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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius, kai tik prieš 5 metus atvyko į 
Čikagą, pirmą kartą viešai kalbėjo prie Dariaus ir Girėno paminklo. Dabar, kai konsulas baigdamas 
tarnybą, išvyksta į Lietuvą, jis vėl atsisveikino prie šio paminklo su savo tautiečiais, tardamas: "Gal
vokime ne apie tai kas mus skiria, bet ieškokime to, kas mus vienija". Lietuvos konsulatui Čikagoje 
priklauso 28 Amerikos valstijose gyvenančių lietuvių reikalai. Z. Degučio (2003 m.) nuotr.

PRIES LIETUVOS AMBASADĄ 
BALTARUSIJOJE ĮVYKDYTAS 

VANDALIZMO AKTAS

JAV IR LENKIJOS ATSTOVAI DEL PRIESRAKETINIO 
SKYDO VEL TARSIS RUGPJŪTĮ

V a r š u v a , l ie p o s  24 d. 
(A FP). Jungtinės Valstijos ir 
L enkija k itą  savo derybų dėl 
JAV priešraketinio skydo d is
lokavim o etap ą  surengs rug
pjūčio pabaigoje W ashington 
DC, trečiadienį Varšuvoje sa
kė lenkų aukšto rango parei
gūnas. „Iki derybų  pabaigos 
sprendim as tik rai nebus p ri
im tas“ , - nurodė užsienio  re i
ka lų  m inistras R adoslaw  Si
korski.

Lenkija mainais į leidim ą 
jos teritorijoje dislokuoti prieš
taringai vertinamo amerikiečių

JAV SUTEIKS VIZAS TŪKSTANČIAMS 
IRAKIEČIŲ

Tūkstančiams Irako gyven
tojų, kurie bijosi būti nužudy
ti, nes savo šalyje dirbo ame
rikiečių vyriausybei ar kariuo
menei, bus leista visam  laikui 
apsistoti JAV. JAV ambasada 
liepos 24 d. pranešė, jo g  pagal 
naująją vizų schem ą kiekvie
nais metais vizos bus suteik
tos 5 tūkst. Irako gyventojų.

Tokia politika truks penke
rius metus ir veikti pradėjo nuo 
praėjusio mėnesio.

„Pradėdam i š ią  specialią
j ą  im igrantų  program ą, mes 
žengiam e svarbų žingsnį p ir
m yn, nes su teik iam e saugų 
p rie g lo b s tį  tiem s d rąsiem s 
Irako piliečiam s, kurie nepa
būgo rizikuoti savo gyvybė
m is tarnaudam i Jungtinėm s 
Valstijoms“ , - pranešim e te i
gia JAV am basadorius Irake 
Ryan Crocker.

Nuo 2003 m etų JAV inva
zijos į Iraką Vašingtonas ten

priešraketinio skydo elemen
tus nori papildom ų saugumo 
garantijų ir pagalbos moderni
zuojant jos ginkluotąsias pajė
gas. „M ūsų pozicijos panašė
ja “, - sakė R.Sikorski ir pridū
rė, kad  Ju n g tin ės  V alstijos 
svarsto Lenkijos reikalavimus 
dėl papildomų saugumo garan
tijų. V iena iš jų  būtų galimybė 
dislokuoti Lenkijoje priešlėk
tuvinę „Patriot“ tipo raketų ba
teriją.

JAV priešraketinio skydo 
planam s p ritarė  NATO, bet 
įnirtingai priešinasi Rusija.

įdarbino tūkstančius Irako gy
ventojų. Daug jų  buvo nužu
dyti arba jiem s grasinta m irti
mi. M aištininkai tokius asme
nis laiko šalies išdavikais.

JAV vyriausybė buvo kri
tikuojama, nes neva negalinti 
suteikti jiem s saugumo.

JAV am basados pabėgėlių  
re ika lų  vyresnysis koord ina
torius R ichard  A lbright aiš
kina, jo g  irakiečiai, kurie d ir
bo JAV ilgiau nei tris m ėne
sius nuo 2003 m etų  kovo 20 
d ienos, y ra  ta rp  k an d id a tų  
gauti vizą.

„Prašantieji v izų  turi įro
dyti, jo g  jiem s gresia pavo
ju s  d ė l a n k s te s n io  d a rb o  
Jungtinėm s V alstijom s“ , - sa
kė R. A lbright.

Pagal dabar egzistuojančią 
vizų sistemą, iš Irako kiekvie
nais metais į JAV gyventi įlei
džiami tik 500 Irako gyvento
jų . LRT

JAV valstybės sekretorės 
pavaduotojo politiniams ir ka
riniams reikalams pareigas ei
nantis Stephen M ull liepos 23 
d. derybas pavadino iki šiol 
„produktyviausia sesija“ .

„Baigėme darbą dėl plataus 
masto susitarimo, (susijusio) su 
prašymais dėl poreikių ... Len
kijai modernizuojant savo pa
jėgas, - sakė jis. - Dabar laukia 
sunkus konkretus darbas ... fi
nansiniam paketui suformuoti“. 
„Laukiame ... savo draugų len
kų  Washington DC, rugpjūčio 
pabaigoje“, - pridūrė S.Mull.

LIETUVOJE LANKYSIS
A. MERKEL

Rugpjūčio pabaigoje Lietu
voje lankysis Vokietijos kanc- 
lerė A ngela M erkel, pranešė 
Vyriausybės spaudos tarnyba.

Tikslesnė rugpjūčio 26 die
n ą  įvyksiančio vizito programa 
dar nėra žinoma, tačiau tikrai 
įvyks kanclerės susitikimas su 
prem jeru Gediminu Kirkilu.

A. M erkel kanclerės parei
gas eina nuo 2005 m etų  ru
dens. Tai bus jos pirmasis vi
zitas Lietuvoje.

Per šiemet pavasarį atliktą 
europiečių apklausą paaiškėjo, 
jo g  A. M erkel žm onių yra lai
kom a įtak ing iausia  žem yno 
politike. LRT

Lietuvos prem. Gediminas 
Kirkilas sudarė darbo grupę Lie
tuvos Vyriausybės 90 metųjubi- 
liejui organizuoti. Pirmoji Lietu
vos Vyriausybė buvo sudaryta 
1918 m. lapkričio 11 d., jai va
dovavo Augustinas Voldemaras.

Vilnius, liepos 25 d. Naktį į 
penktadienį įvykdytas vandaliz
mo aktas prieš Lietuvos amba
sadą Baltarusijoje. Diplomatai 
dėl to jau  pareiškė protestą. Pa
sak Užsienio reikalų ministeri
jos atstovų, į Lietuvos ambasa
dos Minske teritoriją saugančią 
sieną sudaužyti buteliai, įmesti 
lapeliai su tekstu, po kuriuo pa
sirašo Nacionalbolševikų parti
ja, ambasadą sauganti mūro sie
na išrašinėta nacionalobolševi- 
kine simbolika.

Nacionalbolševikų pasirašy
tame lapelyje reiškiamas protes
tas prieš 2008 metų birželio 17 
dieną Seimo priimto įstatymo 
pataisas, draudžiančias sovieti
nės simbolikos naudojimą vie
šuose renginiuose.

Užsienio reikalų ministerijos 
teigimu, Lietuvos ambasadorius

ŽYDŲ KAPAVIEČIŲ KASINĖJIMAI SUSTABDYTI
Sustabdyti Vilniaus centre 

pradėti kasinėjimai, turėję padė
ti nustatyti čia buvusių žydų ka
pinių vietas.

Darbus sutrikdė incidentas, 
kada kasinėjimus stebintis rabi
nas užpuolė fotografą, bandžiu
sį įamžinti archeologų darbus. 
Žydų atstovai tvirtina, kad šis 
pats išprovokavo konfliktą, o ar
cheologai teigia esą stabdyti ka
sinėjimus buvo planuota.

Konfliktas tarp kasinėjimus 
stebinčio rabino ir fotografo įvy
ko rytą. Esą rabinas lietuvį už
puolė priartėjus prie palapinės, 
kuri buvo apjuosta „Stop“ juos
ta. Konflikto dalyvius išskyrė ar
cheologai. Pasak fotografo Liu
do Balandžio, du rabinai mėgi
no iš rankų išplėšti fotoaparatą, 
tačiau šis jo  nepaleidęs.

Izraelio geofiziko A rieho 
Kleino teigimu, fotografas ne
buvo akredituotas žurnalistas, be 
to, peržengė „Stop“ liniją ir pri
bėgo prie rabino, todėl šis ins
tinktyviai sureagavo. „Apgailes
taujame dėl to, kas įvyko“, -  sa
kė A. Kleinas.

Iš karto po incidento fotogra
fas kreipėsi į policiją. Tačiau šiai 
apklausti rabino kol kas nepa
vyko -  neoficialiais duomeni
mis, jis  su kolegomis iš Lietu
vos išvyko iškart po incidento. 
Jo metu nukentėj o ne tik pats fo
tografas, bet sudaužytas ir foto
aparatas. Policija pradėjo ikiteis
minį tyrimą.

Po incidento kasinėjimo dar
bai prie Vilniaus kultūros ir spor
to rūm ų buvo nutraukti, nors 
Lietuvos archeologai, prižiūrimi 
Izraelio geofizikų, darbus žadė

Baltarusijoje Edminas Bagdo
nas oficialių Baltarusijos užsie
nio reikalų ministerijos pareigū
nų pareikalavo išsiaiškinti situ
aciją, surasti įvykio kaltininkus 
ir imtis priemonių, kad ateityje 
nebūtų pažeistas Lietuvos am
basados imunitetas ir būtų lai
komasi visų 1961 metų Vienos 
konvencijos dėl diplom atinių 
santykių normų.

Kadangi buvo pažeisti pagal 
1961 m etų Vienos konvenciją 
dėl diplomatinių santykių garan
tuoti Lietuvos diplomatinės at
stovybės imunitetai, siekiant iš
siaiškinti visas įvykio aplinky
bes, laikinai sustabdytas doku
mentų priėmimas Lietuvos am
basados Baltarusijoje Konsuli
niame skyriuje. Lietuvos pilie
čiams konsulinė pagalba bus tei
kiama. LGĮTIC

jo  tęsti. Kultūros paveldo atsto
vai neigia, kad tam įtakos turė
jo  rytinis įvykis, o darbus ža
dama atnaujinti tik kitą savai
tę. Kultūros paveldo departa- 
mentos Kontrolės skyriaus ins
pektoriaus Renaldo Augustina- 
vičiaus teigimu, liepos 25 d. vy
kusio susitikimo metu aiškinta
si, ar kasinėjimus būtų galima 
atlikti ir kitose vietose.

Kasinėti 4 metrų pločio ir 4 
metrų ilgio teritorijoje archeo
logams nurodė liepą tyrimus at
likę Izraelio mokslininkai. Aist
ras sukėlę tyrimai turėtų atsaky
ti, ar prabangūs „Karaliaus Min
daugo“ apartam entai N eries 
krantinėje, iš tiesų yra pastatyti 
ant buvusių žydų kapinių. Tie
sa, kodėl kasinėjimai slepiami 
nuo aplinkinių akių, paaiškinti 
niekas negali. LRT

BRIUSELIS GRASINA 
LIETUVAI TEISMU

B riu selis , liepos 18 d. Eu
ropos K om isija grasina Lietu
vai ir dar keturiolikai Europos 
Sąjungos valstybių narių teis
m u už tai, kad šalis neperkėlė 
į savo nacionalinę teisę Kovos 
su pinigų plovimu direktyvos. 
Si direktyva buvo priimta 2005 
metais ir į nacionalinę teisę tu
rėjo būti perkelta iki praėjusių 
m etų gruodžio.

ES vidaus rinkos ir paslau
gų komisaras Charlie McCre- 
evy dėl to įspėjo Lietuvą, Lat
viją, E stiją , B elgiją , A iriją, 
S lo v ak iją , Š v ed iją , M altą , 
A ustriją, Vokietiją, Graikiją, 
Nyderlandus, Prancūziją, Por
tugaliją ir Čekiją. LGĮTIC
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius teigia, 

kad Lietuvai reikia esminių politinių permainų. "Per pastaruo
sius porą metų išryškėjo sisteminė Lietuvos politikos bėda - ilga
laikio strategiškumo nebuvimas, paviršutiniškumas, negebėjimas 
diskutuoti dėl alternatyvų, negebėjimas įsiklausyti į argumentus, 
strateginių susitarimų ir pasitikėjimo kultūros stoka",- vardijo 
A.Kubilius. Šios problemos kamuoja visas svarbiausias politi
nes institucijas - ir Seimą, ir Vyriausybę, ir Prezidentūrą.

Rudenį išrinktas Seimas turės imtis iš esmės spręsti dvigu
bos pilietybės įteisinimo klausimus. Tai teigia opozicinių kon
servatorių vadovas Andrius Kubilius, manantis, kad naujasis Pi
lietybės įstatymas turėtų būti kurpiamas ne vis naujose darbo gru
pėse, bet principingai sutarus dėl esminių nuostatų koncepcijos. 
Anot jo, Prezidento valdo Adamkaus sprendimas vetuoti birželio 
pabaigoje Seimo priimtą Pilietybės įstatymą nepateisinamas "jo
kia logika ir jokiais konstituciniais argumentais".

Argentinos lietuviai teigiamai įvertino prezidento Valdo 
Adamkaus sprendimą vetuoti Pilietybės įstatymo pakeitimus, nu
mačiusius dvigubą pilietybę ES ir NATO šalyse gyvenantiems 
lietuviams. "Mus įskaudino tai, kad neseniai Seimo priimtas Pi
lietybės įstatymas numatė galimybę gauti dvigubą pilietybę įvai
riose pasaulio valstybėse, bet tik ne Pietų Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams. Jūsų veto sugrąžino mus į lietuvių tarpą ir at
gaivino viltis, kad ir ateityje nebūsime išskirti ar užmiršti", - sek
madienį Buenos Airėse vykusiame susitikime su p. Adamkumi 
sakė daugelį lietuvių bendruomenių vienijančios Argentinos lie
tuvių organizacijų ir spaudos tarybos vadovas Jurgis Brazaitis. 
Jo teigimu, Pietų Amerikos lietuvius skaudina kai kurių Lietuvos 
politikų ir teisininkų požiūris, pagal kurį jie nėra vertinami taip 
pat, kaip ES ir NATO valstybių lietuviai. Argentinoje šiuo metu 
gyvena apie 200.000 lietuvių kilmės asmenų.

Valinskas prieš Pagėgių merą. Valinskienė prieš susisiekimo 
ministrą. Šapranauskas prieš konservatorių vadą. Baukutė prieš 
žemės ūkio ministrę arba pensininkų globėją. Žiniasklaida bando 
nuspėti šios nelygios kovos rezultatus. Dvikovos: kas ką? užsispy
rėliai iš tautos prisikėlimo partijos vis dar kaip stručiai galvas sle
pia savo planus. Slėpkit neslėpę - rinkimų dėlionė prasidėjo.

Lietuvos piliečio pase viename iš puslapių mirguliuojantis 
tekstas "Polska...." vieniems kelia juoką, kitiems - pasipiktinimą, 
tačiau viskas yra pagal įstatymą. Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) skelbtą konkursą spausdinti naujo pavyzdžio vyšninius 
"europinius" pasus laimėjęs dviejų bendrovių Lenkijos "Polska 
Wytwornia Papierow Wartosciovych" (PWPW) ir Lietuvos sau
giosios spaudos spaustuvės "Garsų pasaulis" (GP) konsorciumas 
pasuose palieka savo pavadinimus, juos matysime dešimtmetį, 
kol vėl ateis laikas keisti pasą. "Mano supratimu, tai absurdas ir 
artima skandalui, pase gali būti tik tokie užrašai, kurie susiję su 
paso turėtojo asmeniu, asmens duomenys, valstybės parametrai. 
Tačiau kuo čia dėtas paso gamintojas, kuris, matyt, gudriai tokiu 
būdu pasirūpino reklama, - sako Jurgis Razma, Tėvynės sąjun
gos prezidiumo narys. -- Jokio saugumo čia tikrai neįžvelgiu, kad 
nurodomas gamintojas. Tos tarnybos, kurios tikrina, žino žen
klus, kurie užtikrina saugumą. Ne gamintojo pavadinimas j į  už
tikrina". Ponas Razma pripažino, kad ant paso nurodomas ga
mintojas jam -"visiška naujiena". Petras Auštrevičius, Liberalų 
sąjūdžio valdybos narys, priešingai, mano, kad paso gamintojas 
jame turi būti nurodomas.

Kadenciją baigiantys, bet vilties grįžti į Seimą nepraradę 
parlamentarai prieš rinkimus šluoja suvenyrų sandėlius. Ypač pa
klausūs Seimo medaliai, kuriuos politikai dosniai dalija rinkė
jams. Šiais metais Seimo kanceliarija iš Lietuvos monetų kalyk
los įsigijo beveik 700 įvairiausių medalių. Iš jų  - 130 žalvarinių ir 
sidabrinių su užrašu "Lietuvos Respublikos Seimas". Vienas iš 
žalvario nukaltas toks medalis mokesčių mokėtojams atsieina 76 
litus. Pasidabruotas - gerokai brangiau. Nors Seimo kancleris Gin
tautas Vilkelis aiškino, kad medaliai tėra suvenyriniai ir nėra ypa
tingų kriterijų, kam jie gali būti skiriami, vis dėlto jie dalijami 
pagal tam tikras taisykles. Medalių gali gauti į užsienį komandi
ruojami Seimo nariai, taip pat pasitinkantys užsienio svečius. "To
kiais atvejais parlamentarams numatyta reprezentacinių lėšų. Už 
jas politikas gali pasiimti suvenyrų, taip pat ir medalių", - aiškino 
kancleris. Suvenyrai išduodami, kai parlamentarai siunčiami at
stovauti Seimui ir mūsų šalyje vykstančiose iškilmėse.

