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Baltijos kelio 20-mečiui skirtus renginius rugpjūčio 23 d. vakarą vainikavo minėjimas-koncertas sostinės Katedros aikštėje. Lietuvos 
žmones sveikino ir Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio tuometinis vadovas prof. Vytautas Landsbergis. Vienu metu Vilniuje, Rygoje ir 
Taline skambėjo Baltijos kelią lydėjusi daina „Bunda jau Baltija” lietuvių, latvių ir estų kalbomis. Skambant šiai dainai Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje bei šių šalių atstovybėse užsienyje žmonės vėl simboliškai susiėmė rankomis, kaip ir tą dieną prieš 20 metų Baltijos kelyje. 
Virš gyvosios žmonių grandinės gėles barstė Lietuvos aviatoriai, dalyvavę jubiliejiniame skrydyje „Baltijos kelias dangumi”. Baltijos 
kelio atkarpose ties magistrale „Via Baltica” žmonės rinkosi prie Baltijos keliui atminti skirtų koplytstulpių, uždegė laužus, daly-
vavo atminimo vakaronėse. Lietuvoje tęsėsi Baltijos kelio 20-mečio minėjimo renginiai. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė 
minint Baltijos kelio 20-metį lankėsi 16-ajame automagistralės Vilnius-Panevėžys kilometre.                                               ELTA

Briuselis/Vilnius, rugpjū-
čio 23 d. (LGĮTIC). Estija, 
Latvija ir Lietuva sugrįžo į 
Europą ir praturtino ją savo 
kultūra, istorija ir ekonomi-
niu potencialu. Jos dabar gali 
remtis Europos Sąjungos so-
lidarumu, o Baltijos kelias 
mūsų atmintyje liks už laisvę ir 
demokratiją kovojančio žmo-
gaus dvasios stiprybės įrody-
mu, teigia Europos Komisijos 
pirmininkas savo pareiškime, 
paskelbtame Baltijos kelio 
20-mečio proga.

Europos komisijos va-

J. M. BARROSO: 
BALTIJOS KELIAS - UŽ LAISVĘ IR DEMOKRATIJĄ KOVOJANČIO 

ŽMOGAUS DVASIOS STIPRYBĖS ĮRODYMAS
dovas Jose Manuel Barroso 
pare iškime pažymi,  jog 
Baltijos kelias išreiškė ben-
drą lietuvių, latvių ir estų 
ryžtą įtvirtinti savo tapaty-
bę ir taikiai prisidėti prie 
anuomet ryškėjusių Europos 
istorijos posūkių.

„Prieš 20 metų, 1989 m. 
rugpjūčio 23 d., daugiau nei 2 
milijonai europiečių Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, anuo-
met dar anapus geležinės 
uždangos, susiėmę rankomis 
taikioje Baltijos kelio protes-
to manifestacijoje. Baltijos 

kelias buvo viena ilgiausių 
žmonių grandinių istorijoje, 
nusitiesusi 600 kilometrų per 
tris šalis. Ji išreiškė bendrą 
Baltijos tautų ryžtą įtvirtinti 
savo tapatybę ir taikiai prisi-
dėti prie anuomet ryškėjusių 
Europos istorijos posūkių”, 
- sakoma pareiškime.

Europos Komisijos vado-
vas pažymi, kad sugrįžusios į 
Europą Baltijos šalys pratur-
tino ją savo potencialu.

„Šiandien noriu pagerbti 
tuos, kurie prieš 20 metų 
susiėmė rankomis taikiai 

reikšdami savo valią ir soli-
darumą. Per tą laiką Estija, 
Latvija ir Lietuva sugrįžo į 
Europą ir praturtino ją savo 
kultūra, istorija ir ekono-
miniu potencialu. Tapusios 
svarbia Europos šeimos da-
limi, jos dabar gali rem-
tis Europos Sąjungos soli-
darumu. Mūsų atmintyse 
Baltijos kelias liks už laisvę 
ir demokratiją kovojančio 
žmogaus dvasios stiprybės 
įrodymu”, - sakoma J. M. 
Barroso pareiškime Baltijos 
kelio 20-mečio proga.

TAI VISO PASAULIO 
ATMINTIES DALIS
Paryžius/Vilnius, rugpjū-

čio 23 d. (LGĮTIC). Baltijos 
kelio 20-mečio minėjimo proga 
UNESCO generalinis direkto-
rius Koichiro Matsuura atsiuntė 
sveikinimą Baltijos valstybių 
parlamentų pirmininkų susiti-
kimo dalyviams, sekmadienį 
susitinkantiems Vilniuje vyks-
tančiuose Baltijos kelio minė-
jimo renginiuose.

1989 m. rugpjūčio 23 d. 
įvykusią Baltijos kelio akciją 
žymintys dokumentai šių metų 
liepos 30 dieną įtraukti į tarp-
tautinį UNESCO (Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kul-
tūros organizacija) registrą 
„Pasaulio atmintis”.

„Man labai malonu pasvei-
kinti Baltijos kelio 20-mečio 
minėjimo dalyvius. Galbūt 
daugelis iš Jūsų kartu su dau-
giau nei milijonu žmonių 1989 
m. rugpjūčio 23 d. susiėmę už 
rankų į 600 km ilgio gyvąją 
grandinę, nusidriekusią nuo 
Talino per Rygą iki Vilniaus. 
Ši Baltijos kelio žmonių gran-
dinė buvo trijų Baltijos tautų 
solidarumo siekiant nepriklau-
somybės ir reikalaujant žmo-
gaus ir pilietinių teisių žen-
klas”, - pažymima UNESCO 
generalinio direktoriaus laiške 
Baltijos valstybių parlamentų 
pirmininkų susitikimo daly-
viams.

Pasak UNESCO vadovo, 
Baltijos valstybių gyvento-
jų ryžtas surengti taikią de-
monstraciją, skirtą 50-osioms 
1939 m. Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos nepuolimo pakto ir jo 
slaptų protokolų metinėms pa-
minėti, buvo užfiksuotas visose 
trijose šalyse ir tai visapusiškai 
nušviečia šį renginį, kuris yra 
neatskiriama ne tik šio regiono, 
bet ir viso pasaulio kolektyvi-
nės atminties dalis.

„Tarp skirtingose laikme-
nose užfiksuotų dokumentų 
yra popierinių dokumentų, 
filmų ir nuotraukų bei garso ir 
vaizdo įrašų. Jie liudija svarbią 
Baltijos valstybių įtaką laisvės 
judėjimams Tarybų Sąjungoje. 
Svarbus gyvosios žmonių gran-
dinės demonstravimo rezultatas 
buvo tas, kad 1989 m. gruodį 
Tarybų Sąjunga paskelbė slap-
tuosius protokolus negaliojan-
čiais, taip patvirtindama, kokią 
įtaką mažosios valstybės gali 
daryti įvykiams pasaulyje.

Jausmai, kuriuos sukėlė 
Baltijos kelias, paskatino išei-
vių iš Baltijos valstybių ben-
druomenes pasaulyje burtis į 
solidarumo sueigas ir galiausiai 
Baltijos šalys atgavo nepriklau-
somybę”, - rašo K. Matsura.

Rusija niekada neatšauks 
savo sprendimo pripažinti 
okupuotų Pietų Osetijos ir 
Abchazijos respublikų nepri-
klausomybę nuo Gruzijos, 
pareiškė Rusijos prezidentas 
Dmitrij Medvedev.

Būtent rugpjūčio 26 dieną 
sukanka metai, kai Kremlius 
nusprendė pripažinti šių respu-
blikų nepriklausomybę. Toks 
sprendimas buvo priimtas 
prabėgus kelioms savaitėms 
po to, kai Rusija jėga numal-
šino Gruzijos siekį susigrąžinti 
Pietų Osetijos kontrolę.

Tbilisis iki šiol teigia, kad 
Rusijos sprendimas pripažinti 
Pietų Osetiją ir Abchaziją 
prilygsta dalies suverenios 
Gruzijos teritorijos okupacijai.

„Aš neisgailiu šio sprendi-
mo. Mūsų šaliai šis sprendimas 
yra neatšaukiamas“ - kalbėjo 

KANADA NESIŲS DAUGIAU KARIŲ
D. Medvedev, viešėdamas 
Mongolijoje.

Maskva aiškina, kad pri-
pažindama okupuotų darinių 
nepriklausomybę ji siekė ap-
ginti Rusijos piliečių interesus 
Pietų Osetijoje ir Abchazijoje, 
kurios nuo centrinės Gruzijos 
valdžios kontrolės atsiskyrė 
dar praėjusiame dešimtme-
tyje.

