyvenimą, lai
m ėjim us, darbus. Ją rašys 
docentė dr. Dalia Kuizinienė 
su savo talkininkėmis, o mes, 
"Barzduko mokiniai", per Pa
sau lio  L ie tuv ių  B en d ru o 
menės fondą ir su Lietuvių 
fondo parama prisidėsime ir 
padėsime. Toliau seks m o
nografija apie Juozą Bačiūną, 
apie kitus Lietuvių Bendruo
menės vadovus ir darbuoto
jus, kad akademinis pasaulis 
ir Lietuva geriau susipažintų 
su išeivijos pastangomis iš
laikyti lietuvybę užsienio ša
lyse.

Dėkoju Lietuvių išeivijos 
instituto direktoriui prof. ha- 
b il. dr. E g id iju i A lek san 
dravičiui, dr. Daliai Kuizinie- 
nei ir jų  bendradarbiams už 
leidinius, studijas, konferen
cijas ir seminarus išeivijos te
momis.

Stasys Barzdukas, sulaukęs 
70 metų, mums sakė ir rašė: 
"Mano pasaulėžiūroje yra dvi 
pagrindinės atramos -  tai ma
no Dievas ir mano Tauta. Pir
ma gimiau Tautoj, vėliau radau 
Dievą. Todėl į Dievą einu per 
Tautą, ir šios abi mano pasaulė
žiūros atramos mano vienodai 
branginamos, lygiai vertina
mos. Bet mano pastangų ir dar
bo labiau reikalinga Tauta. ..."

Stasys Barzdukas mums 
buvo ir išliko kaip didysis 
Lietuvis savo Tautoje, Valsty
bėje, Bendruomenėje.

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXVII.
Tačiau, gaila, kad Lietu

vos švietim o plėtotės pro
graminiuose dokumentuose 
vyrauja globalistinio pobūdžio 
idėjos. Pavyzdžiu galėtų būti ir 
2002m. lapkričio 12 d. LR Sei
mo patvirtintos “Lietuvos švie
timo plėtotės strateginės nuo
statos 2003 -  2012 m.”. Jose 
skaitome, kad svarbiausias Lie
tuvos švietimo tikslas “... padėti 
Lietuvos valstybei ir visuome
nei pasiekti strateginius tikslus: 
įsitvirtinti Vakarų kultūros ir 
ūkio erdvėje, subrandinti soli
darią pilietinę visuomenę, su
burti ir išplėtoti žiniomis grind
žiamą konkurencingą ūkį ...”. 
Tačiau juk iš esmės tai globa- 
listinai tikslai ir nė žodžio apie 
svarbą išsaugoti Tautą, išugdyti 
tautinę savimonę, kad būsimi 
piliečiai būtų atsparūs bet ko
kiems vėjams; tik tikras savo 
Tautos ir jos valstybės patrio
tas, gali tikrai mylėti, gerbti ir 
kitas tautas.

Tai, kad lietuviai yra to
kie patiklūs vakariečiais, kad 
taip nuolankai linkę linkčiuo- 
ti svetimiesiems ir draskyti iš 
pavydo vienas kitam akis, 
turėjo reišmės ir mūsų valsty
binė ir okupacinė praeitis. Ak
las patiklumas viskam, kas iš 
Vakarų, iš dalies atsirado sovie
tinės okupacijos metais. Daž
nam slapta besiklausant radijo 
laidų “iš ten” ir susidarė nuo
monė, kad “ten” klesti tik dora, 
teisingumas, aukščiausia kul
tūra, o visa kas pas mus -  men
ka ir bloga. Tad, ir išsikovojus 
Nepriklausomybę, daug kas, 
ypač jaunimas ir ėmė aklai per
imti ir didžiausią “chaltūrą” 
kaip vertybę. Europos Sąjun
goje mes išliksime ir prisi
dėsime prie civizacijos pažan
gos, jeigu būsime ne tiek viską 
sugeriačiomis kempinėmis, 
tarptautinių įmonių kiemsar
giais, o Lietuviais, Nepriklau
somos Lietuvos piliečiais; 
Europos Sąjunga mums turi 
būti tik priemonė to siekiant.

