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Birželio 12 dieną, Washingtone atidengtas Memorialas komunizmo aukoms atminti. Iškilmėse dalyvavo JAV prezidentas 
George W. Bush, Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Tom Lantos, Atstovų Rūmų narys Dana Rohrabacker, 
diplomatinio korpuso atstovai, komunistinių represijų liudininkai atvykę iš viso pasaulio.

"XX amžius įėjo į istoriją kaip kruviniausias amžius per visą žmonijos raidą. Vašingtone stovi daugybė paminklų, primenančių 
šį žiaurų amžių, bet iki šiol nebuvo paminklo komunizmo aukoms, nors ši ideologija pražudė apie šimtą milijonų nekaltų vyrų, 
moterų ir vaikų. Tai paminklas tiems, kurie žuvo nuo komunizmo rankų visame pasaulyje" -  sakė JAV prez. G.Bush.

Savo kalboje JAV prezidentas pagerbė ir Baltijos šalių gyventojus, nukentėjusius nuo Sovietų komunizmo represijų.
"Tai ir nekalti ukrainiečiai, mirę nuo Stalino sukelto bado, rusai, nužudyti per stalininius valymus, lietuviai, latviai, estai, sulai

pinti į gyvulinius vagonus ir išsiųsti į Sovietų komunizmo Arktikos mirties stovyklas", -  ceremonijoje kalbėjo JAV prezidentas.
Iškilmingame priėmime, skirtame paminėti komunizmo aukas šnekėjęs Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Audrius 

Brūzga, sakė, kad "Lietuvoje kaip ir Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje, kaip Ukrainoje ar Vengrijoje, ar Rumunijoje, kaip ir visoje 
Rytų ir Vidurio Europje -  komunizmas galiausiai buvo nugalėtas. Tai tapo istorija, kurios negalime pamiršti. Komunistinių 
diktatūrų nusikaltimai turi būti įvardyti, ištirti ir paviešinti. Lietuvoje šio darbo ėmėsi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimų centras, Tarptautinė komisija Nacių ir Sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams tirti".

Renginiuose Washingtone, skirtuose paminėti komunizmo aukas, dalyvavo disidentai monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir 
sesuo Nijolė Sadūnaitė, JAV-Amerikos lietuvių organizacijų atstovai.

Memorialo statyba pradėta 2006 metų rugsėjo 27 dieną. Memorialo komunizmo aukoms fondo duomenimis, šio memorialo 
statyba kainavo 825 tūkst. JAV dolerių. Lietuvos Vyriausybė šio memorialo statybai yra skyrusi 10 tūkstančių litų, vieną tūkstantį 
JAV dolerių skyrė Lietuvos ambasada Washingtone.

Daugiau informacijos apie memorialą ir kitokią komunizmo aukų atminimo įamžinimo fondo veiklą galima rasti svetainėje 
http://www.victimsofcommunism.org

LIETUVA -  ŠENGENO NARĖ
Liuksemburgas, birželio 

12 d. (LRT). Europos Sąjungos 
teisingumo ir vidaus reikalų 
m inistrai nusprendė, kad iš 
2004 m. į Sąjungą įstojusių vals
tybių devynios nuo šių metų 
gruodžio įsijungs į Šengeno 
erdvę.

Liuksemburge vykusiame 
posėdyje buvo nuspręsta, kad 
techniškai prisijungti prie Šen
geno informacinės sistemos 
pagal Portugalijos pasiūlytą 
variantą "SISone4all" pasiren
gusios 9 šalys -  Lietuva, Latvi

ja, Čekija, Estija, Lenkija, Mal
ta, Slovakija, Vengrija, Slovėni
ja. Prisijungti prie Šengeno in
form acinės sistem os pagal 
laikinąjį projektą išreiškė norą 
ir Šveicarija, iki šiol tvirtinusi, 
kad jungsis tik prie SIS II.

"SISone4all" sistema pradės 
veikti nuo šių metų rugsėjo. 
Jeigu prisijungimas prie jos 
vyks sklandžiai, tai sausumos 
ir jūrų sienos tarp valstybių bus 
panaikintos šių metų gruodį, o 
oro -  kitų metų kovą.

Prisijungimas prie Šengeno

informacinės sistemos yra pa
grindinė ir esminė sąlyga na
rystės Šengeno erdvėje siekian
čioms šalims. Ši sistema leidžia 
Šengeno erdvei priklausan
čioms šalims operatyviai keis
tis informacija apie nepagei
daujamus ar paieškomus asme
nis, vogtus automobilius, nele
galius migrantus.

Primename, kad praėjusiais 
metais, kai paaiškėjo, jog Pran
cūzija, kurioje techniškai su
montuota įranga, bei Europos 
Komisijos specialistai vėluoja 
paleisti naujos kartos duomenų 
apdorojimo sistemą, Lietuva ir

kitos naujosios šalys išreiškė 
pasipiktinimą dėl nenoro įsi
leisti naująsias šalis į bevizę 
erdvę.

Politinis skandalas buvo 
užgesintas Portugalijai pasiū
lius kompromisą -  laikinai nau
jokėms pritaikyti Portugalijos 
pavyzdžio sistemą, kuri leistų 
išplėsti senosios informacinės 
sistemos pajėgumus ir leistų 
naujoms narėms prisijungti prie 
bendro tinklo jau šių metų pa
baigoje.

Pasiūlymas pasirodė priim
tinas naujosioms šalims, nors ir 
kainuos papildomai.

JAV PRIESRAKETINIS 
SKYDAS -

NATO SISTEMOS DALIS
B riuselis , birželio 12 d. 

(LRT). JAV priešraketinės gy
nybos įrengimai Lenkijoje ir 
Čekijoje gali tapti sudedamąja 
NATO antiraketinės sistemos 
dalimi. Tokią galimybę svarstys 
šią savaitę Briuselyje susirink
siantys NATO šalių gynybos 
ministrai. NATO misiją Afga
nistane bei Kosovo likimą Šiau
rės Atlanto Taryba aptars taip 
pat su naujuoju Rusijos gyny
bos ministru NATO-Rusijos ta
ryboje.

Lietuvos radijui NATO Ge
neralinio Sekretoriaus padėjė
jas gynybos politikos ir plana
vimo klausimais John Colston 
patvirtino, kad NATO planuo
ja  į savo gynybos struktūras 
įtraukti kol kas dvišaliu JAV, 
Lenkijos bei Čekijos susitarimu 
planuojamus priešraketinį ra
darą bei raketų perėmimo sis
temą.

Taip pat sakė, jog NATO 
tikrai planuoja kurti bendrą visų 
26 šalių antiraketinį skydą, ap
saugosiantį nuo kontinentinių 
raketų. Ketinimas, pasak parei
gūno, aukščiausiu lygiu patvir
tintas dar NATO viršūnių susi
tikime Rygoje.

Lenkijoje ir Čekijoje dis
lokuotos JAV antiraketinės pa
jėgos taptų bendros NATO sis
temos dalimi, tačiau sąjunga 
neketina perimti šių bazių va
dovavimo iš JAV.

Rusijos pasiūlymo naudoti 
radarą Azerbaidžane NATO 
išsamiau nekomentuoja, tačiau 
J. Colston užsiminė, jog iš pir
mo žvilgsnio atrodo, jog Azer
baidžanas, dėl savo geografinės 
padėties, nėra tokia gera vieta, 
kaip vidurio Europa.

TALINE PERLAIDOJAMI 
KARIAI

T alinas , b irže lio  11d . 
(ELTA). Sovietų kareiviai, 
kurių palaikai buvo ekshumuoti 
Talino centre, bus iškilmingai 
perlaidoti liepos 3 dieną sosti
nės karių kapinėse prie ten per
kelto Bronzinio kario pamink
lo. Apie tai naujienų agentūrai 

(Nukelta į 2 psl.)

SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

DIRVOS redakcija 
atostogaus liepos 2-15 

dienomis, todėl laikraščio 
nebus liepos 17 dieną. 
Poatostoginė laida bus 

liepos 24 d.
Visiems skaitytojams 

linkime malonių 
vasaros atostogų!
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Diplomatijos kaina: kelių valandų prezidento viešnagė 

Vokietijos sostinėje valstybei kainavo nemažus pinigus. Į Ber
lyną susiruošęs prezidentas Valdas Adamkus skrido ne kokios 
nors tolimos salos orlaiviu ir be persėdimų, tačiau ši kelionė 
Prezidentūros biudžetą palengvino net 42 tūkst. litų. Per vos 
kelių valandų trukmės vizitą V.Adamkus birželio 11 d. Berlyne 
dalyvavo bendroje Vokietijos kanclerės Angelos Merkel, Itali
jos ir Vengrijos premjerų Romano Prodi bei Ferenco Gyurcsa- 
ny spaudos konferencijoje. Vėliau buvo numatyta šių asmenų 
darbo vakarienė, o iš jos vėlai vakare V.Adamkus turėjo vykti 
tiesiai į oro uostą.

Pernai remontuojant Prezidentūros rūmus, prezidento kan
celiarija kai kuriuos pirkimus ir remonto darbus atliko nesilaiky
dama įstatymų ir numatytų procedūrų, nustatė Valstybės kont
rolė. Nustatyta, kad rangovams sumokėta apie 0,5 mln. litų dau
giau nei numatyta sutartyje. Darbus turėjusios atlikti bendrovės 
atranka vykdyta nesilaikant taisyklių. Pažeidimų aptikta ir užsa
kant garsiojo Prezidentūros "Versace" tualeto remontą, pranešė 
LTV "Panorama". Valstybės kontrolė teigia, kad nusikaltimo 
sudėties neįžvelgta, todėl į teisėsaugos institucijas nebus kreipta
si. Tačiau, anot valstybės kontrolierės pavaduotojo Viktoro 
Švedo, tai rodo kanceliarijos darbuotojų požiūrį į darbą.

Valstybes kontroles audito išvadose nurodoma, kad prezi
dento kanceliarija, vykdydama Prezidentūros dviejų tualetų re
montą, sudarė sutartis su tiekėjais netaikydama Viešųjų pirkimų 
įstatyme numatytų taisyklių. Remonto darbus turėjusios atlikti 
statybos bendrovės atranka buvo vykdoma nesilaikant prezi
dento kanceliarijos nustatytos tvarkos.

Tualetų remontas, kuriuose įrengti prabangūs "Versace" ak
sesuarai, kainavo apie 250 tūkst. litų. Tuo metu kanceliarijai 
vadovavęs Osvaldas Markevičius sako, kad atliekant remonto 
darbus buvo daroma tai, kas buvo būtina.

Jau šį mėnesį Lietuvą pasieks karinis transportinis lėktu
vas, kuriuo į užsienio vizitus galės keliauti ir šalies vadovai. 
Anot krašto apsaugos ministro Juozo Oleko, šiuo metu "Spar
tan" dar yra Italijoje. Ten į jį montuojamas itin svarbiems as
menims skirtas lėktuvo salonas, praneša Lietuvos radijas. J. 
Olekas pripažįsta, kad prezidento civiliniams vizitams "Spar
tan" nelabai tinkamas, tačiau šalies vadovas galės juo naudotis 
keliaudamas pas užsienio misijose tarnaujančius karius.

"Tarpvalstybinė patirtis rodo, kad tokių lėktuvų nepakan
ka, jie tik iš dalies išsprendžia valstybės vadovo vizitus. Daugelis 
šalių naudojasi reisiniais skrydžiais arba įsigyja valstybės va
dovo atskirus lėktuvus, kuriais naudojasi oficialių vizitų metu. 
Šie lėktuvai yra skirti mūsų karių gabenimui į jų  misijų vietas ir 
tam jie yra naudojami, o lankydami mūsų karius vadovai taip 
pat gali šiuo lėktuvu pasinaudoti. Todėl manau, kad tai yra tiks
lingas pirkinys ir jis pasiteisins", - teigė J. Olekas. Nuomotis 
lėktuvus atskiriems prezidento vizitams užsienyje brangu ir 
sudėtinga. Prieš porą savaičių valstybiniam V. Adamkaus vi
zitui į Portugaliją orlaivio buvo ieškota pusantro mėnesio.

Jeigu rytoj vyktų Seimo rinkimai, vietas naujosios kaden
cijos parlamente užsitikrintų šešios Lietuvos politinės partijos. 
Lietuvos socialdemokratų partiją paremtų 17 proc. rinkėjų - 1 
procentiniu punktu mažiau nei prieš mėnesį. Antra pagal popu
liarumą išliktų Tėvynės sąjunga, juos palaikytų 11 proc. rinkėjų 
- 2 procentiniais punktais mažiau nei balandį. Naująją sąjungą 
pasirinktų 9 proc. rinkėjų, partiją "Tvarka ir teisingumas (libe
ralai demokratai)" paremtų 8 proc., Darbo partiją - 6 proc., tiek 
pat balsų tektų Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui.

Teisėjai pageidauja didesnių algų - Lietuvos teisėjų aso
ciacija (LTA) Seimui pasiskundė, kad jų  profesija šalyje vis dar 
nėra patraukli, o labiausiai dėl to kalti maži teisėjų atlyginimai. 
Prašančiame pakelti algas rašte teigiama, kad teismų sistemos 
problemos nesprendžiamos ir naujajame jau dvejus metus svars
tomame Teismų įstatymo projekte. Pasak LTA Viešųjų ryšių ko
miteto vadovo, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirminin
ko Gintauto Kaulakio, darbą apylinkės teisme pradėjęs teisėjas 
gauna apie 2,700 litų į rankas, įgijus stažo alga padidėja iki 
3,100-3,200 litų. Teismo pirmininko skundais, "jie nagrinėja 
visas bylas, jų darbo krūvis - pats didžiausias Lietuvoje, o atly
ginimai nekito jau nuo 1999 metų".

Tuo tarpu Seimo Žmogaus teisių komiteto nario Algiman
to Salamakino įsitikinimu, teisėjams nėra ko skųstis: "Komitete 
svarstėme Teismų įstatymo projektą. Nepasakyčiau, kad teisė
jai būtų nuskriausti. Vien socialinės garantijos tokios, kad mūsų 
teisininkai net suabejojo, ar jos neprieštarauja Konstitucijai - 
net prezidentas apie tokias nesapnavo". Pasak A. Salamakino, 
"žinant, kad teisėjų negalima bausti administracine tvarka, kad 
jie neatsako ir už kitus įstatymo pažeidimus, susidaro įspūdis, 
jog pažeidžiamas lygiateisiškumo principas". LG0TIC

Šv. Tėvo Benedikto XVI-ojo dovaną apžiūri JAV prez. George Bush, kurį birželio 9 d. priėmė po
piežius.

JAV SENATAS NEPRIEME NAUJO 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMO

W ashington, DC, birže
lio 8 d. (LRT). JAV Senatas 
nepriėmė naujo imigracijos 
įstatymo, kadangi trūko pen
kiolikos jo priėmimui reikiamų 
balsų, praneša BBC. Pirminis 
įstatymas buvo keičiamas ke
lis kartus, tačiau partijos nesu-

SIŪLO NAUJĄ
FINANSŲ PASAULIO 

TVARKĄ
M askva , b irže lio  11d . 

(ELTA). Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin paragino ra
dikaliai reformuoti pasaulio fi
nansų ir prekybos institucijas, 
kad jos atspindėtų augančią be
sivystančių šalių, įskaitant 
Rusiją, ekonominę galią, pra
neša The Financial Times. Jo 
teigimu, pasauliui reikia naujos 
tarp tau tin ių  finansų arch i
tektūros, kuri pakeistų dabartinį 
"archajišką, nedemokratinį ir 
gremėzdišką" modelį.

Rusijos prezidentas kalbė
jo  Sankt Peterburgo forume, 
kuriame buvo demonstruoja
mas šalies ūkio atsigavimas. 
D idžiausiam e posovietinės 
Rusijos verslo forume dalyva
vo apie 6 tūkst. delegatų , 
įskaitant tokių įmonių kaip 
"Deutsche Bank", BP, "Royal 
Dutch Shell", "Nestle", "Chev
ron", "Siem ens" ir "Coca- 
Cola" vadovus.

V. Putin  pažym ėjo, jog  
prieš 50 metų 60 proc. pasaulio 
bendro jo  v idaus p rodukto  
(BVP) pagam ino D idžiojo 
septyneto (G7) pram oninės 
valstybės. Šiandien 60 proc. 
pasaulio BVP pagamina G7 
nepriklausančios šalys.

V aršuva , b irže lio  12 d. 
(ELTA). Po JAV prezidento 
George W. Bush apsilankymo 
Lenkijoje šios šalies ministras 
pirmininkas Jaroslaw Kaczyn
ski pareiškė, kad priešraketinio 
gynybos skydo įrengimas Len-

tarė ir dėl jų. Įstatymas būtų 
sustiprinęs sienų kontrolę, 
tačiau taip pat būtų leidęs lega
lizuotis šalyje esantiems 12 
mln. nelegalių imigrantų.