Be Rusijos Pietų Osetiją ir 
Abchaziją kol kas pripažino tik 
Nikaragva, o kitos valstybės 
savo ruožtu laiko, kad okupuo-
tos respublikos tebėra integrali 
Gruzijos teritorijos dalis.

Rusijos Užsienio reikalų 
ministerija rugpjūčio 25 dieną 
iš naujo paragino tarptautinę 
bendruomenę pripažinti Pietų 
Osetiją ir Abchaziją, nes tik 
taip esą galima garantuoti taiką 
ir saugumą regione. Maskva 

RUSIJA NIEKADA NEATŠAUKS OKUPACIJOS

pavergtose teritorijose disloka-
vo gausias savo kariuomenės 
pajėgas.

Tiek Pietų Osetijoje, tiek 
Abchazijoje rugpjūčio 26 
dieną buvo paskelbta nedarbo 
diena ir ta proga yra rengiami 
koncertai bei įvairūs minėji-
mai. Pietų Osetijoje rugpjūčio 
26 d. taip pat atidarytas 160 ki-
lometrų ilgio dujotiekis, kuris 
sujungė okupuotą respubliką 
su Rusija.                          LRT

Kanados atstovai rugpjū-
čio 26 d. pareiškė, kad nesiųs 
daugiau karių į Afganistaną 
po 2011 metų, ir NATO turėtų 
daryti spaudimą kitoms vals-
tybėms narėms siųsti daugiau 
karių, informuoja BBC.

Tokį pareiškimą paviešino 
Kanados gynybos ministras 
Peter MacKay.

Nors šiuo klausimu JAV 
nedaro tiesioginio spaudimo, 
kad Kanada pratęstų savo ka-
rinę misiją ilgiau nei iki 2011 
metų, tačiau net ir jei taip būtų, 
Kanados atsakymas vis tiek 
būtų neigiamas.

„Manau, kad tokios pa-
galbos reiktų kreiptis į kitas 
NATO valstybes nares“, – per 
spaudos konferenciją sakė 
P. MacKay. Tokie komenta-
rai pasirodė po to, kai JAV 
kariuomenės vadai pareiškė 
ketiną viešai prašyti daugiau 
karių ir pripažinti, kad NATO 
Afganistane nelabai sekasi.

Kanada savo šalies karius 
į Afganistaną siunčia nuo 
2002 metų. Šalies parlamentas 
pritarė rezoliucijai, kurioje 
teigiama, kad šalies karių mi-
sija Afganistane baigsis 2011 
metais.                             ELTA
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Baltijos keliui - 20 metų. Minėdami šią datą galime didžiuotis, 

kad šiemet po ilgo ir sudėtingo darbo Baltijos kelio akcija buvo 
įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis” tarptautinį 
registrą. Mintis pasiūlyti Baltijos kelią, kaip vertą UNESCO 
„Pasaulio atminties”, kilo Lietuvos nacionalinės UNESCO komi-
sijos sekretoriato programų vadovei Danguolei Reikaitei. Pasak 
jos, buvo dirbama drauge su latviais ir estais: „Paraišką rengėme 
kartu, ją 2008 metais kartu ir pateikėme”. Taigi nuo šiol apie šį 
unikalų fenomeną galės sužinoti ir visas pasaulis. 1989 metų 
rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias Ribbentropo-Molotovo pakto, 
panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines, gyva žmo-
nių grandinė nusidriekė per Lietuvą, Latviją ir Estiją. Rugpjūčio 
23 d. Vilniuje vyko pagrindiniai Baltijos kelio 20-mečio minėjimo 
renginiai, pasiekę ir kitas Lietuvos vietoves.

Norvegijoje pramogaujančio Seimo pirmininko Arūno 
Valinsko dienos suskaičiuotos. Posėdžiavusios didžiausios frak-
cijos Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) valdančiųjų koalicijoje viršūnėlės apsisprendė - koalicijos 
ir Seimo pirmininko likimai nėra tapatūs. Po beveik tris valandas 
Seime už uždarų durų trukusių diskusijų TS-LKD nusprendė au-
koti Seimo pirmininką ir taip siekti išsaugoti kuo mažiau pakitusią 
valdančiąją koaliciją. Neoficialiomis žiniomis, ginčų ir nuomonių 
TS-LKD gretose būta tokių aštrių, kad niekam nekilo abejonių, 
jog dabartinis Parlamento vadovas galėtų ir turėtų išlikti savo 
poste ilgiau negu iki rugsėjo vidurio. Mat į rudens sesiją rugsėjo 
10-ąją susirinkęs Seimas daugiau nei pusės narių slaptu balsavimu 
pats apsispręstų dėl savo pirmininko likimo. Žinant, kad trauktis 
iš posto Parlamento vadovą jau dukart paragino prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, o Seimo opozicija spėjo parengti ir interpeliacijos 
tekstą, šansai išlikti Seimo pirmininkui lieka minimalūs.

Tai pripažino ir premjeras Andrius Kubilius. Pasak jo, „jeigu 
niekas nepasikeis, jeigu nepasikeis paties Seimo pirmininko po-
zicija, tai rugsėjo mėnesį šis klausimas bus svarstomas Seime”. 
Tiesa, premjeras išreiškė viltį, kad prieš balsavimą parlamentarai 
įvertins faktą, jog Valstybės saugumo departamentas ir Generalinė 
prokuratūra paneigė, kad Seimo vadovo veikloje ir jo santykiuose 
su kuo nors būtų nusikalstamos veikos požymių. Bet, anot A. 
Kubiliaus, lygiai taip pat turės būti įvertinta ir visuomenės nuo-
monė bei pasitikėjimas. Pats Seimo pirmininkas yra pareiškęs, 
kad trauktis iš posto neketina, o Parlamento pasitikėjimą pasiti-
krinsiąs per būsimą jam inicijuojamą interpeliacijos procedūrą, 
kad „visi Seimo nariai įvertintų šio dirbtinai sukelto skandalo 
moralinę pusę”

Nuo kitų metų pradžios Kūno kultūros ir sporto departamen-
to prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bus pavaldus Vidaus 
reikalų ministerijai. Taip rugpjūčio 26 d. nusprendė Vyriausybė. 
Pasak Vidaus reikalų ministro R. Palaičio, sprendimas priimtas 
atsižvelgiant į Saulėlydžio komisijos išvadas ir rekomendacijas. 
Ministerija perims šalies kūno kultūros ir sporto politikos forma-
vimo funkcijas, o departamentas bus atsakingas už šios politikos 
įgyvendinimą. Tokiu būdu bus ne tik optimizuojama institucijų ir 
įstaigų, atsakingų už kūno kultūros ir sporto politikos formavimą 
ir įgyvendinimą, sistema, bet ir taupomos biudžeto lėšos. Vykdant 
šias pertvarkas bus panaikinta dešimt pareigybių. Departamento 
pavaldumas keičiamas vykdant Vyriausybės kanceliarijos refor-
mą – siekiant išgryninti jos vykdomas Vyriausybės strateginio 
koordinavimo ir valdymo reformų vykdymo kontrolės funkcijas. 
Iki šiol Kūno kultūros ir sporto departamentas rengiant įstatymų 
projektus bendradarbiavo su Vidaus reikalų ministerija, o Europos 
sporto ministrų susitikimuose Lietuvai atstovavo vidaus reikalų 
ministras. 

Į pasaulinį litvakų kongresą Lietuvoje sugužėję žydai dau-
giausia kalbėjo apie tai, kiek Lietuva jiems duos pinigų už nacių 
atimtą turtą. Žydai nori, kad Vyriausybės grąžinama nacių atimto 
turto vertės dalis padidėtų.                                                LGĮTIC

Ar Rusija vis dar gina tą 
paktą, kuris sukėlė Antrąjį 
pasaulinį karą? Šiuo klau-
simu Vakarų spaudoje labai 
daug pasisakymų. Vienas 
įdomiausiųjų išspausdintas 
Kanados žydų laikraštyje 
Jewish Tribune.

Priminęs, jog greit sukaks 
70 metų nuo tos dienos, kai 
Vokietija užpuolė Lenkiją 
1939 m. rugsėjo 1-ąją, lai-
kraštis rašė:

„Su šia invazija prasidėjo 
II-is pasaulinis karas. O savai-
tę anksčiau Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga pasirašė nepuolimo 
sutartį, geriau žinomą Hitlerio 
ir Stalino, arba Molotovo ir 
Ribbentropo pakto, vardu. 
Rusams dėl šios sukakties 
nejauku. Prezidentas Dmitrijus 
Medvedevas neseniai paskelbė 
steigiąs Istorinės tiesos komi-
siją, kad pasipriešintų „istori-
jos klastojimui“.