Tai, kas vyksta šiandieną, tos 
tendencijos jau nekartą buvo 
mūsų Tautos ir valstybės isto
rijoje Bet šiandieną lyg tokių 
prisiminimų ir jų analizės ven
giama, arba vietoje jos neretai 
tik mėginama įrodyti, jog mūsų 
Tautos istorijoje, bent ikikrikš
čioniškoje, nieko gero nebuvę, 
kad lietuviai buvę tik kaimyni
nių valstybių plėšikais ir suge
bėję prekiauti su jais bent ber
žinėmis šluotomis ar pan. O 
tokios kalbos neretai dar nesu
brendusiam, žiūrėk, iškelia abe
jonę, dėl priešinimosi okupan
tams ar tautiškumo gynimo — 
o gal ir geriau būtų buvę, jei dar

tėvai ar protėviai būtų sulen
kėję, sugermanėję, arba visi 
nusibeldę už Atlanto ir tapę 
amerikiečiais.

Sumenkinti istorijos tau
tiškumo auklėtojos vaidmenį, 
lyg ir stengiasi kai kurie net 
istorikai, skelbiantys, kad is
torija turį užsiimti tik jie, kad 
“rimtam” jos tyrėjui neverta 
reikšti nuomonės dėl dešimt
mečio senumo įvykių ar pro
cesų, kaip ir dėl Sąjūdžio, At
gimimo, nes dar ne visi doku
mentai esą archyvuose ir pan. 
Bet, manyčiau, jokių abejonių 
dėl vertinimų nekyla tiems, 
kuriems Tauta, Nepriklauoma 
Lietuva yra didžiausios verty
bės -  Sąjūdis padėjo jas pasiek
ti. Žinoma, kai kurie “dideli 
mokslininkai” ir dabar norėtų, 
kad kaip SSRS okupacijos me
tais būtų nurodymai “iš vir
šaus” kaip ir ką vertinti: dar 
1946m. pradžioje LKP(b) CK 
buvo patvirtinęs tokią instruk
ciją istorikams. Tad kiekvienas 
tada, kokį laikotarpį, kokias 
problemas, procesus ar įvykius 
imdavosi tirti, jau iš anksto ži
nodavo kokias išvadas turės 
padaryti, jeigu norės, kad jo 
darbas būtų atspausdintas (visa, 
tame tarpe ir mokslinė spauda 
buvo “partijos organais”). Nors 
viešai ir buvo skelbiama apie 
tik rai “ob jek tyv ią” , tik rai 
mokslinę sovietinę istoriją. Ta
da teigiamai tegalėjo būti ver
tinama tik tai, kas buvo padėjęs 
sukurti tariamą “žmonijos idea
lą” -  SSRS, bolševikų partiją.

Laisvoje, demokratinėje 
visuomenėje istorijos, kaip ir 
kai kurių kitų mokslų išvadas 
lemia tyrėjo pripažįstamos 
vertybės, jo  pasaulėžiūra, 
sąžiningumas ir t.t. Tad ir 
neretai iš tų pačių faktų skir
tingas išvadas daro priešingų 
šalių ir kartų, pasaulėžiūrų tyrė
jai. Kur kryžuočių metraštinin
kai matė riterių didvyriškumą, 
lietuviai -  jų žiaurumą ir išsi- 
gimimimą, kas SSRS okupaci
jos metais boševikiniams rašei
voms buvo kova su “banditais”, 
lietuviams patriotams -  kova 
prieš okupantus dėl Tėvynės 
laisvės; jei šiandieną rusų ar 
am erikiečių  šovinistam s -  
“vanagam s” čečėnų ar ira
kiečių kova -  terorizmas, toms 
pačiom tautoms -  tai šventa 
kova dėl Laisvės ir savo šalies 
Nepriklausomybės. Tad ir isto
rija amžinai buvo ir bus per
rašoma, nes amžinai ir visur 
siekiama, kad ji “tarnautų” ne 
tiek patiems istorikams, o Tau
tai ir valstybei, teiktų išminties 
ir dabarčiai ir, kad numačius 
ateitį. (Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽES 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.

GEGUŽES 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-mečio koncertas.