Nelegali imigracija yra vie
nas pagrindinių 2008 m. pre
zidentinės kompanijos klau-

simų. Dabartinis prezidentas 
George W. Bush imigracijos 
reformą laiko būtinu ir anks
čiau yra pareiškęs, jog  iki 
metų pabaigos norėtų matyti 
priimtą naują įstatymą. Bal
savimas labai sumažino G.W. 
Bush galimybes įvykdyti vi
siem tinkamą imigracijos re
formą prieš tai, kai jis paliks 
savo postą.

AMERIKIEČIAI 
GINKLUOJA IRAKO 

SUNITUS
Bagdadas, birželio 11d. 

(ELTA). Jau keturis mėnesius 
trunkančiai saugumo operaci
jai Irake neatnešus laukiamos 
naudos, amerikiečių karo va
dai ėmėsi naujos strategijos: jie 
ginkluoja arabų sunitų gru
puotes, kurios žada kovoti su 
buvusiais savo sąjungininkais 
- teroristinio tinklo "Al Qae
da" kovotojais.

A m erikiečių karo vadai 
sako jau įsitikinę šios strategi
jos sėkme į vakarus nuo sos
tinės Bagdado esančioje Anba- 
ro provincijoje. Derybos su 
sunitų grupuotėmis taip pat 
vyksta centrinėje ir šiaurės 
centrinėje Irako dalyse, rašo 
The International Herald Tri
bune.

Dauguma sunitų, kuriuos 
dabar ginkluoja amerikiečiai, 
praeityje yra turėję ryšių su "Al 
Qaeda". Tačiau jie nusivylė 
islamistų kovotojų ekstremis
tine taktika, ypač mirtininkų 
atakomis, kurios pražudo tūks
tančius civilių. M ainais už 
Amerikos paramą, sunitų gru
puotės sutiko kovoti su "Al 
Qaeda" ir nutraukti atakas 
prieš amerikiečių dalinius.

Savo ruožtu šios strategijos

GYNYBOS SKYDO DISLOKACIJA LENKIJAI

kritikai perspėja, kad skirtingų 
grupių ginklavimas galiausiai 
gali atvesti prie pilietinio karo. 
Jungtinės Valstijos išleido per 
15 milijardų dolerių Irako ar
mijos ir policijos rengimui. 
Daugumą šiose pajėgose suda
ro šiitai. Ekspertai būgštauja, 
kad ginklai, kuriuos amerikie
čiai suteikė sunitams, ateityje 
gali būti panaudoti prieš šiitus. 
Niekas neatmeta galimybės, 
kad šie ginklai bus atgręžti ir į 
pačius amerikiečius, rašo The 
International Herald Tribune.

kijoje artėja, praneša agentūra 
AP.

Buvo kalbam a apie gar
bingą susitarimą, ir aš tikiu, kad 
jis bus pasiektas, pareiškė J. 
Kaczynski radijo stočiai "Radio 
1".

(Atkelta iš 1 psl.)
TALINE PERLAIDOJAMI...

"RIA Novosti" pranešė Estijos 
gynybos ministerijos spaudos 
tarnybos atstovas.

Palaikai sovietų karių, kurių 
tapatybė bus nustatyta, artimųjų 
pageidavim u bus perlaidoti 
Rusijoje. Kareivių palaikai, 
kurių nepavyks nustatyti, bus 
perlaidoti liepos 3 dieną karių 
kapinėse Taline. Tą pačią dieną 
bus oficialiai atidengtas pa
minklas, į kapines perkeltas ba
landžio 30 d.

Estijoje su naciais kovoję 
kareiviai 1947 m. buvo palai
doti Talino centre. Ant jų kapo 
buvo pastatytas Bronzinio kar
io paminklas. Estijos valdžia 
balandžio pabaigoje nusprendė 
jį perkelti į priemiestyje esan
čias kapines ir ekshum uoti 
karių palaikus. Dėl to įvyko 
m asiniai Estijos rusakalbių 
protestai ir susidūrim ai su 
policija. Per tūkstantį žmonių 
buvo suimta, dešimtys sužeis
ta ir vienas žuvo.
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PASAULYJE -  TIK “ VIENAS DEMOKRATAS”■-------------------------------------
Vakarų žiniasklaida nebevengia priminti griežtus ir ciniškus 

Rusijos prezidento pareiškimus.
Prieš pradedant aštuonių Didžiųjų valstybių vadovų kon

ferenciją birželio 6 d., Vokietijoje, Rusijos prezidentas sukvie
tė tų valstybių atstovus ir tarptautinių žinių žurnalistus, kad 
pristatytų “pasauliui Rusijos poziciją”. Keturių valandų pasikal
bėjime jis kaltino Vakarų vyriausybes noru išprovokuoti kon
fliktą, Ameriką pažeidžiant žmogaus teises, kai kankinami be
laisviai Guantanmo bazėje, žmonės laikomi be teisminių 
procesų, naudojamos dujos... “prasideda ginklavimosi varžy
bos”, kai JAV pasitraukė iš 1972 metų Priešraketinės gynybos 
sutarties. “Mes grįžtame į tuos laikus, kai Rusijos raketos buvo 
nutaikytos tiesiai į Europą”, pareiškė V. Putin. Jis sakė, kad 
Rusija nesutiks su JAV dėl priešraketinio skydo įvedimo Eu
ropoje. “Mes teikiame 15 metų buvusioms sovietų respubliko
ms pigią energiją, Ukraina gali būti Europos Sąjungos nare, 
bet ne NATO sąjungoje.

The Times laikraštis rašo, kad jis nesąmone pavadino 
siūlymą pašalinti Rusiją iš Didžiojo aštuoneto dėl to, kad ne
daro pažangos plečiant demokratiją Rusijoje, kaip buvo žadė
ta 1998 metais stojant į tą didžiųjų organizaciją.

“Aš ne tam esu Rusijos Federacijos prezidentu, kad 
atvesčiau kraštą prie bedugnės. Priešingai -  aš grynas 
demokratas. Bet žinokite, bėda ir net tragedija yra ta, kad aš 
vienas toks. Tokių demokratų pasaulyje daugiau nėra. Nuo 
tada, kai mirė Mahatma Gandhi, dabar net pasikalbėti nėra 
su kuo”.

Anglų Daily Telegraph laikraštis rašo, jog, jei prie to viršūnių 
stalo nebūtų buvęs Vladimir Putin, tai jis būtų buvęs to pasita
rimo pagrindine tema. “Rusijos ir Vakarų santykiai nuo pat 
Saltojo karo meto nėra buvę tokie blogi kaip dabar. Dėl NATO 
plėtros, žmogaus teisių pažeidimo Čečėnijoje, veto Jungtinėse 
Tautose, palankumo Iranui -  nesutikimų būta ir anksčiau. Tačiau 
dabar Maskva pyksta dėl JAV plano turėti Rytų Europoje 
priešraketinį skydą ir grasina savosiomis raketomis į Europos 
miestus”, - rašo ne mūsų spauda, bet D. Britanijos.

Tas pats laikraštis klausia, kodėl Rusija apskritai šiandien 
priklauso Didžiajam aštuonetui. Ekonomikos sąlygomis ji ne
atitinka Vakarams. Atsakymas gali būti tik vienas: Rusija buvo 
priimta į didžiųjų aštuntuką valdant prezidentui Boris Jelcin, 
manant, kad ta narystė skatins Rusijoje demokratizaciją. Ta 
laisvė, kuri buvo Rusijai suteikta anuomet, nebepasiteisina, nes 
ji jau žymi visus begimstančios diktatūros požymius -  persekio
jami opozicijos politikai, uždaroma nepriklausoma spauda ir 
televizija, vykdomi disidentų areštai, o V. Putin teikiamas au
toritetas, kurio jis nėra nusipelnęs. Metas grįžti prie Didžiojo 
septyneto”, - rašo Daily Telegraph.

O mūsų Lietuvoje jos valstybingumo priešai siekia iš mūsų 
atminties ištrinti Vasario 16-ąją, Sausio 13-ąją, Kovo 11-ąją, 
Birželio 14-ąją ir 1987 metų rugpjūčio 23-ąją prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo Lietuvos laisvės lygos organizuotą 
mitingą gėdingam Molotov-Ribbentrop sąmokslui paminėti. 
Rugpjūčio mėnesį bus 20 metų, kai jis įvyko Vilniuje ir paska
tino Lietuvos žmones drąsiai siekti nepriklausomybės.

S. Tūbėnas

E

S.m. birželio 2d. įvyko 33- 
čiasis Tautos fondo metinis 
susirinkim as raštinėje, 307 
West 30th Street, Manhattan. 
Susirinko 30 narių, svečių, TF 
Taryba ir TF valdyba. Darbo
tvarkė buvo netrum pa, bet 
pranešimai buvo konkretūs, 
sklandūs. TF finansinis stovis 
yra geras, projektai vertingi. 
Tarpe jų, yra, žinoma, m o
kyklų įdukrinimo programa, 
tautiškos pakraipos spaudos 
rėmimas, knygų apie partiza
nus ir tremtinius platinimas, 
Rytų Lietuvos mokyklų para
ma, tarp kurių ir praeitais me
tais pradėtas kuprinių pradi
nukams dovanojim as. M o
kyklų įdukrinimo ir paramos 
komisijos dėka, pradėtas nau
jas projektas -  praturtinti Lie
tuvos m okyklų bibliotekas 
neiškraipytos istorijos ir tau
tinio pobūdžio knygomis.

Savo pranešime Tarybos 
pirmininkas Algis Vedeckas 
priminė, kad šis susirinkimas 
vyksta 15 m etų form alaus 
V LIK ’o veiklos užbaigim o 
šešėlyje ir kad šiais metais su-

BULGARIJA BIJO LIKTI UŽ PRIEŠRAKETINIO 
SKYDO RIBŲ

Sofija, birželio 11d. (LRT). 
Bulgarijos vyriausybė teigia 
esanti sunerimusi, kad JAV 
kuriamas priešraketinis skydas 
neužtikrins jos saugumo, pra
neša LTV naujienų tarnyba. 
Tokį nerimą reiškia ne tik Bul
garijos, bet ir kitų NATO narių 
-  Graikijos, Rumunijos ir Tur
kijos vyriausybės.

Vizitu Bulgarijoje kelionę 
po Europą baigiantis George 
W. Bush ramino, kad skydas 
turi apginti nuo tolimojo nuo
tolio raketų, kurios praskries 
virš Bulgarijos.

“Yra raketų ir gynybos sis
tem ų, skirtų  apsig in ti nuo 
v idu tin io  nuoto lio  raketų. 
Todėl tai, kad Bulgarija nėra 
skydo prieš tolimojo nuotolio 
raketas dalis, nereiškia, kad ji 
neturės reikiamos įrangos ir 
pagalbos nuo vidutinio nuoto
lio raketų”, -  sakė G. W. Bush.

Jungtinės Valstijos Bulga-

REIKALAVO GRĄŽINTI PREZIDENTO KŪNĄ
Vilnius, birželio 8 d. (LRT). 

Prie Rusijos ambasados Vil
niuje susirinkusi grupė Čečėni
jos rėmėjų, rankose laikiusi 
plakatus bei keturių nužudytų 
Čečėnijos prezidentų nuotrau
kas, reikalavo grąžinti Aslano 
Maschadovo kūną.

Protesto metu buvo p ri
mintos abiejų Čečėnijos karų 
metu vykusios represijos, pre
kyba lavonais, kurią vykdė rusų 
kariškiai, išpirkų reikalavimai 
ir už gyvuosius belaisvius.

Čečėnijos rėmėjai piktino
si, kad Europoje ir Jungtinėse 
tautose kalbant apie neva dis
kriminuojamas Baltijos šalyse

TAUTOS FONDO SUSIRINKIMAS
kanka 5 metai po TF knygos 
pasirodymo. Algis Vedeckas 
pabrėžė, kad Tautos fondas 
tęsia bendrus buvusio VLIK’o 
demokratizacijos siekius, kad, 
nors ir persitvarkiusi orga
nizacija, j i  laikosi tautinių 
principų -  skatinti tautiškumo 
išlaikymą ir ne tiktai švietimo 
srityse.

TF Valdybos pirmininkė 
dr. Giedrė Kumpikaitė pristatė 
praeitų metų TF veiklos sant
rauką.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Pa- 
ronetto, Mokyklų įdukrinimo 
ir labdaros komisijos pirmin
inkė, pranešė, kad yra įdukrin
ta jau 259 mokyklos ir įduk- 
rintojų aukų suma ligi šiol 
pasiekė 193,000; šiuo metu 
didelis dėmesys yra skiriamas 
visų Lietuvos mokyklų aprū
pinimui knygomis pokario pa
sipriešinimo istorijos ir trem
ties temomis. Buvo suorgani
zuoti straipsnių konkursai par
tizaninio  pasipriešin im o ir 
tremties temomis.

“Knygos Lietuvai” projek
to vadovės dr. Rožės Som-

rijoje kuria naują karinę bazę 
ir rugsėjį pradės siųsti savo 
karius -  iš viso jų  turėtų būti 
apie 3 tūkst.

B u lgarijo s p rez iden tas 
Georgij Parvanov pabrėžė, kad 
Sofijai priimtini tik tie susita
rimai, kurie nenukreipti prieš 
vadinamąsias “trečiąsias ša
lis” . G. W. Bush dar sykį kar
toja, kad skydas turi ginti nuo 
priešiškų valstybių, o Rusijos 
Jungtinės Valstijos nelaiko 
priešu.

JAV prezidentas taip pat 
tiki, jog derybos su Maskva dėl 
Vladimir Putin siūlymo ame
rikiečiams naudotis Rusijos ra
darais jos bazėje Azerbaidžane 
bus naudingos. “Pažadėjau 
perduoti tai savo vyriausybės 
ekspertams, kad jie išnagri
nėtų. Bet paprašiau, jog Rusi
jos ekspertai išnagrinėtų ir 
mūsų siūlymus“, -  sakė G. W. 
Bush.

rusų tautines mažumas, taip 
pat gėjų teises, niekas neprisi
mena 40 tūkst. nužudytų čečė
nų. Taip pat reikalauta nutrauk
ti kolonijinį karą ir spręsti Če
čėnijos problemą pagal tarp
tautinės teisės standartus.

Čečėnų sukilėliai nuo 1994 
metų kariavo du karus su Rusi
ja. 1996 m. Rusija buvo pasira
šiusi Chasavjurto susitarimus, 
kuriais buvo pabaigtas pirma
sis karas ir iš esmės pripažinta 
Čečėnijos nepriklausomybė de 
facto. Vėliau Rusija šią sutartį 
sulaužė tariamai dėl to, kad 
čečėnai susprogdino Rusijoje 
kelis gyvenamuosius namus.

kaitės pranešimas apėmė irgi 
visų metų laikotarpį. Lietuvoje 
yra 1,500 įvairių mokymo ins
titucijų, kurioms skiriama tik 
po vieną knygą. “Knygos Lie
tuvai” projektas pristato kny
gas per rajonų švietimo sky
rius; šiais metais jau pristaty
tos 5 knygos ir ruošiamos pri
statymui dar trys.

Sio susirinkimo kalbėtojas 
buvo TF Atstovybės Vilniuje 
vicepirmininkas dr. Kazimie
ras Garšva. Jis kalbėjo dau
giausiai apie Rytų Lietuvos 
mokyklų reikalus ir švietimo 
problemas. Buvo įdomu, nes 
daug narių nebuvo susipažinę 
su sudėtinga situacija Vilniaus 
krašte.

Buvo perrinkti keturi Tary
bos nariai: dr. Algirdas Luko- 
sevičius, Jonas Stankūnas, Jo
nas Vainius, Irena Veitienė ir 
išrinktas vienas naujas Tary
bos narys Marius Marijošius.

Pietų pertraukos metu bu
vo draugiškas pabendravimas. 
Tai buvo prasmingas ir kūry
bingas susirinkimas.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

MASKVOJE MITINGAS 
PRASIDĖJO 

SULAIKYMAIS
M ask va , b irže lio  1 1 d . 

(LRT). Novij-Puškin skvere, 
Maskvos centre, pirmadienį 
prasidėjo  valdžios leidim ą 
gavęs nesutinkančiųjų mitin
gas. Kaip praneša radijo stotis 
“Echo Moskvy”, į opozicijos 
surengtą akciją susirinko ge
rokai daugiau žmonių nei or
ganizatorių planuoti 500.