Vilniaus apygardos teismas liepos 23 d. patenkino prokuro
rų prašymą ir areštavo Darbo partijai skirtą 2,5 mln. Lt dotaciją. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos partijai skirtos lėšos liks areš
tuotos tol, kol teismas baigs nagrinėti Darbo partijos bylą. Partija 
užpernai dėl šiurkščių įstatymo pažeidimų negavo daugiau nei 1 
mln., o pernai -  beveik 2 mln. Lt, kurie buvo areštuoti teismo 
sprendimu. Teismas areštavo ir šių metų pirmojo pusmečio dota
ciją. LGĮTIC

VOKIETIJA GIRIA 
IR NEGIRIA 

B.OBAMOS KALBĄ
Vokietijos komentatoriai 

liepos 25 d. liaupsina JAV de
mokratų kandidato į preziden
tus Baracko Obamos kalbą 
Berlyne, kurios ketvirtadienį 
vakare klausėsi 200 tūkst. 
žmonių, ir sako, kad j i  suteikė 
viltį dėl glaudesnių transatlan
tinių santykių atnauj inimo, bet 
pasiuntė signalą ir dėl galimų 
naujų nesutarimų.

„Jis buvo sveikinamas kaip 
kokia popžvaigždė, - apie kal
bą, pasakytą po atviru dangu
mi, Berlyno Tyrgarteno parke, 
rašo dienraštis Bild. - Jis su
laukė tiek ovacijų, lyg ant sce
nos drauge būtų buvę Robbie 
Williams, (vokiečių daininin
kas) Herbert Groenemeyer ir 
„Rolling Stones“ .

Centro kairiųjų „Sueddeut- 
sche Zeitung“ rašo, jog B.Oba- 
ma turi stiprybės ir viziją, kad 
taptų kitu JAV vadovu. „Jis pa
didins Amerikos autoritetą pa
saulyje“, - rašo šis laikraštis, 
bet perspėja: „Be abejo, jis iš 
Europos reikalaus daugiau dėl 
... Afganistano ir Irako. Oba
ma Vokietijai brangiai atsieis“.

Šis Miunchene leidžiamas 
laikraštis pažymi, kad Berly
nas buvo akivaizdus vieninte
lio B.Obamos susitikimo su vi
suomene per jo  savaitės truk
mės kelionę Artim uosiuose 
Rytuose ir Europoje pasirinki
mas. „Dauguma amerikiečių 
nepaisydami Irako laiko vokie
čius tikrais savo draugais, - ra
šo laikraštis, paminėdamas di
delį invazijos į Iraką nepopu
liarumą Vokietijoje. - Vokie
čiai ne tokie maištingi kaip 
prancūzai ir ne tokie nuolan
kūs kaip britai“ .

Konservatyvus dienraštis 
Die Welt rašo, kad didingi
B.Obamos tikslai privertė Vo
kietijos visuomenę j į  pamilti, 
tačiau perspėja, kad esama ir 
per didelių lūkesčių pavojaus. 
„Tai nebuvo didi kalba, - rašo 
laikraštis. - Obama nepripaži
no, kad daugelis bandymų pa
keisti pasaulį baigėsi tragedija“.

Tuo tarpu JAV respubliko
nų kandidatas į prezidentus

Venezuelos prez. Hugo Chavez ir Rusijos prez. Dmitrij A. M edvedev M askvoje susitarė kartu 
kovoti prieš JAV visais galimais būdais. H. Chavez pasirašė sutartį už daugiau kaip m ilijardą 
dolerių vertės ginklų pirkimui. Praėjusiais metais Venezuelos diktatorius pirko ginklų iš Rusi
jos už 100.000 dolerių. AFP

Sen. Barack Obama lydi Afganistano prezidentą Hamid Karzai, atvy
kęs į tą  šalį, bet reprezentuoja susikišęs rankas į kelnių kišenes. APPA

P O P IE Ž IU S  ĮS P Ė J O  A P IE  „ D V A S IN Ę  D Y K U M Ą “
Pasaulio  jaunim o dienų 

baigiamosiose mišiose Sidnė
juje kartu su popiežiumi Be
nediktu XVI meldėsi beveik 
500 tūkst. jaunuolių iš viso pa
saulio.

Šiomis iškilmingomis mi- 
šiomis po atviru dangumi pa
sibaigė 23-iosios Pasaulio jau
nimo dienos. Kitas pasaulinis 
jaunimo susitikimas vyks 2011 
m etais Ispan ijos sostinėj e 
Madride.

Į mišias susirinkusį jauni
m ą popiežius ragino būti nau
ja  krikščionių tauta ir sukurti 
pasaulį, „kuriame gyvenimas 
būtų gerbiamas, vadovautų ne
savanaudiška meilė, o viltis iš
gelbėtų nuo sielas marinančio 
ir žmogiškus santykius nuodi
jančio uždarumo, apatijos bei 
dvasinio nuovargio“.

John McCain liepos 24 d. už- 
sipuldamas B.Obamą sakė, jog 
kalbą Vokietijoje norėtų pasa
kyti kaip JAV prezidentas, o ne 
kandidatas.

„Norėčiau pasakyti kalbą 
Vokietijoje ... Politinę kalbą ar 
tokią kalbą, kuri galbūt būtų 
įdomi vokiečių liaudžiai, bet 
daug labiau man patiktų dary
ti tai kaip Jungtinių Valstijų 
prezidentui, o ne kaip kandi
datui“, - Ohio žurnalistams sa
kė J.McCain. AFP

„Daugelyje materialiai ap
sirūpinusių šalių plinta dvasi
nė dykuma - vidinė tuštuma, 
bevardė baimė, tylus nevilties 
jausmas“, - Benedikto XVI žo
džius cituoj a nauj ienų agentū
ra „Elta“ .

Per keturias viešnagės Sid
nėjuje dienas popiežius jauni
mui kartojo, kad gyvenimas 
nėra tik gėrybių kaupimas, fak
tų ir išgyvenimų seka, bet nuo
latinis ieškojimas, veržimasis 
į gėrį, grožį bei tiesą.

Italijos žiniasklaida popie
žiaus vizitą Australijoje pava
dino m audynėm is jaunim o 
glėbyje, nes visuose susitiki
muose ir maldose dalyvavo 
šimtai tūkstančių jaunuolių.

Liepos 19 d. Sidnėjaus ka
tedroje Benediktas XVI taip 
pat pasmerkė kunigų seksua
linius nusikaltimus ir atsipra
šė seksualinio išnaudojimo au
kų Australijoje. LRT

Gruzijos prezidentas Mi
chailas Saakašvilis liepos 22 d. 
paragino pasaulio bendriją pa
dėti jo  šaliai, kurios daliai gre
sia aneksija. „Gruzija šiandien 
- šalis, kurios dalį teritorijos at
virai bandoma aneksuoti. To
kių veiksmų prieš kitą valsty
bę pastaraisiais dešimtmečiais 
nesiėmė nė viena šalis“, - sakė 
prezidentas. LRT
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SĄJŪDIS - VISA LIETUVA■----------------------------------------
Sovietų Sąjungos 50 metų okupacija Lietuvoje subrandino 

iki tol nežinomą mūsų tautos vieningumą, laikui pribrendus iš
augusį Persitvarkymo sąjūdžio prasidėjusia veikla. Istoriniu po
žiūriu tai nedidelis laikotarpis, bet mūsų tauta jau gyvena kito
kioje Lietuvoje. Ant redaktoriaus stalo - "Sąjūdžio žinių" laidos, 
pradėtos spausdinti 1988 m. birželio 13 d. Vilniuje. Pirmoji lai
da pradedama: "S. M. birželio 13 d. Respublikinio agroskaičia- 
vimo centro salėje įvyko visuomenės susitikimas su Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvine grupe. Jos nariai supažin
dino susirinkusius su neatidėliotinais klausimais, į kuriuos Sąjū
dis turėtų atkreipti respublikos valdžios organų dėmesį. Sudary
tos iniciatyvinės grupės narių komisijos ekologinių, nacionali
nių, socialinių, ekonominių, kultūrinių, teisinių respublikos pro
blemų nagrinėjimui bei Sąjūdžio organizaciniams klausimams. 
Kiekvienos komisijos nariai papasakojo apie klausimus, kuriuos 
komisijos numato nagrinėti."

Aišku, kad prieš šį susitikimą buvo daug kartų svarstyta stra
teginiai būdai privačiai tų žmonių, kurie ryžosi vadovauti Lietu
vos Sąjūdžiui.

Pirmame susitikime su visuomene kalbėjo dr. B. Genzelis, 
rašytojas V. Bubnys, akademikas A. Buračas, žurn. V. Tomkus, 
prof. V. Landsbergis, Z. Vaišvila, A. Kaušpėdas, K. Prunskienė, 
A. Juozaitis ir režisierius A. Žebriūnas, kuris j au tada drįso pasa
kyti, kad Sąjūdis privalo reikalauti "Nacionalinės istorijos grą
žinimo lietuvių tautai ir paskelbtų istorinius dokumentus. Kad 
lietuvių kalba būtų pripažinta valstybine respublikos kalba LTSR 
konstitucijoje. Stenogramos santraukoje yra ir šie A. Žebriūno 
kalbos žodžiai: "Lietuvos istorijoje pilna baltų dėmių - nepa
skelbti istoriniai dokumentai. Sie ir kiti dokumentai liečia ne tik 
mūsų visuomenę, bet ir kiekvieną mūsų atskirai. Laikas paskelbti 
pačius skaudžiausius Lietuvos istorijos laikotarpius liečiančius 
dokumentus. Atidėlioti šio sprendimo nebegalima. Mums rūpi, 
kad būtų paskelbti 1940-uosius metus liečiantys dokumentai, 
prie kurių negali prieiti net istorikai".

Taip buvo viešai kalbama pirmą kartą. Sąjūdis buvo visa Lie
tuva, ilgai tylėjusi, bet brendusi kad vieną dieną išdrįstų prasi
veržti iš okupacijos visos tautos judėjimu. Tiesos skelbimas at
nešė tautai laimėjimą. Paskelbta, kad Sąjūdis įsikūrė 1988 m. 
birželio 3 d. spontaniškai, grynai revoliuciškai, paskelbdamas 
keliasdešimt žmonių savo lyderiais" (Sąjūdžio žinios, Nr. 4). Taip 
buvo pasakyta Lietuvos Komunistų partijos vadovybei ir pa
skirtiems delegatams į 19-ąją partijos konferenciją Maskvoje. 
Tada Vytautas Landsbergis birželio 24 d. kalbėjo Lietuvai, pra
nešdamas, kad tie delegatai yra ne Lietuvos žmonių išrinkti at
stovauti kraštą. "Jeigu delegatai grįš iš Maskvos priėmę Lietu
vai gerus nutarimus, mes pasakysim: tai buvo mūsų delegatai" 
(SŽ, Nr.4).

V. Landsbergis ėjo Atgimimo keliu, nebijodamas Maskvos. 
Vingio parke liepos 9 d. įvyko Tautos, Lietuvos ir visų geros 
valios žmonių šventė - Stebuklas, kai dalyvavo per 100,000 žmo
nių, susiėmę rankomis reiškė vienybę už laisvąLietuvą (SŽ, Nr.9).

Sąjūdis amžiams įėjo į Lietuvos istoriją, kaip ryžtingos tau
tos politikos pavyzdys, kurių mūsų istorijoje labai nedaug.

S. Tūbėnas

V. LANDSBERGIS:
R.KARADŽIČIAUS SUĖMIMAS GERA PROGA 

LIETUVAI PRIMINTI APIE SOVIETŲ NUSIKALTĖLIUS
Karinio nusikaltėlio Rado- 

vano Karadžičiaus suėmimas 
ir numatomas perdavimas Ha
gos tribunolui - svarbus įvy
kis Serbijai ir visai Europai. 
Lietuvos Vyriausybei tai gera 
proga prim inti apie sovietų 
nusikaltėlį, vieną pagrindinių 
Rainių žudynių organizatorių 
Petrą Raslaną, teigia europar- 
lamentaras Vytautas Lands
bergis.

Anot jo , suėmus R.Kara- 
džičių "visų tautų ir karų nu
kentėjusieji nuo nežmoniškų 
žiaurybių ir jų  vykdytojai gau
na patvirtinimą, kad teisingu
mo valanda neišvengiama".

"Serbija įrodo savo pasirin
kim ą ir pagarbą europietiš- 
koms vertybėms, tiesia kelią į 
j ai pasiūlytą suartėj imą su Eu
ropos Sąjunga. Lietuvos Vy
riausybei tai gera proga pri-

SUIMTAS MASINIŲ ŽUDYNIŲ 
NUSIKALTĖLIS

Serbijos pareigūnai pateikė 
detalių apie stebėtinai viešą gy
venimą, kurį daugiau kaip de
šimtmetį slapstydamasis nuo 
teisingumo gyveno karo nusi
kaltimais įtariamas buvęs Bos
nijos serbų vadas Radovanas 
Karadžičius.

Ne taip kaip velionis Irako 
prezidentas Saddamas Hussei- 
nas, kuris buvo surastas duobė
je  įrengtoje slėptuvėje, R.Kara- 
džičius gyveno palyginti įpras
tą  gyvenimą, kad galėtų prasi
maitinti ir išvengtų teisingumo.

Sumanęs trilerio vertą gud
rybę, jis visiškai pakeitė savo 
išvaizdą - iš kostiumuoto vei
kėjo su žilstelėjusių plaukų še
veliūra jis virto žmogumi, pa
našiu į naujojo amžiaus misti
ką su ilga balta barzda ir juo
dais drabužiais.

Iš daugelio Tarptautinio tri
bunolo buvusiai Jugoslavijai 
ieškomų asmenų apie R.Kara
džičių, kuris liepos 21 d. buvo 
areštuotas netoli Belgrado, bu
vo žinoma mažiausiai. Tuos be
veik 13 metų, kuriuos jam  pa
vyko išvengti arešto, sklandė 
įvairiausi gandai apie jo  buvi
mo vietą. Kai kas tvirtino, kad 
jis plikai nusiskuto galvą, apsi
metė ortodoksų vienuoliu ir sle
piasi kalnuose tarp Bosnijos, 
Serbijos ir Juodkalnijos. Kiti 
manė, kad jis pabėgo į Rusiją, 
kur j į  priglaudė rusų naciona
listai, rėmę serbus per 1992
1995 metų Bosnijos karą.

Paskutinį kartą R.Karadži- 
čius buvo pastebėtas ir nufotog
rafuotas 1996 metų liepą Bos
nijos rytuose esančiame Han 
Pijesako miestelyje, kuris anks
čiau buvo Bosnijos serbų kariš
kių citadelė. Tada buvo praėję 
metai po to, kai Hagoje įsikū
ręs Jungtinių tautų (JT) Tarp-

minti ir pareikalauti, kad Rai
n ių  budelis sadistas Petras 
Raslanas, buvęs KGB pulki
ninkas ir "LTSR nusipelnęs 
teisininkas", laisvos Lietuvos 
teismo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos, a tlik tų  bausmę 
nors Rusijoje, kur yra pagar
biai priglaustas - pasislėpęs 
nuo teisingum o", - rašom a 
V.Landsbergio išplatintam e 
pareiškime.

Vieną pagrindinių kaltina
mųjų Rainių žudynių byloje 
buvusį Lietuvos KGB pulki
ninką P.Raslaną 2001 metais 
Šiaulių apygardos teismas už 
akių nuteisė kalėti iki gyvos 
galvos. Tačiau nuosprendis ne
pradėtas vykdyti, nes P.Rasla- 
nas gyvena Rusij oj e ir turi Ru
sijos pilietybę. Rusija jo  neper
duoda Lietuvos teisėsaugai.

Rainių žudynės - vienas

tautinis tribunolas buvusiai Ju
goslavijai paviešino jo  kaltina
mąjį aktą.

Galiausiai, gavus, kaip pra
nešama, užsienio žvalgybinin
kų informaciją, buvo išsiaiškin
ta, kad jis gyvena Serbijos sos
tinės Belgrado širdyje, palygin
ti viešą gyvenimą. Siame mies
te iš viso gyvena maždaug du 
milijonai gyventojų.

Karo nusikaltėlis Radovan Karadic taip atrodė prieš pradedant 
slapstytis, kairėje, ir dabar suėmimo metu Belgrade. Jis kaltina
mas įsakymu nužudyti daugiau negu 8 tūkstančius vyrų ir berniu
kų 1992-1996 metų Serbijos karo metu. Nepasitvirtino gandai, kad 
buvo pabėgęs į Rusiją.

R.Karadžičius taip pat mas- 
kavosi dideliais akiniais, užsi
augino hipių laikus primenan
čius ilgus žilus plaukus ir ilgą 
barzdą, apsimetęs gydytoju dir
bo vienoje privačioje gydymo 
natūraliais metodais klinikoje.

63 metų „daktaras“ sukinė
josi tarp pacientų, kurie nė ne
nutuokė, kad juos gydo žmo
gus, vieno JAV diplomato pa
vadintas „Europos Osama bin 
Ladenu“.

Už bendradarbiavim ą su 
Hagos tribunolu atsakingas 
Serbijos ministras Rasimas Lia- 
jičius žurnalistams sakė, kad 
R.Karadžičius naudojosi su
klastotais užsienietiškais doku-

žiauriausių sovietų Raudono
sios Armijos nusikaltimų Lie
tuvos teritorijoje.

R ain ių  m iškelyje netoli 
Telšių 1941 m. naktį iš birže
lio 24 į 25 įvykdytos kalinių 
žudynės, ku rių  m etu buvo 
žiauriai nukankinti 73 politi
niai kaliniai - intelektualai, tei
sininkai, politikai, kiti "liau
dies priešai".