A.f A.
DR. PRANUI MAŽEIKAI

iškeliavus Am žinybėn, gili užuojauta broliui 
ANTANUI MAŽEIKAI, jo  žmonai LIUCIJAI ir 
visiems artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Valdyba

JAV INFLIACIJA PABRANGINO AKCIJAS
JAV akcijos gegužės 15 d. 

smarkiai pabrango, o "Dow Jo
nes" indeksas šoktelėjo iki nau
jų aukštumų, nes pastovią in
fliaciją parodžiusi vyriausybės 
ataskaita sustiprino viltis, jog 
bus sumažinta palūkanų norma.

Tačiau indeksai vėl truputį 
nusmuko Nacionalinei būsto 
statytojų asociacijai paskelbus, 
jog JAV statytojų pasitikėjimas 
gegužę krito iki 15 metų že
mumų. Žymiai pabrango pra
moninių konglomeratų, tokių 
kaip "Boeing" ir "General Elec
tric", akcijos, nes investuotojai 
prognozavo, jog Federalinis at
sargų bankas bazinę palūkanų 
normą sumažins dar šiemet, o 
tai gali padidinti verslo inves
ticijas.

"Manau rinkoje šiuo metu 
vyrauja augimo tendencijos ir 
jos neturėtų keistis, jei nenutiks 
kas nors tikrai blogo", - sakė 
New York "First Albany" akcijų 
prekybos direktorius Victor

Pugliese.
Vartotojų kainų indekso me

tinis prieaugis praėjusį mėnesį 
buvo mažiausias nuo 2006 m. 
balandžio, pranešė Darbo de
partamentas. Investuotojai neri
mavo, jog neslūgstant infliaci
jai JAV centrinis bankas būtų 
priverstas dar katą didinti sko
linimosi kaštus.

"Dow Jones" pramoninis vi
durkis išaugo 106,46 punkto 
arba 0,8 proc. - iki 13453,24 
punkto. "Standard & Poor's 500" 
indeksas šoktelėjo 7,62 punkto 
arba 0,51 proc. - iki 1510,77 
punkto. "Nasdaq Composite" 
padidėjo 1,05 punkto arba 0,04 
proc. - 2547,49 punkto.

"Dow" buvo išaugęs iki visų 
laikų 13481,60 punkto rekordo. 
Indeksas auga jau kurį laiką, 
šuoliai prasidėjo po didesnių 
nei tikėtasi pirmo ketvirčio 
įmonių pelnų ir po eilės įmonių 
perėmimų. S&P 500 auga jau 
šešias savaites iš eilės. Reuters

“PASAULIO LIETUVIO” ŽURNALAS 
DARO GERESNĮ ĮSPŪDĮ

Nuo 1963 m. Pasaulio lie
tuvių bendruomenės leidžia
mas žurnalas “Pasaulio lietu
vis” per beveik 45 savo gy
vavimo metus ne kartą keitė 
spaustuves, miestus ir net vals
tybes, kur jis buvo leidžiamas. 
Ilgesnį laiką leistas ir reda
guotas JAV, prieš porą metų šis 
žurnalas buvo išsikraustęs į 
Lenkiją, kur gyveno jo  tuome
tinė redaktorė Živilė Makaus
kienė, ten pat buvo ir spausdi
namas. Tačiau nuo pernai metų 
paskutinio numerio (nr. 12) 
leidinį pradėjo redaguoti Vil
niuje gyvenanti žurnalistė  
Audronė V. Škiudaitė, nors 
spaustuvė dar liko ta pati -  
“Aušra” , esanti Lenkijos “lie
tuviškame” mieste Punske.

Neseniai mus pasiekė jau 
ketvirtasis “Pasaulio lietuvio” 
numeris (2007 m. nr. 3/447), 
redaguotas naujosios redak
torės. Reikia pasakyti, kad šis 
leidinys darosi vis gražesnis 
bei įdomesnis, geresnis make
tavimo, vaizdinės medžiagos 
atžvilgiu, įdomesnis turiniu.