Viena komisijos narė la-
bai piktinosi, jog Vakarų ži-
niasklaida šį paktą vaizduoja 
kaip „tą žingsnį, kuris atvedė 
prie Antrojo pasaulinio karo, 
ir kad Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga buvo du vienodi, 
pasišlykštėjimą keliantys 
totalitariniai monstrai“. 

Bet taip ir buvo, leidžia 
suprasti Kanados žydų lai-
kraštis. O Rusijos „noras 
perrašyti istoriją niekur 
nenuves, nes Molotovo ir 
Ribbentropo paktas iš tiesų 
ir sudarė sąlygas tai „tobulai 
audrai“, kuri vedė į didžiau-
sią pasaulio konfliktą. 

Pakte buvo slaptas protoko-
las, padalijantis Rytų Europą į 
vokiečių ir sovietų intere-
sų zonas, įskaitant Lenkijos 
skėlimą pusiau. Todėl nacių 
diktatorius Adolfas Hitleris po 
savaitės ir žengė į Lenkiją, to 
įkandin Britanija ir Prancūzija 
paskelbė karą Vokietijai rugsė-
jo 3-iąją.

Tada Josifo Stalino so-
vietų daliniai nuo rugsėjo 
17-osios užplūdo jiems skir-
tą valstybės dalį. Rugsėjo 
21-ąją sovietai ir vokiečiai 
pasirašė oficialią sutartį dėl 
karinių veiksmų Lenkijoje 
suderinimo. Netrukus po to 
baigėsi lenkų pasipriešini-
mas.

Vokiet i ja  ir Sovietų 
Sąjunga tęsė savo agresijos 
veiksmus 1940-1941-ais. 
Per tą laikotarpį naciai galėjo 
pasikliauti Stalinu kaip faktiš-
kuoju sąjungininku, Hitleris 
užkariavo didelę dalį Europos, 
įskaitant Daniją, Prancūziją, 
Norvegiją, Beneliukso šalis, 
Graikiją, Jugoslaviją. Jis, be 
to, sutvirtino savo aljansus su 
Italija, Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija.

Tuo metu Stalinas prisi-
jungė Baltijos šalis – Estiją, 

Latviją, Lietuvą – o taip 
pat Besarabiją ir  šiauri-
nę Bukoviną Rumunijoje. 
Kariavo su Suomija, užim-
damas suomių Kareliją.

Sovietai taip susidrau-
gavo su Hitleriu, kad net 
persimetė į bendrą antisemi-
tizmą. Tuo periodu sovietinė 
karingųjų bedievių lyga, su 
religija kovojanti propagan-
dos agentūra, skyrė ypatingą 
dėmesį judaizmui, beveik 
koja į koją žengdama su na-
cių išpuoliais prieš žydiškojo 
tikėjimo „blogį“.

Tad gal daugiau negu atsi-
tiktinumas, kai 1940 m. rug-
pjūčio 21-ąją, kone per pirmą-
sias Molotovo ir Ribbentropo 
pakto pasirašymo metines, 
Stalino pagrindinį varžovą 
Levą Trockį, kuris buvo žydas 
ir jau patyręs antisemitinius 
išpuolius, Maskvos agentai 
nužudė Meksikoje.

Vis dėlto visas šitas mei-
likavimas Hitleriui nuėjo 
perniek. 1941-ųjų birželio 
22-ąją Vokietija užpuolė 
Sovietų Sąjungą, didelius 
jos plotus užėmė, milijonus 
sovietų karių padarė belais-
viais, daug sunaikino. Tik po 
ketverių metų rusai įsiveržė-
lius sunaikino.

Bet tokie jau buvo poli-
tinio makiavelizmo vaisiai.

Senoji Sovietų Sąjunga iš-
kreipdavo istorinę tiesą savo 
ideologinių tikslų naudai. Iš 
dabartinės Rusijos tikimasi 
daugiau. Užtat liūdna matyti, 
kad Maskva vėl pasiduoda 
seniems blogiems įpročiams. 
O kai dėl 1939-ųjų pakto, tai 
faktai kalba patys už save“.

Taip laikraštyje Jewish 
Tribune dėstė Čenstakavoje 
gimęs, dabar Kanadoje pro-
fesoriaujantis politologas 
Henry Srebnik.

Bū ten t  ap ie  daba r t i -
nį Rusijos valdžios elgesį 
žurnalistas Philip Stephens 
dienraštyje Financial Times 
rugpjūčio 20-ąją rašė, kad 
„draugų neturinti Rusija tapo 
Vladimir Putin garbėtroš-
kos įkaite“. Jis savo mintį 
pagrindė šitaip: Tai, kad V. 
Putinas negali susilaikyti ne-
atstatęs savo nuogos krūtinės 
prieš kameras, yra nelemta 
metafora pačiai Rusijai: tai 
blėstanti galybė, kuri save 
apgaudinėja, manydama, jog 
demonstruodama raumenis 
ji įstengs išlaikyti buvusią 
šlovę.

Taip, Rusija turi anglia-
vandeniliu paremtų turtų ir 
nemenką karinę galią, tačiau 
ji neturi draugų ir jos kaimy-
nai žiūri į ją arba su baime, 
arba su gailesčiu. O sunkinti 
gyvenimą Vakarams tai ne 
tas pats kaip formuoti naują 
tarptautinę aplinką.

Anksčiau ar vėliau Rusija 
suvoks, jog jos pajėgumas 
trukdyti turi ribas. Užtat 
Barack Obama elgiasi tei-
singai, kai kalbėdamas su 
Maskva vartoja pagarbų 
toną, tačiau veja iš galvos bet 
kokias grandiozines idėjas 
apie strateginę partnerystę.

Kritiškai Rusijos atžvil-
giu rugpjūčio 21-ąją pasisakė 
ir į kairę linkusio Londono 
dienraščio Guardian kores-
pondentas Maskvoje Tom 
Parfitt. Anot jo, 70 metų 
po Stalino ir Hitlerio pakto 
su slaptaisiais protokolais 
pasirašymo Rusija „bando 
pateisinti savo įvykdytą Rytų 
Europos okupaciją“.

„Slaptuosius pakto pro-
tokolus, kuriais Josifas 
Stalinas ir Adolfas Hitleris 
sutarė pasidalyti Lenkija ir 
kitomis suvereniomis vals-
tybėmis, Sovietų Sąjungos 
parlamentas 1989 m. pa-
smerkė, trumpai po to, kai 
jų buvimas pirmą kartą 
toje šalyje pripažintas.

Tačiau šis paktas, kuris 
galiojo iki Hitlerio įsiverži-
mo į Sovietų Sąjungą 1941 
m., dabar reabilituojamas 
kaip derantis prie Kremliaus 
ideologijos, kuri reikalauja 
gerbti Rusijos interesų zoną 
„artimajame“ buvusių sovie-
tinių respublikų „užsienyje“. 

Pasak į pensiją pasitrau-
kusio KGB generolo majoro 
Lev Sockov, dabar dirbančio 
Rusijos užsienio žvalgybai, 
„Estija, Latvija ir Lietuva 
tiesiog noriai priėmė Sovietų 
Sąjungos viršenybę. Jokios 
okupacijos nebuvo“.

Čia žurnalistas T. Parfitt 
pažymėjo, kad „šių šalių 
istorikai ir politikai tokius 
tvirtinimus karštai neigia. 
Jie teigia, jog dešimtys tūks-
tančių žmonių buvo nužu-
dyti arba išsiųsti į Gulagą, o 
tose šalyse buvo pastatytos 
marionetinės vyriausybės, 
kad prijungimą prie SSRS 
įteisintų. [...]

Pavel Felgenhauer, ra-
šantis kariniais klausimais 
laikraščiui Novaya Gazieta, 
teigė, jog Maskva giria na-
cių ir sovietų pakto slaptąjį 
protokolą, nubrėžiantį įtakos 
zoną Europoje, dėl to, kad 
„Kremlius aiškiai nori jį 
įgyvendinti iš naujo“. 

O karo reikalų analitikas 
Aleksandras Golcas interne-
tiniame leidinyje Ježednievny 
žurnal rašė, jog „savo „rea-
liosios politikos“ koncepci-
joje, Vladimir Putin nenu-
krypsta nuo Josifo Stalino 
nubrėžtos linijos. Viską lemia 
karinė jėga, ir jeigu atsiranda 
proga užgrobti kieno nors 
kito teritoriją, ją ir reikia 
paimti“.                          LRT

NACIŲ IR SOVIETŲ ISTORIJOS KLASTOJIMAS
Mykolas Drunga

Vidurinių Rytų taikos klausimais Baltuosiuose rūmuose su JAV pre-
zidentu Barach Obama tarėsi Egipto prezidentas Hosni Mubarak.

 Reuters
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BALTIJOS KELIUI 20 METŲ!