Pirmadienį (liepos 21 d. - 
red.) Serbijos saugumo pajė
gos sulaikė R.Karadžičių, ku
ris laikomas Srebrenicos žudy
nių organizatoriumi ir kuris 
slapstėsi beveik 13 metų.

63 metų R. Karadžičius dar 
vadinamas "Europos Osama 
bin Ladenu" kaltinamas karo 
nusikaltimais, genocidu ir nu
sikaltimais žmoniškumui, įvyk
dytais per 1992-1995 m etų 
Bosnijos karą. bernardinai.lt

mentais Dragano Dabičiaus pa
varde. „Slėpdamas savo tapa
tybę jis buvo labai įtikinamas; 
jis dirbo ir alternatyviąja me
dicina užsidirbdavo pinigų“, - 
spaudos konferencijoje sakė 
R.Liajičius, laikydamas R.Ka- 
radžičiaus nuotrauką. „Jis lais
vai vaikštinėjo po miestą, net 
pasirodydavo įvairiose viešose 
vietose“, - sakė Serbijos karo 
nusikaltimų prokuroras Vladi
miras Vukčevičius.

Apie tikrąją jo  tapatybę ne

žinojo ne tik tos klinikos pa
cientai, bet ir savininkai bei al
ternatyvios medicinos prakti- 
kuotojai.

Bėglys dėjosi „žmogaus 
kvantinės energijos“ ekspertu, 
o ant savo vizitinės kortelės 
buvo užsirašęs išgalvotą var
dą „D.D.Davidas“ . Tie inicia
lai tikriausiai reiškė „Draganą 
Dabičių“. Jis net turėjo savo 
interneto svetainę www.psy- 
help-energy.com ir šimtams 
žmonių skaitė paskaitas apie 
alternatyviąją mediciną. Toje 
svetainėje skelbiamos kulkos 
ir kryžiaus formos am uletų 
nuotraukos.

(Nukelta į 4 psl.)

mailto:dirva@ix.netcom.com
bernardinai.lt
http://www.psy-help-energy.com
http://www.psy-help-energy.com
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TOMAS DAPKUS:
PREZIDENTE, AČIŪ!

Prezidento spaudos tarny
ba su džiaugsmu pranešė, kad 
Argentinos lietuviai dėkoja 
Valdui Adamkui už vetuotą Pi
lietybės įstatymą. Kokiais ar
gumentais rėmėsi prezidentas, 
vetuodamas šį vieną svarbiau
sių šalies įstatymų, kokios šio 
veto pasekmės? Ir ar turi už ką 
dėkoti Argentinos lietuviai?

Prezidentas V.Adamkus pa
sirašydamas dekretą, kuriuo 
Seimui grąžino pakartotinai 
svarstyti Pilietybės įstatymą, 
teigia, kad pagrindinis šio jo  
sprendimo motyvas yra Kon
stitucinio Teismo 2006 metų 
lapkričio 13 dienos nutarimo 
teiginys, kad "Konstitucijos 12 
straipsnio nuostata, jog asmuo 
gali būti kartu Lietuvos Res
publikos ir kitos valstybės pi
liečiu tik atskirais įstatymo nu
statytais atvejais, reiškia, kad 
tokie įstatymo nustatyti atve
jai gali būti tik labai reti (at
skiri), kad dvigubos pilietybės 
atvejai turi būti ypač reti - iš
imtiniai, kad pagal Konstituci
ją  negalima nustatyti tokio tei
sinio reguliavimo, pagal kurį 
dvigubos pilietybės atvejai bū
tų ne ypač retos išimtys, bet pa
plitęs reiškinys". Tai yra pati 
esmė. Pasirašydamas po šiuo 
sakiniu V.Adamkus atvirai sto
jo  ne Tautos ir jos interesų, o 
vienos teisininkų grupuotės, 
kurios vadas ir yra šio spren
dimo autorius Egidijus Kūris, 
pusėn.

Prezidentas ignoravo ir pa
čią Konstituciją. Juk akivaiz
du tai, kad šis Konstitucinio 
Teismo nutarimas tiesiog ci
niškai ignoravo Pagrindinio 
šalies įstatymo tekstą, jam e 
esančius žodžius "atskiras at
vejis" Konstitucinis Teismas 
išaiškino kaip "ypač retas, la
bai retas atvejis", kai didžiaja
me Lietuvių kalbos žodyne to
kios žodžio "atskiras" reikš
mės nėra. D idysis žodynas 
duoda visas žodžio "atskiras" 
reikšmes: "atskirtas, vien tam 
skirtas, specialus, kitoniškas, 
skirtingas". Taigi visiems, mo
kantiems lietuvių kalbą, Kon
stitucijoje numatytas "atskiras 
atvejis" turėtų būti ne "labai re
tas", o tik "atskirtas, atskirai 
apibrėžtas atvejis".

Tačiau net jei besąlygiškai 
ir priimtume šio ydingo nuta
rimo esmę, vis tiek sunkiai su
voktume prezidento logiką. 
Matyt, tiek V.Adamkus, tiek jo

P R E N U M E R U O K IT E  D ZtfU l

faktinis patarėjas E.Kūris bei 
pastarojo globojama preziden
tūros Teisės departamento va
dovė Aušra Rauličkytė, bandy
dami sumažinti pasipiktinimą 
tokiu valstybės vadovo spren
dimu, įstatym e nedrįso  iš
braukti nuostatos, kad užsieny
je  gimę, esant bent vienam iš 
tėvų piliečiui, vaikai įgyja Lie
tuvos pilietybę.

Puiku, bet kaip tada logika? 
Ar tuo siūloma nuo šiol vaikus 
gimdyti tik ypač retais, išimti
niais atvej ais? Ar tokia nuosta
ta nepadaro dvigubos piliety
bės paplitusiu reiškiniu? Tame 
pačiame dekrete sakoma, kad 
prezidentas, vadovaudamasis 
tuo pačiu argumentu, priešta
rauja ir atima galimybę Euro
pos Sąjungos ir NATO valsty
bėse narėse gyvenantiems Lie
tuvos piliečiams turėti dvigu
bą pilietybę. Dar pridedama, 
kad tai daroma todėl, kad ne
būtų diskriminuojami kiti, ne 
šiose valstybėse gyvenantys, 
asmenys. O ar nėra diskrimi
nacijos, kai, pvz., prieš mėne
sį Jungtinėse Valstijose gimęs 
lietuvis, ir taip automatiškai gi
mimu įgijęs ir JAV pilietybę, 
gali turėti Lietuvos pilietybę, 
bet jau toks pat JAV gimęs lie
tuvis, tačiau kuriam prieš mė
nesį sukako 18 metų, Lietuvos 
pilietybės nebegali turėti?

Prezidentas atima galimy
bę gauti pilietybę ir tiems as
menims, kurie tam turėjo tei
sę, laiku padavė dokumentus 
Migracijos departamentui, ta
čiau dėl Konstitucinio Teismo 
nutarimo nebespėjo gauti pa
sų. Kiti tokiomis pačiomis są
lygomis gavo prieš dieną, o jie 
nebetenka visiems laikams. Ar 
tai yra teisinga ir teisėta? Ar 
tai nėra diskriminacija?

Prezidento patarėjams už
kliuvo ir lietuvių kilmės asme
nys, tradiciškai gyvenantys 
valstybėse, su kuriomis Lietu
vos Respubliką skiria valsty
bės siena. V.Adamkaus vardu 
jie teigia, kad "toks teisinis re
guliavimas prieštarauja ir vie
nam esminių teisinės valstybės 
principo elementų - teisės aiš
kumo principui". Kas čia ne
aišku ponams ir panelėms pa
tarėjams? Ar neaišku, kad yra 
Punsko lietuviai Lenkijoje, ar 
sovietų kolaboranto Antano 
Sniečkaus į Lietuvą neįsileisti 
tremtiniai ir politiniai kaliniai, 
kurie dėl to buvo priversti ap-

METAMS - 

PUSEI METU- $41 
PIRMA KLASE-$71 
RO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130.0

Lietuvos Seimas liepos 15 d. baigė pavasario sesiją ir valdančiosios koalicijos atstovai pradėjo švęsti 
"sunkaus" darbo pabaigtuves "Belmonto" restorane. Atvyko ir kai kurie ministrai ir premjeras G. 
Kirkilas. Už puotą sumokėjo pats premjeras iš tautos biudžeto ir kaip rašo Lietuvos rytas, tas pokylis 
atsiėjo apie 18 tūkstančių litų.

MINIMAS SESERS DISIDENTĖS 
N. SADŪNAITĖS 70-ETIS

V iln iu s , liepos 22 d. Švč. 
Nekaltai Pradėtosios M erge
lės Marijos tarnaičių kongre
gacijos narė, viena žymiausių 
šalies disidenčių Nijolė Sa- 
dūnaitė liepos 22-ąją pažy
mėjo 70-ečio jubiliejų.

1955-aisiais baigusi Anykš
čių Jono Biliūno vidurinę mo
kyklą N. Sadūnaitė pasirinko 
vienuolės gyvenimo kelią.

Nenorėdama išsižadėti re
liginės praktikos N. Sadūnai- 
tė dirbo sekretore mašininke,

sigyventi Latvijoje, Kalining
rado srityje, Baltarusijoje? Ar 
neaišku, kas yra Pelesa, Ger
vėčiai bei ten gyvenantys lie
tuviai? Ar valdžios aktais pa
keitę žodžių reikšmes jau pra
dėjome keisti ir mūsų tautos is
toriją?

Tam davęs, o iš to atėmęs 
prezidentas ir pasiūlo. Apribo
jimai bus netaikomi asmenims, 
įgijusiems pilietybę kitos vals
tybės, su kuria Lietuvos Res
publika yra pasirašiusi sutartį 
dėl dvigubos pilietybės. Tačiau 
reikia tad ir atvirai pasakyti, 
kad tokių sutarčių Lietuva nė
ra pasirašiusi. Išskyrus prieš
kario Lietuvos sutartį su Jung
tinėmis Valstijomis, kuri nebe
galioja. Tokių sutarčių ir nebus 
pasirašyta, nes tai tiesiog prieš
tarautų kitų valstybių intere
sams.

Ir vis dėlto liūdna, kad vie
no asmens, kuris kontroliuoda
mas Konstitucinį Teismą pri
metė visai tautai savo valią, ne
ribotos ambicijos toliau pjudo 
lietuvius, juos stumia nuo Tė
vynės ir žlugdo mūsų valsty
bės vadovo autoritetą.

Pasaulio lietuvių bendruo
menė neslepia savo nusivyli
mo. JAV, Kanadoje, įvairiose 
Europos valstybėse gyvenan
tys lietuviai siūlo boikotuoti 
prezidento vizitus, neiti ten, 
kur jis yra, nekviesti jo, kur yra 
jie . Lietuvių fronto bičiulių 
Los Angeles sambūris jau  at
šaukė kvietimą V.Adamkui į 
savo renginius. Ar išdrįs Pre
zidento spaudos tarnyba išpla
tinti ir šių lietuvių nuomonę? 
bernardinai.lt

gamyklos darbininke, skai
čiavimo centro perforuotoja, 
baigusi m edicinos kursus - 
Vilniaus kūdikių namuose.

1974 m. p a v a sa r į ėm ė 
dauginti bei platinti "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios kro
niką". 1974 m. rugpjūčio 27 
d. užklupta rašomąja mašinė
le perrašinėjanti "Kroniką", 
areštuojama. Šešerius metus 
kalėjo M ordovijoje, ištremta 
gyveno Rytų Sibire.

1980 m. grįžusi į Lietuvą 
vėl įsitraukė į "Kronikos" lei
dybą: rinko žinias, pristatyda
vo jas redaktoriui, redagavo, 
daugino , gabeno le id in į į 
Maskvą, iš kur jis  pasiekdavo 
Vakarus. Dėl KGB persekio
jim o vienuolė nuolat slapstė
si, ne kartą buvo suimta ir tar
doma.

1987 m. rugpjūčio 23 d.

(Atkelta iš 3 psl.)
SUIMTAS MASINIŲ...

Psichiatro išsilavinimą įgi
jęs R.Karadžičius vienam ser
bų alternatyviosios medicinos 
žurnalui „Healthy Life“ rašė net 
apie meditacijas, sakė žurnalo 
redaktorius Goranas Kojičius. 
Tas straipsnis buvo apie medi
tacijos ir krikščionių ortodok
sų vadinamosios Jėzaus maldos 
praktikos panašumus ir skirtu
mus. „Man niekada nė neding
telėjo, kad šitas vyras ilga bal
ta barzda ir ilgais plaukais yra 
Karadžičius“, - sakė G.Kojičius 
ir pridūrė, jog buvo priblokštas, 
kai per televiziją pamatė R.Ka- 
radžičiaus nuotrauką ir supra
to, kas jis toks. Prisimindamas 
susitikimus su R.Karadžičiumi, 
j is nauj ienų agentūrai „Tanjug“ 
sakė: „Jis buvo iškalbus ir tru
putį keistas, kaip tikras bohe
mos atstovas. Kai j į sutikau, j is 
atrodė keistas. Jis nešiojo ilgus 
žilus plaukus, surištus į uode
gą ir keistai supintus viršuje“. 
Tas pats vyras - „Dabičius, dva
sinis tyrinėtojas“ - skaitė pa
skaitas ta pačia tema į rytus nuo 
sostinės esančiame Smedereve, 
taip pat - pačiame Belgrade ge
gužės mėnesį.

R.Karadžičiaus advokatas 
Svetozaras Vujačičius sakė, kad

su Antanu Terlecku, Vytautu 
Bogušiu ir Petru Cidziku su
rengė m itingą prie Adomo 
M ickevičiaus paminklo pa
minėti Ribentropo-Molotovo 
paktą. M itinge po ilgų prie
spaudos dešim tm ečių buvo 
viešai sugiedotas Lietuvos 
himnas.

N uo 1988 m. L ie tuvos 
Helsinkio grupės narė. N. Sa- 
dūnaitė yra išleidusi knygų 
apie KGB metodus ir kovą už 
tik in č ių jų  pam intas teises 
Lietuvoje.

N. Sadūnaitė visada tikė
jo, kad Dievas yra visagalis. 
"Pogrindžio laikais, jeigu ne
būtume turėję tikėjimo, vilties 
būtų labai mažai. Kai "kage- 
bistai" man sakė: tu esi mūsų 
rankose ir mes galime viską 
su tavim padaryti, aš atsaky
davau: jū sų  yra milijonai, bet 
prieš Dievą jūs esate nulis", - 
yra sakiusi sesuo Nijolė.

jo  klientas ilgą laiką gyveno 
Belgrade ir „dirbo privačios 
praktikos (klinikoje), o su juo 
bendravę žmonės nė nenuma
nė, kas jis yra“ . „Jis neturėjo 
kontaktų su politikais Serbijo
je ir (Bosnijos ir Hercegovinos) 
Serbijos respublika, neturėjo 
jokios apsaugos ir gyveno pats 
vienas“, - nurodė S.Vujačičius.

Serbijos saugumo pajėgos 
pranešė, kad surado R.Karadži- 
čių pirmadienį, ieškodamos ki
to genocidu kaltinamo įtaria
mojo, karo metų Bosnijos ser
bų pajėgų vado Ratko Mladi- 
čiaus, sakė R.Liajičius. Tas ry
šys - kodėl ieškant vieno įtaria
mojo buvo galima sulaikyti ki
tą  - nebuvo paaiškintas.

Pasak prokurorų, R.Kara- 
džičius tikriausiai buvo areš
tuotas tuo metu, kai laukė vi
suomeninio transporto autobu
so niūriame naujame Belgrado 
rajone, kuris laikomas naciona
listų bastionu.

Pareigūnai atsisako atskleis
ti daugiau detalių apie jo  areštą 
ir nurodo, kad R.Karadžičiaus 
judėjimas analizuojamas ir bus 
įslaptintas iki R.Mladičiaus su
ėmimo.

Beveik neabejojama, kad 
R .K aradžičių saugojo koks 
nors ultranacionalistų būrelis.

bernardinai.lt


DIRVA . 2008 m. liepos 29 d. 5

LEONARDO SIMUČIO VEIKLA 
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOJE

LIETUVOS VYČIŲ 95 METŲ JUBILIEJAUS PROGA

Prof. dr. Juozas Skirius

Kupini entuziazmo seimo at
stovai sudėjo 50 dolerių nedide
lės apimties dvisavaitinio žurna
lo palaikymui. Jo leidimą suor
ganizuoti pavedė keturiems ak
tyvistams - A.Račkui (redakto
rius), K.Pakštas ir Anicetas Lin
kus (pavaduotojai), L.Šimutis 
(žurnalo administratorius). Ta
čiau A.Linkui rudenį įstojus į ku
nigų seminariją, redakcijoje li
ko dirbti trise. Tai jau  buvo ap
mokamas darbas - jie  visi į  mė
nesį gaudavo po 25 dolerius al
gos13 (tiek maždaug uždirbdavo 
darbininkas gamykloje).