A.V. Škiudaitė yra profe
sionali žurnalistė, kuri išmano 
savo darbą; tai atsispindi ir jos 
darbo rezultate. Ji anksčiau ne 
vieną kartą po pusmetį atvyk
davo į Čikagą ir čia padėdavo 
redaguoti dienraštį Draugas. 
Tuo laikotarpiu ir šis leidinys 
būdavo įdomesnis.

Naujas sumanymas -  rašyti 
pasaulio lietuvių istoriją

Redakcijos skiltyje naujoji 
“Pasaulio lietuvio” redaktorė 
kviečia susirūpinti savo kraštų 
bendruomenės istorijos rašy
mu.

Pažymėjusi, kad JAV buvo 
išleista knyga “Lietuvių pėd
sakai A m erikoje” , neseniai 
panašią knygą išleido Estijos 
lietuviai ir tokio pobūdžio 
knygą ruošia Australijos lietu
vių bendruomenė, rašo: “Ra
ginkime išeivius organizuotis 
ir įamžinti savo gyvenamosios 
vietos lietuvių istoriją. Lietu
vių bendruomenės čia galėtų 
būti kaip telkianti jėga, kaip 
centras. O “Pasaulio lietuvis” 
įsipareigoja skelbti įdomiau
sius momentus papasakoti apie 
iškiliausias asmenybes, kurias 
šiandien primena nuveikti dar
bai”.

“Ketiname žurnale steigti 
dar vieną skyrelį, kurio pava
dinimas galėtų būti “Iš pa
saulio lietuvių istorijos”, - rašo 
redaktorė. Ji pabaigoje dar 
prideda: “Per 100 lietuvių 
emigracijos metų yra gyvenę 
ir veikę daug lietuvybei pasi
šventusių žmonių, daug garsių 
žygių Lietuvos ir žmonijos la
bui yra padarę mūsų protė
viai. Neužmirškime jų. Įam
žinkime jų  gyvenimus, tai ne 
tik lietuvių pasaulyje, tai -  Lie

tuvos istorija”.

Žurnalo puslapiuose -  
įdomi medžiaga

Šiame “Pasaulio lietuvio” 
numeryje plačiai rašoma apie 
iš Am erikos į Lietuvą per
sikėlusią gyventi kanklių ka
ralienės vardą turinčią Oną 
M ikulskienę, kuri 2007 m. 
sausio 30 d. atšventė savo 102 
gimtadienį. Clevelando “Čiur
lio n io ” ansam blio  k a n k li
ninkėms vadovavusi moteris 
dabar yra įsikūrusi Vilniaus 
Gerontologijos ir reabilitacijos 
centre.

Dr. Linas Saldukas pasako
ja  apie Lietuvių išeivijos insti
tutą Kaune. Tai pelno nesieki
anti organizacija  -  viešoji 
įstaiga, vykdanti išeivijos or
ganizacijų ir atskirų asmenų 
kultūrinio, politinio ir moks
linio palikimo, kaupimo, tyri
mo išsaugojimo ir eksponavi
mo funkcijas. “Mūsų steigėjas 
-  Vytauto Didžiojo universite
tas, kuris mums, darbuoto
jams, moka algas, ir Kauno 
m iesto  sav ivaldybė, kuri 
mums suteikė pata lpas” , - 
teigia šio instituto Išeivijos 
studijų centro mokslo darbuo
tojas, istorikas, centre dirban
tis nuo pat įkūrimo.

Taip pat šiame numeryje 
randame aprašymus apie kul
tūros veikėją Laimą Šileikytę- 
Hood iš New Yorko, Vasario 
16-osios gimnaziją Vokieti
joje, Australijos lietuvių dienas 
Geelingo mieste, Argentinos ir 
Kanados lietuvių gyvenimo 
naujienas.

Rašoma apie Čikagos Brig
hton Parko veiklią LB pirmi
ninkę Salom ėją D aulienę, 
Antano Mončio muziejų Pa
langoje bei kitus dalykus. 38 
šio numerio žurnalo puslapiai 
pilni įdomios žodinės ir vaiz
dinės medžiagos.

Laikinai laiškus “Pasaulio 
lietuviui” galima siųsti PLB 
atstovybės adresu: Vilnius, 
Gedimino 53, LR Seimo III 
rūmai, 215 k. 01109 Vilnius- 
2, Lithuania.