EUROPOS STALINIZMO IR NACIZMO AUKŲ 
ATMINIMO IR BALTIJOS KELIO DIENĄ  
TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ PREMJERAI
PASIRAŠĖ BENDRĄ DEKLARACIJĄ

BALTIJOS MINISTRŲ TARYBOS  
MINISTRŲ PIRMININKŲ TARYBOS  

BENDRA DEKLARACIJA

BALTIJOS KELIO 20-ŲJŲ MINĖJIMO METINIŲ PROGA
Vilnius, 2009 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Latvijos 
Ministras Pirmininkas Valdis Dombrovskis ir Estijos Ministras 
Pirmininkas Andrus Ansip,

minėdami Baltijos kelio – istorinės Baltijos solidarumo 
ir nesmurtinio protesto akcijos prieš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją, kurią lėmė Molotovo-Ribentropo paktas, 
20-ąsias metines,

atmindami 1990 m. pasirašytą Lietuvos Respublikos, 
Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vienybės ir ben-
dradarbiavimo deklaraciją, kurioje iš naujo įtvirtintas Baltijos 
valstybių visapusiškas bendradarbiavimas remiantis 1934 m. 
Ženevoje sudaryta Lietuvos, Latvijos ir Estijos sutartimi dėl 
santarvės ir bendradarbiavimo,

pareiškia:
Baltijos kelias buvo unikali ir taikinga demonstracija, 

kai 1989 m. rugpjūčio 23 d. laisvės siekiantys trijų valstybių 
žmonės susijungė į 600 km ilgio grandinę, ir tai galiausiai 
lėmė Baltijos valstybių nepriklausomybę ir sukėlė svarbius 
pokyčius šiuolaikinėje Europos ir pasaulio istorijoje. Neseniai 
priimtas sprendimas Baltijos kelią įtraukti į UNESCO progra-
mą „Pasaulio atmintis“ rodo nepaprastą šio istorinio įvykio 
svarbą.

Prisimindami neseniai Europos Parlamente priimtas 
rezoliucijas ir ESBO Parlamentinę Asamblėją, Ministrai 
Pirmininkai pritaria iniciatyvai rugpjūčio 23 d. paskelbti 
Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo diena. Estija, 
Latvija ir Lietuva tęs bendrą darbą, siekdamos išsaugoti isto-
rinę atmintį bei užtikrinti, kad sąžiningai ir atvirai būtų verti-
namas bendras Europos XX a. totalitarinių režimų palikimas.

Baltijos kelias ir vėliau sekęs trijų valstybių nepriklau-
somybės atkūrimas atvėrė naują erą jų bendradarbiavimo 
istorijoje, kuri buvo ypač sėkminga valstybėms integruojantis 
į Euroatlantines organizacijas. Baltijos valstybių Ministrai 
Pirmininkai yra tvirtai pasiryžę stiprinti valstybių tarpusa-
vio ryšius ir remtis bendromis Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vertybėmis ir strateginiais interesais formuojant ES ir NATO 
politikos kryptis.

Andrus Ansip Valdis Dombrovskis Andrius Kubilius
Estijos Respublikos Latvijos Respublikos Lietuvos Respublikos
Ministras Pirmininkas Ministras Pirmininkas Ministras Pirmininkas

Kas ką? Ar tas dalies mūsų 
žmonių tarsi neįveikiamas 
potraukis naikintis, niekintis, 
tryptis, trumpintis, išsiregis-
truoti, nebebūti, apsvaigus 
užsimušinėti, kurio galutinis 
rezultatas būtų išregistruota 
šalis ir tauta? O gal vis dėlto 
valia gyventi, būti, kuri priešin-
damasi kils iš gelmių ir įveiks 
aną naikinimosi sindromą? 
Kuri laimės, kuri nugalės – 
nemeilė ar meilė?

Brangieji, yra Lietuvoje 
daug gražių žmonių ir gerų šir-
džių, puoselėjamų nepaprastų 
gamtos kampelių. Yra nuos-
tabių vaikų ir kilnių pastan-
gų. Bet galėčiau jums versti 
laikraščių ir žurnalų puslapius 
ir dažnai parodyčiau besivai-
pantį saviniekos ir savižudos 
sindromą. O išsigimėliškų 
nusikaltimų kronikos, o be 
meilės paliktų mažamečių 
žiaurėjimas... Galų gale, doro-
vinis abejingumas. Nelyginant 
lėbautojų sąšlavynai paupiais, 
paežeriais formuojasi ciniškai 
„modernusis“ matymo ir bu-
vimo būdas. Jau jis nūdienos 
lietuvių – ne Simono Daukanto 
kalnėnų ir žemaičių, – ir ypač 
apsinuoginąs internete. Lyg 
mados, o gal širdies liepiami 
pūstų į vieną dūdą. Jis natūra-
liai nepakenčia tiesos, gyvybės 
ir grožio, nes pats neišbrenda 
iš kitokios substancijos, kuria 
taip malonu mėgautis. Toks 
tatai būdas, atleiskite, bepras-
mybės mirtininkų.

Antai žinia, kaip interneto 
skaitytojai atsiliepė į prane-
šimą, kad bus geri orai. 60 
procentų reagavo neigiamai, 
„taip pat ir necenzūriškai“ (S. 
Kairys. Savaitė bus šilta. Kaip 
šlykštu! – „Atgimimas“, 2009-
07-31/ 08-06, Nr. 26). Jeigu jau 
taip dėl paprastos geros žinios, 
o ką kalbėti apie rimtesnius 
pasvarstymus, tai bene pagrįsta 
ir rašančiojo įžvalga (ten pat): 
„Gal internete atvirai reiškiama 
pagieža yra lyg ledkalnio viršū-
nė, po kuria slepiasi milžiniška 
visuotinės neapykantos bei 
nihilizmo masė?“

Imkime dar kiek įspūdžių 
iš pastarųjų savaičių spaudos. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS
SAVIŽUDYBĖS SINDROMAS

Antai smaginosi žinovai re-
cenzentai, kaip čia įmantriau 
suniekinus Vinco Kudirkos 
paminklą Vilniuje. Gerai, 
kad vienam ramiau mąstan-
čiam buvo leista atsakyti tuose 
pačiuose „Šiaurės Atėnuose“. 
Tai demokratijos požymis. 
(Beje, pasiskolinau anos re-
plikos pavadinimą straipsnio 
pradžiai). Bet mūsų valdžia 
vis tiek blogiausia pasaulyje, 
tokia ir valstybė – taip tūlas 
vis nurašo. Pasismagina čia ir 
„Atgimimas“ (žmonės, neiš-
galintys atostogauti užsieny – 
„baudžiauninkai“), ir „Veidas“ 
(citatų būtų iš kiekvieno veda-
mojo), net „Lietuvos žinios“. 
Žymiam rašytojui, kuriuo ir 
jaunimas norėtų sekti, Lietuvos 
valstybė panaši į „kakojan-
čio labradoro snukį“. Gal turi 
žmogus tą labradorą, tad pagal 
jį toliau nupaišo ir „apiben-
drintą“ jau kiekvieno lietuvio 
politiko portretą – „veide be-
galinis liūdesys“ ir mėšlas ant 
piliečių galvų. Kadangi poli-
tikų veidams liūdesys realiai 
nebūdingas, tad rašyta, matyt, 
socrealistiškai, dėl gražaus 
žodžio ir iš labai aukštai iškelto 
dramblio kaulo bokšto. Nuo ten 
rašytojas regėjo ir savaip apibū-
dino džiaugsmingus jau naujos 
Lietuvos vaikų ir jaunuolių 
veidus Dainų šventės estradoje. 
Pacituoti negaliu, senojo tipo 
šratinukas užspringsta. Bet ir 
„Lietuvos rytas“ verčiau nebū-
tų spausdinęs.

Ateikit, rašytojau, išsiblai-
vykit iš savo tulžies ir page-
rinkit Lietuvos valstybę, jos 
politiką. Nekrausit juk mėšlo.

Kadaise, kai kviesdavau 
konkrečiai po Kovo 11-osios, 
ne vienas mandagiai aiškinosi 
– taip, Sąjūdžiui pritariau ir 
dalyvavau, bet dabar grįžtu 
prie savo darbų, o jums lin-
kiu ištvermės. Tačiau tokio 
degradavimo tikrai nebuvo. Ir 
būriai jaunikaičių atėjo dirbti 
valstybei, tarp jų į studen-
tą panašus ministras Darius 
Kuolys. Daugeliui dabartinių 
pusamžių inteligentų linkėčiau 
perskaityti jau cituotą ir dar 
sykį cituojamą „Atgimimo“ 

straipsnį: „Piliečiai, kurie 
niekina savo valstybę, neiš-
vengiamai pirmiausia baudžia 
patys save. Kaip? Iš pradžių 
tampa tuščiaviduriai, pas-
kui...“ Nutrūkusį sakinį pa-
baigčiau: „postmodernistai“. 
(Tušti puodai garsiai skamba?) 
Kurie nesutinkate, kultūros 
meistrai ją atspindintys bei 
formuojantys (arba atvirkš-
čiai), ateikite pasiginčyti be 
pagiežos.