Naujasis redaktorius A.Rač- 
kus su Leonardu susipažino kaip 
tik Vyčių III seime. Jis mums pa
liko savo pirmąj į  įspūdį apie bū
sim ą savo draugą: "Posėdžiui 
pasibaigus, prisigretina prie ma
nęs į liūtuką panašus, su puški- 
niška šukuosena jaunas vaiki
nas. Tiesia man ranką ir sako: - 
Sveikinu! N a tai ką, pone redak
toriau, dirbsime?... Nukaitau ir 
sakau: - Dirbsime"14. 1915 m. 
spalio mėnesio pradžioje vieną 
šeštadienio vakarą K.Pakštas, 
A.Račkus ir L.Šimutis atvyko 
pas A.Aleksį ir konkrečiai apsi
tarė kaip, kur, kada pradės reng
ti pirmąjį Vyties numerį. Reikė
jo  nedelsiant veikti, nes jau  nuo 
Seimo pabaigos buvo praėję net 
trys mėnesiai. Be to, jau  atsira
do kritikų, o patys vyčiai pradė
jo  nerimauti. Leonardas greitai 
surado netoli Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčios dviejų kam
barių (greičiau pusantro kamba
rio) patalpas Vyčio raštinei ant
rame namo aukšte (731 W. 18
th Street). Vieta puiki, nuoma 
nebrangi - tik 5 doleriai mėne
siui. Atrodė, kad namo savinin
kas p. Rašinskis vyčiams sim
patizavo. Lange ir ant durų tuo
jau buvo pakabinta iškaba su lie
tuvišku užrašu: VYTIS - Jauni
mo laikraštis. Patalpos tiko ne 
tik redakcijai, bet ir jos darbuo
tojams kaip gyvenamoji vieta. 
Ne gana to, trys draugai dar pri
ėmė gyventi M enų instituto stu- 
dentąlzidorių Ilekį, kuris už butą 
nemokėjo, bet turėjo j i  tvarkyti. 
Mažajame prieškambaryje pa
statė rašomąj į  stalą ir tris kėdes, 
o į didįjį kambarį nupirko ketu
rias metalines sulakstomas lovas 
ir pustuzinį kėdžių. Po nakties 
miego lovas sulankstydavo ir iš 
jų  padarydavo aukštą geležinį 
stalą, ant kurio buvo galimą šį 
tą  padėtį. Didysis kambarys die
nos metu iš miegamojo virsda
vo salonu. Jaunuoliai maitinda
vosi kaip j  iems pavykdavo, dau
giausia raugintu pienu ir duo- 
na15. N e visuomet ir to būdavo. 
Viename laiške Leonardas, pri
simindamas tuos laikus, prof.

II.
Juozui Eretui konfidencialiai pa
pasakojo, kaip jis su K.Pakštu 
per 1915 metų Kalėdų vakarą, 
nevalgę visą dieną ir neturėda
mi pinigų maistui nusipirkti, iš
ėjo pasivaikščioti ir atsitiktinai 
užėjo pas geriau gyvenančius ir 
aktyvius veikėjus Nausėdas, ku
rie šventė su draugais. Izabelė 
Nausėdienė jaunuolius maloniai 
sutiko ir pasiūlė prisijungti prie 
svečių. Jiems buvo tikra šventė, 
nes ir pavalgė, ir, kaip prisipaži
no L.Šimutis, "per neapsižiūrė
jim ą  blaivybės dėsnį sulaužė
me"16. Bet tai atsitikdavo ypač 
retai. Greitai tarp Čikagos lietu
vių pasklido gandai apie keistus 
jaunuolius, kurie "ant plikų grin
dų miega, puspadžiu gyvena, į 
universitetus eina, ir katalikiš
kam j aunimui nauj ą  laikraštį lei
džia". Kažkas juokais Vyties re
dakciją pavadino Aleksandryno 
vienuolynu, nes nuolat "maišė
si" du žymūs Aleksandrai - Rač- 
kus ir Aleksis17. Vargingas ir su
spaustas gyvenim as jau n u o 
liams neišmušė entuziazmo ir 
noro išleisti vyčiams skirtą lei
dinį, kuris eina dar iki šiol.

1915 m. spalio 21 d. išėjo 
pirmasis dvisavaitinio Vytis 
numeris. Žurnaliukas nedidu
kas - tik 28 puslapiai, geltonais 
viršeliais su dailininko Iz. Ilekio 
piešiniu, kuriame simboliškai 
pavaizduotas iš griuvėsių kylan
tis Vytis ant žirgo su iškeltu ka
laviju. Tai reiškė atgimstančios 
Lietuvos viltį. Žurnaliukas gimė, 
kai jau  buvo Lietuva karo nu
siaubta, okupuota kaizerinės ka
riuomenės, kai krašto gyvento
ja i kentė ir badą, ir kitokių ne
priteklių. Leidinukui teko telkti 
visus jaunuosius patriotus gel
bėti Lietuvos. Beveik kiekviena
m e num ery je buvo rašom a: 
"Gelbėkime Tėvynę. Lietuva 
žūsta! M ūsų nelaimingi tėveliai, 
broliukai, sesutės ir draugai ken
čia badą bei šaltį... Tėvynė šau
kias! Vyčiai nebūkime kurčiais 
Jos balsui!"18. Tokie kviečiami 
žodžiai jautriai paliesdavo išei
vių širdis, nes jie  visi buvo kaž
k ą  artimo palikę gimtinėje. To
dėl nieko nuostabaus, kad m a
siškai atsiliepė išeivija į ragini
mus. Be to, naujas žurnaliukas 
turėjo tikslą kelti ne tik išeivi
jos jaunuolių patriotizmą, bet ir 
jų  bendrą kultūrinį lygį. Pirma
me numeryje redaktorius A.Rač- 
kus rašė: "Patriotiška, mokyta, 
blaivi, sveika ir dora jaunuome
nė yra daug žadanti Lietuvai ir 
joje yra visa mūsų viltis. Jaunuo
menė negali būti patriotiška, jei 
j i  nėra mokyta; j i  negali būti to
bulai protiškai išsilavinusi, je i j i  
nėra blaivi...ji negali būti dora 
be tikėjimo, be Kristaus moks-

Ruošdamasis rašyti monografiją apie žymųjį Amerikos lietuvį Leonardą Šimutį, prof. Dr. J. Skirius 
(dešinėje) lankėsi pas jo sūnų muzikos daktarą Leonardą Šimutį ir gavo daug svarbios medžiagos jo 
leidiniui.

lo"19. Šie žodžiai pasakyti dau
giau kaip prieš 90 m etų manau, 
kad aktualūs ir šiandiena. Šių 
dienų gausiai lietuvių išeivijai ir 
jos atžaloms galėtų tai būti, kaip 
pagrindinė gyvenimo būdo lini
ja, krypstanti į  Tėviškę, į  tėvų ir 
senelių gimtinę.

Žurnalo Vytis leidyba nebu
vo nuostolinga. Per 1915 m. spa
lio-gruodžio mėnesius redakci
ja  surinko 735 dolerius ir 25 cen
tus (Vyčių kuopų prenumerata 
davė 3 89 dol. ir 90 ct., ne Vyčių 
prenumerata - 46 dol. ir 35 ct., 
atskirų numerių išpardavimas - 
30 dol., reklama - 61 dol. ir 40 
ct., buvo gauta aukų net 207 dol. 
ir 60 ct.). Tai rodo, kad jaunieji 
leidėjai darbavosi "iš peties". 
Per tą  laikąredakcija išleido 613 
dol. ir 46 ct. (už žurnalo spaus
dinim ą Draugo spaustuvėje - 
328 dol. ir 90 ct., žurnalo siunti
nėjimas - 59 dol. ir 56 ct., alga
K.Pakštui - 70 dol., alga A.Rač- 
kui - 62 dol. ir 87 ct. bei kitos 
smulkesnės išlaidos). Dar liko 
redakcijos kasoje 121 dol. ir 79 
ct.20 Įdomu pastebėti tai, jog  ata
skaitoje nefiksuojama L.Šimu- 
čio alga. Jis pats pažymi, kad jos 
atsisakė, nes, jeigu būtų paėmęs 
kiek jam  priklauso, tai, jo  žo
džiais tariant, Vytis būtų nuke
liavęs į "amžino atilsio" vietą2 1 . 
Kodėl būtent jis  atsisakė algos, 
iš ko jis  gyveno? Pirm iausia 
Aleksandryno vienuolyne vieni 
kitiems labai padėdavo; antra, 
L eonardą rėm ė klebonas M. 
Krušas, kuris gyveno šalia re
dakcijos. Bet nežiūrint to, admi
nistratorius turėjo pilną teisę im
ti jam  priklausomą atlyginimą, 
tačiau to nedarė. Tai jau daug pa
sako apie jo  požiūrį į  lietuvišką 
veikimą. Tai jau  tam tikras pasi
aukojimas.

Žurnalo leidyba pradžioje, 
matyt, turėjo finansinių proble
mų. Vyčių II I  seimas buvo nuta
ręs, jog  vyčiai turi remti leidinį, 
bet ne visos kuopos redakcijai 
prisiuntė savo prenumeratą. Čia, 
matyt, ir glūdi svarbiausia prie
žastis kodėl žurnaliukas dienos

šviesą išvydo nuo seimo praėjus 
daugiau kaip 3.5 mėnesio. Ad
ministratorių L.Šimutį tai pikti
no ir čiajis įžvelgė, jog  tarp Vy
čių kuopų nėra pareigingumo, 
vienybės ir pasiaukojimo. Jis ra
šė, jog  jeigu taip toliau bus, tai 
keliam i organizacijos tikslai, 
apie kuriuos visi svajojame, ne
bus pasiekti. Jis prašė vyčių pil
dyti tai, k ą  numatė III  seimas, 
nors iki sekančio IV  seimo22.

Visi trys Vyties redakcijos 
darbuotojai ne tik leido žurna
liuką, bet nuolat važinėjo po lie
tuvių parapijas, organizavo nau
jas vyčių kuopas, stiprino jau  
esamas, garsėjo kaip oratoriai. 
Be to, steigė vakarinius lietuvių 
jaunimui kursus ir patys juose 
"profesoriavo"2 3 . Kaip jau  minė
ta, vyčiams pavyzdinė kuopa 
buvo statoma Vyčių 4-oji kuo
pa, kurią kūrė ir kuriai priklau
sė ir pats Leonardas. Kuopa tu
rėjo 150 narių, chorą, dramos ra
telį, savą vakarinę mokyklą, 250

13 Šimutis, L. Lietuvos Vyčiai prieš 60 metų. Chicagos vyčių veikla 
1915 metais. Draugas, 1975, vasario 5, nr. 30, p. 5.
14 Račkus, A. Atsiminimų pluoštelis. Tai, k ą  aš žinau apie Leonardą 
Šimutį. Draugas, 1961, gegužės 27, p. 3.
15 Pakštas, Kazys. ,,Vyčio“ krikštynų prisiminimai. Vytis, 1941, 
vasaris, nr. 2, p. 6-7.
16 1969 04 15 L.Šimučio laiško J.Eretui Šveicarijoje nuorašas. 
LTSC/PLA, Laiškų fondas, dėžė -  Laiškai ,,Š“, B. L.Šimučio 
laiškai, lapai nenumeruoti.
17 Eretas, Juozas. Kazys Pakštas. Tautinio šauklio odisėja (1893
1960). Roma,1970, p. 21; Račkus, A. Atsiminimų pluoštelis. Tai, ką  
aš žinau apie Leonardą Šimutį. Draugas, 1961, gegužės 27, p. 3.
18 Ten pat, p. 5.
19 Šimutis, L. Į Lietuvos Vyčių praeitį pažvelgus. Vytis, 1953, 
rugpjūtis, nr. 8, p. 20.
20 L.Šimutis. ,,Vyčio“ Administracijos Ataskaita. Įeigos ir išlaidos 
per spalio, lapkričio ir gruodžio mėn.,1915 metų. Vytis, 1916, 
vasario 3, Nr.2(8), p. 8.
21 L.Šimutis. Administracijos prierašas. Vytis, 1916, vasario 3, 
Nr.2(8), p. 9.
22 Ten pat.
23 1965 04 09 L.Šimučio laiško prof. J.Eretui į Šveicarija nuorašas. 
LTSC /P LA , L .Šim učio fondas, dėžė -  K orespondencija ir 
rankraščiai, b. Susirašinėjimas su J.Eretu 1965-1971 m., lapai 
nenumeruoti.
24 Žinių Žinelės. Vytis, 1916, gegužės 9, Nr.7(13), p. 10.
25 Vytis, 1916, kovo 1, Nr.4(10), p. 10.
26 Giedrutis, K. IV L. Vyčių kuopa, Dievo Apvaizdos parap. Ten 
pat, p. 11-12.

dolerių vertės biblioteką, apie 
200 dolerių iždą; būdavo šaukia
m i susirinkimai kiekvieno ket
virtadienio vakarą. Pinigų užsi
dirbdavo rodydami spektaklius 
žiūrovams2 4 . Ši kuopa sugebė
davo daugiausiai aukoti Lietu
vos šelpimui. Pavyzdžiui 1916 
m. pradžioje kuopa skyrė 50 do
lerių, kai tuo tarpu 16 kuopa da
vė 10 dol., o 22 kuopa - 9 dol. ir 
60 ct.25. Vyties žurnale buvo spe
ciali rubrika Kas Jaunimo Vei
kiama. Čia gana detaliai būda
vo aprašoma kaip moka links
mintis, šviestis ir lavintis jauni
mas. Vienoje rubrikoje pabrė
žiamas 4-osios kuopos visų na
rių bendras veikimas, akcentuo
jam i labiau pasižymėję. Pavyz
džiui tenai apie mūsų herojų ra
šo: "Apie L.Šimučio gabumus 
k ą  ir besakyti: kaip pradeda juo
kus krėsti - publikos šonai braš
ka nuo juokų, paskęs gi mūsų 
jaunas artistas tragikų bangose 
- ir ašarą ištrauks"2 6 . (B.d.)
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DŽIAUGSMO

Vyriausia meno vadovė Dan
guolė Razutytė-Varnienė sveiki
na visus.

Vytenio Lietuvninko nuotr.

Los Angeles mieste šį pa
vasarį labai sėkmingai buvo 
suruoštos dvi gražios šventės: 
gegužės 4 d įvyko Šiluvos Ma
rijos pagerbimas, o liepos šeš
tą  -tryliktoji Lietuvių tautinių 
šokių šventė. Žiūrovų, kaip sa
ko rengėjai, susirinko apie tris 
tūkstančius iš visų Californi- 
jos ir Amerikos kampelių - San 
Diego, San Francisco, Seattle, 
Chicago, Detroito, Niujorko, 
Bostono ir kitų vietovių kolek
tyvai susirinko ne tik iš Ame
rikos. Pirmą kartą net trys gru-

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS 134 METŲ GIMIMO SUKAKTĮ MININT

I.
Laisvojo pasaulio lietuvių 

gyvenime gana dažnai pasigen
dame gilesnio tautinio subren
dimo ir glaudesnio tarpusavio 
ryšio. Daugiur pritrūkstama pa
kantos skirtingo ideologinio įsi
tikinimo žmonėms, daugiau pai
soma savosios srovės, negu vi-

Prez. Antanas Smetona tarp jaunimo Chicago, IL. “Margutis” 2422 
W.Marquette Rd. “Dirvos” archyvo nuotr.

SPALVŲ ŠVENTE
pės -Vilniaus, Panevėžio ir Ni
dos - pasiryžo šokti Los Ange- 
leje. Šventė prasidėjo tūktan- 
ties šokėjų suėjimu į areną. 
Pirmoji juos sveikino mūsų žy
mioji Hollywood'o žvaigždė 
lietuvaitė Rūta Lee-Kilmony- 
tė. Jai per visą renginį pagel
bėjo Sigutė Mikutaitytė-Mil- 
ler. Buvo pristaty tas šokių 
šventės komitetas su jo  vyriau
siu vadovu Jurgiu Joga, kuris 
savo sveikinimo kalboje dėko
jo  komitetui už pasišventusį 
darbą. Pasaulio lietuvių ben
druomenės pirmininkas J. Ma
ciūnas trumpa kalba dėkojo šo
kėjams, organizatoriams ir žiū
rovams. Po jo  kalbėję dėkojo 
didiesiems mecenatams, auko
tojams, firmoms ir atskiriems 
asmenims, be kurių pagalbos 
nebūtų ir šventės.

Po gana ilgų sveikinimų 
vieni šokėjai gražiai lydimi 
muzikos apleido areną, kiti pa
siliko pirmam šokiui. Čia vie
nas šokis keitė kitą. Reikėjo 
stebėtis, kaip gražiai buvo su- 
daramos figūros, kvadratai, ra
teliai. O kai vaikai subėgo į 
areną, pasigirdo garsūs pasigė
rėjimo šauksmai. Nepaprastai 
gražiai skambėjo melodijos to
kiems šokiams kaip Kepurinė,

(1 874 .V III.10  - 1944 .I.9 ) 

Prof. JO N A S  P U Z IN A S

siems lietuviams bendrų reika
lų. Dėl to mes ne visada įsten
giame susėsti už bendro stalo net 
ir besirūpindami Lietuvos lais
vės byla1. Dažnokai vis dar te
bežiūrime padilbomis vieni į ki
tus, nepasikliaudami, įtaringai. 
Ir spaudoj e pristingama bešališ
kumo. Vis dar privengiama pa-

LOS ANGELES
Blezdingėlė, Mikita, Žilvytis, 
Kalvelis, Aštuonytis, Klumpa
kojis, Malūnėlis ir Suktinis. 
Jau nekalbant apie pačius šo
kius, žiurovams ir kojos ir ran
kos pačios kilnojosi. Ypač gra
ži ir jaudinanti buvo antroji da
lis. Čia ir Malūnas su sparnais, 
ir Ožys su baisia barzda iš vai
kystės pasakų buvo atridenti 
šokiai į areną.

Kas buvome šioje šventėje, 
pasilikome dėkingi šokėjų en
tuziazmui, jų  norui savo meilę 
lietuviškumui išreikšti šokiu, 
nuostabiomis tautinėmis spal
vomis ir lietuviška muzika. 
Ačiū pirmiausiai šios šventės 
organizaciniam komitetui ir jo  
vadovui Jurgiui Jogai, vyriau
siajai meno vadovei Danguolei 
Razutytei-Varnienei, Sigitai 
Barysienei, daugybei visų an
samblių vadovams, kurie kan
triai ruošė, mokė ir atsidėję tre
niravo šokėjus. Ačiū visiems 
šokėjams, nuo mažiausių iki 
vyriausių, kurie išlaikė visų šo
kių spartą, išlieję daug prakai
to, parodę mūsų tautinę kultū
rą. Tokios šventės mes, Los An
gelėje, neturėjome.