Pranešama, kad oficialiai 
leisto renginio išvakarėse buvo 
sulaikytas “Jugtinio pilietinio 
fronto” (JPF) vadovas Garij 
Kasparov ir “Raudonojo jau
nimo avangardo”(RJA) vadas 
Sergej Udalcov. Kaip pranešė 
pats G. Kasparov, pakeliui į 
renginio vietą, Sadovoj žiede, 
dokum entų patikrinim ui jo  
mašina sustabdė kovos su or
ganizuotu nusikalstam um u 
valdybos pareigūnai. Vėliau G. 
Kasparov buvo paleistas ir 
atvyko į renginio pradžią.

RJA vadas S. Udalcov bu
vo sulaikytas nepaaiškinus 
priežasčių ir pristatytas į VRS 
“Nagatinskyj zaton” . Po kurio 
laiko jį irgi paleido, ir jis taip 
pat spėjo atvykti iki akcijos 
pradžios.

Puškino aikštė buvo iš 
anksto apsupta policijos. Skve
re buvo įrengtos m etalinės 
tvorelės ir metalo detektoriai.

Įvykį nušvietė daugiau nei 
300 Rusijos ir užsienio žurna
listų, skelbia “Interfaks”. “Bu
vo paruošta 300 liemenių ži- 
niasklaidos atstovams, ir jų  ne
užteko” , - Maskvos vyriau
sybės spaudos tarnybos vado
vo pirmąjį pavaduotoją Michail 
Solomencev cituoja agentūra.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PARTIZANU DOKUMENTAI 
ARCHYVO NEPASIEKIA

Prieš porą metų Lietuvos 
ypatingojo archyvo inicijuo
tas projektas, kuriuo siekta 
rasti ir išsaugoti išlikusius 
partizanų dokumentus, beveik 
nesulaukė atgarsio. Nors ma
noma, kad nemaža dalis anti- 
sovietinio pasipriešinimo da
lyvių rašytinio palikimo te
bėra privačiose rankose, ar
chyvą per metus papildo vos 
vienas kitas naujas dokumen
tas, ir tai - rastas atsitiktinai.

"Labai tikėjausi, jog pa
vyks gau ti daugiau  doku 
m entų. Įvairiem s Lietuvos 
m uziejam s išsiuntėm e apie 
400 laiškų, gavome vos 34 at
sakymus. Dauguma rašė, kad 
mums rūpimų dokumentų ne
turi arba turi tik atsiminimus. 
Juos siūlė ir pavieniai žmo
nės. Tačiau atsiminimų sau
gojimas - ne mūsų funkcija. 
Privatūs asmenys kartais at
neša teismų nuosprendžius, 
bet paprastai mes juos jau  
turime", - pasakojo Lietuvos 
ypatingojo archyvo direkto
riaus pavaduotojas Kęstutis 
Remeika.

Anot jo, pagal minėtą pro
jektą pernai nesulaukta nė vie
no dokumento. Šiemet bene 
vienintelį naują egzempliorių 
archyvas gavo iš žmogaus, 
kuris pokario partizano laišką 
aptiko neseniai įsigytame me
diniam e nam e, esančiam e 
Švenčionių rajone. Laiškas 
buvo užkištas už senos durų 
staktos.

Vertingiausią dovaną prieš 
porą metų perdavė Telšių ra
jono Viešvėnų seniūnijos Sa
kalų kaime gyvenantis Z ig
mas M icevičius. Y patinga
jame archyve saugomą poka
rio Lietuvos partizanų doku
mentų kolekciją papildė uni
kalūs Žem aičių apygardos 
Šatrijos rinktinės dokumentai, 
Z.Micevičiaus išsaugoti nuo 
pokario laikų. Šis vyras, pasi
vadinęs slapyvardžiu Avikai- 
liukas, buvo Šatrijos rinktinės 
Janapolės būrio ryšininkas. 
Tarp perduotų dokumentų - 
Šatrijos rinktinės vado įsaky
mai, paskyrimo raštai, prane
šim ai, a taskaitos ir pan. Į 
ryšuliuką sudėti popieriai bu
vo labai prastai išsilaikę, mat 
per daugelį metų žmogus juos 
slėpė skruzdėlyne, m iške, 
palėpėje, po malkomis, tad kai 
kur jau buvo peraugę žole, kai 
kur vinguriavo pelių išgraužti 
takeliai. Perduoti archyvui do
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kum entus vyrišk į įkalbėjo  
giminaičiai. Anot K.Remei- 
kos, dar po poros metų iš jų 
būtų likusi tik krūva skutelių.

Padeda PLB ir Lietuvių 
fondas

"Garantuoju, kad žmonės 
turi dar daug vertingų isto
rikams liudijimų. Kai kurie 
renka juos privatiems muzie
jams. Neretai išgirstame, jog 
dokumentai paslėpti "patiki
mose rankose", bet esą dar ne 
laikas atiduoti. Gal žmonės 
nuo senų laikų tebėra išsi
gandę? Gal jie, taip pat ir mu
ziejai nerimauja dėl Archyvų 
įstatymo nuostatų, kur nuro
doma, kad tokius dokumentus 
saugo tik Ypatingasis archy
vas, baiminasi, jog nenusavin
tume jų?" - svarstė K.Remei- 
ka.

Tačiau, anot pašnekovo, 
dokum entus galim a ir p a 
skolinti. Archyve bus padary
tos kopijos, o originalai grą
žinti savininkams. Prireikus 
juos bus galima restauruoti - 
šiuos darbus finansiškai remia 
Pasaulio lietuvių bendruo
m ene ir L ietuvių  fon d as . 
"Dokumentus laikant namie 
tikrai negalima sudaryti tokių 
sąlygų kaip archyve, nes čia 
palaikomas specialus jų  sau
gojimo režimas", - pabrėžė 
K.Remeika.

Bet gal archyvas galėtų 
mokėti už atnešamus doku
mentus ir taip paspartinti jų  
kaupimą? Anot K.Remeikos, 
šioje įstaigoje laikomasi prin
cipinės nuostatos už gauna
mus egzem pliorius p inigų 
nemokėti, nes keliai, kuriais 
jie patenka pas privačius as
menis, ne visada būna švarūs. 
Pasitaiko atvejų, kai siūlomos 
ir vogtos vertybės. Priėmus 
tokį dokumentą būtų skatina
mos vagystės.

Laike bidonuose
Vis dėlto kainuoja net eks

ponatų skolinimasis iš kitų 
muziejų. Pavyzdžiui, už kelių 
dokumentų paskolinimą Šiau
lių muziejus užsiprašė maž
daug tūkstančio litų. Laimė, 
nemažai partizaninio judėji
mo dokumentų neseniai gera
noriškai pasko lino  vienas 
Kauno muziejus. Tarp gautų 
vertybių - laiškai, ataskaitos, 
nuostatai, pranešim ai, bau
džiamieji nuosprendžiai ir kt. 
Gerokai apirusius popierius 
taip pat reikia restauruoti.

Lietuvos Valstybės vadovas Valdas Adamkus kalba okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų 
aukų pagerbime Vilniuje. www.president.lt

"Partizanai savo dokumen
tus dažniausiai laikydavo už
kastuose į žemę bidonuose, 
per tam  tikrą atstum ą nuo 
bunkerio. Bidonui aprūdijus 
jie nukentėdavo. Tad žemėje 
buvę popieriai išsilaikė pras
čiau, o kai kurie, laikyti pas 
žmones, atrodo kaip nauji", - 
kalbėjo K.Remeika.

Jis prisim inė ir šešerių  
metų senumo atvejį, kai bi
done slėpti dokumentai buvo 
aptikti tiesiant kelią Švenčio
nių rajone. Išvertus saugiai 
žemėje tūnojusią talpyklą iš 
jos pradėjo byrėti pluoštai 
dokumentų. Tarp jų  buvo ir 
partizanų  būrio  vado d ie 
noraštis, tad istorijos tyrėjams 
šis radinys tapo dar vertinges
nis.

Prieškario Lietuvoje daug 
dėmesio kreipta į raštvedybą, 
todėl partizanų dokumentai 
buvo tvarkomi labai kruopš
čiai: reg istruojam i specia
liuose žurnaluose, rašom i 
blankuose, turėjo antspaudus. 
"Tikrai nuostabu, kad tai dary
ta net m iško sąlygom is", - 
pabrėžė K.Remeika.

Valstybe neremia
Naudodamasis Švenčionių 

rajone rastais dokumentais ar
chyvas parengė knygą "Lietu
vos partizanų Vytauto apygar
dos T igro rink tinė . 1945
1950". Jau yra išėję leidiniai 
apie Dainavos apygardą Dzū
kijoje, Tauro apygardą Su
valkijoje, rengiamas naujas 
leidinys apie Žemaičių apy
gardą. Šių knygų leidybą re
mia išeivijos lietuviai, nes ar
chyvas valstybes pinigų tam 
negauna. Vėliau dalis knygų 
pasiekia jose minimų vietovių 
mokyklas. Su išlikusiais par
tizaninio judėjimo, taip pat ki
tais dokumentais galima su
sipažinti ir Lietuvos ypatingo
jo  archyvo skaityklose. Jose 
skaito išties nemažai žmonių 
- per mėnesį būna apie 800 
lankytojų, rašo Aiste Stan
kevičienė, "Lietuvos žiniose".

KOMUNIZMO NUSIKALTIMAI -  
ES DARBOTVARKĖJE

Komunistinio režimo nusi
kaltimai Europos Sąjungoje 
bus tiriami, kaip ir holokausto 
nusikaltimai. Taip teigia E. 
Zingeris, dalyvavęs derybose 
dėl komunizmo nusikaltimų 
klausimo įtraukimo į ES dar
botvarkę.

Anot nacių ir sovietų oku
pacinių režimų komisijos pir
mininko Emanuelio Zingerio, 
šis klausimas turėtų būti svar
stomas jau birželio pabaigoje 
ES viršūnių susitikime, pra
neša Lietuvos radijas.

“Vokietija sutiko, kad teks
tuose dėl holokausto atsirastų 
totalitarinių režimų sąvoka.

NATO NEPRIEŠTARAUJA 
JAV PRIEŠRAKETINIAM SKYDUI

JAV priešraketinės gyny
bos įrengim ai Lenkijoje ir 
Čekijoje gali tapti sudedamą
ja  NATO antiraketinės siste
mos dalimi. Tokios galimybės 
tyrimą nusprendė atlikti Briu
selyje į metų susitikime su
sirinkę NATO šalių gynybos 
ministrai, praneša Lietuvos ra
dijas. Ministrai taip pat aptarė 
galimybes stiprinti NATO mi
siją Afganistane bei NATO 
partnerystės eigą su Rusija bei 
Ukraina.

NATO generalinis sekreto
rius Jaap de Hoop Scheffer po 
posėdžio sakė, jog  iki kitų 
metų planuojama atlikti ga
lim ybių studiją. Ji turės at
sakyti į klausimus, kokios gali 
būti karinės ir politinės ameri
kiečių antiraketinės sistemos 
Čekijoje ir Lenkijoje pasek
mės. Taip pat bus aiškinama
si, kokios galimybės šią sis
temą įjungti į bendrą visos 
NATO antiraketinę sistemą, 
kuriamą apsisaugoti nuo trum
po ir vidutinio nuotolio raketų.

NATO šaltinių teigim u, 
R usijos siūlym as JAV p a 
sirinkti Azerbaidžano radarą 
negali būti alternatyva Čekijai,

Antras dalykas -  Europos Są
jungos vadovai sutiko šį klau
simą įtraukti į viršūnių išvadų 
tekstą. Taigi viršūnių išvadose 
matysime jau ne tik ksenofo
biją, rasizmą, bet totalitarinius 
režim us, praplėstas form u
luotes.

Tai leis mums pradėti tei
sinį Europos Sąjungos procesą 
prieš stalininio režimo nusikal
timus ir ieškoti juridinių for
mų, kaip jie  turėtų būti tei
siškai įvertinami visose 27 ša
lyse” , -  sako Zingeris.

Vakarų politikai iki šiol 
delsė įvertinti komunizmo nu
sikaltimus. LRT

o tik galimo papildomo ben
dradarbiavimo dalis.

JAV gynybos sekretorius 
Robert Gates paragino sąjun
gos partneres daugiau dėmesio 
skirti Afganistanui, siunčiant 
ten daugiau civilių ir karo spe
cialistų, kurie padėtų kurti na
cionalines afganų policijos pa
jėgas.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas Lietu
vos radijui teigė, jog Lietuva 
karinę misiją Goro provinci
joje vykdys dar mažiausiai tre
jus metus, o civiliniams pro
jektams planuojama skirti iki 
6-8 mln. Lt, pritraukiant ir kitų 
šalių bei fondų lėšas. LRT

Rusų žvalgybos aktyvu
mas JAV “vėl yra kaip šaltojo 
karo metu”, bet tai “normalu” 
ir netrukdo Rusijos - JAV ben
dradarbiavimui, taip pat ir tarp 
slaptųjų tarnybų, pareiškė JAV 
valstybinės kontržvalgybos 
valdybos pirm ininkas Joel 
Brenner. “Rusų šnipinėjimas 
prieš Ameriką grįžo į normalų 
lygį, palyginus su devintu de
šimtmečiu” ,- pareiškė J.Bre- 
ner JAV radijo eteryje. LRT

http://www.president.lt


DIRVA • 2007 m. birželio 19 d. 5

TAUTINU ŠOKIU FESTIVALIS 
"PASODINKIM ĄŽUOLĄ"

Dr. Leonas Milčius

Gražia tradicija Kauno ra
jono Raudondvario gyventojai 
pasitinka vasarą. Dar 1992 m. 
raudondvariečių Vyčio Vegio 
ir Artūro M ackevičiaus ini
ciatyva buvo surengtas pirma
sis tautinių šokių festivalis 
"Ten, kur Nevėžis". Vėliau 
Kauno miesto choreografijos 
taryba, šokių ansamblio "Ave, 
Vita" vadovui K azim ierui 
Kondratavičiui pasiūlius, pra
dėjo reng ti tau tin ių  šokių 
šventes "Pasodinkim ąžuolą".

Malonu, kad jau penktoji 
(iš viso buvusios septynios) 
surengta Raudondvaryje -  ne 
dėl puikios aplinkos, roman
tiškos pilies ir seno parko, o 
dėl šokiui, muzikai, kultūrai 
a ts idavusių  žm onių , n u o 
širdžių Kultūros centro dar
buotojų, jo  direktorės Viole
tos Visockienės, o taip pat ir 
kitų, šokį ir dainą mylinčių 
žmonių.

Šiais metais Kultūros cent
ras į R audondvario  dvaro 
parke surengtą nuotaikingą, 
jau penktąjį tautinių šokių fes
tivalį "Pasodinkim ąžuolą", 
pakvietė ne tik artimiausius 
geriausius šokių kolektyvus, 
ansamblius, bet ir svečius iš 
Latvijos. Atrodė, kad vešli par
ko žaluma ir karšta popiečio 
saulė tik paryškino tautinių 
kostiumų spalvas, šokėjų ver-

LAUKO PAJĖGŲ VADAS SIUNČIAMAS Į JAV
Lietuvos kariuomenės lau

ko pajėgų vadas brigados gen
erolas 50 metų Arvydas Pocius 
greitai ims krautis lagaminus. 
Spalį jis turėtų pradėti dirbti 
NATO vadavietėje JAV.

Vieno aukščiausių mūsų 
šalies karininkų išsiuntimą už 
Atlanto vieni politikai vertina 
kaip paaukštinimą, kiti -  at
virkščiai.

"Per sep tyn io lika  m etų 
pirmą kartą gavome galimybę 
atstovauti NATO strateginiu 
lygiu, -  Alfa.lt sakė krašto ap
saugos ministras Juozas Ole
kas. -  Mūsų generolas NATO 
vadavietėje pakeis latvių ge
nerolą."

Brigados generolas A. Po
cius tarnaus vienoje iš dviejų 
vyriausiųjų NATO vadaviečių 
-  vyriausiojoje NATO pajėgų 
transform acijos vadavietėje 
Norfolke, JAV. Lietuvis vado
vaus transformacijos direkto
ratui priklausančiam Jungti
niam  m okym ų ir doktrinų 
skyriui.

Pasak ministro, tai aukš
čiausios karinės pareigos, ku
rias NATO yra užėmęs lietu
vis.

"Transformacijos vadavie
tė yra viena iš dviejų pagrin-

žlumą bei susirinkusių žiūrovų 
gerą nuotaką. Dvi valandas 
prie senosios pilies, ant čia pat 
įrengtos lauko estrados, suko
si jaunų ir vyresnių šokėjų po
ros, skambėjo lietuvių ir latvių 
tautinių šokių melodijos, ku
rias nuoširdžiais plojimais pa
lydėdavo senų ir ūksmingų 
medžių pavėsyje patogiai su
sėdę žiūrovai.