Jau Sąjūdžio Steigiamajame 
vienas pasakė: „gyvenam 
kultūros griuvėsiuose“. (Ne 
Tomas Venclova). Betgi tikė-
jome nelaimę pasitrauksiant. 
O ji štai suklestėjo, išsiplė-
tojo per talentų saviraišką 
į viešą savitraišką („Žali“, 
„Madagaskaras“, „Durnių 
laivas“). Jau kokiam „priešiui 
nestygstančiam“ nė darbuotis 
nereikia, tik patenkintam ran-
kas trinti: žiū, ši maištingoji 
nepragmatiškų sukilėlių ir 
sąjūdininkų gentis galų gale 
nutarė likviduotis, ir pradeda 
nuo dvasios. Mat kai kultūra 
nekūrybiška, ji griovybiška.

Vyresni literatai dažniau-
siai rūpinasi. Kartkartėmis 
tautos padėtimi ir ateitimi, 
paprastai, žmonių dorove, dar 
kuo nors. Jaunesni dažniau 
tyčiojasi. Tai nesąmoningas 
benamių, nesubrendėlių arba 
padugnių bruožas, panašiai 
kaip nublokšto senuko už-
spardymas arba mergelių rė-
dymasis prostitutėmis. Bet 
jei pastarasis – veikiau neiš-
manymo padarinys ir gal jau 
praeina, tai patyčios iš visko 
yra tų piktų, nelaimingų sielų 
šauksmas. Štai jau greit dvi-
dešimt metų, kaip komerci-
niai dienraščiai tyčiojasi iš 
prisikėlusios Lietuvos gyve-
nimo. Nemaža dalimi jį ir for-
muoja. Vargšė spauda, vargšai 
taip nusipelnę žurnalistai. Esu 
tikras, kad kitaip dirbantieji 
jaučiasi geriau. Ir vis laukiu 
jų visų terpėje kokio sukilimo, 
atgimimo. O pirmiausia – švie-
suomenės, kuri sukrustų, pra-
biltų verta to vardo. Norėkim 
gyventi, neskubėkim naikintis.

Bernardinai.lt

Maskva, rugpjūčio 24 d. 
Rusija pirmadienį apkaltino 
Ukrainą, kad ši praėjusių metų 
rugpjūtį leido savo kariams 
kautis Gruzijos pusėje tuomet 
vykusiame kare su Rusija. 
Rusijos prokurorai aiškina, kad 
kariai, tarnaujantys Ukrainos 
armijoje, dalyvavo „Rusijos pi-
liečių genicode ir eilėje žmog-
žudysčių“.

Prie Rusijos Generalinės 
prokuratūros sukurtas specialus 
tyrimų komitetas skelbia turįs 
nepaneigiamų įrodymų, kad 

RUSIJA APKALTINO UKRAINĄ  
RUSIJOS PILIEČIŲ „GENOCIDU“

Gruzijai kovoje su Rusija pa-
dėjo Ukrainos nacionalistinės 
organizacijos UNA-UNSO ko-
votojai. „Reguliarių Ukrainos 
Gynybos ministerijos dalinių 
kariai ir ne mažiau kaip 200 
UNA-UNSO narių dalyvavo 
Gruzijos agresijoje prieš Pietų 
Osetiją“ - teigė tyrimų komiteto 
atstovas Vladimir Markin.

Ukrainos Gynybos mi-
nisterija kategoriškai neigia, 
kad jos kariai dalyvavo 5 
dienų kare. Kremlius jau anks-
čiau kaltino Kijevą, kad šis esą 

tiekė ginkluotę Gruzijai. Tačiau 
pirmadienį Kremlius pirmą 
kartą metė kaltinimus, kad gin-
kluotame konflikte dalyvavo ir 
Ukrainos kariai.

Tokie kaltinimai išsakyti 
prabėgus mažiau nei porai sa-
vaičių nuo to laiko, kai Rusijos 
prezidentas D Medvedev nu-
siuntė atvirą laišką Ukrainos 
vadovui Viktor Juščenka ir 
apkaltino jį vykdant antirusišką 
politiką. D. Medvedev pareiškė 
nesiųsiąs į Ukrainą ambasado-
riaus, nes manąs, kad normalūs 
dvišaliai santykiai su Ukraina 
yra neįmanomi tol, kol valdžio-
je lieka V. Juščenka.          LRT
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nepagrįsti.
Ukrainos  prezidentas 

V.Juščenka tikina, kad euro-
atlantiniai Ukrainos siekiai 
nėra nukreipti prieš Rusiją, 
o galutinis sprendimas dėl 
stojimo į NATO bus priimtas 
po referendumo. Jis pabrėžė, 
kad Ukrainos kursas į integra-
ciją NATO negali būti Rusijos 
politinių priekaištų objektu. 
„Tai mus verčia iš naujo 
kartoti įgrisusias tiesas, kad 
teisė pasirinkti tarptautines 
priemones nacionaliniam 
saugumui užtikrinti, kon-
krečiai kalbant, dalyvauti 
karinėse ir politinėse sąjun-
gose, yra kiekvienos šalies 
suvereniteto neatsiejama 
dalis, ir Rusija privalo jį 
gerbti“, – pažymėjo Ukrainos 
prezidentas.

V.Juščenka primena, kad 
Ukrainos įstatymas „Apie 
Ukrainos nacionalinio saugu-
mo pagrindus“, kurį Ukrainos 
Aukščiausioji Rada priėmė 
2003 metais, įskaitant ir šian-
dieninės opozicijos vadovybę, 
numato Ukrainos integraciją 
NATO iki visiškos narystės. 
„Tuo ir vadovaujasi Ukrainos 
prezidentas“, – pareiškė 
V.Juščenka.

„Norėčiau dar kartą pa-
brėžti, kad mūsų valstybės 
siekis tapti Aljanso nare jokiu 
būdu nėra nukreiptas prieš 
Rusiją, o galutinis sprendi-
mas dėl stojimo į NATO bus 
priimtas po visuotinio referen-
dumo“, – tikino jis.

Ukrainos prezidentas kal-
tino Rusijos Juodosios jūros 
karinį laivyną nuolat pažei-
dinėjantį Maskvos ir Kijevo 
susitarimus.

V.Juščenka dar priminė, 
kad „Ukrainos Konstitucijos 
1 7  s t r a i p s n i s  d r a u d ž i a 
Ukrainos teritorijoje steigti 
užsienio šalių karines bazes“. 
„Tačiau mūsų valstybė lieka 
ištikima savo tarptautiniams 
įsipareigojimams sutartyse 
dėl Rusijos karinio laivyno 
laikino buvimo Ukrainos te-
ritorijoje“, – pažymėjo jis 
laiške ir nurodė, kad Rusijos 
KJL nuolat šiurkščiai pažei-
dinėja dvišalius susitarimus 
ir Ukrainos įstatymus.

Kijevas yra  pat ikima 
Maskvos partnerė energeti-
nių išteklių tiekimo srityje ir 
siekia pragmatiškų ekonomi-
nių santykių su Rusija, pir-
miausia energetikoje, tvirtino 
V.Juščenka ir priminė, kad 

Ukra inos  p r ez iden to 
Viktoro Juščenkos oficialia-
jame tinklalapyje paskelbtas 
jo atsakymas į Rusijos prezi-
dento Dmitrijaus Medvedevo 
laišką bei kreipimasis į ukrai-
niečių tautą.

V.Juščenka atmetė savo 
kolegos Rusijoje kaltinimus 
dėl oficialiojo Kijevo antiru-
siško kurso ir išreiškė kons-
truktyvaus dialogo su Maskva 
viltį.

Pasak Ukrainos preziden-
tūros, V.Juščenkos laiškas 
D.Medvedevui perduotas di-
plomatiniais kanalais. „14.30 
val. laikinai Ukrainos už-
sienio reikalų ministro par-
eigas einantis Volodymyras 
Chandohijus įteikė laišką 
laikinajam Rusijos reika-
lų patikėtiniui Vsevolodui 
Loskutovui“, – sakoma pra-
nešime. V.Juščenkos laiško 
D.Medvedevui, kaip ir kreipi-
mosi į savo tautą tekste prezi-
dentas pažymėjo buvęs „labai 
nuliūdintas (D.Medvedevo 
rugpjūčio 11-ąją paskelbto 
laiško) nedraugišku pobū-
džiu“.