Tačiau prie visų didžiausių 
pagyrimų šventės organizato
riams primename, kad labai

minėti iškilūs kitos srovės žmo
nės jų  sukakčių ar mirties atve
ju, lyg tai būtų mums visiškai 
svetima visuomeninė būtybė. 
Toks pat kreivas matas taikomas 
net ir didiesiems mūsų tautos vy
rams, kurie buvo daugiau ar ma
žiau susiję su kuria nors ideolo
gine grupe ar politine srove. Mi
rus tokiam žmogui, tos srovės 
spaudoje gausiai pasirodo užuo
jautų, plačiai aprašomas jo  gy
venimas, nuveikti darbai, o ki
tos linkmės periodiniuose leidi
niuose - tyluma. 1961 m. buvo 
sukakę šimtas metų nuo mūsų 
tautinio atgimimo šulo dr. Jono 
Šliūpo gimimo. Ar gi buvo bent 
kiek nuoširdžiau prisiminta ta 
sukaktis? O kaip gi minėsi kokį 
socialistą, kunigą, tautininką, 
kad ir labai nusipelniusį mūsų 
tautai!? Kaip gi nuoširdžiai pa
minėsi kitokio pasaulėžiūrinio ar 
politinio įsitikinimo mokslo, 
kultūros ar visuomenės darbi
ninką!? Juk tai ne mūsų žmo
gus... Ir taip daugelis mūsų tau
tai ir valstybei nusipelniusių as
menų yra patapę nebe tautos, o 
vienos ar kitos grupės nuosavy
be. Tik ten jie iškeliami į savo
sios srovės altorėlius ir garbina
mi savųjų tarpe.

Mes teturėjome tris nepri
klausomos Lietuvos Respubli
kos prezidentus. Ar gi buvo to
kių atvejų, kad visa lietuviškoji

trūko valstybiškumo. Vietoj ei
linių ir per ilgų sveikinimų ver
tėjo pirmiausiai pagarsinti Lie
tuvos valstybės prezidento 
Valdo Adamkaus, kad ir spaus
dintą, žodį, taip pat LR garbės 
generalinio konsulo Los Ange
les Vytauto Čekanausko svei
kinimą. Tie kalbėtojai, ku
riems buvo leista sveikinti, 
sunkiai prisiminė, kad šokių 
šventė sutapo su Lietuvos 
valstybine švente, liepos 6- 
tąja, Karaliaus M indaugo 
karūnavimo diena.

Tuo būtų atiduota didelė 
pagarba mūsų tūkstantinį jubi
lie jų  besiruošiančiai švęstį 
Lietuvos valstybei. Tuo būtų 
pateikta tam tikra informacija

Akimirka nuo įvykusios XIII Liet. Taut.Šokių šventės dalis šokėjų 
su iškaboms jų  šokių grupės bei jų  miestų vardais.

Šis, prieš 34 metus “Dirvoje ” tilpęs straipsnis, "Lietuvos 
Respublikos Prezidento Antano Smetonos 30 metų mirties su
kaktį minint", atspindi ir mūsų dabartį. Jį spausdiname be jo 
kių taisymų ar priedų. Tačiau, dėl įvykusių istorinių pokyčių, 
pridedame tuos pokyčius paaiškinančias pastabas šio įžvalgaus 
straipsnio pabaigoje. Kartu primename ir pabrėžiame, kad  
“Dirva ” yra Lietuvių Tautinės minties laikraštis, kurio tikslas 

yra išlaikyti mūsų tautiškumą gyvenant svetur
"Vilties" d-jos valdyba 

“Dirvos” leidėjai

spauda juos pagarbiai paminė
tų, bešališkai įvertintų jų  dar
bus? Prezidentą Stulginskį pa
prastai temini katalikiškoji sro
vė, dr. Kazį Grinių - daugiausia 
tik liaudininkai, o Antano Sme
tonos vardas daugelio net ven
giamas ištarti. Ar gi pateisina
ma mūsų tokia šališka laikyse
na? Gyvename ypatingai sun
kius laikus, kada mūsų Tėvų že
mė kenčia didžiulę svetimųjų 
priespaudą2, todėl jau pats me
tas brandinti tikrą bendruome
ninę pakantos, sutarimo ir su
telktinio darbo dvasią. Jau lai
kas išlysti mums iš susenusio, 
surembėjusio ir ankšto ideolo
ginio ar partinio kiauto, jau me
tas eiti su gyvenimu ir spiestis 
draugėn. Suėję į bendrą darbą 
įsitikinsime, kad mūsuose yra 
žymiai daugiau siejančių, negu 
skiriančių dalykų, gal tik to pa
ties tikslo siekimo būdai kiek 
įvairuoja. Nėra žmonių be klai
dų, ypač tarpe tų, kurie daug dir
ba. Nebuvo neklaidingas ir Sme
tona. Tačiau mes dar neturime 
pakankamos perspektyvos neto
limos praeities įvykiams nusver
ti bei tų įvykių dalyvių darbams 
bešališkai įvertinti. Tačiau ne
teiskime kitų, jei nenorime būti

apie Lietuvos valstybę šventės 
žiūrovams - nelietuviams.

Reikia pagirti už gražų 13- 
tosios Tautinių šokių šventės 
knygos apipavidalinimą. Šis 
gana didelio formato 170 pus
lapių leidinys vertas pagyrimo 
žodžio, jame daug informaci
jos apie draugijų, firmų ir pa
vienių asmenų veiklą.

Po programos koridoriuo
se stovyniuojantys ir besišne
kučiuojantys žiūrovai buvo nu
stebinti, kai Kanados šokėjai 
pradėjo dalinti pakvietimus į 
9-tają Lietuvių Dainų Šventę 
Kanadoje, įvyksiančią 2010- 
tais. Reikia pagirdi uolius ka
nadiečius už gerą informaciją. 

Regina Gasparonienė

Vytenio Lietvninko nuotr.

ir patys kai kada skaudžiai pa
kaltinti. Ypačiai nejuodinkime 
mūsų nepriklausomos valsty
bės laikotarpio, nes jis ne tik 
svetimųjų, bet ir savųjų niekina
mas. Parodykime daugiau pa
garbos mūsų nepriklausomos 
valstybės kūrėjams, jos gynė
jams ir visiems, prisidėjusiems 
prie visokeriopos pažangos 
ūgio. Nepabijokime būdami 
Clevelande aplankyti Antano 
Smetonos kapo, Chicagoje - dr. 
Kazio Griniaus3, o savo minti
mis pasiekime ir Sibiro tremties 
iškankintą, Lietuvoje mirusį 
Aleksandrą Stulginskį.

Tat tokia dvasia prisimin
kime prieš trisdešim t m etų4 

mirusį pirm ąjį ir paskutinįjį 
n ep rik lau so m o s L ie tuvos 
valstybės prezidentą Antaną 
Smetoną. (Bus daugiau)

1 Lietuva atgavo nepriklauso
mybę 1990 metais

2 dabartinius sunkumus suda
ro įvairi vidaus opozicija ir 
dar išlikę komunistiniai sie
kimai

3 Prez. dr. Kazio Griniaus pa
laikai 1990 metais perlaidoti 
Lietuvoje

4 prieš 64 metus
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C H IC A G O , IL

L ietuvos konsulatas Č i
kagoje praneša, kad nuo šiol, 
lankytojų patogumui, Lietu
vos Respublikos generalinia
me konsulate Čikagoje už su
teiktas konsulines paslaugas 
galima mokėti ir mokėjimo 
kortelėmis, kurioms nėra bū
tinas PIN kodo įvedimas. Ge
neraliniam e konsulate p ri
imamos šių kompanijų mokė
jim o kortelės: Visa, M aster
Card, Discover bei American 
Express. Kaip ir anksčiau, už 
suteiktas konsulines paslau
gas taip pat galim a mokėti 
grynais pinigais, ,,money or
der“ arba „cashier's check“ . 
Prim enama, kad asm eninių 
banko čekių nepriima.

A m erikos lietuvių tauti
nes sąjungos Čikagos sky
riaus narių susirinkimas įvy
ko liepos 15 d. Seklyčios pa
talpose, kurio metu buvo ap
svarsty ta v isa  eilė svarbių  
reikalų. M irus M atildai M ar
cinkienei, skyrius nebeturėjo 
pirmininkės. Todėl šiame su
sirinkime buvo išrinkta nau
ja  pirm ininkė - Irena D ir- 
d ien ė . Jai pavesta sudaryti 
valdybą pakviečiant reikalin
gus narius. Susirinkime daly
vavo ir ALT s-gos centro val
dybos nariai - pirm. Petras 
Buchas ir v icepirm ininkai 
Eugenijus Bartkus ir Jonas 
Variakojis, - taip pat ir "Dir
vos" laikraščio redaktorius 
Vytautas R adžius. N aujo ji 
skyriaus pirmininkė pranešė, 
kad metinė gegužinė šiemet 
įvyks Ateitininkų namų ąžuo
lyne rugpjūčio 24 d.

L a im a  A p a n a v ic ie n ė , 
Čiurlionio galerijos direktorė 
Čikagoje, artėjant Lietuvos 
vardo paminėjimo rašytiniuo
se metraščiuose tūkstantme
čiui, pasiūlė Čikagos kultūros 
centrui šiuolaikinių Lietuvos 
grafikių Eglės Vertelkaitės ir

Šv. Jurgio Parapija 
65127 S u p e r i o r  A v e n u e  

C le v e la n d ,  O h io  4 4 1 0 3  

( 2 1 6 )  4 3 1 - 5 7 9 4

Sugrižtuvės ir M etinė Vasaros G egužinė

2008 R ugpjūčio 24

Pradžia Su 10:30 v.r. Mišiom

Skanus Maistas ir Linksmybės Visiems

$10,000 Loterija!
Bilietus Galima Pirkti Klebonijoj 

fjf/A iki 200 bilietų bus parduota)

DOMUI ADOMAIČIUI -  99-ERI
Inžinierius Dom as A do

m a itis , "Dirvos" laikraščio 
mecenatas, šiandien, liepos 29 
d. švenčia savo turiningo ir 
garbingo gyvenimo 99-erių 
metų sukaktį! Neseniai jis iš
leido knygą "Laisvųjų ištver
mės vaisius", kurioje surinkti 
viso jo  gyvenimo lietuvybės 
baruose atlikti darbai ir mąs
tymai. "Esu laimingas galėjęs 
nors taip - Genocido parodos 
rengimu, Čiurlionio galerijoje 
paveikslų kaupimu - prisidėti 
prie Lietuvos išlaisvinimo ir 
jos kūrybinių galių išsaugoji
mo". Tą knygąjis skyrė Lietu
vos tremtinių ir politinių kali
nių sąjungai ir dalį Lietuvos 
bibliotekoms. Studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete, 
Cheminės technologijos fakul
tete ir įsigijo inžinieriaus di
plomą. Pasitraukė su žmona,

Birutės Zokaitytės kūrinių pa
rodą. Balandžio mėnesį tame 
miesto kultūros centre vyko P. 
Gerlikienės darbų paroda, ku
ri tris mėnesius garsino lietu
vių vardą. Direktorė nesitikė
jo, kad ir dabar pavyktų įtikin
ti miesto vadovybę dar kartą 
leisti lietuvių kūrybos parodą. 
Bet gavo laišką, kuriame ra
šoma, kad iš 103 projektų at
rinkti trys - lietuvių grafikų 
kūrybos darbai. D idžiu lis  
džiaugsmas, bet - kur gauti 
lėšų  tos parodos p aru oši
m ui. Numatyta jų  paroda tu
rėtų  įvykti Čikagos m iesto 
kultūros centre 2009 m. sau
sio 3 - kovo 29 dienomis. Dai
lininkės kviečiamos ir į Čika
goje vykstantį tuo metu gra
fikų suvažiavimą. Direktorė
L. Apanavičienė apgailestau
ja, kad pirmą kartą minėtai pa
rodai Lietuvių fondas nesky
rė nė dolerio. Neskirs ir da
bar, kaip neskyrė šiemet ir 
Lietuvių Operai.

operos soliste Sofija, į Vokie
tiją, kai rusai vėl okupavo Lie
tuvą 1944 m. Nuo 1929 metų 
yra korporacijos "Neo Lithua
nia" narys. Am erikoje rašė 
spaudoje aktualiais Lietuvos 
laisvės klausimais, pasirašyda
mas slapyvardžiais, nes kai ku
rie jo  šeimos nariai komunistų 
buvo išvežti į Sibirą. Buvo 
"Lietuvių balso" laikraščio 
steigėju ir redakcijos nariu. 
Kai buvo pavogtas "Dirvos" 
redakcijai reikalingas kompiu
teris ir kiti, būtinai reikalingi 
aparatai, inž. Domas Adomai
tis tuoj skyrė 20,000 dolerių, 
kad tik "Dirva" nesustotų ėju
si ir laikraštis būtų leidžiamas 
toliau. Už tai jam  "Dirvos" re
dakcija yra didžiai dėkinga ir 
prašo Visagalio palaimos gim
tadienio proga. Ad multos an- 
nos! D irvos  redakcija

N EW  Y O R K , N Y

NEW YORK ĮAMŽINTAS
S. DARIAUS IR S. GIRĖNO 

ATMINIMAS
N ew  York, liepos 21 d. 

New York, istoriniame "Floyd 
Bennet Field" oro uoste, šeš
tadienį iškilmingai paminėtos 
istorinio Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per At
lantą 75-osios metinės. "Floyd 
Bennet Field" oro uosto "Ry
an" lankytojų centre buvo ati
dengta memorialinė lenta, skir
ta šiam istoriniam lietuvių la
kūnų žygdarbiui.

Prieš 75 metus būtent iš šio 
oro uosto pakilo lėktuvas "Li- 
tuanica". Dabar "Floyd Bennet 
Field" oro uostas priklauso na
cionaliniam "Gateway" poilsio 
parkui.

Lietuvos generalinis kon
sulas New York Jonas Paslaus- 
kas lentos atidengimo ceremo
nijoje kalbėjo apie S. Dariaus 
ir S. Girėno likimus, apie JAV 
lietuvius, kurie ir morališkai, 
ir finansiškai rėmė drąsių la
kūnų idėją išgarsinti Lietuvos 
vardą rekordiniu skydžiu iš 
New York į Kauną. Po 75 me
tų jų  troškimas vis dar pildosi 
- dabar apie Lietuvą ir jos did
vyrius daugiau žinos ir niujor
kiečiai.

Domas Adomaitis, cheminės technologijos inžinierius Marbon 
Chem. Co. laboratorijoje, čia išradęs plastiką Graft copolymer- 
cycolac, pakeitusį varį, kuris davė Amerikai ne milijonus, o mili
jardus dolerių.

N acionalinio "Gateway" 
poilsio parko vadovas Barry 
Sullivan, sveikinęs susirinku
sius svečius, pasakojo apie 
"Floyd Bennet Field" oro uos
to praeitį. Šiomis dienomis - tai 
niujorkiečių pamėgta poilsio 
zona. Jis atidarė naują parodą, 
kurioje pasakojama apie svar
biausius, į aviacijos istoriją įė
jusius skrydžius iš "Floyd Ben
net Field" oro uosto. Atskiras 
stendas skirtas S. Dariaus ir S. 
Girėno "Lituanicos" skrydžiui.

Minėjime taip pat kalbėjo 
vyskupas Paulius B altakis, 
Amerikos lietuvių bendruome
nės New York apygardos pir
mininkė Ramutė Žukaitė, Lie
tuvos vyčių 110-osios Maspe- 
to kuopos prezidentas Paul- 
Michael Kaz, Tautos fondo ta
rybos pirmininkė Giedrė Kum- 
pikaitė.

M inėjimą rengė Lietuvos 
generalinis konsulatas New 
York kartu su JAV nacionali-

Tragiškai žuvusių Ameri
kos Lietuvių lakūnų Dariaus ir 
Gireno 75-tų skridimo metinių 
minėjimas įvyko šeštadienį, 
liepos 19 d. Floyd Bennett 
Field, Brooklyn, NY iš kurio 
aerodromo jie išskrido į Lie
tuvą 1933 metais.

Šeštadienį, liepos 26 d., 5 
val. p.p., buvo atnašautos Šv. 
Mišios atsisveikinant su Ap
reiškimo parapijos administra
torium kun. Joseph Fonti. Po 
to -  vaišės, pabendravimas ir 
atsisveikinimas.

Putnamo seselių tradicinė 
gegužinė-piknikas įvyko sekma
dienį, liepos 27 d., Putnam, CT, 
kurios prasidėjo su šv. Mišiom. 

Dr. Giedre Kum pikaitė

nio "Gateway" poilsio parko 
administracija, bendradarbiau
dami su Lietuvos vyčių 110- 
ąja Maspeto kuopa ir Ameri
kos lietuvių bendruom enės 
New York apygarda. L G ĮT IC

PADĖKA
Šiomis dienomis savo tarnybą Jungtinėse Amerikos Valtijose baigia Lietuvos Res

publikos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius. Po penkių metų darbo Čikagoje 
Lietuvos diplomatas grįžta į Vilnių, į Užsienio reikalų ministeriją.

Dėkoju kolegai Arvydui už puikią tarnybą, už profesionalumą ir už atidą žmogui. 
Čikagos apylinkėse, labiau nei kur kitur Amerikoje, Lietuvos diplomatai yra arčiausiai 
mūsų tautiečių, yra gerai matomi ir, manau, yra reikalingi. Tikiuosi, kad Arvydo Dauno- 
ravičiaus vadovaujamas Generalinis konsulatas pelnė Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvenančių lietuvių pasitikėjimą ir pripažinimą.