Graži ir antroji šio festi
valio tradicija -  sename parke 
pasodinti ąžuoliuką. Tai taip 
simboliška. Atrodo, kad jau
nais ąžuoliukais ne tik pats par
kas atjaunėja, bet ir tautinis 
šokis, jo  dvasia perduodama 
kitoms kartoms. Tad ir šį kartą 
sename dvaro parke, šalimais 
esančių ir jau ūgtelėjusių ąžuo
liukų, buvo pasodintas ir penk
tasis, kurį ir vėl padovanojo 
Raudondvario medelynas.

A tsarg ia i ir k ruopščia i 
jauną medelį sodino šios šven
tės iniciatorius Vytis Vegys, 
Seimo narys ir ilgametis šokio 
ansamblio "Rasa" dalyvis Do
natas Jankauskas ir svečias iš 
Latvijos, Purės miestelio me
ras Aivaras Volfs. Jiems sodi
nant, net du žiūrovų ratai, pri
ta rian t m uzikai, jauna jam  
ąžuolėliui dainomis linkėjo ne 
tik prigyti, sustiprėti, bet ir 
užaugti galingu ąžuolu.

Šventę pradėjo Raudond-

dinių NATO vadaviečių.
Generoliškos pareigos vie

noje iš jų  yra labai svarbi 
pozicija ir tai, kad į ją skiria
mas Lietuvos kariuom enės 
generolas, dar kartą  įrodo 
mūsų karių aukštą parengimą 
ir profesionalumą. Generolas 
A. Pocius buvo atrinktas į šią 
poziciją kaip geriausiai atitin
kantis visus reikalavimus, t. y. 
turintis reikiamą išsilavinimą 
ir patirtį", -  sakė kariuomenės 
vadas generolas majoras Val
das Tutkus.

Šį postą Lietuva išsiderėjo 
drauge su Latvija. Pirmasis į 
JAV dirbti išvyko latvių ge
nerolas, dabar trejus metus ten 
turėtų darbuotis lietuvis.

Pasak J. Oleko, A. Pociaus 
kandidatūra pasirinkta kaip 
tinkamiausia į šį postą. A. Po
cius yra baigęs Valstybinį kūno 
kultūros institutą, lankė keletą 
karinių kursų Lietuvoje, mokė
si NATO gynybos koledže 
Romoje, Vokietijos Bundesve
ro vadovavimo akademijoje, 
George Marshal saugumo stu
dijų Europoje centre, JAV sau
sumos pajėgų karo koledže.

Kadangi strateginėje va
davietėje privalo dirbti gene
rolo laipsnį turintis karininkas,

Šoka jaunieji šokėjai. Dr. L. Milčiaus nuotr.

vario kultūros centro jaunių 
tautinių šokių kolektyvas, va
dovė Jolanta Zizienė. Žinomo 
šokio "Plaukė žąselė" melodi
ja, tautiniai rūbai, juostos ir 
gėlių vainikai ant mergaičių 
galvų iš karto papirko žiūro
vus, kurie negailėjo aplodis
mentų ne tik šiam, bet ir šo
kiui "Pašokėlis".

G alim a tik pasidžiaugti 
įdomiu ir tikrai apgalvotu vi
sos šventės scenarijumi, kuris 
leido ne tik šokėjams karštą 
dieną pailsėti, bet, svarbiau
sia, žiūrovams palyginti vieną 
po kito atliekamus lietuvių ir 
latvių tautinius šokius, geriau 
suprasti jų  savitum ą grožį. 
Net keletą nuotaikingų kad
rilių  pašoko Kūno kultūros 
akademijos tautinių šokių an
samblis "Rasa", vadovas Gin-

Lietuvoje kandidatų pasirinki
mas -  ne itin didelis. Šiuo me
tu, be kariuomenės vado gene
rolo majoro V. Tutkaus, briga
dos generolo A. Pociaus, šis 
laipsnis yra suteiktas Gynybos 
štabo v iršin inku i V italiju i 
Vaikšnorui, Lietuvos kariniam 
atstovui NATO Edvardui Ma- 
žeik iu i, jū rų  pajėgų vadui 
K ęstučiui M acijauskui bei 
Baltijos gynybos koledžo va
dovui Algiui Vaičeliūnui.

"Man tai naujas iššūkis. 
Vadovaudamas lauko pajė
goms per trejus metus pada
riau viską, ką galėjau. Nors 
parako dar yra, galėčiau dirb
ti, bet esu karys, kur siunčia, 
ten ir vykstu", -  karjeros po
sūkį vertino pats lauko pajėgų 
vadas.

NATO vadavietėje jis bus 
atsakingas už visų 26 NATO 
valstybių kovinių pajėgumų 
tobulinimą, plėtojimą. "Turėsiu 
lankytis NATO šalyse, vertinti 
karinius padalinius ir siūlyti 
pakeitimus, kaip keisti gink
luotę, struktūrą, aprūpinimą. 
Jaučiu, kad teks nemažai laiko 
praleisti Afganistane, -  aiškino 
brigados generolas. -  Priešas 
tobulėja ir mes negalime stovėti 
vietoje."

tautas Gudauskas. Negali ne
prisim inti ir nepasidžiaugti 
Kauno miesto Medicinos uni
versiteto tikrai profesionaliu 
tautinių šokių ansamblio, va
dovas Kazimieras Kondrata
vičius, pašoktu valsu, kitais 
šokiais. Ne kiek mažiau entu
ziastingai ir šiltai žiūrovai 
priėmė kaimynų, Domeikavos 
kultūros centro "Džiaukis", 
vadovė Dalia Rudaitienė, at
liktus šokius, iš kurių pats įsi
mintiniausias (tikriausiai ne 
vien man) buvo "Rolenderis".

Ypač malonu buvo žiūrėti 
į latvių šokėjus. Net iš Rygos 
atvyko jų  tautinių šokių kole
ktyvas "Gatvė" (vadovė Gun
da Raipala). Nedidelis, vos 
1500 gyventojų turi Latvijos 
m ieste lis  Purė. Tokiu pat 
Purės vardu vadinasi ir jų  tau-

Kas taps naujuoju Lietuvos 
kariuomenės lauko pajėgų va
du, J. Oleko teigimu, dar ne
svarstoma. Lauko pajėgų vadą 
krašto apsaugos ministro teiki
mu skiria prezidentas. Lauko 
pajėgų vadas kartu yra ir ka
riuomenės vado pavaduotojas.

Neoficialiomis žiniomis, 
vienas iš galimų kandidatų į 
šias aukštas pareigas kariuo
menėje yra buvęs Baltijos gy
nybos koledžo Tartu vadovas 
brigados generolas Algis Vaiče- 
liūnas. Prieš keletą savaičių jis 
minėtas kaip kandidatas į Vals
tybės saugumo departamento 
generalinius direktorius.

Kadangi prezidentas vado
vauti saugumui pasirinko Po
vilą Malakauską, o A. Vaiče- 
liūno kadencija koledžo vado
vo poste turėtų baigtis šių metų 
pabaigoje, jo kandidatūrą į Lau
ko pajėgų vadus politikai ver
tina labai rimtai.

"Visus paskyrimus reikėtų 
labai pamatuotai daryti. Džiu
gu, kad lietuvis užims tokias 
aukštas pareigas, tačiau tai 
neturėtų būti žmogaus išstū
mimo iš pareigų pretekstas", -  
A. Pociaus išsiuntimą į JAV at
sargiai vertino Seimo Naciona
linio saugumo ir gynybos ko
miteto pirmininkas Algimantas 
Matulevičius. LGĮTIC

tinių šokių kolektyvas (va
dovė Žana K lava). Sunku 
prisiminti jų  atliktų šokių pa
vadinimus, tačiau negali ne
prisiminti, kokie jie visi buvo 
linksmi, uždegantys. O kur 
dar latvių tautiniai rūbai, kiek
vienam  šokiui parinkti vis 
kiti, vis spalvingesni. Žiūri, 
klausaisi, džiaugiesi ir, atro
do, tikrai supranti, kokie mes 
esame artimi, o tuo pačiu sa
viti.

Ne tik buvo šokama, bet ir 
kalbama, linkima gražios va
saros, nuotaikos, o svarbiau
sia - ir vėl čia susitikti, vėl 
kartu pašokti, pasodinti dar 
vieną ąžuolą, pasidalinti pa
čiais gražiausiais savo tautų 
kultūros žiedais -  linksmiau
sias tautiniais šokiais, skam
biausiomis melodijomis.

RUSIJA NETURĖTŲ 
GRASINTI BALTIJOS 

ŠALIMS
Washington, DC, birželio 

14 d. Jungtinės Valstijos Rusi
jai sakė negrasinti buvusioms 
Sovietų Sąjungos valstybėms 
- Estijai, Latvijai ir Lietuvai - 
atakomis ar sankcijom is, o 
aptarti nuomonių skirtumus 
“civilizuotu” būdu, praneša 
AFP.

“Rusijos santykiai su Bal
tijos šalimis yra sudėtingi ir 
turi senas ištakas įvairiuose is
toriniuose perioduose, - sakė 
JAV valstybės sekretorės pa
vaduotojas Daniel Fried. -  
Tačiau šie skirtumai turi būti 
aptariami civilizuotai ir nuo
širdžiai. Neturi likti vietos 
grasinimams, puolimams ar 
sankcijoms” .

Praėjusį mėnesį Estija ap
kaltino Rusiją vykdžius kom
piuterinių tinklų puolimus po 
to, kai šalyje kilo nesank
cionuoti neramumai dėl Bron
zinio kario perkėlimo. Nors 
Rusija ir neigia, jog palaimino 
šiuos veiksmus, prekyba tarp 
dviejų valstybių pastebimai 
sumažėjo, o maža Baltijos šalis 
pajautė nepriteklių. Iš esmės 
Maskva tapo nepatenkinta trijų 
šalių veiksmais po to, kai jos 
2004 m. įstojo į NATO.

Alfa.lt
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15 METU BE JUOZO STEMPUŽIO
Clevelando lietuvių radijo 

programa "Tėvynės garsai" ba
landžio  22 d ienos la ido je  
prisiminė prieš 15 metų miru
sio "Tėvynės garsų" vedėjo 
Juozo Stempužio mirties su
kaktį.

Juozas Stempužis gimęs 
Kaišiadoryse, bet save laikė 
vilniečiu. Si laida priklausė 
jam. Buvo transliuota iš "Tė
vynės garsų" archyvo, jo  1973 
metais paruošta programa apie 
Vilnių, 650 metų Vilniaus ju 
biliejaus proga.

Trumpa "Tėvynės garsų" 
istorija

1949 m. program ą įkūrė 
Kęstutis Šukys ir Jaunutis Nas- 
vytis. Pirmojoje programoje 
skambėjo iki šių dienų tebe
skam bantis Onos M iku ls
kienės kankliuotas "Lietuviais 
esame mes gimę" signalas.

Į talką atėjo buvęs Kauno 
radiofono pranešėjas, poetas 
Balys Auginas, dirbęs iki 1955 
m etų. Jam  talk ino  Juozas 
Stempužis, kuris dirbo iki savo 
mirties 1992m.

Program os finansiškais 
reikalais rūpinosi Radijo klu
bas. Nuo 1960 metų, pasitarus 
su Clevelando organizacijo
mis, Juozas Stempužis tapo 
"Tėvynės garsų" savininku, 
prisiimdamas lėšų telkimo at
sakomybę.

D ešim tm ečių  kelionėje  
Juozo Stempužio vadovauja
ma "Tėvynės garsų" programa 
savo tikslu skelbė: "Gimtasis 
žodis ir lietuviška daina tegul 
gaivina Nemuno šalies pri
siminimus ir stiprina jėgas toli
moje kelionėje į nepriklauso
mą Lietuvą". Lietuviškas žo
dis buvo puoselėjamas ne tik 
radijo bangose. Juozas Stem- 
pužis aktyviai dalyvavo su 
straipsniais išeivijos spaudoje.

Palaikė ryšius su Lietuvos li
tuanistais profesoriais Jonu 
Paulioniu, R. Pavilioniu, Vy
tautu Landsbergiu. Profeso
rius Jonas Paulionis parašė 
straipsnį "Kultūros baruose" -  
2005/12 aktyvus išeivijos litu
an istas. Ištrauka  iš Juozo 
Stempužio laiško, kuris cituo
jamas straipsnyje: ".. .Ncsilio- 
viau ir aš domėjęsis lietuvių 
kalba ir litera tū ra . Ne dėl 
mokslo reikalų, bet dėl to, kad 
gyvenant svetimame krašte ge
ra pasididžiuoti geru savos kal
bos mokėjimu," rašė jis 1986 
m. liepos 9 d., kai Lietuvoje 
buvo atkurta Lietuvių kalbos 
draugija, jis tapo jos nariu.

Juozui Stempužiui rūpėjo 
lietuviškų laikraščių išeivijoje 
likimas. Jis bendradarbiavo, 
rašė straipsnius į "Draugą", 
"Dirvą" ir kitus.

Padėdavo rengti "Dirvos" 
renginius, šventes, jubiliejus. 
"Tėvynės garsų" archyve yra 
"Vilties" draugijos pirmininkų, 
"Dirvos" redaktorių žodžiai. 
Jau sunkiai sirgdamas neatsi
sakė ir sutelkęs jėgas vadova
vo "Dirvos" 70 metų jubilie
jaus minėjimui. Tai ir buvo 
paskutinė "Dirvos" šventė 
Clevelande.

Juozo Stem pužio veikla 
buvo labai įvairi. Priminsim tik 
svarbesnius darbus. 10 metų 
buvo LTM ansamblio "Čiur
lionio" pirmininkas. Savo dar
bą su ansambliu apvainikavo 
1954 m. suorganizavęs kon
certą Severance Hall su Cleve- 
lando orkestro nariais.

Mokytojavo ir vadovavo 
Vysk. Valančiaus lituanistinei 
mokyklai, aktyviai dalyvavo 
Lietuvių namų statybos orga
nizavime, buvo aktyvus Res
pub likonų  pa rtijo s  narys, 
Round Table, American Na
tionalities M ovem ent, P a

vergtų Tautų organizacijoje ir 
aktyviai prisidėjo prie Tauty
bių radijo programų išlikimo.

Dirbo Cuyahoga apskrities 
kontrolieriaus įstaigoje. Jo 
dėka lietuviai gaudavo darbus 
amerikiečių įstaigose.

Muzikos duoklė - išleistos 
Aldonos Stempužienės plokš
telės, kurias šiuo metu pervedė 
į kompaktus ir išleido sūnus 
Linas.

Apdovanojimai
1963 m. įteikta Ohio Lietu

vių gydytojų premija, 1968 m. 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros tarybos premija, 1989 m. 
Clevelando skautijos Padėkos 
ordinas ir Rėmėjo kaspinas.

Eilė plakečių, diplomų iš 
Ohio gubernatoriaus ir įvairių 
politikos veikėjų.

Lietuvos okupacijos metu 
sudary ti rad ijo  program as 
buvo sunkus darbas, stoka 
medžiagos. Jis sugebėjo į dar
bą įtraukti talentingus bendra
darbius -  Dalią Staniškienę, 
Kristiną Kuprevičiūtę, Oną 
Šilėnienę (Kalbos kertelė) ir 
Milda Lenkauskienė (Moters 
pasaulis).

1962 m. įsteigė baltiečių 
"B altijos aidų" program ą, 
1981 m. pradėta Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos "Gyvenim o varpų" 
programa jau 26 metus ruošia 
religines programas.

Lietuvos atgimimo laiku 
Juozas Stempužis jau naudojo
si techninėmis priemonėmis, 
teikė inform aciją tiesiog iš 
Vilniaus.

Po jo  mirties programos 
darbą tęsia Aldona Stempu- 
žienė. Programa transliuojama 
iš John Carroll universiteto 
sekmadieniais 8:00 v.r. 88.7 
FM, plačiai girdima internetu 
www.wjcu.org

1962 metų nuotrauka -  Juozas Stempužis ruošia naują “Tėvynės 
garsų” programą. Official City O f Cleveland Photograph nuotr.

Dviejų valandų metu ski
riam a daug laiko kultūrinei 
programos daliai. Beveik visos 
programos turi temas. M ini
mos šventės, sukaktys, rašy
tojai, kompozitoriai, svarbūs 
mūsų gyvenimo asmenys, vai
dinimai.

Šiuo metu Aldonos Stem- 
pužienės padėjėja yra Cleve- 
lande gimusi Živilė Vaitkienė, 
garso inžinierius Greg Priddy, 
jo  padėjėjas Vytas Vaitkus.

PAVASARIS

Pakrantėj sutvisko auksinės purienos,
Iš  maurų jau stiebias liauni ajerai,
Po vargingos kelionės i tėviškę grįžę, 
Klampioj pelkėje klega išalkę garniai.