K viečiam e lab iau  su si
domėti šiuo reto pobūdžio lei
diniu, kuris tikrai stengiasi in
formuoti ir apjungti visame 
pasaulyje gyvenančius mūsų 
tautiečius, ką pasako ir jo  pa
vadinimas. Ypatingai tie mūsų 
tautiečiai, kurie dėl vienokios 
ar kitokios priežasties negali 
skaityti kitos spaudos, šis žur
nalas jiems galėtų duoti reika
lingų informacijų.

Reikia pažymėti, jog žurna
lo prenumerata nedidelė -  tik

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
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30 dol. metuose. Prenumera
tas reikia siųsti tokiu adresu: 
Elena Skališius (Pasaulio lietu
vis) 119 Sheridan Court East, 
Waukegan, IL 60085-2101.

Edvardas Sulaitis

PASAULIO ANYKŠTĖNŲ 
BENDRIJA

Pasaulio anykštėnų bendr
ija (veikianti nuo 1992 metų) 
stengiasi sutelkti anykštėnus 
pasklidusius ne tik po Lietuvą, 
bet ir po visą pasaulį, kviečia 
juos aplankyti gimtąjį kraštą.

2007 m. liepos 26-29 dien
omis Anykščiuose įvyks jau 
penktasis tradicinis pasaulio 
anykštėnų suvažiavim as ir 
miesto šventė.

Laukiami visi visi, kurie 
turi ben t kokių  sąsajų  su 
Anykščių kraštu. Ir visai nes
varbu, ar tai -  jų  pačių, ar tik 
jų  tėvų ar senelių gimtinė.

Laukiame anykštėnų atsi
liep ian t elektroniniu  paštu 
anykstenai@gmail.com arba 
aplankyti anykštėnų tinklalapį 
www.anykstenai.lt

Telefonai informacijai -  B. 
Lukaitienė 8381-51784, 8686
95601, laiškui Pasaulio anykš
tėnų bendrija, A. Baranausko 
a.2, LT-29132 Anykščiai.

Lauksim e anykštėnų at
vykstant, jeigu jie iš anksto ir 
nepraneš, ir neturės asmeni
nio kvietimo. Svarbu kad at
vyktų ir pirmą dieną užsire
gistruotų.

Bronė Lukaitienė,
Pasaulio anykštėnų bendrijos 

atsakinga sekretorė

mailto:amberwings@mac.com
mailto:anykstenai@gmail.com
http://www.anykstenai.lt
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Clevelando “Švyturio” šokėjos, kurios dalyvaus Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje.

a DRAUGYSTĖS TILTAI
Šių metų gegužės 26 dieną, 

6:00 v.v. įvyks koncertas 
“Draugystės tiltai”. Šis koncer
tas skiriamas ilgalaikės “Gran
dinėlės” vadovės Aleksandros 
Sagienės garbingam 90 metų 
jubiliejui paminėti, o taip ir 
išleisti “Švyturio” šokėjus į 
ilgą kelionę tėvų ir senelių 
žem ėn, dalyvauti Dainų ir 
šokių šventėje. Labai kvie
čiame visus, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie ansamblio 
veiklos -  nepraleiskite progos 
susitikti ir pabendrauti su ilga
mete ansamblio vadove ir bu
vusiais “Grandinėlės” daly
viais. A. Sagienės energijos ir 
nenuilstančio darbo dėka tau
tinio šokio ir muzikos sėklos 
ir toliau dygsta ir skleidžiasi 
nuostabiais žiedais. Jos auklė
tinių vaikai ir anūkai koncer
tuos “Draugystės tiltų” kon
certe.

Koncerto programoje daly
vaus choras “Naujoji intriga” 
ir šokių grupė “Švyturys” , ku
rie šiam koncertui labai inten
syviai ruošėsi visus metus. 
Vadovų Sauliaus Kliorio, bei 
Aušrinės ir Ricardo Širvinskų

ECOS DE LITUANIA” MUNICIPALINIO 
PAVELDO SĄRAŠUOSE

San Martino miesto meras 
dr. Ricardo Ivoškus, 495/07 
dekretu , rad ijo  valandėlę  
“Ecos de Lituania” įtraukė į 
municipalinio paveldo sąrašus.