Konsulatas tęsia savo darbą, o mielam Arvydui ir žmonai Loretai linkiu kuo didžiau
sios sėkmės Tėvynėje Lietuvoje.

Audrius Brūzga
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV
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LIETUVA IR PASAULIS
Argentinoje viešėdam as prezidentas Valdas Adamkus vie

tos dienraščiui "Nacion" pareiškė, kad Lietuva, esant reikalui, 
yra pasirengusi dalyvauti JAV priešraketinės gynybos (PRG) 
skydo kūrimo srityje. Tiesa, vėliau šią informaciją prezidento 
atstovai suskubo paneigti. "Lietuva šiuo metu nesidera su JAV 
dėl PRG elementų dislokavimo jos teritorijoje. Tačiau, mūsų 
požiūriu, ši sistema yra svarbus Europos ir tarptautinio saugu
mo elementas. Todėl, esant reikalui, mes pasirengę kartu su są
jungininkais dalyvauti j ą  kuriant", - cituoja V.Adamkaus inter
viu "Nacion". Rusų naujienų agentūra "RIA novosti" pabrėžia, 
kad V.Adamkus atsisakė pakomentuoti savo žodžius.

Lietuva stos į Europos kosmoso agentūrą, siekiančią pir
mąkart žmonijos istorijoje išsiųsti žmogų į Marsą. Lietuva nu
sprendė duoti paraišką dalyvauti Europos kosmoso agentūros 
(EKA) veikloje. Tai ketvirtadienį pareiškė premjeras Gedimi
nas Kirkilas. EKA nario mokestis siekia 10 mln. litų, bet Lietu
vai tokią sumą reikės mokėti tik 2019 metais, o nuo 2010 iki 
2011 metų teks investuoti po 2 mln. litų. Anot G. Kirkilo, susi
domėjimą galimybėmis dalyvauti kosminiuose tyrimuose jau 
pareiškė 37 mokslo institucijos ir 24 verslo įmonės. Derybų 
procesą nuo 2010-ųjų koordinuos nauja institucija Lietuvos kos
moso agentūra, kurios išlaikymas kainuos po 1 mln. litų kas
met. Kosminės darbo grupės nario, Švietimo ir mokslo minis
terijos Tarptautinių mokslo programų skyriaus vyriausiojo spe
cialisto Romualdo Kalyčio įsitikinimu, naudos iš EKA projek
tų turės transporto įmonės, navigacinių sistemų kūrėjai ir taiky
tojai, žemės ūkio, statybų, informacinių technologijų bendro
vės. Tačiau skeptikų tvirtinimu, pirmiausia reikėtų suvaldyti in
fliaciją ir spręsti kitas neatidėliotinas problemas, o tik vėliau 
siekti žvaigždžių.

Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko teigimu, Gruzija 
jau  dabar turėtų atlikti reikiamus pasirengimo narystei NATO 
darbus, nelaukdama, kol bus suteiktas formalaus Narsytės veiks
mų planas. Tai ministras pažymėjo liepos 23 d. vykusiame su
sitikime su pirmą kartą Lietuvoje viešinčiu Gruzijos kariuome
nės vadu brigados generolu Zaza Gogava. Planuojama, kad NA
TO užsienio reikalų ministrai Gruzijos ir Ukrainos pasirengi
m ą įgyvendinti Narystės veiksmų planą svarstys šių metų gruo
džio mėnesį Briuselyje. Ministras pabrėžė mūsų šalies politinę 
ir praktinę paramą Gruzijai kelyje į NATO.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas lie
pos 22 dieną Briuselyje vykstančiame Europos Sąjungos Ben
drųjų reikalų ir išorinių santykių tarybos (BRIST) susitikime 
su ES šalių diplomatijos vadovais daugiausia dėmesio skyrė 
Ukrainos ir Gruzijos klausimams. ELTA, L G ĮTIC , L R T

LR kultūros ministras Jonas Jučas (kairėje) ir Brazilijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų 
ministras Celso Amorim liepos 16 d. pasirašė dvišalę sutartį dėl bendradarbiavimo kultūros srityje. 
„Tai neabejotinai svarbus žingsnis, padėsiantis suintensyvinti tarpusavio kultūrinius ryšius bei pagy
vinsiantis lietuviškos kultūros sklaidą. Tikimės, kad ši sutartis plačiau atvers abiejų šalių vartus 
įvairiems kultūros projektams, kūrėjų bendradarbiavimui, paskatins menininkus ieškoti naujų raiš
kos formų ir būdų, o žiūrovams suteiks galimybę artimiau susipažinti su šalių kūrybiniu potencialu“, 
-  teigia ministras J. Jučas.

LIETUVA ĮAMŽINS IR SAUGOS JAI REIKŠMINGĄ 
KULTŪROS PAVELDĄ UŽSIENYJE

LR Vyriausybė liepos 23 d. 
patvirtino „Lietuvai reikšmingo 
kultūros paveldo, esančio užsie
nyje, pažinimo, sklaidos ir glo
bos programą“, kurios pagrindi
nis tikslas -  kaupti ir skleisti in
formaciją apie užsienyje esan
čius Lietuvai reikšmingus kul
tūros paveldo objektus, rengti ir 
leisti mokslinius-informacinius 
leidinius šia tema, bei numatyti 
priemones, padėsiančias juos 
įamžinti ir prižiūrėti. Programa 
sudaryta Kultūros ministerijos 
iniciatyva.

Siekiant 2009-2011 metais

sėkmingai įgyvendinti šią pro
gramą, bus imtasi įvairių prie
monių -  informacija apie ša
lies kultūrai reikšmingus pa
veldo objektus bus renkama 
užsienio saugyklose ir archy
vuose, taip pat bendraujant su 
išeivija, o surinkti ir susiste
minti duomenys pateikiam i 
specialiuose moksliniuose-in- 
formaciniuose leidiniuose. Su
darant minimo paveldo objek
tų sąrašą aktyviai bendradar
biauti bus kviečiama ir plačioj i 
visuomenė. Identifikuotų pa
veldo objektų apsaugai ir prie-

žiūrai per trejus metus numa
tyta skirti 650 tūkst. litų. Už 
šias lėšas ant jų  taip pat bus 
įrengtos atminimo lentos.

Programoje numatyta fi
nansuoti ir projektus, skirtus 
paremti visuomenės iniciaty
vas tvarkyti bei prižiūrėti trem
tinių kapus.

Programą įgyvendins Kul
tūros ministerija ir jai paval
dus Kultūros paveldo departa
mentas, Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamentas prie LR 
Vyriausybės bei Užsienio rei
kalų ministerij a. bernardinai, lt

STRATEGIJOJE - NORAS SUSIGRĄŽINTI 
LIETUVIŲ KILMĖS VAIKUS

V ilnius, liepos 23 d. Siek
dama padėti užsienyje gyve
nantiems lietuviams išsaugo
ti tautinį tapatumą, ryšius su 
Lietuva, kultūrą, kalbą bei pa
rengti šiuo metu užsienyje gy
venančius lietuvių kilmės vai
kus ateityje grįžti į Lietuvą, 
taip didinant pasirengimą re- 
em igruoti ir reintegruotis į 
Lietuvos gyvenimą, Vyriausy
bė patvirtino Ilgalaikę Lietu
vos valstybės santykių su už
sienio lietuviais 2008-2020 m. 
strategiją.

Dėl gausios lietuvių emig
racijos smarkiai išaugus už
sienyje gyvenančių lietuvių 
skaičiui ir pagausėjus bei su
stiprėjus užsien io  lie tuv ių  
bendruomenėms, atsirado abi
pusis poreikis ir būtinybė ben
dradarbiauti lietuvių tautinio 
tapatumo išsaugojimo ir plė
tojimo, lituanistinio švietimo 
organizavimo ir koordinavi
mo, lietuvių kultūros puose
lėjimo, informacijos apie Lie
tuvos gyvenimą sklaidos to
bulinimo, informacijos apie 
užsienio lietuvių gyvenim ą 
sklaidos plėtojimo, ekonomi

nių ryšių srityse.
Strategija siekiama užtik

rinti Lietuvos institucijų ir už
sienio lietuvių bendradarbia
vimą, siekti sukurti vieningą 
lietuvių tautinę bendruomenę 
- integralią tautą, išsaugoti už
sienio lietuvių tautinį tapatu
mą, puoselėjant lietuvių kal
bą ir kultūrą.

Bus skatinamas Lietuvos 
institucijų ir užsienio lietuvių 
bendradarbiavimas, plečiami 
Lietuvos diplomatinių atsto
vybių ir konsulinių įstaigų pa
jėgumai dirbti su Lietuvos pi
liečiais ir užsienio lietuviais, 
konsulinės įstaigos turėtų bū
ti plečiamos pagal Lietuvos 
piliečių emigracijos srautus.

Be to, ketinam a skatinti 
užsien io  lie tuv ių  švietim o 
įstaigų bendradarbiavimą su 
Lietuvos švietimo įstaigomis, 
įtraukiant lituanistin ių  m o
kyklų bendruomenes į švieti
mo projektus, finansuojant 
mokyklų, mokinių, studentų ir 
jaunimo organizacijų projek
tus, skatinančius vaikų ir jau 
nimo bendradarbiavimą su už
sienio lietuvių švietimo įstai

gų mokiniais.
Be kita ko, užsienio lietu

viai bus skatinami dalyvauti 
Lietuvos politiniame ir eko
nominiame gyvenime, sklei
džiant informaciją užsienyje 
apie verslo galimybes Lietu
voje, investicinę aplinką, lais
vas darbo vietas.

Taip pat sudaryti sąlygas 
kurti lituanistinio švietimo 
mokymo(si) programų ir prie
monių sistemą; plėtoti litua
nistinį švietimą, skatinant už
sienyje gyvenančius lietuvius 
steigti naujas užsienio lietu
vių švietimo įstaigas bei mo
kymo procesą pritaikyti užsie
nio lietuvių poreikiams ir spe
cifiniam kultūriniam konteks
tui; skatinti lietuviškos kultū
ros kūrimą, puoselėjimą bei 
sporto tradicijų tęstinumą už
sienyje.

Strategijos įgyvendinimo 
laikotarpiui bus parengtos ir 
patvirtintos vidutinės trukmės 
programos. Strategijos įgy
vendinimas finansuojamas iš 
in stituc ijom s, da lyvau jan 
čioms įgyvendinant šią strate
giją, patvirtintų valstybės biu
džeto bendrųjų asignavimų ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvar

ka gautų lėšų.
Ilgalaikės valstybės santy

k ių  su u žsien io  lie tuv ia is  
2008-2020 m. įgyvendinimas 
padės siekti vieno svarbiausių 
ir aktualiausių Lietuvos Res
publikos pastarojo laikotarpio 
tikslų - sukurti ir įgyvendinti 
optimalią bei nuoseklią ryšių 
ir bendradarbiavimo su užsie
nio lietuviais strategiją, pa
grįstą tarpinstituciniu koordi
navimu, konkrečiomis užda
vinių įgyvendinimo priemo
nėmis ir finansiniais ištek
liais.

Vyriausybė taip pat prita
rė Ilgalaikės valstybės santy
k ių  su u žsien io  lie tuv ia is  
2008-2020 m. strategijos ko
ordinavimo ir priežiūros ko
misijos sudarymui. Komisija 
vykdys papildomą, tarpinsti- 
tuciniu koordinavimu pagrįs
tą  užsienio lietuvių būklės ste- 
bėseną bei atsakingoms insti
tucijoms teiks rekomendaci
jas santykių su užsienio lietu
viais srityje.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas ir dabar nuolat at
lieka užsienio lietuvių būklės 
analizę, stebėseną bei teikia pa
siūlymus Vyriausybei. L G ĮT IC

PREZIDENTAS PAKVIETĖ
ČILĖS VERSLININKUS 

INVESTUOTI LIETUVOJE
Santjagas, liepos 23 d. (EL

TA). Prez. Valdas Adamkus tei
gia, kad nors Čilę ir Lietuvą ski- 
riaAtlanto vandenynas, bet šiuo
laikiniame pasaulyje geografiniai 
atstumai nėra kliūtis, todėl abie
jų  šalių verslininkai galėtų akty
viau keistis idėjomis ir stiprinti 
tarpusavio bendradarbiavimą.

"Šiandien Lietuvos verslo 
įmonės ieško naujų būdų santy
kiams su Čilės ir kitų Lotynų 
Amerikos šalių įmonėmis už
megzti. Esu tikras, kad Lietuvai 
ir Čilei geriau pažinus vienai ki
tą, labai padidės ir mūsų preky
bos apimtys bei investicijos, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad At
lanto vandenynas atveria neribo
tų galimybių prekių judėjimui 
tarp Lietuvos ir Čilės", - kalbė
jo  Lietuvos vadovas Čilės pre
kybos rūmuose surengtame ver
slo forume.

Su oficialiu vizitu Čilėje be
silankantis Lietuvos vadovas, 
kreipdamasis į šios šalies versli
ninkus ir kviesdamas juos inves
tuoti Lietuvoje, pažymėjo, kad 
mūsų šalies ekonomika yra vie
na sparčiausiai augančių tarp 
naujųjų ES šalių.
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ANTANUI MACEINAI -  100
Iškiliausias ir kūrybingiau

sias lietuvių filosofas, o taip 
pat pedagogas, literatas ir mąs
tytojas ANTANAS MACEI
NA (1908-2008) Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete stu- 
dij avo filosofij ą  ir pedagogiką 
1928 -  1932 m., 1932-1935 m. 
studijas gilino Louvaine, Fri
būro, Strasbūro ir Briuselio 
universitetuose. Dėstė Kauno 
universitete kultūros filosofi
j ą  ir pedagogiką, dalyvavo 
ateitininkų, Lietuvos krikščio
nių darbininkų sąjungos veik
loje. Traukėsi į Vakarus (pir
m ąkart 1940 m., an trąkart 
1944 m.). 1941 m. pakviestas 
Lietuvos Laikinosos Vyriausy
bės švietimo ministro J. Amb- 
razevičiaus-Brazaičio, Anta
nas Maceina ėjo Vilniaus uni
versiteto Istorijos katedros do
cento pareigas, vėliau tapo Fi
losofijos fakulteto dekanu. Čia 
pirmąkart jis gavo galimybę at
sidėti filosofijai. Vokiečių oku
pacinei valdžiai sustabdžius 
Laikinosios Vyriausybės veik
lą ir uždarius Lietuvių aktyvis
tų  frontą, A. Maceina žadino 
rezistencinę dvasią pogrindy
je. Jis buvo naujo rezistenci
nio sąjūdžio „Lietuvos fron

GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:
I- oji - 5,000 dol,

II- oji - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -TŪKSTANTIS METŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo dataoropaš-
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

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

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

tas” įkvėpėjas. Nuo 1949 m. 
apsigyveno Vokietijoje. Fribū
ro ir Miunsterio universitetuo
se dėstė rusų filosofiją ir Rytų 
Europos dvasios istoriją, reli
gijos filosofiją. Dėstė ir mark
sizmą, kurį vadino beviltiška 
kančios filosofija. Mokėjo ir 
vartojo septynias kalbas -  gim
tąją  lietuvių, lotynų, graikų, 
vokiečių, prancūzų, ispanų ir 
rusų kalbas.

Išleido apie dvidešimt filo
sofinio ir teologinio turinio kny
gų, išspausdino keliasdešimt 
straipsnių nepriklausomos Lie
tuvos, išeivijos ir užsienio spau
doje. Lietuvoje buvo išleisti šie 
veikalai: “Tautinis auklėjimas” 
(1934), “Kultūros filosofijos 
įvadas” (1936), “Socijalinis tei
singumas” (1938), “Pedagogi
kos istorija”, t. I (1939), “Bur
žuazijos žlugimas” (1940); išei
vijoje išleisti: “Didysis inkvizi
torius” (1946), “Jobo drama” 
(1950), “Saulės giesmė” (1954), 
“Didžioji padėjėja” (1958), 
“Niekšybės paslaptis” (1964), 
“Dievo avinėlis” (1966), “Didie
ji dabarties klausimai” (1971), 
“Religijos filosofija” d.I (1976), 
“Filosofijos kilmė ir prasmė” 
(1978), “Asmuo ir istorija”

Filosofas, poetas Antanas Ma
ceina (1908-1987)

(1981), “Dievas ir laisvė” 
(1985) ir kiti. Mūsų laikais seri
joje “Iš Lietuvos filosofijos pa
likimo” nuo 1991 m. išleista 
dvylika tom ų A. M aceinos 
“Raštų”. Gal būtų įdomu mūsų 
studentijai, X tome skelbiamas 
studento Antano Maceinos 1932 
m. Vytauto Didžiojo universite
te parašytas ir apgintas diplomi
nis darbas “Religijos reikšmė 
kultūrai”yra labai nemažos ap
imties (Maceina A. Raštai. -  V.: 
Margi raštai, 2005.- T.10. P. 
170-264).

Antanas Maceina -  katali
kiškosios krypties lietuvių fi
losofijos kūrėjas ir ideologas. 
Nutolęs nuo savo mokytojo 
Stasio Šalkauskio idėjų, sukū
rė savitą kultūros ir filosofijos 
interpretacijos modelį, pagal 
kurį kultūrą, kaip gamtos ir

PABRANGĘ BILIETAI 
NEGĄSDINA OPEROS 
IR BALETO GERBĖJŲ

Vilnius, liepos 21 d. Ne
paisant kylančių bilietų kainų 
Nacionalinio operos ir baleto 
teatro premjeros masina lan
kytojus. Jau yra spektaklių, 
kurių bilietai išparduoti se
kančiam sezonui, yra spektak
lių, į kuriuos bilietai išpirkti 
k itų  m etų pavasariui, teigia 
Nacionalinio operos ir baleto 
teatro direktorius Gintautas 
Kėvišas.