Žalsvoje migloje skęsta medžių viršūnės, 
Droviai skleidžiasi lipnūs, drėgni pumpurai, 
Apsigaubę baltai, lyg tos dvasios klajūnės, 
Šypsos obelų rausvaskruosčiai veidai.

Rieškučiomis svaido šmaikščias strėles saulė 
j  apnuogintą bundančios žemės krūtinę.
Žada ateitį giedrią mieguistam pasauliui,
Pilną meilės, darnos ir vilties begalinės.

Paslaptingi garsai erdvėje viešpatauja.
Jie svaigina jausmus ir painioja mintį.
O sielos gilumoj siautulys nesiliauja
Viliojęs atvirai tuos jausmus išpažinti.

Gi žmogus, į svajonių glamones patekęs,
Gaivalingoms vilionėms atsispirti negali.
j  burtų vylingas žabangas įklimpęs,
Jis klajoja po nuostabią pasakų šalį.

Vytautas Matulionis, 2007.05.22

"Tėvynės garsai" lanko 
Clevelando lietuvius jau 58 m. 
Juozas Stempužis vadovavo 
37 metus, Aldona Stempu- 
žienė 15 metų.

Prisiminę Juozo Stempužio 
15 metų mirties sukaktį, džiau
giamės stipriose rankose palik
tą, dar iš horizonto nedings- 
tančią, mus sekmadieniais lan
kančią "Tėvynės garsų" pro
gramą.

Red.

Clevelando miesto meras Ralph Perk įteikia žymenį, “Tėvynės garsų” vedėjui Juozui Stempužiui 
1975 m. Official City O f Cleveland Photograph nuotr.

http://www.wjcu.org
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

C H IC A G O , IL

Sofija ir Stasys Džiugai,
gyvenantys Oak Lawn, IL. šio
mis dienom is gavo iš G ir
kalnio (Raseinių rajono) pa
grindinės mokyklos Bendruo
menės vardu pakvietimą, da
lyvau ti tos m okyklos 370 
metų jubiliejaus šventėje, kuri 
prasidėjo š.m. birželio 9 d. 
Rašo, kad būtų labai malonu 
ir džiugu pačių garbingiausių 
svečių būryje matyti ir jus, 
ištikimiausius, nuoširdžiausius 
savo draugus ir rėmėjus.

Stasys Džiugas, bibliofilas, 
vaikų literatūros rašytojas yra 
kilęs iš Girkalnio valsčiaus. 
Vaikystėje yra baigęs ketur
metę Juodkėnų pradžios mo
kyklą, o po to dar lankė ir baigė 
jau Švietimo ministerijos re
formuotą V-jį ir Vl-jį skyrių 
Girkalnyje.

Malonu paminėti, kad Džiu
gai per Tautos fondą, New 
Yorke, jau prieš kelis metus 
Girkalnio mokyklą įsidukrino, 
ją  remia ir palaiko artimus ry
šius.

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius birže
lio 2 dieną dalyvavo Čikagos 
lietuvių futbolo lygos (ČLFL) 
trečio jo  sezono atidarym o 
iškilm ėse Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte.

Sveikindamas lygos žaidė
jus, jos rėmėjus ir susirinku
sius svečius generalinis konsu
las pasidžiaugė, kad lie tu 
v iškoje  Č ikagoje ak tyviai 
propaguojamas futbolas ir ki
tos sporto šakos, netrūksta en
tuziastų suburti ne vieną ko
mandą bei rengti visą vasarą 
besitęsiantį Čikagos lietuvių 
fu tbolo lygos čem pionatą. 
Padėkojęs lygos rėmėjams, 
Lietuvos generalinis konsulas 
palinkėjo tik prieš tris metus 
įkurtai Čikagos lietuvių futbo

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir kun. Jaunius Kelpšas 
birželio 2 dieną dalyvavo Čikagos lietuvių futbolo lygos trečiojo sezono pradžios iškilmėse Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Tado Kubiliaus nuotr.

“Dirvos” administracijos reikalais Čikagoje lankėsi “Vilties” 
draugijos pirmininkas Algirdas V. Matulionis (kairėje), kuris leidžia 
laikraštį ir kalbėjosi su Balzeko lietuvių muziejaus savininku Stan
ley Balzeku, Jr. Viduryje -  programų direktorė Rita Janz.

Karilės Vaitkutės nuotr.

lo lygai dar ilgai gyvuoti, au
ginti lygoje žaidžiančių ko
mandų skaičių, o aikštelėje va
dovautis kilnaus žaidimo prin
cipais.

Išeivijos lietuvių futbolo 
lygos čempionate dėl pereina
mosios taurės šiemet varžysis 
7 komandos. Trečią kartą ČLFL 
apdovanojimų sieks “Vilniaus”, 
Kauno “Capella”, “Panevėžio”, 
“Alytaus”, “Šiaulių” ir “Lietu
vėlės” komandos. Be šių ko
mandų lygoje žais ir ČLFL de- 
biutantė -  “Tauragės” koman
da. Pirmąjį ČLFL čempionatą 
2005 metais laimėjo “Vilniaus” 
futbolininkai, o pernai stipriau
sia buvo “Alytaus” komanda.

Lietuvos Respublikos Gene
ralinio konsulato inf.

NAUJAS SAVAITRAŠTIS 
“VAKARAI”

Birželio 1 d. JAV lietuvius 
pasiekė didžiausias JAV lei
džiamas savaitraštis lietuvių 
kalba -  56 psl. apimties "Va
karai". "Vakarai" pakeis dve
jus metus ėjusį verslo laikraštį 
:Verslas.us“, kurį neseniai įsi
gijo nauji savininkai kom 
p a n ija  NEW S LT L .L .C . 
"Verslas.us“ nuo šiol tampa 
vienu iš daugelio "Vakarų" 
priedų. Pasak "Vakarų" vy
riausiosios redaktorės M oni
kos Bončkutės, plečiantis ir 
tobulėjant "Verslas.us" buvo 
nutarta, kad savaitraštis tam
pa daug platesnio pobūdžio 
periodiniu leidiniu nei verslo 
ir bendruom enės gyvenimą 
fiksuodavęs laikraštis.

P A L M  B E A C H , FL

VASAROS ATOSTOGOS LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Gegužės 19 d. Mary Im
m aculate bažnyčios salėje 
įvyko “Saulėto kranto” litua
nistinės šeštadieninės mokyk
lėlės mokslo metų užbaigtu- 
vės.

Po mokyklėlės mokytojos 
Vidos Tomkevičienės žodžio, 
jas pravedė tos m okyklėlės 
vadovė Jūratė Barkauskaitė -  
Meister, primindama visiems 
susirinkusiems tėveliams ir 
svečiams, kad taip pat buvo pa
minėta motinos ir tėvo diena.

Pačioj pradžioj, 11 mokyk
los vaikų padainavo ir dek
lamavo eilėraščius, skirtus tik 
mamoms, po to sekė meninė 
programa, kurią atliko šiemet 
susikūręs 8 moterų ansamblis

S T. P E T E R S B U R G , F L

KONCERTAVO VYTAUTAS BABRAVIČIUS

Gegužės 2 d. Lietuvių klu
bo kultūros būrelis surengė dai
nininko (“country singer”) Vy
tauto Babravičiaus koncertą, 
sutraukusį netoli 180 asmenų.

V. Babravičiaus (scenos var
das Simas), pradėjęs scenoje 
rodytis dar Lietuvai būnant po 
Sovietų Sąjungos jungu, atgimi
mo laikais pasireiškė kaip drą
sus sąjūdžio dvasios ir idėjų dai
nininkas. Dar 1989-siais metais 
vasario koncertavo įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Po koncertų 
buvo dalijama Sąjūdžio spauda, 
o lėšomis, surinktomis už kon
certus, buvo remiamas Sąjūdis 
Vilniuje, Kaune, Alytuje ir ki
tuose rajonuose.

Malonu, kad koncerte atsi
lankė ir daug vadinamų “trečia- 
bangių” lietuvių, kurie dar Lie
tuvoje buvo girdėję jo koncer
tus ir laikė pareiga šį vakarą 
atsilankyti į Lietuvių klubo 
salę. Koncertui pasibaigus jie 
pirko jo  išleistus DVD ir sten
gėsi su juo nusifotografuoti.

Visi dalyviai buvo pavai
šinti vynu, kava ir pyragaičiais.

Pasibaigus koncertui, kul
tūros būrelio pirmininkė An
gelė Karnienė padėkojo dai
nininkui, dalyviams, o ypatingą 
padėką išreiškė Vidai Meilu- 
vienei, kuri dainininką globojo 
ligi jo  išvykos į Fort Myers.

Floridos lietuvių rajoninis 
suvažiavimas

Gegužės mėn. 5 ir 6 dieno
mis Fort Myers / Cape Coral 
miestuose JAV Lietuvių Ben
druomenės Pietvakarių Apy
linkė, kartu su JAV LB Krašto 
valdyba, surengė Floridos lietu
vių rajoninį suvažiavimą, ku
riame dalyvavo Floridoje esan
čių JAV LB Apylinkių atstovai, 
Floridos Apygardos pirminin
kas Kęstutis Miklas, JAV LB 
Krašto Valdybos narės dr. Elo
na Vaišnienė, Sigita Šimku- 
vienė-Rosen ir gana daug vieti
nių lietuvių. Iš St. Petersburgo

“Dainelė”, vadovaujamas Re
natos Armalaitės. Ansamblio 
linksm ų dainų repertuaras 
buvo atliktas puikiai ir susi
rinkusiųjų šiltai priimtas.

Po metinių diplomų ir do
vanėlių įteikimo mokinukams, 
kurias įteikė mokyklėlės va
dovybė, vaikučiai pradžiugino 
savo tėvelius dovanėlėmis.

Pabaigai padėkos žodžius 
su linkėjim ais m okyklėlės 
mokinukams, mokytojoms ir 
ansambliui “Dainelė” tarė LB 
Palm Beach apylinkės ir Flori
dos apygardos pirm. Kęstutis 
Miklas ir JAV LB Tarybos narė 
Dalia Augūnienė.

Lietuvių biuletenis, - 2007.05.22 
Nr. 260.

buvo nuvykę Apylinkės pirmi
ninkė Vida Meiluvienė, Krašto 
valdybos Kultūros Tarybos na
rė žurnalistė Elvyra Vodopa- 
lienė ir Lietuvių klubo kultūros 
būrelio  p irm ininkė Angelė 
Karnienė.

Pirmos suvažiavimo dienos 
programoje buvo atidarymas, 
Apygardos pirmininko ir Apy
linkių atstovų pranešimai. A. 
Karnienė kalbėjo apie Lietuvių 
klubo St. Petersburge įsikūrimą 
ir veiklą. Po pertraukos, “Ažuo- 
liuko” lituanistinės mokyklos 
vaikai suvaidino spektaklį “Par
šiukai”, vėliau buvo lituanisti
nių mokyklų atstovų ir jaunimo 
organizacijų pasisakymai. S. 
Šimkuvienė-Rosen suminėjo 
LB Krašto valdybos gaires.

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo pristatyta Rimgailės Zo- 
tovienės parašyta knyga “Lietu
viai Floridoje”, S. Šimkuvienė- 
Rosen kalbėjo apie dvigubą pi
lietybę ir dr. E. Vaišnienė pa
pasakojo apie PLB ir LR Seimo 
Komisijos veiklą.

Vakare buvo Vytauto Babra- 
vičiaus-Simo koncertas, o po jo 
lietuviškas pabendravimas su 
šokiais, žaidimais ir kitomis 
linksmybėmis.

Suvažiavimo dalyviai yra 
dėkingi LB Pietvakarių Apy
linkės pirmininkei Danutei Bal
čiūnienei ir jos pagalbininkams 
už suvažiavimo organizavimą.

St. Petersburgo atstovės dėl 
laiko stokos suvažiavime daly
vavo tik pirmą dieną. Sekma
dienį, gegužės mėn. 6 d., Lietu
vių klubo salėje popietės metu 
Angelė Karnienė padarė prane
šimą apie suvažiavimą ir pasi
džiaugė, kad suvažiavimo orga
nizatoriai yra nauji ateiviai, dar 
ne pensininkai ir turi jaunimo 
ir lituanistinę mokyklą. Ji sakė: 
“Išvažiavau namo su ramybe 
širdyje, kad su mūsų karta ne
sibaigs lietuviškas darbas Flori
doje”.

Lietuvių žinios, gegužė, Nr.371.
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Buvęs JAV prez. Ronald Reagan buvo vienas stipriausių prezidentų, kuris griežtai pasisakydavo 
prieš Sovietų Sąjungos komunizmą ir už pavergtų valstybių laisvę. Gegužės 22 d. buvo išleista jo 
dienoraščių 784 puslapių lnyga “Reagan Diaries”, kurią galima įsigyti už 35 dol. Knygą redagavo 
istorikas Douglas Brinkley. Nuotraukoje prez. Ronald Reagan 1987 m. rašo savo metinį pranešimą 
Amerikai.

DEL “DRUZBOS” Į MASKVĄ SKRIS 
LIETUVOS DELEGACIJA

V iln iu s , b irže lio  10 d. 
(LRT). Ūkio ministrui Vytui 
Navickui kol kas nepavyko 
gauti aukštų Rusijos pareigūnų 
pažado atnaujinti naftos tieki
mą "Družbos" naftotiekiu. Eko
nomikos forume Sankt Peter
burge dalyvaujantis V. Navic
kas šia tema kalbėjosi su Rusi
jos energetikos viceministru, 
sekmadienį naftotiekio klausi
mus aptarė su energetikos ir 
pram onės m inistru Viktoru 
Christenka, praneša Lietuvos 
radijas.

Lietuvos radijui V. Navickas 
teigė, kad svarbių ekonominių 
klausimų aptarimui būtinas ge
ras pasirengimas, ypač iš Rusi
jos pusės.

"Tad V. Christenka pritarė, 
kad turėtume greitu metu at
vykti į Rusiją su oficialia dele
gacija ir normalioje darbinėje 
aplinkoje aptarti mums rūpimus 
klausimus", -  teigė ūkio minist
ras.

Apie galimą naftos tiekimą 
"Družbos" naftotieku ūkio mi
nistras kalbėjosi ir su Rusijos 
naftos tranzito  operatorės 
"Transneft" vadovu. Sis dar 
kartą patikino, kad naftos tieki
mas gali būti atnaujintas, jei 
Rusija iš to turės ekonominės 
naudos. Tai paaiškės išanaliza
vus ekonominę ir techninę naf
totiekio ekspertizę.

EUROPOS SĄJUNGA KAUPS PIRŠTŲ 
ATSPAUDUS

Liuksem burgas, b irže
lio 13 d. (LRT). Šengeno erd
vei priklausančios šalys galės 
prieiti prie maždaug 70 mln. 
žmonių duomenų -  nuotraukų 
ir visų 10 rankų pirštų atspaudų. 
Europos Sąjungos šalys, pri
klausančios Šengeno bevizės 
erdvės sutarčiai, po kelerių me
tų pradės keistis informacija 
apie išduotas vizas trečiųjų ša
lių asmenims.

"Su "Transneft" vadovu po
kalbis buvo ilgesnis. Ekspertai, 
atlikę ekspertizę, nustatė per 
700 techninių trūkumų, Dabar 
tą įvertins investicijomis. Jis 
nekalba apie kažkokias kito
kias priežastis, kurios trukdo at
naujinti tiekimus", -  LTV nau
jienų tarnybai sakė V. Navickas.

Labiausiai Lietuvai rūpintis 
naftos tiekimo atnaujinimo per 
naftotiekį "Družba" klausimas 
dar nebaigtas nagrinėti, tad jo 
kie konkretūs sprendimai nėra 
priimti.

"Tikrai nėra nuspręsta, kad 
ateityje šiuo naftotiekiu nafta 
nebus tiekiama. Šiuo metu ofi
cialiai Rusija yra užsakiusi ty
rimą ir aiškinasi, ar atnaujinti 
naftos transportavimą nebūtų 
nuostolinga. Tiriama galimybė 
panaudoti seną infrastruktūrą, 
taip pat alternatyva statyti 
naują, kiek ekonomiškai kom
panijai tai būtų priimtina, ar 
transportavimas nebūtų nuos
tolingas.

Galutinis sprendimas dėl 
naftos tiekimo "Družba" bus 
priimtas tik pabaigus tyrimą. 
Reikia tikėtis, kad tai bus ne
trukus", -  teigė V. Navickas. 
Rusija praėjusių metų liepą nu
traukė naftos tiekimą Lietuvai 
"Družbos" naftotiekiu. Šios 
žaliavos tiekimas neatnaujina
mas iki šiol.