„Negalėčiau nesutikti, 
kad mūsų šalių santykiuo-
se esama rimtų problemų, 
tačiau stebėtina, kad Jūs 
visiškai neigiate Rusijos at-
sakomybę dėl to“, – pareiškė 
Ukrainos prezidentas.

Jis pabrėžė, kad Ukraina 
nesitraukia nuo draugystės ir 
partnerystės principų, įrašytų 
Didžiojoje 1997-ųjų sutartyje 
ir stengėsi kiek įgalėdama vai-
singai ir abipusiai naudingai 
plėtoti dvišalius santykius.

„Beje ,  pagal  minimą 
Sutartį mūsų šalys turi grįsti 
santykius remiantis abipusės 
pagarbos ir suverenios ly-
gybės principais“, – nurodė 
V.Juščenka ir pasiūlė kolegai 
„atsisakyti emocijų ir ramiai 
išanalizuoti dvišalių santykių 
būklę“.

V.Juščenka taip pat pri-
minė, kad Gruzija nėra tarp-
tautinių santykių ar embargo 
ginkluotės tiekimui objektas. 
„Ukrainos požiūris į per-
nykščius įvykius Gruzijoje 
praktiškai sutampa su visų 
pasaulio šalių pozicija – tai 
Gruzijos ar bet kurios kitos 
suverenios valstybės suvere-
niteto, teritorinio vientisumo 
ir sienų tvirtumo gerbimas“, 
– nurodė prezidentas ir pa-
reiškė, kad priekaištai dėl 
ginklų Gruzijai tiekimo yra 

to lygio diplomatų veiksmus“.
„Ukraina pateikė pakan-

kamai įrodymų apie jų veiklą, 
kenkiančią nacionaliniams 
Ukrainos interesams“, – pa-
reiškė prezidentas.

Tuo tarpu, pasak Ukrainos 
prezidento, atitinkami Rusijos 
veiksmai dėl Ukrainos diplo-
mato išsiuntimo yra „visiškai 
nemotyvuoti ir nepagrįsti“. 
„Tikiuosi, kad ateityje mūsų 
valstybėms pavyks išvengti 
tokių apmaudžių, temdančių 
abiejų šalių santykius, įvykių 
pasikartojimo“, – pažymėjo 
V.Juščenka.

Ukrainos prezidentas dar 
atkreipė dėmesį, kad reikia 
intensyviai dirbti, norint iš-
spręsti Ukrainos ir Rusijos 
dvišalių santykių problemas. 
„Be abejonės, sprendimas ati-
dėti naujo Rusijos pasiuntinio 
atvykimą į Ukrainą neprisidės 
prie konstruktyvios mūsų 
santykių plėtros“, – pastebėjo 

Rugpjūčio 25 d. dviejų dienų vizitą Belgijoje pradėjusi Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Anders Fogh Rasmussen. D. Grybauskaitės susitikime 
su NATO vadovu apsikeitė nuomonėmis dėl naujos NATO strateginės koncepcijos ir sąjungos narių 
gynybos stiprinimo.                                                                                                                      NATO

UKRAINOS PREZIDENTAS ATSAKO  
Į KALTINIMUS RUSIJOS PREZIDENTUI

Briuselis, rugpjūčio 26 d. 
(ELTA). Briuselyje su vizitu 
viešinti Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
sulaukė patikinimų, kad 
Lietuvos ir kitų Baltijos vals-
tybių oro erdvę NATO šalys 
saugos iki 2011 m., ir yra di-
delė tikimybė, jog šis terminas 
bus pratęstas.

Tokias garantijas Lietuvos 
vadovė išgirdo antradienio 
susitikime su NATO generali-
nio sekretoriumi Anders Fogh 
Rasmussen.

Prezidentė D. Grybauskaitė 
su NATO generaliniu sekreto-
riumi aptarė naują NATO stra-
teginę koncepciją ir Aljanso 
narių gynybos stiprinimą.

Valstybės vadovė pabrėžė, 
kad rengiant naująją NATO 
strateginę koncepciją iki kitų 
metų pabaigos, Vašingtono 
sutarties V straipsnis turi iš-
likti esminiu principu. Pasak 
Prezidentės, taikant šį principą 

BALTIJOS ŠALIŲ ORO ERDVĘ  
IR TOLIAU SAUGOS NATO

turi būti atsižvelgta į naujų 
grėsmių atsiradimą ir pakitusią 
saugumo situaciją pasaulyje.

D. Grybauskaitė, pasak 
Prezidentės spaudos tarnybos, 
taip pat akcentavo, kad Lietuva 
tikisi sulaukti konkrečių planų, 
kaip NATO gintų mūsų valsty-
bę ir kitas Baltijos šalis.

Šalies vadovė patikino 
NATO generalinį sekretorių, 
kad Lietuva ir toliau dalyvaus 
tarptautinėse saugumo pajėgų 
misijose Afganistane, tačiau 
atkreipė dėmesį, jog, siekiant 
užtikrinti Goro provincijos 
atkūrimo grupės veiklą, NATO 
šalys turėtų glaudžiau bendra-
darbiauti ieškant papildomo 
finansavimo.

Trečiadienį Prezidentė 
D. Grybauskaitė susitiko su 
Europos Parlamento pirmi-
ninku Jerzy Buzek. Pokalbio 
metu aptartos ES aktualijos bei 
totalitarinių režimų įvertinimo 
klausimai.

Ukraina pradėjo dujų trans-
porto sistemos modernizavi-
mą ir pasirengusi į šį procesą 
įtraukti Europos ir kitų šalių 
potencialą.

Ukrainos prezidento nuo-
mone, D.Medvedevo laiške 
„vėl buvo kartojami žinomi 
priekaištai, kurių tikslas – 
mėginimas atimti iš Ukrainos 
požiūrį į savo istoriją, savo 
nacionalinius interesus ir už-
sienio politikos prioritetus“.

„Keldama tarptautinėje are-
noje klausimą dėl 1932–1933 
metų badmirio (Holodomoro) 
Ukrainoje pripažinimo, ukrai-
niečiai taip pat prisimena 
milijonus rusų, baltarusių, 
kazachų ir kitų tautybių 
žmonių, kurie mirė nuo bado 
Pavolgyje, Šiaurės Kaukaze, 
Kazachstane ir kituose bu-
vusios Sovietų Sąjungos 
regionuose. Žinoma, kad 
surengus atminimo akciją 
„Neužgęstanti žvakė“, kuri 
buvo skirta 75-osioms ba-
dmirio Ukrainoje metinėms, 
šimtų miestų languose visame 
pasaulyje, įskaitant ir Rusijoje, 
degė žvakės. Tai liudija įvairių 
tautų solidarumą su Ukraina 
pripažįstant šį faktą“, – pažymi 
Ukrainos prezidentas. Jis taip 
pat nesutinka su teiginiu, kad 
rusų kalba stumiama iš visuo-
meninio Ukrainos gyvenimo.

„Objektyvūs ir nešališki 
vertinimai kalbinės situa-
cijos Ukrainoje ir Rusijoje 
liudija priešingai“, – pastebi 
V.Juščenka.

Remdamasis „žinomomis 
tarptautinių organizacijų iš-
vadomis“ jis pareiškia, kad 
„būtent Rusijoje ukrainiečių 
mažuma praktiškai neturi 
galimybės realizuoti savo 
nacionalinių ir kultūrinių 
poreikių“.

Vertindamas Ukrainos 
sprendimą išsiųsti du Rusijos 
diplomatus, V.Juščenka pa-
tikino, kad „prieš imantis 
tokio žingsnio mes tris kartus 
Rusijai pateikėme informaciją 
apie neteisėtus nurodytų aukš-

Ukrainos prezidentas.
„Ukraina ir toliau pasiren-

gusi plačiai bendradarbiauti 
su Rusijos Federacija abipusės 
pagarbos, lygybės, konstruk-
tyvaus dialogo pagrindu, taip 
pat ir aukščiausiu lygiu“, – 
sakoma V.Juščenkos laiške. 
„Apie pasirengimą vesti dia-
logą prie derybų stalo aš kar-
tojau praėjusiais metais ma-
žiausiai triskart savo laiškuose 
Jums“, – pažymi Ukrainos 
prezidentas. „Deja, aš gavau 
tik kvietimus atvykti į žirgų 
lenktynes Rusijos prezidento 
taurei laimėti ir kitus daugia-
šalius susitikimus. Tikiuosi, 
kad dabar Jūsų reakcija į tai 
bus konstruktyvi“, – pridūrė 
V.Juščenka.