Pasak direktoriaus, teatro 
lankomumas pakilo nuo 63 
proc. iki 96 proc. Lankytojų 
neatbaido ir kylančios bilietų 
kainos. 2008-2009 metų sezo
n ą  rodomiems spektakliams 
jos jau  14 proc. didesnės, ta
čiau, G. Kėvišo teigimu, žmo
nių susidomėjimo stokos dėl to 
kol kas nejuntama.

Teatro direktorius džiau
giasi pripažinimu tarptautinia
me kontekste. Pasak G. Kėvi
šo, bene didžiausią reklamą te
atrui padarė David Alden re
žisuota opera “Salome”.

"Su šiuo spektakliu beveik 
200 žmonių trupė šiemet va
žiuos į Izraelį, kuriame jis bus 
rodomas net aštuonis kartus. Jį 
recenzavo dienraštis Interna
tional Herald Tribune, apie j į  
rašė The New York Times, žy
miausi operos žurnalai", - sa
ko G. Kėvišas. LGĮTIC

žmogaus dvasios sintezę, ga
lutinai įprasmina religija. So
cialinę problematiką perkėlęs 
į moralės plotmę, skelbė krikš
čioniškojo visuomenės solida
rumo teoriją. Per visą Macei
nos kūrybą vieninga gija tęsia
si filosofo įsitikinimas, kad 
krikščioniškasis tikėjimas ir 
juo paremtas socialinis veiki
mas yra efektyvus priešnuodis 
daugybei nūdienos pasaulio ir 
atskiro individo egzistencijos 
problemų.

Gili filosofijos ir poezijos 
sąsaja Maceinai nebuvo tiktai 
teorijos dalykas -  Antano Jas- 
manto slapyvardžiu išleisti du 
filosofinės poezijos rinkiniai -  
“Gruodas” (1965), “Ir niekad 
ne namolei” (1981). Maceinos 
pseudonimas kilęs iš žmonos 
gim inių pavardės -  Julijos 
Tverskaitės-Maceinienės mo
tina buvo Jasmantaitė, kilusi iš 
Žemaitijos. „Poezijos buveinė 
mano širdžiai yra artimesnė”, 
-  yra pasakęs pats A.Maceina, 
lygindamas savo filosofiją ir 
poetinę veiklą. Eilėraščiai ku
riami kaip intymūs ir sakralūs 
pašnekesiai su Dievu, kuris lai
komas egzistencine problema, 
ja is  siekiam a priartėti prie 
ankstyvosios krikščionybės ir 
biblinės kalbos raiškos, kai 
apie Dievą buvo mąstoma ne 
metafizinėmis abstraktybėmis, 
o konkrečių vaizdinių parabo
lėmis. Jo poezijos originalumą 
bei ryšį su filosofija išsamiai

KULTŪROS KRONIKA
Savo atgimstančia egzotika smalsuolius viliojantis Bist- 

rampolio dvaras nuolat sulaukia daugybės svečių. Tačiau pas
taruoju metu viename jo  nuošaliame pastate - koplyčioje - lan
kytojai nepageidaujami. Jie blaškytų čia jau  beveik mėnesį ku
riančio garsaus šalyje dailininko A.Kmieliausko dėmesį ir susi
kaupimą. Koplyčios sienas jau  šį rudenį papuoš spalvingos fres
kos, pasakojančios knygnešių istoriją. Tai - didžiulis kūrinys, 
reikalaujantis nemenkų kūrėjo jėgų. Atgimstančio Bistrampo- 
lio dvaro koplytėlės sienas tapo vienas garsiausių šalies meni
ninkų, Nacionalinės premijos laureatas Antanas Kmieliauskas.

Antrasis pasaulio lietuvių menininkų pleneras-stovykla 
"Migruojantys paukščiai" šiemet kvietė diskutuoti imigracijos 
tema. Liepos 20-27 dienomis Birštone susitiko 15 lietuvių me
nininkų, šiuo metu gyvenančių Lietuvoje, JAV, Italijoje, Olan
dijoje, Belgijoje, Norvegijoje. Pasak projekto koordinatorės Jo- 
litos Vitkauskaitės, šis projektas atviras - visi, besidomintys imig
racijos problemomis, projekto metu buvo kviečiami į "Biršto
no tulpės" svečių namus. Liepos 25-ąją Birštono kultūros cen
tre buvo atidaryta fotomenininko Artūro Valiaugos paroda "Tra
kų karaimai. Daniliškių sentikiai" ir įvyko Audriaus Mickevi
čiaus videofilmo "Žmogus - Arklys" premjera.

49-ojoje tarptautinėje mokinių matematikos olimpiadoje, 
vykusioje Madride, visi mūsų šaliai atstovaujantys mokiniai pel
nė apdovanojimus. Ne pirmus metus dalyvaujantis olimpiado
je  Vilniaus licėjaus mokinys Vytautas Gruslys šiemet iškovojo 
sidabro medalį. Vaikiną ruošė mokytojas Benas Budvytis. Bron
zos medalius iš olimpiados parsiveš Vaidotas Kurlianskas iš 
Kauno technologijos universiteto gimnazijos ir Gytis Žilinskas 
iš Vilniaus licėjaus. Pagyrimo raštais apdovanoti Lietuvos mo
kinių komandos nariai: Julius Jonušas iš Vilniaus licėjaus, Vai
dotas Juronis iš Kauno technologijos universiteto gimnazijos ir 
Jonas Pauliukevičius iš Kėdainių "Šviesiosios" gimnazijos. Ko
mandai vadovavo dr. Romualdas Kašuba, dr. Artūras Dubickas 
ir Marytė Skakauskienė. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministe
rijos duomenimis, pernai 48-ojoje tarptautinėje mokinių mate
matikos olimpiadoje Hanojuje lietuviai iškovojo aukso ir du 
bronzos medalius. Tarptautinėse mokinių matematikos olimpia
dose Lietuvos atstovai dalyvauja nuo 1992 metų. LGĮTIC

analizavo Tomas Venclova, 
Onė Baliukonė.

Reikėtų pasigėrėti A. Ma
ceinos raštų -  tiek filosofijos, 
tiek poezijos -  kalbos grynumu, 
turtingumu, įtaigumu. Filosofas 
Arvydas Šliogeris sako: „Gal
būt nuostabiausias dalykas A. 
Maceinos knygose -  ne tik jų  
turinys, o kaip tik jų  kalba... Jo 
kalbos grynumas yra ne tik is
torinis faktas, bet ir uždavinys 
mums visiems -  filosofams, ra
šytojams, kritikams”.

Antano Maceinos žemiško
ji ir filosofinė kelionė nutrūko 
1987 m etų sausio 27 dieną. 
Nuo širdies smūgio jis mirė 
septyniasdešimt devintąją sa
vo gimimo dieną, buvo palai
dotas Brebesdorfo kaimelyje 
netoli Šveinfurto.

Kaip epitafija didžio filo
sofo ir poeto atminimui galėtų 
būti jo  paties žodžiai rašytojui: 
“ .T a v o  kūrinys nemiršta.. .jis 
ir Tave patį išgelbsti iš mirties 
naikinančios rankos, bet labai 
savotišku būdu, kad nemirda
mas Tavo kūrinys visados pri
sikelia tautos dvasioje ir j ą  
guodžia sunkiomis jos istori
jos valandomis”.

Pats Maceina tikrai liktų 
patenkintas, pamatęs Lietuvos 
studentų “suskaitytus” savo 
veikalus ir kitas knygas apie fi
losofiją. A. Maceinos “Raštų” 
VI tomas -  pats skaitomiausias 
ir populiariausias.

www.mruni.lt

http://www.mruni.lt
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PROF. MEČISLOVAS TREINYS 
(1941 - 2008)

2008 m. liepos 18 d. po 
sunkios ligos mirė Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
- deputatas, Lietuvos Respub
likos Seimo narys 1992-1996 
m., Lietuvos žemės ūkio uni
versiteto profesorius dr. Me
čislovas Treinys.

M ečislovas Treinys gimė 
1941 m. spalio 1 d. Utenos ap
skrities Asmalų kaime. 1965 m. 
baigė Lietuvos žemės ūkio aka
demijos Ekonomikos fakultetą. 
1965-1967 m. dirbo agronomu 
Jonavos rajone. 1967-1970 m. 
mokėsi aspirantūroje Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje. 1971 
m. Vilniaus universitete apgy
nė ekonomikos mokslų kandi
dato disertaciją. 1970-1975 m. 
dirbo Ekonomikos fakultete 
asistentu, vyr. dėstytoju, nuo 
1975 m. - docentu, 1979-1989 
m. - Ekonomikos katedros ve
dėju, 1989-1990 m. - prorekto
riumi. 1990 m. suteiktas profe
soriaus vardas.

P rofesorius M ečislovas 
Treinys tyrinėjo agrarinės eko
nomikos minties raidą, žemės

SU MARIJA RUDIENE ATSISVEIKINANT 
(1914  - 2008)

Užsidarius BALF'ui, amžinybėn iškeliavo ir šios labda
ros organizacijos pirmininkė

E d v a rd a s  Š U L A IT IS

Neseniai spaudoje skaitė
me, kad nutarė likviduotis 
Amerikos lietuvių šalpos or
ganizacija - BALF'as, kuriai 
nuo 1972 m. pirm ininkavo 
šiam e krašte gim usi m ūsų 
tautietė  M arija  Juozaitytė-

Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
pirmininkei

A. f  A.
M A R IJ A I R U D IE N E I

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
giliame liūdesyje likusiam jos vyrui inž. 
ANTANUI RUDŽIUI, dukterim s 
MARGARITAI KRUPAS ir ROSE
MARY JURJONAS, sūnums ANTA
NUI ir MARKUI, ir jų  šeimoms.

Su pagarba ir meile prisimindami 
velionę, ilgus metus su dideliu pa
sišventimu vadovavusią BALF’ui ir 
savo gyvenimo kelyje ryžtingai siekusią 
krikščioniškų idealų, liūdime kartu su 
artimaisiais ir dalinamės giliu netekties 
skausmu.

BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO 
DIREKTORIAI IR DARBUOTOJAI

ūkio ir kaimo vystymąsi, jo  po
litiką. Parašė bei sudarė 8 kny
gas - monografijas ir vadovė
lius, dar 3 liko parengtos lei
dybai, išspausd ino  šim tus 
mokslo, mokslo populiarinimo 
bei publicistinių straipsnių.

Nuo 1988 m. aktyviai da
lyvavo Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio veikloje, buvo 
vienas Lietuvos žemdirbių są
jūdžio organizatorių, progra
minių dokumentų autorių. Pro
fesorius Mečislovas Treinys - 
dabartinės agrarinės politikos 
Lietuvoje pradininkas, dauge
lio agrarinės reformos normi
nių dokumentų iniciatorius ir 
bendraautorius.

1990 m. balandžio 7 d. Ka
čerginės rinkiminėje apygar
doje buvo išrinktas į Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją Ta
rybą. Buvo Agrarinės komisi
jos pirmininko pavaduotojas, 
1992 m. -pirmininkas. 1991
1992 m. - Tautininkų frakcijos 
pirmininkas. 1992-1996 m. bu
vo LR Seimo narys, dirbo Ag
rariniame komitete, priklausė 
Lietuvių tautininkų sąjungos

Rudienė. Amžinybėn iškelia
vo ir j i  pati - mirtis M. Ru
dienę ištiko liepos 8 d., pra
ėjus dešimčiai dienų po jos 
94-ojo gimtadienio. Su šiuo 
pasauliu M arija atsisveikino 
St. Francis ligoninėje Blue

frakcijai. 1997-1998 m. buvo 
Žemės ūkio ministro patarėjas.

P rofesorius M ečislovas 
Treinys kaip kūrėjas atsisklei
dė įvairiose srityse. Jis tyrinė
jo  tarpukario ir pokario Lietu
vos politinius ir ekonominius 
procesus, domėjosi ryškiausio
mis to meto asmenybėmis, iš
studijavo ir apibendrino gau
sybę archyvinių dokumentų. 
Visuose jo  darbuose, veikloje, 
jaunimo ugdyme ryškus rūpes
tis dėl tautos išlikimo, tautos 
modernumo paieškos.

Už nuoseklų ir vaisingą 
mokslo darbą, ištikimybę teisin
gumui, pilietiškumui profeso
rius Mečislovas Treinys apdo
vanotas Lietuvos nepriklauso
mybės medaliu ir LDK Gedimi
no ordino Riterio kryžiumi.

Su žmona Elena išaugino 
du sūnus ir džiaugėsi augan
čiais anūkais.

L iko nebaig ti gražūs ir 
prasmingi darbai, o visų j į  pa
žinojusių širdyse - vyro, tėvo, 
senelio, kolegos, bendražygio 
atminimas.

Lietuvos 'žemes ūkio 
universitetas,

Nepriklausomybes akto 
signatarų klubas

Island, IL, kur buvo nuvežta 
patyrusi traum ą po nelaimin
go atsitikimo namuose.

Nors velionė buvo gimusi 
Westville, IL, netoli Čikagos, 
tačiau visas jo s  gyvenimas 
buvo pašvęstas Amerikos lie
tuvių veiklai. Ypač daug dė
mesio M arija Juozaitytė-Ru- 
dienė skyrė į bėdą pakliuvu- 
siems m ūsų tautiečiams. Jau 
1954 m. įsijungė į BALF'o 
organizacijos veiklą kaip jos 
direktorė. Nuo 1960-ųjų ėjo 
centro valdybos vicepirm i
ninkės, o nuo 1972-ųjų - pir
mininkės pareigas.

Tačiau tai nebuvo vienin
telis M arijos visuom eninis 
darbas. Veiklią moterį buvo 
galim a m atyti vadovaujan
čiuose postuose Lietuvos Vy
čių organizacijoje, Sv. Kazi
miero seserų rėm ėjų draugi
jo je, Čikagos lietuvių mote
rų  klube, Amerikos lietuvių 
Romos katalikų federacijoje 
(buvo jos direktorė). Taip pat

Didžios dvasios, gerų darbų Balf'o Šalpos 
dideliai veikėjai, ilgametei 
Balf'o Centro Pirminikei

A. f  A.
M A R IJ A I R U D IE N E I

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai 
užjaučiame jos brangų vyrąp. ANTANĄ 
RUDĮ bei visą jų  šeimą ir kartu liū
dime...

CLEVELANDO BALF'O SKYRIUS

Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorius Mečislovas Treinys 
(1941 - 2008).

j i  reiškėsi kaip Čikagos litu
anistinės mokyklos globėja, 
finansavo literatūros vadovė
lių leidybą, buvo JAV LB Ta
rybos narė, Lietuvių operos 
mecenatė ir t.t.

Be darbo lietuvių visuo
meninėje veikloje, M. Rudie
nė nem ažai m etų  pašventė 
tarptautinei CARE organiza
cijai, kurioje ėjo direktorės 
pareigas.

ATSISAKĖ
PREZ. A. BRAZAUSKO 

APDOVANOJIMO
Ištekėjusi už Čikagoje gi

m usio lietuvio Antano R u
džio, dirbo jo  įsteigtoje Plie
no pramonės gaminių įmonė
je  "Rockwell Engineering", 
kur nuo 1942 m. ėjo admi
nistracijos vadovės pareigas.

Už įvairiapusę veiklą M 
Rudienė apdovanota popie
žiaus Jono Pauliaus žymeniu 
"Pro E cclesia et Pontifice" 
(1987). Lietuva j ą  pagerbė 
LDK Gedimino V-jo laipsnio

ordinu (1997) ir Vytauto Di
džio jo  ordino K om andoro 
kryžium i (2003) (beje, pir
m ąjį apdovanojim ą moteris 
atsisakė priimti, nes jis  buvo 
skirtas tuometinio Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazaus
ko; toks jos žingsnis susilau
kė skirtingų įvertinimų.

NEKROLOGĄ SPAUSDINO 
IR "CHICAGO TRIBUNE"

Marija Rudienė buvo pa
šarvota liepos 11 d. Petkaus 
laidojimo namuose Lemont'e, 
IL. Kitos dienos rytąjos palai
kai buvo atvežti į Svenčiausios 
M ergelės M arijos Gimimo 
bažnyčią Marquette Park'e, kur 
pusantros valandos tautiečiai 
turėjo progą atsisveikinti. Vė
liau šioje bažnyčioje buvo au
kojamos šv. Mišios, po kurių 
gausus būrys susirinkusiųjų 
mirusiąją palydėjo į jos amži
no poilsio vietą - Sv. Kazimie
ro kapines.

M. Rudienei skirtas ne
k ro lo g as  "M ary  P. R udis 
1914 - 2008 Aided Lithua
nians in U. S. and Abroad", 
parašytas žurnalistės Melis- 
sos Patterson, buvo išspaus
dintas viename didžiųjų Či
kagos d ien rašč ių  Chicago  
Tribune liepos 11 d. numery
je.

Velionė paliko liūdesy vy
rą  Antaną, du sūnus, dvi duk
ras, 10 anūkų, 4 proanūkius 
ir daug kitų  giminių. M ūsų 
užuojauta jiem s visiems.

M. Rudienė buvo viena iš 
nedaugelio senosios kartos 
a te iv ių  atžalų, ilgus metus 
veikusių Lietuvos ir lietuvių 
gerovei.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 24 d., 11:30 v. ryto - Šv. Jurgio parapijos gegu
žinė parapijos sodyboje.

RUGSĖJO 21 d. sekmadienį, 4:00 v.p.p. Dievo Motinos pa
rapijos patalpose įvyks Literatūros vakaras. Rengia Akademi
nis Skautų Sąjūdis.

RUGSĖJO 27-28 d., Mariaus Narbutaicio metalo meno darbų 
paroda Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Rengia vyr. skaučių 
Židinys.

SPALIO 19 d. rengiama Šiluvos Dievo Motinos šventė, Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoj.

LAPKRIČIO 16 d., nuo 11:30 iki 3:30 p.p. Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.