Liuksemburge posėdžiavę 
teisingumo reikalų ministrai 
pasiekė politinį sutarimą dėl 
būtinybės įdiegti ES vizų infor
macinę sistemą, kurios duome
nų baze galės naudotis visų 
Šengeno šalių policijos bei tei
sėsaugos tarnybos, kovojančios 
su sienų pažeidėjais bei nusi
kaltėlių judėjimu.

Europos Sąjungos vizų in
formacinė sistema turės di-

APTARTOS
TARPTAUTINĖS

AKTUALIJOS
Londonas, birželio 12 d. 

(LRT). Antradienį po pietų 
premjeras Gediminas Kirkilas 
atskrido į Londoną, kur susiti
ko su Jungtinės K aralystės 
premjeru Tony Blair, praneša 
Vyriausybės spaudos tarnyba. 
Premjerai aptarė tarptautines 
misijas. T. Blair labai gerai įver
tino Lietuvos indėlį į tarptau
tinį saugumą ir kovą su tarptau
tiniu terorizmu. Kalbėdam i 
apie Europos Sąjungos ir Rusi
jos santykius, ministrai pirmi
ninkai išreiškė susirūpinimą 
prastėjančia demokratijos pa
dėtimi Rusijoje.

Lietuvos Vyriausybės vado
vas atkreipė dėmesį į naftos tie
kimo į “Mažeikių naftą” sutri
kimus, pastebėdamas, kad tai 
mažina pasitikėjimą Rusija.

Susitikimo metu tiek Lietu
vos, tiek ir Didžiosios Britani
jos premjeras pabrėžė ES vie
nybės būtinybę energetinio sau
gumo klausimais.

G. Kirkilas informavo apie 
rudenį Lietuvoje rengiamą vir
šūnių susitikimą ir pakvietė T. 
Blair būti vienu pagrindinių 
pranešėjų šiame forume.

Susitikimo metu T. Blair pa
sidalino savo įspūdžiais apie 
G8 susitikimą, parėjusią savaitę 
vykusį Vokietijoje. Premjerai 
taip pat aptarė artėjantį viršūnių 
susitikimą Briuselyje ir būsi
mus svarstymus apie Konstitu
cinę sutartį Europai.

džiausią pasaulyje duomenų 
bazę apie asmenis, siekiančius 
gauti Šengeno įvažiavimo ar 
tranzitinę vizą.

Vizų informacinė sistema 
bus ir viena saugiausių pasau
lyje asmens duomenų saugos 
požiūriu: duomenimis galės 
naudotis tik specialius įgalioji
mus turintys pareigūnai, gavę 
leidimą konkretiems atvejams.

LIETUVA IR PASAULIS
Naujojo Latvijos prezidento Valdžio Zatlero pirmasis užsie

nio vizitas bus surengtas į Estiją, o antrasis - į Lietuvą. Tai vals
tybės vadovas pranešė interviu Latvijos radijui. "Tai - Baltijos 
šalių vienybės klausimas, ir čia mano pozicija tvirta", - sakė V. 
Zatleras. Naujasis prezidentas prisieks liepos 8-ąją.

"Technologijos vis sparčiau plečiasi ir vis labiau populia
rėja internetinė televizija, taigi galbūt perspektyvesnis kelias 
programą užsienio lietuviams transliuoti ne per palydovą, o bū
tent per internetinę televiziją", -  po susitikimo su premjeru Ge
diminu Kirkilu sakė Lietuvos radijo ir televizijos generalinis 
direktorius Kęstutis Petrauskis. Jo teigimu, tai kainuotų gero
kai pigiau, nes tuomet išlaidos būtų tik programai sukurti. K. 
Petrauskis skaičiuoja, kad palydovinė televizija transliuojama 
Šiaurės Amerikoje įsikūrusiems užsienio lietuviams per metus 
kainuotų apie 2 mln. Lt, o jei būtų transliuojama ir Europos 
gyventojams -  apie 3,5 mln. Lt.

Dar pernai Seimas priėmė įstatymo pataisas, leidžiančias 
LRT rengti trečią programą užsienio lietuviams, tačiau dabar 
transliuotojas laukia, kol Vyriausybė skirs pinigų šiai progra
mai rengti ir bus galima pradėti ją transliuoti. LRT generalinis 
direktorius pripažino, kad šią idėją dar turi apsvarstyti specia
listai ir politikai. "Galbūt būtų teisingas kelias du tris metus 
transliuoti palydovu, kol vyks internetinės televizijos plėtra, 
niekas nežino, kaip sparčiai ta plėtra vyks", -  sakė K. Petrauskis. 
Programa užsienio lietuviams turėtų būti rengiama LTV ir LTV 
2 programų pagrindu.

Sankt Peterburgo Šv. Mergelės Marijos katalikų bažnyčioje, 
minint Gedulo ir vilties dieną, birželio 14 dieną buvo laikomos 
ekumeninės pamaldos ir vyko koncertas. Renginyje dalyvavo 
Baltijos šalių tautinių bendrijų, miesto administracijos, vi
suomenės, generalinių konsulatų atstovai ir diplomatai. Eku
menines pamaldas laikė katalikų kunigas, lietuvis iš Novosi
birsko -  tremtinių sūnus Viktoras Bilotas, latvių ir estų protes
tantų šventikai. Renginio metu pasisakė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos generaliniai konsulai Eitvydas Bajarūnas, Iveta Sers ir 
Lauri Bambusas. Koncerte giesmes giedojo choras iš Rygos. 
Praėjusiais metais šiai dienai skirtame koncerte Šv. Mergelės 
Marijos bažnyčioje giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos 
didysis choras. Renginį organizavo Sankt Peterburgo Baltijos 
tautų tautinės bendrijos, prisidedant Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos generaliniams konsulatams Sankt Peterburge. Šiuo metu 
mieste prie Nevos gyvena nemažai lietuvių, latvių ir estų kilmės 
asmenų, nukentėjusių nuo sovietinių represijų.

Prezidentas Valdas Adamkus savo ir Lietuvos žmonių var
du pasveikino Rusijos Federacijos prezidentą Vladimir Putin 
Rusijos dienos proga. Lietuvos vadovas Rusijos prezidentui ir 
visiems šalies žmonėms palinkėjo gerovės, sėkmės ir klestėji
mo. Sveikinimo laiške prezidentas V. Adamkus pažymėjo, kad 
jau septyniolika metų abi valstybės eina pasirinktu nepriklau
somybės ir demokratijos keliu.

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus dalyvavo šiuo 
metu Europos Sąjungai pirmininkaujančios Vokietijos ambasa
doriaus surengtuose pietuose su reziduojančiais ES šalių am
basadoriais. Susitikimo metu buvo aptartos tarptautinės, regio
ninės ir Lietuvos vidaus politikos aktualijos. Jis pažymėjo, kad 
Lietuva remia itin svarbias ES pirmininkaujančios Vokietijos 
pastangas kurti stiprią ir atvirą Europą, kuri kalbėtų vienu bal
su, kurtų vieningą energetinę politiką, siektų gerovės savo 
žmonėms. Šalies vadovas išreiškė viltį, kad artimiausiu metu 
bus rastas sprendimas dėl ES Konstitucijos, kurioje būtų tinka
mai atspindėti visų šalių interesai. Prezidentas V.Adamkus 
pareiškė tikįs, kad Lietuvos kaimynystėje esančios valstybės ir 
ateityje sulauks ES dėmesio plėtojant Europos Kaimynystės 
politiką.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Čikagos miesto centre įvyko susigiminiavusių Vilniaus ir Čikagos miestų festivalis, kurio programą 
atliko lietuvių liaudies šokių grupės “Suktinis” nariai. Vidury antroje eilėje -  vadovai Salomėja ir 
Vidmantas Strižigauskai, už jų  -  Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravicius, 
kuris organizavo šį koncertą kartu su komitetu. Tado Kubiliaus nuotr.

KULTŪROS KRONIKA

JONINIU ŠVENTĖS ŽAIDIMAI
Lietuvos Respublikos ge

neralinis konsulatas Čikagoje 
kartu su Balzeko lietuvių kul
tūros muziejumi š.m. birželio 
9 d. surengė tradicinių lietuviš
kų Joninių šventės žaidimų, 
šokių ir kitų pramogų popietę. 
Popietės metu susirinkusius 
lietuvių liaudies šokių ir žai
dimų mokė Lietuvos Vycių 
jaunosios šokėjos. Programą 
vedė Lietuvos Vycių šokių 
grupės meno vadovė Lidija 
Ringienė. Renginys vyko Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzie
juje Čikagoje.

Renginio pradžioje susi
rinkusius pasveikino Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
prezidentas Stanley Balzekas, 
Jr. ir Lietuvos generalinis kon
sulas Arvydas Daunoravicius,

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
PIRMĄ KARTĄ

CALIFORNIJOJE!
Su dideliu malonumu pra

nešu, kad 2008 metais XIII 
Lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks liepos 6-ą dieną Los 
Angeles mieste, "University of 
Southern California" naujoje, 
gražioje "Galen Center" sporto 
auditorijoje. Kviečiame kuo 
daugiau šokėjų ir žiūrovų 
atvykti į saulėtą Californiją 
paatostogauti ir pasidžiaugti 
šia gražia tradicine švente, kuri 
ateinanciais metais mini 50-ies 
metų veiklos sukaktuves.

Šio reng in io  kom itetas 
planuoja užsiėmimų bei pra
mogų savaitgalį šokėjams ir 
šeimoms. Atvykę anksciau, 
liepos 4-os d ienos vakare 
galėsite džiaugtis fejerverkais 
vandenyno pakrantėje ir liepos 
5-ą dieną pasilinksminti per 
susipažin im o vakarą. Pati 
šokių šventė taipogi nenuvils, 
o per šaunų banketą vakare

kuris pasidžiaugė, kad Č i
kagoje yra daug lietuviškų 
tradicijų puoselėtojų, kurie net 
ir gyvendami toli nuo Lietuvos 
iš kartos į kartą perduoda ne tik 
gimtąją lietuvių kalbą, bet ir lie
tuvių liaudies tradicijas bei pa- 
procius. A. Daunoravicius, lin
kėdamas linksmos ir turiningos 
popietės, pažymėjo, kad tradi
ciniuose lietuvių liaudies žai
dimuose atsispindi mūsų tautos 
charakteris, gyvenimo būdas 
bei gebėjimas linksmai ir turi
ningai leisti laiką.

Į lietuviškų žaidimų ir šokių 
popietę susirinkę žiūrovai L. 
Ringienės pastangomis buvo 
tiesiogiai įtraukti į renginio pro
gramą bei padedami Lietuvos 
Vycių šokėjų galėjo išmokti 
lietuviškų šokių bei žaidimų.

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Iš kairės: 
pirmininkai Donatas Empakeris, Jurgis Joga ir Rimas Stockus. 
Stovi: technikos specialistas Aloyzas Razutis, meno vadovė Dan
guolė Razutytė-Varnienė, iždininkas Linas Butkys, vicepirminkė 
Danguolė Navickienė. Lietuvių tautinių šokių instituto nuotr.

galėsite pabendrauti su senais 
ir naujais draugais, pasidalinti 
įspūdžiais. Laukiam e Jūsų 
2008 metais saulėtoje, svet
ingoje Kalifornijoje!

Danguolė Varnienė, XIII 
lietuvių tautinių šokių šventės 
meno vadovė

Si popietė Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje buvo įtrauk
ta į Čikagos mieste vykstantį 
p ro jek tą  "Žaidim ų menas" 
(ang. "The Art of Play") ir buvo 
šio projekto programos dalis. 
"Žaidimų menas" yra pagrin
dinis 2007 m. vasaros kultūri
nių renginių ir turizmo Čika
goje akcentas. Projektą "Žaidi
mų menas" organizuoja Čika
gos merija, Čikagos turizmo 
biuras, Kultūros reikalų depar
tamentas, Illinojaus valstijos 
Komercijos ir ekonominių gali
mybių departamentas, bendra
darbiaujant su Čikagoje įsikū
rusiais užsienio šalių generali
niais konsulatais ir kultūros at
stovybėmis. Įvairūs renginiai, 
skirti žaidimams ir pram o
goms, Čikagoje vyks visą vasarą.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje inf.

2009-ieji Klaipėdą pradžiu
gins ne tik Lietuvos vardo pami
nėjimo tūkstantmeciui skirtais 
renginiais, tradicine Jūros šven
te, bet ir tuo, kad tais metais į 
mūsų uostą pirmą kartą užsuks 
viena iš garsiausių pasaulio re
gatų - "The Tall Ships' Races".

“Muzikos barai” , Lietu
vos muzikų sąjungos leidinys, 
šių metų antroje laidoje spaus
dina Edm undo G edgaudo 
straipsnį “Pažadėtoji žemė” . 
Jame autorius iškelia prima
donos Irenos M ilkeviciūtės 
pašaukimą: jos malda -  Irenos 
dainavimas. “Pasaulis skersai
išilgai jos išvažinėtas, išskrai- 
dytas, bet nei kitur namus ran- 
dancia, nei ‘pasaulio piliete’ 
jos nepavadinsi. Ištikimybė 
gimtinei, savam teatrui, kole
goms ir klausytojams... Tolyn 
nuo regimybių ir melo šur
m ulio. Į pažadėtąją žemę?
Irenai M ilkeviciūtei ja  tapo 
romantinių operų kontinen
ta s .  dainininkė įprasmino 
savo individualią meninę tiesą, 
kurios lydima žengia gaiviais 
slėniais, kyla į spindincias 
viršūnes. Jų nevardysiu, ne- 
skaiciuosiu konkursuose pel
nytų laurų, ar Irenos balsą 
girdėjusių didžiųjų pasaulio
scenų. Jauciu, kad už visa tai menininkei svarbesnė kiekviena 
‘eilinio’ spektaklio diena, kaskart tarsi pirma, o juk savaip ir 
paskutinė”. Šią menininkę mes girdėjome dainuojant Amerikoje 
ne tik Metropolitan operoje, bet ir mūsų Lietuvių operoje, ku
rioje ji dainavo net penkiose operose, atlikdama G. Verdi 
“Trubadūre” , Ponchielli “Lietuviai” , G. Verdi “Otello”, Bellini
Norma ir V. Klovos Pilėnai vaidmenis net septyniuose spek

takliuose.

Lietuvos Kultūros ministras Jo
nas Jucas su žmona dalyvavo 
Kauno rotušėje miesto mero 
Andriaus Kupcinsko įvesdinimo 
iškilmėse.
lonios vasaros naktys” , kurių

“Palangos vasara” , trecią 
kartą rengiamas festivalis, per 
tris mėnesius turės 30 įvairaus 
žanro renginių -  jų tarpe bus ir 
Australijos, Japonijos, Kinijos 
artistų pasirodymai. Festivalio 
rengėjai nori, kad Palangos ku
rortas taptų tikra Lietuvos vasa
ros kultūros sostine. Jų tikslas 
sugrąžinti Palangai klasikinės 
kultūros blizgesį. Pirmą kartą 
atvyks Europos Sąjungos ka
merinis orkestras ir “Maskvos 
virtuozai”, kuriems vadovauja 
Vladimir Spivakov. Lietuvos 
kamerinio orkestro ciklas “Nak
ties serenados” pristatys užsie
nio solistus ir pradedancius lie
tuvių talentus. Gintaro muzie
jaus terasoje vyks poezijos ir 
muzikos vakarai “Ramios, ma- 

metu programą atliks Justinas
Marcinkevicius, Vytautas Paukštė, Donatas ir Raimundas Ba- 
nioniai, Nijolė Narmontaitė, Virginija Kochanskytė, Petras Venc
lova, Andrius Bialobzeskis. Gintaro muziejuje jau atidaryta ar
chyvinių dokumentų paroda apie Tiškevicių rūmų istoriją. Pirmą 
kartą rodomi vokiecių architekto Franz Heinrich kurti rūmų pro
jektai -  74 brėžiniai ir eskizai, sukurti 1896-1916 m. Juose žymi
ma rūmų statybos eiga ir neįgyvendinti architekto sumanymai.

Lietuvoje “Poezijos pavasario” laureatų paskelbtas Vytau
tas Rubavičius. “Poezijos pavasario” premija skiriama už geri
ausią per metus išleistą poezijos knygą. Lietuvos rašytojų sąjun
gos valdyba išrinko tris vertus dėmesio kandidatus į “Pavasario 
poezijos” prem iją. Tai -  Eugenijus Ališanka, Rimvydas 
Stankevicius ir Benediktas Januševicius. Poezijos laurai šį kartą 
skirti už rinktinę “Verstas” Vytautui Rubaviciui, Eugenijui 
Ališankai Kauno dienos prizas už eilėrašcių knygą “Exemplum”, 
o Kauno radijo ir televizijos prizas -  Rinvydui Stankeviciui už 
“Tylos matavimo vienetus”. Viktorijai Daujotytei buvo paskir
ta dienrašcio Lietuvos rytas premija už eseistiką almanache 
“Poezi-jos pavasaris”. Literatūrologė parašė straipsnį fragmentai 
iš knygos “Literatūra ir patirtis”. Dalia Jazukevičiūtė buvo 
įvertinta S. Nėries premija už eilėrašcių knygą “Imperijos moter
is”. Almis Grybauskas taip pat buvo įvertintas Vilniaus mero 
premija už eilėrašcių rinktinę apie Vilnių “Apžvalgos spiralė”.