Baigdamas laišką jis iš-
reiškė viltį, jog Ukrainos ir 
Rusijos santykiai gerės re-
miantis senomis draugystės 
ir geros kaimynystės tradici-
jomis.                            LRT
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Yra daug daiktų ir dalykų, 
be kurių žmogui būtų nepatogu, 
sunku arba išvis neįmanoma 
išgyventi. Žmogui egzistuoti 
būtinas maistas, apranga, būs-
tas. Yra daug gamtos duotų 
reiškinių ir medžiagų, kurių 
tarsi nematome, neapčiuopia-
me, negirdime, tačiau jų netektį 
iškart pajuntame. Nematome 
orto, tačiau užtenka pasinerti po 
vandeniu, ir jo netektis tampa 
akivaizdi. Tačiau žmogus yra 
ne tik biosocialinė būtybė, bet ir 
Dievo paveikslas ir panašumas, 
jis gyvas ne vien duona, jam 
duota vieta po saule, suteiktos 
teisės laisvai reikšti savo valią, 
kurti šeimą, priklausyti tautai, 
valstybei, turėti tėvynę. Teisės, 
laisvė, valia, tėvynė – tarsi abs-
traktūs, nematomi dalykai, bet 
užtenka bent vieno jų netekti ir 
iškart pajusime.

Lietuvos netekčių pa-
tirtis didelė ir skausminga, 
nes istorinis likimas jai lėmė 
būti tarp Rytų ir Vakarų, tarp 
skirtingų kultūrų ir skirtingo 
civilizacijos laipsnio kaimynų, 
nenuoramų užkariautojų. Gal 
todėl lietuvio veide dažniau 
rūpestį, o ne šypseną matome, 
todėl pakelių rūpintojėliai 
liūdni, todėl ir poetas Lietuvą 
pavadino „ašara Dievo aky“.

Lietuvos vardo paminė-
jimą istoriniuose šaltiniuose 
šiemet minime, tačiau tautos 
raida yra praeities gelmėse, jos 
priešistorę tyrinėja ir nagrinė-
ja archeologai, kalbininkai, 
etnografai, antropologai, ir 
būtent jie daugiau pasako nei 
randame istoriniuose doku-
mentuose. Jie tvirtina, kad čia 
jau dešimt tūkstančių metų gy-
veno sėslios, ramios, darbščios 
padermės.

Suaugęs su dosnia ir ra-
mia gamta, šventa vadinama 
žeme, iš jų semdamas patirtį 
ir galias, ją mylėdamas, lietu-
vis išsiugdė sėslumo savybę, 
kurią amžiai jam įtvirtino kaip 
šeštąjį jausmą – Tėvynės mei-
lę. Šis jausmas nebūdingas iš 
klajoklių kilusioms tautoms. 
Jei lietuvis iš savo šalies il-
gesniam laikui savo noru ar 
prievarta pasitraukia, suser-
ga Tėvynės ilgesio liga – nos-
talgija. Pastebėta, kad lietuviai 
neatspariausi šiai ligai. Štai 
ką rašė iš Kanados aušrininko 
Martyno Jankaus dukra Elzė 
savo jaunystės draugei Elenai 
Kondrotavičienei, gyvenusiai 
Bitėnuose prie Rambyno: „Tu 
nežinai, Elena, kokia ta liga 
nostalgija; ji kankina dieną ir 
naktį, ji neapleidžia sapnuose. 
Jei nuo jos būtų išrasti vaistai, 
Amerikos vaistinėse jų nebūtų, 
išpirktų lietuviai. Įdėk į laiško 
voką keletą smiltelių nuo mo-
tinos kapo, gal lengviau bus“. 

TAUTOS BŪSTO ATKŪRIMO PRADŽIA – 
BALTIJOS KELYJE
Algimantas Zolubas

Taigi, kur lietuvis ar jo kapas, 
ten – dalelė Lietuvos. Gal todėl 
iš tolimiausių kraštų parsigabe-
nam tautiečių kaulus, kad jie 
nors po mirties savo žemėje 
ramybę rastų.

Kaip vaikai šeimoje jaučia-
si geriausiai, saugiausiai, taip 
žmonės – savo tautoje; juos 
sieja bendras istorinis likimas, 
kalba, papročiai, tikėjimas, 
bendra teritorija – vieta žemė-
je. Kaip šeima, taip ir tauta sta-
tydina sau būstą. O tas tautos 
būstas – valstybė.

Valstybę kurti, vienyti gen-
tis, bendruomeniškai gyventi 
nėra lengva. Istoriniai šaltiniai 
byloja, kad ir Lietuvos vals-
tybės kūrimasis nebuvo len-
gvas. Vienijimosi idėja radosi 
iš poreikio gintis, apsaugoti 
tautą, sukurti jai saugų būs-
tą – valstybę. Jai įgyvendinti 
prireikė milžiniškų pastangų, 
teko panaudoti ir prievartą, ša-
linti nepaklusniuosius, pralieti 
savą kraują, nes žmogui idealai 
visuomet tolimesni, sunkiau 
suvokiami už nūdienos inte-
resus, buities reikalai užgožia 
būties dalykus.

Iš Pietų ir Rytų į lietuvių 
žemes nuo seno brovėsi sla-
vai, Aukso orda, o iš Vakarų 
– germanų gentys. Patyrę skaus-
mingų netekčių ir nuostolių, 
lietuviai suvokė, kad būtina gerai 
apmokyta, organizuota, nuolat 
budinti kariuomenė, todėl greta 
žemdirbystės radosi karyba, kuri 
tapo neatsiejama lietuvių gyve-
nimo dalimi. Dar nesuvienyta į 
valstybę, lietuvių tauta sugebėjo 
apginti ne tik save, bet išgelbė-
jo nuo Aukso ordos kaimynę 
Lenkiją ir visą Europą. 

Į pabaigą eina aštuntasis 
šimtmetis nuo Mindaugo ka-
rūnavimo Lietuvos karaliu-
mi, nuo suvienytos valstybės 
įkūrimo. Per tuos šimtmečius, 
nors suvienyta, Lietuva ra-
mybės neturėjo: buvo karų, 
žūtbūtinių mūšių, pergalių ir 
pralaimėjimų, skaudžių ne-
tekčių, Lietuvą žeminančių 
prievartinių sutarčių, okupaci-
jų, tačiau tautos dvasia niekad 
nebuvo sugniuždyta, niekada 
nepasidavė, veržėsi į Laisvę ir 
Nepriklausomybę.

Taip jau lėmė istorinis li-
kimas, kad kažkada galin-
ga Lietuvos valstybė, val-
džiusi žemes nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, atlaikiusi 
slavų, kryžiuočių ir Aukso or-
dos antpuolius, per suartėjimą 
su padrikusio valstybingumo 
ponų ir bajorų Lenkija pati 
savo valstybingumą prara-
do. Tačiau viltys ir pastan-
gos atkurti sugriautą Lietuvos 
valstybę nebuvo sužlugdytos: 
pasipriešinimas rusų carų oku-
pacijai prasidėjo Lietuvos isto-

rijos tyrinėjimu Vilniaus uni-
versitete. Universiteto auklė-
tiniai Mickevičius, Kraševskis, 
Kondratavičius ir daugelis kitų, 
nors lenkiškai kalbėjo, tačiau 
gerbė ir mylėjo savo Tėvynę 
Lietuvą, save laikė lenkiškos 
kultūros lietuviais, išlaikė 
lietuvių tautos dvasią, prieši-
nosi rusinimui, siekė Lietuvos 
atgimimo. Pirmieji tikri, susi-
pratę lietuviai, kuriems aiškią 
įtaką turėjo universiteto dvasia, 
buvo Simonas Daukantas 
ir Motiejus Valančius. Jų 
istorijos veikalai, parašyti 
lietuviškai, atliko didžiulį švie-
čiamąjį vaidmenį. Tikrasis 
tautinis atgimimas prasidėjo 
po baudžiavos panaikinimo, 
kai valstiečiai, kaime išlaikę 
nepažeistą tautiškumą, gavę 
šiokią tokią laisvę ir savivaldą, 
praturtėjo, atkuto ir, atgavę 
spaudą, su savo kultūriniais 
reikalavimais išėjo į viešumą. 
Kita vertus, tautiškam atgimi-
mui buvo palankus teritorijos 
susiaurėjimas; ankstesnių lai-
kų Lietuva buvo daugiatautė, 
išplitusi į kitų tautų etnines 
žemėse, o atgimstanti – susi-
telkusi savo etninėse žemėse.