DIRVAI R. Dulskis, Cocoa Bch., F L ........

V.Mažeika, Park Ridge, I L .........

.. 30

.. 30
G.Sirutis, Santa Monica, C A ........

J.Kijauskas, Mentor, O H ..............

15

14

AUKOJO R.Petrauskiene, Euclid, O H ........ .. 30 Kun.A.Babonas, Detroit, M I ........ 10
K.Tautvydas, Greenbank, W A.... .. 30 A.Barulis, Brockton, MA ............ 10

V. Lapatinskas, Seattle, W A........ 200 O.Krinertas, Walworth, W I......... .. 28 V.Juodka, Chicago, IL ................... 10
S.Šimoliūnas, Detroit, M I .......... 200 R.Baika, Salem, N H .................... .. 25 L.Jurkūnas, St. Pete. Bch., F L ..... 10

R.Jagminas, Bridgewater, M A .... 100 V.Miškinis, Cleveland, O H ........ .. 25 V.Misiūnas, Clark, N J ................... 10

D..Januta, Oakland, C A ............... 100 J.Petkaitis, W.Hartford, C T ......... .. 25 E.Slavinskas, St. Petersburg, FL .. ...7

S.Korius, Santa Monica, C A ...... 100 J.Siaučiūnas, Cicero, IL ............. .. 25 A.Regis, Chicago, IL ..................... .. 5

U S Molding Machinery Co., Willough- E.Steponis, Seven Hills, O H ...... .. 25 J.Ardys, Fairview, P A .................... .. 4

by, O H ........................................... 100 S.Strikaitis, Los Angeles, C A .... .. 24 I.Baranauskas, Boston, M A ......... .. 4

B.Saplys, Toronto, C anada......... .. 80 M.Ambrose, New Market, MD .. .. 20 V.Barzdukas, Cleveland, O H ........ .. 4

R. Veitas, Milton, M A ................. .. 80 J.Biliūnas, Mentor, OH ............... .. 20 J.Minkūnas, Jersey City, N J .......... .. 4

P.Girnys, High Wycombe, Eng ... ..50 L.Jarasūnas-Francel, V.Ogden, Mt. Airy, M D ................. .. 4

J.Gumbelevičius, Vancouver, WA .50 Willowick, O H ............................ .. 20 R.Snarskis, Daytona Bch., F L ..... .. 4

M.Mikonis, Richmond Hts., OH ..45 R.Gricius, Agora Hills, C A ......... .. 20 I.Tyla, Naples, FL .......................... .. 4

J.Raibys, Ventura, C A ................. ..40 V.Kamantas, Grand Rapids, M I .. .. 20 I.Vileniskis, Wayland, M A ,.......... .. 4

H.Bagdoniene, Oak Lawn, IL ..... .. 30 E.Kasakaitis, Baltimore, M D ...... .. 20 N.Von Kiparski, Montville, OH .. .. 2

R.Bitenas, Bronxville, N Y ......... .. 30 G.Meiliūnas, New York, NY ...... .. 20

V .Čekanauskas, W estlake V illa- A.Pažiura, Oak Pk, C A ............... .. 20 Visiems aukotojams
ge, C A ........................................... .. 30 E.Silgalis, Willoughby, O H ........ .. 20 nuoširdžiai dėkojame
I.Dirda, Oak Lawn, I L ................. .. 30 A.Zenkus, Webster, M A ............. .. 20

Musų mielai giminaitei, Odontologijos Daktarei

A . |  A.
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Č IU R L IO N IE N E I
m irus, nuoširdžią užuojautą reiškiam e vyrui VY
TENIUI, dukrai DALEI, sūnui JURIUI ir jų  šeimons.

Kazytė Baltrušaitytė-Bitinienė (Australija) 
Juozas Baltrušaitis 
Juzė ir Jonas Daugėlos

FO R SALE K O L D Ū N Ų  G A M Y B A
* A C M E  d o u g h  r o l le r ,  * H o b a r t  20 Q T . M ix e r ,  ^ U p r i g h t f r e e z e r ,  

*S  e a l e r ,  * R e c ip ie s ,  *C u s l o m e r s ^

O N E  O F  A K I N D  B U S I N E S S ,  - O W N E R  R E T I R I N G  
F o r  m o r e  in f o r m a t io n  c o n ta c t :  D a n a  A p a n a v ič iu s

2 1 6 -5 3 1 -6 9 9 5

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimu ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718) 479-8923. E-mail: am berw ings@ m ac.com

K O D Ė L  L I E T U V O S  T E I S Ė J A I  T I K I  
K G B  S U D A R Y T A  B Y L A ?

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis, bernardinai.it

Priežastis -  teisėjų politinė 
valia ir galbūt net praeitis bei 
kvalifikacija. Juk jie prieš akis 
mato kito, tegul ir sovietinio, va
dinamojo teismo parašytą doku
mentą, ir jiems to pakanka. Ne
nuostabu, dauguma teisėjų juk 
atėję dar iš sovietmečio ir jiems 
jų  kolegų darbai tebeatrodo ne
ginčytini. Manau, vienaip ar ki
taip tai išspręs laikas -  viena ver
tus, nebeliks ką reabilituoti, ki-

IV.
ta vertus -  ateis nauja teisėjų 
karta, neturinti tos sovietmečio 
naštos ir atitinkamos politinės 
valios. O dabar akivaizdu, kad 
minėtas įstatymų pataisas tie
siog būtina priimti kuo skubiau.

O kas pasikeis jas p ri
ėmus?

Pirmiausia kiekvienu ne
aiškiu atveju - ar dėl reabilita
cijos, ar genocido bylose - bus 
pradedamas ikiteisminis tyri

ATLANTO NUGALĖTOJAI PRISIMINTI ČIKAGOJE 
PRIE JŲ GARBEI PASTATYTO PAMINKLO

Atlantą mažu lėktuvėliu, pa- giuota link paminklo. Eisenoje mintiną žygį per Atlantą  m nti-
vadintu "Lituanica", perskridu
sių ir netoli savo tikslo - Lietu
vos - žuvusių drąsių lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
atminimui prie jiems pastatyto 
paminklo Čikagos Marquette 
Park rajone jo  atidengimo die
ną, 1935 m. liepos 28-ąją, buvo 
susirinkę net apie 60 tūkstančių 
žmonių. O šįmet liepos 13 d. vy
kusiame šio transatlantinio skry
džio 75-ųjų metinių paminėjime 
dalyvių tebuvo keli šimtai. Ta
čiau žinant, kad iškilmėms bu
vo pradėta ruoštis tik likus maž
daug trims savaitėms iki reikš
mingos datos, reikia pasveikin
ti rengėjus ir su tokiais, palyginti 
neblogais rezultatais.

Drąsių lakūnų žygio pager
bimas buvo pradėtas pamaldo
mis Marquette Park'o lietuvių 
bažnyčioje. Šv. Mišias čia auko
jo  keturi kunigai: A. Markus,
J. Kelpšas, K. Trimakas ir A. 
Gražulis.

Po pamaldų renginio dalyvių 
eisena link Dariaus ir Girėno pa
minklo nusidriekė per kelis 
kvartalus. Pradžioje buvo eita 
69-ąja gatve, o pasiekus Califor
nia aveniu, pasukta į dešinę ir 
pro Šv. Kryžiaus ligoninę žy

mas. Dabar to nėra. Tai reiš
kia, kad bus apklausiami liu
dytojai, bus nagrinėjami visi 
dokumentai, ne vien sovietinio 
teismo nuosprendžiai ar KGB 
sukurptos bylos, dalyvaus ir is
torikai, kurie pateiks savo iš
vadas dėl sovietinių dokumen
tų  patikimumo. Žodžiu, pati 
sistema turėtų tarpti skaidres
nė ir patikimesnė.

(Pabaiga)

buvo galima pamatyti Amerikos 
legiono lietuviškųjų postų na
rius, Lietuvos Vyčių, JAV Lie
tuvių Bendruomenės, Šaulių bei 
kitų lietuviškų organizacijų at
stovus. Daugelis jų  nešėsi nedi
deles trispalves.

Taip pat link paminklo rie
dėjo ir senoviniai automobiliai. 
Bene seniausias iš jų  buvo 1929 
metų "Fordas". Daugiausiai dė
mesio susilaukė iš "Ragtops" au
tomobilių muziejaus Michigan 
City, IN, pasiskolintas 1932 m. 
"Rolls Royce" - organizatoriai 
teigė, kad tokio modelio auto
mobiliu drąsiej i lakūnai važinė- 
davę po Čikagą ir taip populia
rinę savo skrydį per Atlantą.

Renginys pradėtas JAV ir 
Lietuvos himnais, kuriuos sugie
dojo solistas Algimantas Barniš- 
kis, o pritarė neseniai susikūręs 
Čikagos lietuvių dūdų orkestras 
"Gintaras".

Beje, minėjimo metu buvo 
proga atsisveikinti ir su Lietu
vos generaliniu konsulu Čikago
je  Arvydu Daunoravicium i, 
kuris pagal diplomatinės rotaci
jos principus grįžta darbuotis į 
Lietuvą. Diplomatas savo kalbo
je prisiminė, kad jo  pirmasis di
desnis viešas pasirodymas Čika
goje buvo lygiai prieš 5 metus 
būtent čia, Marquette Park'e, kai 
vyko Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą 70-ųjų metinių mi
nėjimas. Tą susitikimą su tau
tiečiais jis gerai pamena ir šian
dien. Konsulas, kuris netrukus 
grįš Lietuvon tolimesnei savo 
tarnybai Vilniuje, pažymėjo drą
siųjų lakūnų skrydžio svarbą ir 
kvietė nepamiršti jų  priesakų.

Vienas iš minėjimo organi
zatorių - Ernestas Lukoševičius 
išvykstančiam diplomatui įteikė 
dvi įrėmintas dideles spalvotas 
nuotraukas, kurių autorius Jonas 
Kuprys įamžino kelis A. Dau- 
noravičiaus susitikimus su Čika
gos lietuviais.

Apie Dariaus ir Girėno at-

mis pasidalijo ir Amerikos lie
tuvių tarybos (ALT) pirmininkas 
advokatas Saulius K uprys, 
prieš kelias dienas sugrįžęs iš ke
lionės į Lietuvą. Jis iš pradžių 
lietuviškai, o vėliau angliškai pa
pasakojo, kad Lietuvoje jam te
ko lankytis dviejose vietose, ku
rios glaudžiai susijusios su drą
siaisiais lakūnais: Karo muzie
juje Kaune, kur matė "Lituani- 
cos" lėktuvo liekanas, ir prie 
Puntuko akmens Anykščiuose, 
kur yra iškalti Dariaus ir Girėno 
atvaizdai bei jų  istorinio testa
mento dalis.

Kalbėtojas pažymėjo, kad la
kūnų pasiaukojimas nenuėjo 
veltui, nes ir juodžiausiomis 
okupacijos dienomis Dariaus ir 
Girėno žygis buvo tarsi švytu
rys, suteikiantis viltį, kad Lietu
va ateityje atgims. "Šiandien 
mes esame to liudininkai ir kar
tu įgyvendinome jų  norą, kad 
Lietuva būtų laisva ir demokra
tiška valstybė", - sakė S. Kup
rys.

Nors šie metai Amerikoje 
yra rinkimų laikas, tačiau gera 
proga pasireklamuoti lietuvių 
tarpe nepasinaudojo joks ame
rikiečių politikas - minėjime ne
matėme atstovų nei iš Čikagos 
miesto, nei iš federalinės val
džios. Tik vienas iš minėjimo or
ganizatorių - Joe Kulys renginio 
metu perskaitė ilgesnį laišką, 
gautą iš JAV kongreso nario Dan 
Lipinski, ir trijų Čikagos mies
to tarybos narių ("aldermanų") 
rezoliuciją.

Minėjimo pradžioje prie pa
minklo buvo padėti įvairių or
ganizacijų atvežti vainikai bei 
gėlės, kun. J. Kelpšas perskaitė 
invokaciją (vėliau tą  dar padarė 
pavėluotai į minėjimą atvykęs 
evangelikų vyskupas emeritas 
Hansas Dumpys).

Atlanto nugalėtojų testa
mentą priminė būsimasis lakū
nas Martynas Jonikas.

Edvardas Sulaitis

mailto:amberwings@mac.com
bernardinai.it


1 2  .  D IRVA .  2008  m. liepos  29 d.

S P O R T A S

LIETUVOS OLIMPINĖ RINKTINĖ PEKINE
Lietuvos olimpinė rinktinė 

buvo oficialiai pristatyta Peki
no olim pinėse žaidynėms. Iš 
viso dalyvaus 69 sportininkai 
ir 48 treneriai, medikai, vado
vai.

Kol kas nėra aiški galutinė 
L ietuvos krepšinio rinktinės 
sudėtis.

A kredituoti 14 krepšinin
kų, dalyvavusių  tren iru o č ių  
stovykloje, tačiau po draugiš-

Ž. SAVICKAS PAGERINO 
DU PASAULIO REKORDUS

Liepos 20 d. Pasaulio galiū
n ų  Čem pionų lygos varžybų 
p e n k tą jį  e ta p ą  -  P a lan g o s  
„Grand Prix“ -  laimėjo Žydrū
nas Savickas. Jis nugalėjo vi
sose septyniose rungtyse ir su
rinko 84 taškus.

A ntrąją vietą užėmė Vidas 
Blekaitis, surinkęs 66,5 taško. 
Trečias buvo Saulius Brusokas. 
Jo sąskaitoje - 61 taškas. Ket
virtas liko rusas Igoris Pedanas 
(60 tšk.), penktas - serbas Ervi- 
nas Katona (56,5 tšk.), šeštas - 
Agris Kazelnikas (46,5 tšk.).

Beje, pirmoji rungtis - lėk
tuvo tempimo varžybos - vyko 
Vilniaus oro uoste, o likusios še
šios rungtys - Palangos centri
niame stadione.

Čempionų lygos varžybose 
pirmaujantis Ž. Savickas Palan
goje pagerino pasaulio statinės 
metimo į aukštį ir rąsto kėlimo 
rekordus. Žydrūnas statinę per
metė per kartelę, iškeltą į 5 m  
40 cm aukštį, ir iškėlė 210 kg 
sveriantį rastą.

Varžybose, kurių prizų fon
dą sudarė 20 tūkst. JAV dolerių, 
dalyvavo 12 stipruolių.

Iš viso bus surengti aštuoni 
etapai. Čempionų lygos varžy
bų etapai dar vyks Rumunijoje, 
Suomijoje ir Bosnijoje. L R T

T A U P A K

L I T H U A N I A N  C R E D I T  U N I O N

SAVI PAS SAVUS 
K V IE Č IA M E  VISUS Į  TAUPĄ

Telefonas (216)481-6677; EI. 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)

kų  rungtynių  ciklo rinktinės 
treneris Ramūnas Butautas iš
rinks 12 žaidėjų, kurie vyks į 
Pekiną.

O lim pinės k repšin io  ko 
mandos sudėtis turi paaiškėti 
iki liepos 27 d.

K a ip  p ra n e šė  L ie tu v o s  
tau tin io  olim pinio  kom iteto  
(L T O K ) a ts to v a s  sp a u d a i 
Bronius Čekanauskas, dar du 
L ietuvos lengvaatlečiai -  Vi
ta liju s  K ozlovas ir Z inaida  
Sendriūtė, įvykdę olim pinius 
B norm atyvus tik p raėjusį sa
vaitgalį, kol kas neakredituo
ti, nes laukiam a patvirtin im o 
iš Tarptautinės lengvosios at
letikos federacijos.

Rugpjūčio 6 d. olimpinia

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą. 
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 

LINUI M ULIO LIU I-216-387-3204 
1 ina s (a  11 x 1 errea I t y . com

www. Cleveland HouswgMarkct com 
wwv.LjTidharstOhioHMncs.com 

wav. .Eueltd-Honics.com
u ww.Ricbtnunt’. Heights Homes.cow 

www.MayfieWHcancs.nct
www.Pcppcr-Pike-Homcs.com 
www.SoothF.ucliiiHooK-scom

www HėaėhwiHKl-Oliii.i-HonriėS.ėom 
www.EnderKeaky.com 

Realty Group, Ine.
Linas M uliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

ixk'i

P a t r u x / 1  w i p o r t y
We Sell Kolainiai
Gourmet Deli Meats & Breads
Imported Condiments & Foods
Wines, Beer & Waters
Candies, Gifts and More!
794 East 185th S t . - 216-531-6720

m e kaim elyje vyks Lietuvos 
valstybės pasveikinim o cere
monija, bus iškilmingai pakel
ta  m ūsų trispalvė.

Pekino olim pinėse žaidy
nėse Lietuvos atletai dalyvaus 
16-oje sporto šakų.

Jose teisėjaus trys Lietuvos 
arbitrai: S ig ita M ackonienė 
(meninė gimnastika), Zigman
tas Raudonius (baidarių ir ka
nojų  irklavimas) bei Rom ual
das Brazauskas (krepšinis).

1992 m e tų  B a rs e lo n o s  
olim pinėse žaidynėse dalyva
vo 46, 1996 m etų  A tlan tos 
o lim pinėse žaidynėse -  60, 
2000 m etais S idnėjuje -  61, 
o A tėn u o se  -  64 L ie tu v o s 
sportininkai. L R T

&

Labai laukiam
NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ

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

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

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris

I n e .
C o m p l e t e s  F r o n t E n d  S ę a r v iO V

4 8 1  - 5 3 9 7
Naw and uhw urea. Brakes. Shocks. Sfiuis.

M union, Iub« oil and Fitter
* Guy any 4 tnet ant mceke a P 5. Tire hat)

Man -Fit,. 8 crntoC pm 866 E. SWD fri Si
S a l e> am tn t p m dev^land, Oh. <4-119
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