Operos primadona
Irena Milkevičiūtė
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LEIDINYS APIE ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIU KAPINES ČIKAGOJE

Edvardas ŠULAITIS

Čikagos lietuvių praeities 
įam žinim ui literatūros nėra 
daug išleista. Todėl kiekvienas 
leidinys šioje srityje yra bran
gus ir vertingas, nes iš jų is
torikai galės imti medžiagą 
tolimesnėms savo studijoms.

Nors Čikagos Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinės savo šimt
m etį m inėjo  2003 -a isia is , 
tačiau leidinys, skirtas šiai 
sukakčiai pažymėti, pasirodė 
tik šiomis dienomis. Knygą 
pavadinimu "Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėms 100 metų" 
išleido Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras ("Lithuanian 
Research and Studies Center") 
Čikagoje.

Šios reikšmingos, istorinės 
knygos, turinčios 196 pus
lapius, iš kurių 10 puslapių 
užima santrauka anglų kalba, 
pristatym as buvo surengtas 
birželio 10 d. Jaunimo centro 
kavinėje tuoj po šv. Mišių Jė
zuitų koplyčioje.

Kalbėjo
prof. J. Račkauskas

Pristatymo programą vedė 
šios knygos atsakinga redak
torė Skirmantė Miglinienė.

Pirmasis naujojo leidinio 
sutiktuvėse į klausytojus prabi
lo L ituan istikos tyrim o ir 
studijų  centro pirm ininkas 
prof. Jonas Račkauskas, kuris 
buvo šios knygos paruošimo ir 
išleidimo skatintojas.

Profesorius savo trumpame 
žodyje paminėjo, kad tai nera 
pilna šv. Kazimiero kapinių, 
kurios yra didžiausios lietuvių 
kapinės pasaulyje, istorija. 
"Bet tai yra gera pradžia” ,- 
sake jis  ir pridėjo - "Daug 
meilės yra įdėta į šią knygą".

A. Regis pasakojo 
apie kovas dėl kapinių 

lietuviškumo
V ėliau kalbėjo žinom as 

Čikagos lietuvių veikėjas Al
gis Regis. Nežiūrint jo  garbin
go amžiaus (neseniai atšventė 
93-iąjį gimtadienį), šis vyras 
jau 40 metų yra Lietuvių Ben
druomenės komiteto pasau
liečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
pirmininkas. Kai iškilo pavo
jus, kad gali būti pakeisti tradi
ciniai laidojimo papročiai, jis 
sutelkė Čikagos lietuvių ben
druomenę prieš Arkivyskupi
jos pastangas tai padaryti. 
A. Regis su savo komiteto na
riais organizavo peticijas (jos 
pasiekė ir Vatikaną), rengė 
masines demonstracijas net 
prie kardinolo buveinės -  Či
kagos arkivyskupijos rūmų.

Kalbėtojas išvardijo savo 
talkininkus, kurių jau daugu
ma ilsisi kapinėse. Jų sąraše 
buvo Kazys Barzdukas, Algi
mantas Kėželis, Antanas Būga, 
Jurgis Janušaitis, G iedrius 
Penčyla, Antanas Petkauskas, 
Birutė Rygertas, Vytenis Šilas.

A. Regis čia trumpai pa
pasakojo apie savo vadovau
jamo komiteto darbus ir žy
gius, minėjo, jog teko vykti net 
į Vatikaną. Kalbėtojas pažy
mėjo, kad čia savo autoritetu 
daug padėjo prelatas (tada dar 
kun igas) M ykolas K rupa
vičius. Jis rėmė mintį, kad pa
sauliečiai turi teisę išsakyti 
savo nuomonę, nors tuomet 
būta daug balsų, kad reikia 
sustabdyti komiteto veiklą.

Apie tai A. Regis kaip tik 
rašo šioje knygoje, visa tai iliu-

Mirusiųjų atminimo dieną Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė kiek
vienais metais dalyvauja Bendruomenės rengiamose iškilmėse. 
Priekyje LB komiteto pirm. Algis A. Regis, kapinių Sklypų savi
ninkų draugijos pirm. Lottie Giedraitienė, religines apeigas atliko 
kun. Juozas Juozevičius, 1979 m. C. Genučio nuotr.

struojama gausiomis nuotrau
komis, oficialių raštų įtakin
giems katalikų bažnyčios parei
gūnams kopijomis, dokumen
tais.

Tenka tik stebėtis A. Regio 
ir jo nenuilstama veikla šv. Ka
zimiero kapinių bei kitais lie
tuviškų parapijų reikalais. Be 
abejo, šio vyro nuopelnus tin
kamai galės įvertinti tik išei
vijos istorijos tyrinėtojai.

O knygos pristatymo iškil
mėse A. Regiui JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos pirmi
ninkė Aušrelė Sakalaitė už jo 
darbus įteikė gana kuklų, bet 
reikšmingą ženklą.

Po programos dalis susirin
kusiųjų jau spėjo įsigyti šią reto 
pobūdžio knygą, į kurią ir mes 
čia iš arčiau pažvelgsime.

Knygos redakcijos žodis
"Šv. Kazimiero lietuvių ka

pinės ir jų  išlaikymas buvo ir 
yra lietuvybės išlaikymo pa
vyzdys, - rašoma lietuviško re
dakcijos žodžio pradžioje. 
- Lietuviai Amerikoje, nors ir 
sunkiomis sąlygomis, įsitraukė 
į krašto gyvenimą, savo kūry
binėmis galiomis praturtindami 
jį.

Buvo statomos bažnyčios, 
mokyklos, kuriami kultūros 
centrai. Žmonės tikėjo, kad per 
bažnyčias, parapijas, mokyklas 
ir savas kapines jie bus suradę 
lietuviškumo tvirtoves naujoms 
kartoms. Deja, nuolat kintantis 
gyvenimas patvirtino tik mažą 
dalį šių lūkesčių. Ne viena lie
tuvių pastangomis įkurta baž
nyčia jau prarasta. Taip pat ne
tekome ir kultūros centrų, amži
nojo poilsio vietų.

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių šimto metų sukaktis mena 
dramatišką istoriją. Čia ne tik 
atsispindi įvykiai, nubloškę dalį 
tautos iš gimtosios žemės į kitą 
pasaulio pusę, bet ir proble
mos, kilusios begyvenant šiame 
krašte. Diecezijos kapinių ir lai
dojimo tvarka, kuri labai skyrė
si nuo tradicinių lietuviškų pa
pročių, nepatenkino lietuvių 
bendruomenės daugumos, tai
gi žmonės ryžosi saugoti sau 
šventus dalykus. Šioje knygoje 
nesiimama vertinti ar argumen
tuoti šių nesutarimų. Antrojoje 
dalyje pateikiamos ištraukos iš 
to meto spaudos, taigi skaity
tojas gali susidaryti savo nuo
monę apie pastangas dėl kapi
nių lietuviškumo išlaikymo.

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių jubiliejinis leidinys nėra iš
samus šio nuostabaus reiškinio 
atspindys. Stengtasi, kad kuo 
labiau atsispindėtų to meto 
žmonių nuotaikos ir siekiai bei 
kapinių reikšmė lietuviškame 
gyvenime."

Toliau knygos redakcijos 
žodžio autoriai dėkoja šv. Ka
zimiero kapinių sklypų draugi
jos pirmininkei Birutei Matu- 
tienei (ji parūpino draugijos ar
chyvą), draugijos iždininkui 
Antanui Paužuoliui, Lietuvių 
Bendruomenės komitetui, kuris 
per A. Regį Lituanistikos tyri
mo ir studijų centrui perdavė 
daug istorinių nuotraukų, posė
džių protokolų, laiškų. Taip pat 
dėkojama Petrui Petručiui, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro pirm. prof. J. Račkaus
kui, fotografams Jonui Tamu- 
laičiui, Zigmui Degučiui, Algi
mantui Keziui ir visiems ki
tiems, kurių nuotraukos panau
dotos leidinyje. Be to, nuoširdi 
padėka reiškiama Lietuvių fon
dui, kuris suteikė piniginę para
mą leidiniui paruošti bei išleisti.

Reikia paminėti ir leidinio 
redaktorius: Kristiną Lapienytę 
ir Danutę Petrulytę. Na o leidi
nį parengti padėjo, kaip jau mi
nėjome, Algis A. Regis.

Šią knygą galima įsigyti 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centre, įsikūrusiame Čikagoje, 
Jaunimo centro rūmuose. Lei
dinys pardavinėjamas po -  20 
dolerių.Šios knygos medžiaga 
bylos ilgiems laikams apie ta 
sunkų kelią, kurį mūsų tautie
čiai turėjo nueiti, kovoje už 
savų tradicijų išlaikymą tokioje 
“nekaltoje” srityje kaip laido
tuvės. Tai viena maža iškarpa 
iš daugelio problemų, su ku
riomis teko mūsiškiams susi
durti laisvės kraštu tituluoja
moje Amerikoje.

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXIX.
Ir toji valstybė vos per porą 

dešimtmečių, pagal daugelį 
ekonominių, socialinių, švieti
mo ir moksl rodiklių ėmė pri
lygti išsivysčiusiom Europos 
valstybėms. Bet svarbiausia 
per tuos porą nepriklausomy
bės dešimtmečių buvo išug
dyta tautinė lietuvių inteli
gentija, kuri labai ženkliai 
dalyvavo, sprendžiant visus 
Tautai ir valstybei aktualius 
klausimus.

Čia irgi yra skirtumas nuo 
mūsų laikų inteligentijos: 
Lietuvai atkūrus Nepriklau
somybę, daugelis inteligentų,
buvusiais ir veikliais sąjūdie
čiais, paliko politiką, sugrįžo į 
laboratorijas, auditorijas, prie

rašomųjų stalų, tuo pačiu lyg 
ir sudarydami dar geresnes 
sąlygas įsigalėti gudriesiems, 
pasisavinti visų Lietuvos žmo
nių sukurtą turtą ir ...juos pačius 
išnaudoti.

Jeigu lietuvis nepasijus Lie
tuviu savo Nepriklauomoje 
valstybėje, jeigu jam  Tauta, 
Lietuva, N epriklausom ybė, 
Lietuvių kalba netaps didžio
siomis ir neišduodam om is, 
neparduodamomis vertybėmis, 
jeigu ir toliau į valdžios, švieti
mo, mokslo kultūros vadovau
jančius postus bus įleidžiami ne 
pasišventėliai kovotojai dėl 
minėtųjų vertybių, o tik kovo
tojai dėl didesnių pinigų kapšių 
ar pačių tų postų, mūsų Tauta

ir Nepriklausoma valstybė pa
smerkta žūčiai. Ir laisvai Tau
tai ir jos valstybei reikia pasi
šventėlių, idealistų, kaip ir oku
pacijų ar savųjų išdavysčių me
tais. O kas laukia Lietuvio sve
timame krašte? Kas jo  laukia ir 
tokioje klestinčios gerovės ir 
demokratijos šalyje kaip JAV?

Tai ir mėginama išnagrinėti 
trečioje “Lietuvių tautos -  lie
tuvių kalbos likimo“ knygoje. 
Ji - tai vienas iš pirmųjų tokių 
bandymų istoriografijoje: dau
gelis autorių, rašę apie išeiviją 
Amerikoje, dažniausiai tenki
nosi tik nušviesdami jos emig
raciją į tą šalį, įsikūrimą ir veik
lą, o neretai ir siekdami įrody
ti, jog tik ten, Amerikoje, yra 
tikrieji Lietuvos patriotai, bet 
nutylėdavo, kodėl didžioji jų 
dalis, net ir iš tikro buvę dideli 
Lietuvos patriotai, jų vaikai ar 
vaikaičiai taip greitai “suanglė- 
davo”, kokią reikšmę įvairiau
sios lietuvių organizacijos turė
jo pačiai išeivijai ir Lietuvai,

lietuvių tautai, taip pat JAV vy
riausybėms, prezidentams.

Žmogus iš esmės lieka to
kiu, kokiu yra, nepaisant jo pa
keičiamos gyvenimo vietos. Ir 
pirmieji imigrantai iš Lietuvos 
nieko nesiskyrė nuo tų, kurie 
buvo likę svetimųjų ir savųjų 
ponų engiamoje Lietuvoje -  
daugelis jų buvo beraščiais, ne
skyrė katalikybės nuo lenkų 
tautos, o kadangi save laikė ka
talikais, tai dažniausiai ir tau
tybę lenkų nurodydavo.

Ir tik kai 1884 m. atvykęs 
į tą kraštą vienas iš “Aušros” 
įkūrėjų ir redaktorių Jonas 
Šliūpas, ėmė žadinti lietuvius 
pabusti, pasijusti žmonėmis, 
baigti pataikauti sulenkėju
siems kunigams ir steigti sa
vas, lietuviškas parapijas, sta
tytis savas bažnyčias, kviestis 
kunigus lietuvius, leisti lietu
višką spaudą ir pan., prasidė
jo ir lietuviškoji veikla Ameri
koje. Bet tai ir sukėlė nesuta
rimus tarp sulenkėjusios dva

sininkijos bei jos rėmėjų ir J. 
Šliūpo idėjų šalininkų, propa
guotojų, dažniausiai laisvama
niškų pažiūrų žmonių.

Bet lietuvybės šalininkų dau
gėjo, kaip ir lietuviškų parapijų, 
lietuvių organizacijų ir bene jau 
I pasaulinio karo metais paskli
do savotiškas mitas apie lietu
vių tautą lyg paukštį, kurio 
vienas sparnas -  Tėvynėje Lie
tuvoje, o kitas -  už Atlanto, 
Amerikoje. O paukštis tik 
abiem sparnais mosuodamas 
gali skristi. Bet kadangi Tauta 
-  ne koks kovarnis ar gandras, 
tai ir toks palyginimas gal ne vi
sai tinkamas. Jis gali būti malo
nus tik nežinančiam apie emig
raciją, išeivijos gyvenimą arba 
ir tiems, kuriems nerūpi Tautos 
ilgaamžiškumas, galimas jos iš
nykimas, asimiliacija, kurie už
uot sudarę sąlygas tautiečiams 
dirbti ir uždirbti, gerai ir gražiai 
gyventi savo, tėvų ir protėvių že
mėje, Dievo paskirtoje prie Bal
tijos, visai nesijaudina. (B.d.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 1-2 d., ŠALFASS Golfo turnyras, Renaissance 
Quail Hollow Resort, Painesville, OH. Rengia Clevelando li
etuvių golfo klubas.
RUGSĖJO 9 d., 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 29 d. šeštadienį, 6:30 v.v. Dainavos vyrų vieneto 
koncertas, Dievo Motinos parapijos salėje. Rengia vyr. skaučių 
“Židinys”.
LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.
LAPKRIČIO 17 d., šeštadienį, 6 v.v. -  “EXULTATE” choro 
25-mecio koncertas.
2008 m. kovo 30 d., sekmadienį -  Atvelykio stalas Dievo Mo
tinos parapijoj. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

Parduodama laidojimo vieta
Our Souls kapinėse prie Clevelando (Chardon) 

Section 13, lotas 715 dviem žmonėm 
Skambinti Monikai į Floridą. Tel. 1 954-537-1098

NUO JUOZAPINĖS KALVOS
Algimantas Zobulas

Nuo Juozapinės kalvos 
(293,6 m virš jū ros lygio, 
aukščiausia vieta Lietuvoje) 
dairausi, ar dar neartėja Balti
jos vandenys, nes dėl tirp
stančių ledynų, kaip jau pri
pažįsta  m okslininkai, kyla 
vandenų lygis. Prieš kurį laiką 
apsilankęs skulptorius Motiejus 
Narbutas, Viliaus Orvido skulp
tūros mokytojas iš Klaipėdos 
man prasitarė, kad žada savo 
butą keisti į kitą būstą aukš
tesnėje vietoje, nes, jo paskai
čiavimu, po kelių dešimtmečių 
Klaipėda būsianti paskandinta; 
nenorįs skulptorius palikti su
dėtingų rūpesčių vaikams ir 
vaikaičiams. Nespėjęs pakeisti 
busto, 2005 m. Motiejus iške
liavo Anapilin, tačiau jo  spėji
mas pildosi; jūros vandens ly
gis prie Klaipėdos pastebimai 
kyla.