Meras džiaugiasi ir sveiki
na “Ecos de Lituania” , kuri iš 
visų lietuviškų organizacijų, 
esančių Argentinoje, gaunan
čią apdovanojimus iš savival
dybės ir nacionalinio lygio ins
titucijų. Tad San Martino mies
to meras dr. Ricardo Ivoškus 
dekrete pažymi: Įtraukti į mu
nicipalinio paveldo sąrašus 
lietuvišką radijo valandėlę 
“Ecos de Lituania”, jos vedė
jas Juan Ignacio Fourm ent 
Kalvelis. Laidos transliuoja
mos kiekvieną sekmadienį nuo 
19 iki 21 v.v. iš FM Difusion 
Berisso miesto.

griežto žodžio ir reiklumo ve
dini, jaunieji grupių dalyviai 
parengė įdomią ir turiningą 
programą.

Pirm oje koncerto dalyje 
išgirsite keletą naujai paruoštų 
choro dainų ir pamatysite šo
kius, kuriuos švyturieciai šoks 
Dainų ir šokių šventėje Lietu
voje. Antroji koncerto dalis 
žada būti nuotaikinga ir žais
m inga. Šio koncerto  m etu 
turėsite progos pirm ą kartą 
pamatyti “Švyturio” merginų 
naujus kostiumus, kurie, dai
lininkų Lietuvoje buvo sumo
deliuoti specialiai šiai dainų 
šventei. Didelis ačiū “Švytu
rio” tėvų komitetui ir visiems 
tėvams, kurie aukojo valandų 
valandas ir padėjo šiuos rūbus 
pasiūti.

Šio koncerto pabaigoje taip 
pat bus paskelb ti lo terijos 
“Lietuviško meno sūkuryje” -  
“A Whirlwind of Lithuanian 
Art” laimėtojai. Meno kūrinius 
šiai loterijai paaukojo Marius 
Narbutaitis, Saulius Juchne
vičius, Jūris Čiurlionis, Nijolė 
Palubinskienė, Eglė Taraš
kevičienė ir keletas kitų. Ne-

Be to, “Ecos de Lituania” 
gavo sveikinimo laišką iš Ar
gentinos lietuvių organizacijų 
ir spaudos tarybos -  ALOST, 
už gerą ir prasmingą darbą Lie
tuvių bendruomenėje.

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis, Radijo valandėlės 
“Ecos de Lituania” vedėjas

L ietu vos am basadoje
Londone gegužės 16 d. įvyko 
Lietuvos kom ercijos rūmų 
Jungtinėje Karalystėje steigia
masis susirinkim as. Rūmus 
nusprendė steigti iniciatyvūs 
Jungtinėje Karalystėje gyve
nantys verslininkai iš Lietu
vos, siekdami užmegzti ryšius 
bei sukurti bendravimo forumą 
tarp lietuviškai kalbančių vers
lininkų Britanijoje. LG0TIC

praleiskite progos laimėti labai 
įvairios ir daugiasluoksnės 
technikos meno kūrinių -  me
talo skulptūra, medžio mozai
kos mini bufetas, meninės fo
tografijos su Lietuvos vaiz
dais ciklas -  tai tik keli iš 
daugelio meno darbų, kurie 
bus eksponuojami koncerto 
metu. Bilietus šiai loterijai 
galite įsigyti jau dabar, susi
siekę su Ramūnu Bartuška 
arba “Švyturio” grupės šokė
jais. Loterijos bilietų kainos -  
vienas už 2 dol. arba 6 už 10 
dol. (loterijoje galite dalyvau
ti jeigu ir negalite atvykti į 
koncertą).

“Draugystės vartai” kon
certo bilietų kainos 20 dol., 15 
dol. ir 10 dol., vaikams iki 12 
metų -  nemokamai. Juos galite 
įsigyti sekmadieniais po pa
maldų arba prieš koncertą. Po 
koncerto -  vaišės svetainėje ir 
šokiai jaunimui.

Visus, visus labai maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Beata Čiurlioniene

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 sp re n d im ą  a p s ila n k y k ite  
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