Nuo Juozapinės kalvos ma
toma visa Lietuva ir kol kas -  
ne artėjantys vandenys, o jos, 
sąvartynais vadinami, šiukš
lynai: Karijotiškių, Ignalinos 
atominio kuro atliekų bei dar 
344 veikiantys mažesni. Mato
mi ir naujai įrenginėjami Kazo
kiškių prie Kernavės, Aukštra- 
kių prie Šiaulių sąvartynai. 
Kaip ir daugeliui, įkyriai į galvą 
lenda mintis, kad prie ruso buvo 
geriau; šiukšlių problemos ne
buvo. Atvažiuodavo į kelių 
namų kiemą tam pritaikytas 
sunkvežimis kartą per savaitę 
ir išvažiuodavo pustuštis. Ir pa
kelės bei pamiškės nebuvo taip

teršiamos. Tiesa, anuomet gimė 
ir tarpo kitokių šiukšlintojų kar
ta, tačiau kalba šįkart -  ne apie 
juos. Dabar iš parduotuvių par
sinešęs pirkinius, parsineši 
keliskart daugiau už pirkinius 
įpakavimo šiukšlių. Ir už tas 
šiukšles, žinoma, sumoki. Moki 
ir už jų išvežimą. Lietuva mūsų 
akyse virsta ne tik savų, bet ir 
senosios Europos šiukšlių są
vartynu; atvežama pasenusi 
žemės ūkio technika, dėvėti 
baldai bei rūbai, ne pirmos jau
nystės automobiliai. Pastarieji 
įsiveržė į kiemus, gatves, siau
bia žaliąsias vejas ir turi savybę 
judėti. O judėdami teršia orą, 
užkemša gatves. Nors Vilniuje 
kamšatyje automobilio savinin
kas važiuodamas į darbą pra
leidžia valandą ir tiek pat -  at
gal, tačiau stengiasi judėti 
“europietiškai”.

Kartu su informacinių tech
nologijų plėtra Lietuvą užplūdo 
ir kitokios šiukšlės. Jos jau 
užvaldo žm onių sąmonę ir 
pasąmonę, nepalikdamos vie
tos amžinoms vertybėms, nai
kina dorovės pradus, kūrybin
gumą.

Jurbarko rajono mokyklose 
dailės mokytoja, dailininkė Jur
gita Davidavičienė, siekdama 
išsiaiškinti įvairių klasių moki
nių požiūrį į kūrybą bei jų  
kūrybiškumą, atliko apklausą. 
Pasirodo, žemesniųjų klasių 
mokiniai į kūrybą įsitraukia la
bai noriai, o vėliau tas potraukis 
išblėsta. Išblėsta kartu su besi-

DEL RAINIŲ ŽUDYNĖSE NUKANKINTO TĖVO 
BYLINĖSIS SU RUSIJA

Dėl neteisėtų represijų oku
pavus Lietuvą Rusijos Fede
racijai gresia dar vienas milži
niškas ieškinys -  Lietuvos Ne
priklausomybės akto signataras 
Liudvikas Simutis sieks apgin
ti istorinį teisingumą dėl ypač 
žiauriose Rainių žudynėse nu
kankinto jo tėvo Adomo Simu
čio žūties. Be to, buvęs parti
zanas ketina įrodyti, kad Rusi
ja  privalo atsakyti ir dėl jo  pa
ties patirtų kančių -  Lietuvos 
laisvės kovos Sąjūdžio veikloje 
dalyvavęs L.Simutis buvo nu
teistas mirties bausme, bet vė
liau Maskva nuosprendį su
švelnino -  skyrė kalėti 25 me
tus.

“Tai labai svarbus istorinio 
ir humaniško teisingumo klau
simas, - manau, šis ieškinys pa
grįstas” , - įsitikinęs europar- 
lamentaras Vytautas Landsber
gis.

Ieškinį dėl žalos atlyginimo 
Rusijos Federacijai ruošiantis 
Teisės projektų ir tyrimų cen
tro advokatas Kęstutis Čilins- 
kas neabejoja, kad Lietuvos 
teismai yra pajėgūs įpareigoti 
Rusiją atlyginti ne tik turtinę, 
bet ir moralinę žalą Rainiuose

traukiančia iš mokinio akiračio 
knyga.

Kaip tvirtina apklausos au
torė, skaitydamas knygą tiek 
vaikas, tiek suaugęs žmogus 
dalyvauja kūryboje, nes skaity
damas jis vaizduotėje piešia 
veikėjų portretus, aplinkos 
vaizdus, kartu su autoriumi na
grinėja psichologines situacijas, 
trumpai tariant, dalyvaudamas 
kūryboje, lavina savo vaizduo
tę, skatina bei puoselėja kūry
bines galias. Kinas, televizija, 
internetas pateikia galutinį au
torių “pagamintą”, dažnai pras
tos kokybės, produktą, kuriam 
daryti menkiausią įtaką žiūro
vui galimybė atimta, todėl nei 
kūrybai, nei vaizduotės lavini
mui vietos nelieka. Štai čia ir 
randasi didžiausių civilizacijos 
pasiekimų -  informacinių tech
nologijų išsivystymo ir išpliti
mo -  žala kūrybiškumui. Kita 
vertus, per masines informavi
mo priemones, pateikiama ne 
geriausia, prasilenkianti su do
rove, etika ir estetika kūryba, 
dažnai -  kultūros bei civiliza
cijos atliekų kanalizacijos tu
rinys, todėl tarp mokinių ir jau
nimo plinta ir tarpsta agresyvu
mas, smurtas. O didelė dalis 
moksleivių praleidžia didžiąją 
dalį laisvalaikio prie televizijos 
ar kompiuterio, nepalikdama 
vietos knygai. Dera pridurti, 
kad televizija ar kompiuteris, 
kai prie jo sėdima valandomis, 
nėra jau tokie nekenksmingi 
sveikatai, nes jų skleidžiamas 
aukšto dažnio elektromagneti
nis spinduliavimas bei ekranų 
mirgėjimas pasižymi žalingu 
paveikiu.

(Telšių r.) 1941-ųjų birželio 24
25 dienomis žiauriai nukan
kintų 76 kalinių artimiesiems.

Istorines žudynes organiza
vo Telšių apskrities NKGB sky
riaus, 8-osios armijos ir Telšių 
apskrities vykdomojo komite
to komisija.

Telšių kalėjime laikomus 
politinius kalinius bolševikai ir 
Raudonosios armijos kareiviai 
svilino ant laužo, degino elek
tra, plikė verdančiu vandeniu, 
pjaustė ir badė durtuvais, laužė 
jų kaulus.

Vieną Rainių žudynių ini
ciatorių bei organizatorių -  
buvusį Telšių NKVD virši
ninką Petrą Raslaną dėl geno
cido Lietuvos teismai yra nu
teisę iki gyvos galvos, tačiau 
bausmės jis išvengė išvykęs į 
Rusiją.

V. Landsbergis įsitikinęs, 
kad Rusijos federacijai signa
taro reiškiamas ieškinys dėl 
neteisėtomis represijomis Lie
tuvą okupavusios Sovietų Są
jungos padarytos žalos atlygi
nimo yra pagrįstas.

Į pareikštą 500 tūkst. eurų 
ieškinį Rusija dar neatsakė.

LGITIC

Mūsų žemelė virsta šiukš
lynu. Nors plika akimi nema
tome, tačiau žinome, kad jau ir 
kosmosas intensyviai teršia
mas. Jei transportavimo kaštai 
būtų mažesni, atliekas turbūt 
jau gabentume į dangaus švie
sulius...

“Gyvenamosios aplinkos” 
gamtos sąskaita vis daugėja, 
taigi gamtos mažėja. Dabar
tinės šiukšlės dūlėdamos ne
virsta žeme, o nuodija žemę, 
vandenis, orą -  teršia gamtą. 
Todėl nereikia stebėtis, kad 
sąnariai braška nuo druskų, o 
vėžiukas vis jaunesnio amžiaus 
žmones pakanda.

Gamta mūsų klausia, ką 
daryt, jei ji visus myli, o jos ne
bemyli niekas. Negavusi at
sakymo, gamta atsilygina nem
eile žmogui, net pradeda kerš
tauti (taifūnai, uraganai, žemės 
drebėjimai, cunamiai, sausros, 
liūtys, tirpsta ledynai, didėja 
ozono skylės, randasi naujos 
ligos, į “Raudonąją knygą” 
sparčiai rašomi gyvūnai ir au
galai, kas dešimtmetį dvigubė
ja išsigimimų skaičius). Artėja 
ir žmogaus įsirašymas į tą kny
gą. Ir tik todėl, kad Dievulis 
žmogui davė visko, palikdamas 
laisvą valią tarti “gana” arba 
“užteks”.

Dar neseniai kategoriškai 
neigę žmogaus poveikį klima
to pokyčiams, mokslininkai jau 
nedrąsiai stuksena į pavojaus 
varpą. Kad jie jau pavėlavo, 
nedrįsta prisipažinti. Žinome, 
kad veikia medžiagos tvarumo 
dėsnis, tačiau egzistuoja ir 
grįžtami bei negrįžtami proce
sai; susprogdinus bombą, į ją

DIRVAI
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V. Lapatinskas, Seattle, WA .... 72 
D.Kaskelienė,
Kaunas, L ie tuva .....................50
B.Kozica, Daytona Bch., FL.. 45 
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W. Barnstable, M A ................. 45
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A.Navikauskas,
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

sudėta medžiaga į nieką nepa
virsta, tačiau jos grąžinti į pir
mykštę būseną neįmanoma. 
Negrįžtami procesai dėl žmo
gaus veiklos vyksta ir gamtoje. 
Nemaža jų  jau yra įvykę.

Dar verta išskirti atominio 
kuro atliekų, saugyklomis va
dinamus, sąvartynus. Labai 
neatsakingai elgiasi politikos 
bei ekonomikos strategai, mąs
tydami bei veikdami pagal nuo
statą “čia ir dabar”. Čia ir da
bar gal didelės grėsmės ir nėra, 
tačiau ateityje gali nutikti taip, 
kad pavojaus varpu skambinti 
bus ne tik pavėluota, bet skam
binti nebebus kam, nes gamtos 
stichijų paleistas negrįžtamo 
proceso m echanizm as, pa
skelbs taip liaupsintos tech
ninės revoliucijos, jei ne civili
zacijų, pabaigą.

Jurgis Baltrušaitis rašė 
(vertė Linas Broga):

Dar pasaulis nesutvertas
Ir šventovė nebaigta.
Tik laukų akmuo pažertas
Ir delnams duota jėga.
Tad pranašauti pasaulio pa

baigą tarsi ir nederėtų. Tik, jei 
žmogui leista pasaulį kurti, į jį 
reikia žiūrėti kaip į šventovę, o 
ne kaip į didelį atliekų są
vartyną: saikingiau vartoti, la
biau tausoti, visais įmanomais 
būdais gamtą ir informacinę 
aplinką taurinti. Reikalinga ne 
tik delnų galia, bet ir gera, pa
ties Kūrėjo palaiminta, valia.

Turi keistis žmogus, keistis 
Lietuva, keistis pasaulis.

Taip matosi nuo Juozapinės 
kalvos.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lituanistikos tyrim ų ir
studijų centras išleido šią, 
didžiai vertingą ne vien tik 
Amerikos, bet ir visiems lietu
viam s re ika lingą , isto rinę  
knygą. Spausdinimo išlaidas 
padengė Lietuvių fondas. At
sakingoji redaktorė Skirmantė 
Miglinienė, redaktorės -  Kris
tina Lapienytė ir Danutė Petru
lytė. Joms padėjo Algis A. 
Regis. Redakcija primena, jog 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinės 
ir jų  išlaikymas buvo ir yra lie
tuvybės išlaikymo pavyzdys. 
Buvo statomos bažnyčios, mo
kyklos, kuriami kultūros cent
rai. Žmonės tikėjo, kad per 
bažnyčias, parapijas, mokyk
las ir savas kapines bus suradę 
lietuviškumo tvirtoves nau
joms kartoms. Deja, nuolatos 
kintantis gyvenimas patvirtino 
tik mažą dalį šių lūkesčių. Ne 
viena lietuvių įkurta bažnyčia 
jau prarasta.

Sv. Kazimiero lietuvių ka
pinių šimto metų sukaktis me
na dramatišką istoriją. Kun. 
Matas Kriaučiūnas laikomas 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinių 
įkūrėju. Kapinių pašventinimo 
apeigos įvyko 1903 m. liepos 
12 d. Šiemet jau 104 metai. 
196 puslapių knygoje vertingi 
straipsniai, nuotraukos kapinių 
išlaikymo byla ir sunki kova 
dėl savo teisių. Knygoje atsi
spindi lietuvių kova už savo 
kapines, kurias Čikagos Arki
vyskupija nebelaiko lietuvių 
kapinėmis. Tas skaudžiausias 
lietuviams laikotarpis prasidė
jo  1965 m., kai kardinolas Al
bert Meyer pavedė visų kapi
nių valdym ą arkidiecezijos

SPORTAS

D.ŽILIŪTĖ LAIMĖJO LENKTYNES KANADOJE

Lietuvos dviratininkė Dia
na Žiliūtė, atstovaujanti Itali
jo s  kom andai "Safi-Pas- 
ta Zara-Manhattan", tapo Ka
nadoje pirmą kartą surengtų 
daugiadienių lenktynių "Tour 
de Prince Edward Island" nu
galėtoja.

31-erių metų lietuvė antrąją 
vietą užėmusią australę Olivia 
Gollan ("Menikini-Selle Ital
ia") aplenkė 1 min. 19 sek. 
Trečiąją vietą užėmė Rusijos 
rink tinės narė A leksandra 
Burčenkova. Ji nugalėtojai

NBA ČEMPIONŲ TITULAS -  SAN ANTONIO "SPURS
Tik ketverių rungtynių fina

le prireikė šio sezono Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės krepši
nio asociacijos (NBA) pirme
nybių čempionui nustatyti. Bir
želio 14 d. Clevelande, San 
Antonio "Spurs" komanda re

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

‘BRANGIAM PRISIMINIMUI LIETUVIŲ 

KATALIKŲ ŠEIMŲ IR PARAPIJŲ 

ĮKŪRUSIŲ ŠIAS KAPINES”

F -v

SV KAZIMIERO 
LIETUVIŲ KAPINĖMS

paskirtiems asmenims Tada 
visos Čikagos tautinės kapinės 
prarado savo savarankiškumą. 
Kapinių pinigai ir visas turtas 
tapo Arkidiecezijos nuosavy
be. Tuo metu mūsų kapinės 
turėjo 500,000 dol. santaupų. 
1967 m. Čikagos arkidiecezi- 
ja išbraukė žodį iš oficialaus 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
pavadinimo ir tai sukėlė di
džiulį lietuvių pasipiktinimą. 
Buvo sudarytas Pasauliečių 
teisėms apsaugoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse komi
tetas m ilžiniškam e lietuvių 
mitinge 1967 m. spalio 22 ir 
jo pirmininku išrinktas Algis 
Regis, kuris iki šiol energingai

pralaimėjo 1 min. 22 sek.
D. Žiliūtė šiose lenktynėse 

pirmaujančia tapo po pergalės 
antrajame etape - atskiro star
to lenktynėse.

Iš 84 dviratininkių klasi
fikuotos 63.

Paskutinįjį, penktąjį, etapą 
birželio 14 d. laimėjo D. Ži
liūtės komandos draugė Gior- 
gia Bronzini. Ji 49,25 km nu
važiavo per 1 val. 11 min. 20 
sek. D. Žiliūtė finišavo pa
grindinėje grupėje ir užėmė 
25-ąją vietą. ELTA

zultatu 83:82 (19:20, 20:14, 
21:18, 23:30) nugalėjo Cleve- 
lando "Cavaliers" klubą ir tapo 
NBA čempione ketvirtą kartą 
per pastaruosius 8 metus. Fina
lo seriją iki 4 pergalių "Spurs" 
laimėjo "sausu" rezultatu 4-0.

vadovavo ir tvirtai gynė lietu
vių teises dėl kapinių. Deja, 
lietuviai kunigai ne visi tam 
pritarė. Vyko įvairūs pasitari
mai su vyskupijos atstovais. 
Pasiektas ir Vatikanas. Visa tai 
galima skaityti labai gerai pa
ruoštoje knygoje, kurią galima 
įsigyti Lituanistikos ir studijų 
centre (Lithuanian Research 
and Studies Center) adresu S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Telefonas 773-434
4545. Verta įsigyti ir sužinoti, 
kaip lietuviai Čikagoje kovoja 
ne prieš Bažnyčią, bet už savo 
teises.

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

( t

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 nanų, 
prieš p r iim d a m i g a lu tin i sp rend i ma a p s ila n k y k ite  

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 
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