Didžiųjų kunigaikščių 
Lietuva nebuvo tautinė vals-
tybė, nes ji buvo kuriama „iš 
viršaus“, per mišrias vedybas 
kunigaikščiai paveldėdavo sve-
timas žemes, valstybė rėmėsi 
dinastijomis ir aukštesniais 
luomais. XX amžiaus pradžioje 
tauta jau rėmėsi knygnešiais 
švietėjais, kariais savanoriais 
ir savo valstybės ištroškusia, 
tautiškai atgimusia valstietija. 
Pirmasis organizuotas ir rimtas 
bandymas išsivaduoti iš 110 
metų trukusios rusų okupaci-
jos buvo 1905 metų Didysis 
Vilniaus Seimas, pareikalavęs 
autonomijos su Seimu Vilniuje, 
ir po jo kilęs sukilimas, ku-
ris, deja, buvo numalšintas. 
Reikėjo dar aštuonerių metų 
aktyvios politinės veiklos – tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Tik 
pasibaigus Pirmajam pasau-
liniam karui, 1918 m. vasario 
16 d., Lietuvos Taryba su Jonu 

Basanavičiumi priešakyje 
paskelbė atstatanti Lietuvos 
nepriklausomą valstybę. Šiuo 
nutarimu Lietuvos valstybė, 
vadovaudamasi tautų apsis-
prendimo teise, buvo atkur-
ta ant tautos, gyvenančios 
savo etninėse žemėse, pamatų. 
Nutarimą – savo tėvų ir protė-
vių troškimą – įkūnijo tauta, jį 
apgynė „žagres palikę dirvoj“ 
kariai savanoriai. Tauta įgijo 
būstą, kurio kūryba tęsėsi per 
du dešimtmečius. Deja...

1939 metais du smurtauto-
jai – Stalinas ir Hitleris – slaptu 
suokalbiu Lietuvos valstybę 
pasidalino ir iškart okupavo. 
Okupacija tęsėsi penkis de-
šimtmečius.

Lietuva tarp Rytų ir Vakarų 
yra „ant vieškelio, ant kelio di-
džio“, jos istorija rašyta krauju, 
ugnimi ir kalaviju, ji kupina 
pergalių ir netekčių, tačiau, 
poeto žodžiais tariant, pašaukta 
atsiliepdavo: „Aš čia – gyva“. 
Atsiliepdavo Lietuva artojų, 
karių, sukilėlių, partizanų, visų 
dorų tautiečių širdyse, kur jie 
bebūtų – Sibiro toliuose ar už 
jūrių marių, partizanų žeminė-
se, prie Televizijos bokšto ar 
Seimo rūmų. Atsiliepdavo, nes 
buvo išlikę pilėnai - piliečiai. 
Štai kodėl ir atkurtoje mūsų 
valstybėje pilietinės visuome-
nės formavimas, ugdymas ir 
skatinimas pilietinei veiklai 
laikytinas svarbiausiu procesu. 
Tik sąmoningas, jaučiantis par-
eigą ir atsakomybę, saugantis 
ir ginantis valstybės idealus 
ir interesus pilietis kuria vals-
tybę, tvirtina valstybingumą, 
statydina tautos būstą.

Lietuva drauge su Latvija 
ir Estija 1989 metais rugpjū-
čio 23 dieną Baltijos kelyje 
sau ištarė: „Aš čia – gyva“, o 
1990 m. kovo 11 dieną, po 50-
ies metų priverstinės tylos, 
lietuvių tauta sau ir pasauliui 
atkurtos valstybės vardu 
patvirtino: „Aš čia – gyva“. 

Baltijos kelyje pradėtas 
Tautos būsto atkūrimas po 
pusmečio įžengs į trečią 
dešimtmetį.

L.POCIŪNIENĖ TIKISI, 
KAD TREČIASIS 

JOS VYRO ŽŪTIES 
TYRIMAS BAIGSIS 

TEISINGAI
M i n i n t  t r e č i ą s i a s 

Bal ta rus i jo je  mįs l ingo -
mis aplinkybėmis žuvusio 
Valstybės saugumo depar-
tamento karininko Vytauto 
Pociūno mirties metines jo 
našlė Liudvika Pociūnienė 
sako besivilianti, kad trečią 
kartą Generalinės prokuratū-
ros atliekamas tyrimas baigsis 
kitokiomis išvadomis nei du 
ankstesni.

Praėjus trejiems metams 
nuo V.Pociūno žūties, šio 
įvykio aplinkybės galutinai 
dar nepaaiškėjo - ikiteismi-
nis tyrimas teismo sprendimu 
antrąkart atnaujintas. Iki tol 
vykę du tyrimai buvo nutrauk-
ti prokurorams konstatavus, 
jog VSD karininkas žuvo per 
nelaimingą atsitikimą. „Tikrai 
turiu vilčių, nes kaip susidėsto 
ta byloje esanti medžiaga, 
yra tikrai pakankamas pa-
grindas galvoti apie visiškai 
kitokią išvadą”, - sakė našlė. 
L.Pociūnienė liepos pabaigoje 
pateikė prokurorams prašy-
mą byloje patikslinti faktines 
aplinkybes ir ekspertų išvadas, 
tačiau atsakymo iš Generalinės 
prokuratūros dar negavo.

V.Pociūno našlė siekia iš-
siaiškinti, kokias pareigas jos 
vyras ėjo tuo metu, kai žuvo 
- ar jis buvo VSD karininkas, 
ar Užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojas. L.Pociūnienė ir 
jo advokatas šį klausimą įrašo 
jau ne pirmame kreipimesi į 
prokurorus. Šįkart jie taip pat 
prašo atlikti ekspertizę ir pasi-
naudojus ja patikslinti Čekijos 
eksperto išvadas dėl įvykio 
aplinkybių, kadangi jis, anot 
L.Pociūnienės, tirdamas VSD 
karininko žūtį, neturėjo pakan-
kamai duomenų. L.Pociūnienė 
taip pat siekia išsiaiškinti, kaip 
V.Pociūno panagėse atsirado 
biologinės kilmės medžiaga - 
ar buvo „buitinis kontaktas”, 
ar grumtynės.                LGĮTIC

Žmonės vėl simboliškai susiėmė rankomis, kaip ir tą dieną prieš 20 metų Baltijos kelyje.        ELTA
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

 Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Šiemet rugpjūčio 23-ąją 
dieną, kai Lietuvoje ir už-
sienio šalyse esą lietuviai 
prisiminė dviejų diktatorių 
1939 metais sutartą smurtą 
pasidalyti Pabaltijo valstybes 
ir jas okupuoti, Čikagos ir 
apylinkių lietuviai taip pat 
rinkosi į Ateitininkų namų 
ąžuolyną, į Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus suruoštą geguži-

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

BALTIJOS KELIO NUOTAIKOS TAUTINĖS SĄJUNGOS GEGUŽINĖJE
nę, kurios metu buvo prisi-
mintas niekšingasis Stalino 
ir Hitlerio sandėris, abiejų 
diktatorių įsakymu užsienio 
reikalų ministrų Molotovo ir 
Ribbentropo pasirašytas.

Šaulių organizacijos na-
riai su vėliavomis praturtino 
šį mūsų susibūrimą, o kun. 
kan. Robertas Pukenis, at-
vykęs iš Lietuvos, tarė, kad 
Kremliuje per kelias valandas 

buvo nubrėžtas Rytų Europos 
pavergimo žemėlapis ir supla-
nuota Antrojo pasaulinio karo 
pradžia. Tuo buvo padarytas 
didžiausias dvidešimtojo am-
žiaus nusikaltimas.

Daugiau negu trys šimtai 
lietuvių tą sekmadienio po-
pietę susikaupė giedodami 
Lietuvos himną. Atsiminėme, 
kad pavergtos Tėvynės lietu-
viai 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
Baltijos kelyje pirmą kartą 
ištarė Vilniuje „Aš čia gyva” 
pagal Bernardo Brazdžionio 
eiles. Baltijos kelias buvo 
kartojamas ir dabar tik kitu 
būdu Lietuvoje. Mes gi čia 
susiėmę rankomis iš širdies 
gilumos dainavome „Žemė 
Lietuvos”. Vilija Vakarė 
savo eilėmis sustiprino mūsų 
tautinę dvasią. Baigėme šį 
prasmingą susikaupimą su 
Maironio „Lietuva brangi” 
daina.

Algimanto Barniškio muzi-
ka ir Ligitos Barniškienės dai-
nos sklido ąžuolyno skliautais. 
Buvo ir daug šokančių, daly-
vavo daug jaunimo. Gegužinės 
dalyviai nenoriai vakare skirs-
tėsi į namus. Rengėjai pa-
tenkinti – pritrūko maisto ir 
gaivinančių gėrimų. Išsibaigė 
ir gausūs laimėjimų stalai – su 
dovanomis, nes laimę bandė 
būriai tautiečių.

O kad ši gegužinė puikiai 
praėjo, esame dėkingi Čikagos 
tautinės sąjungos skyriaus pir-
mininkei Irenai Dirdienei, 
kuri sumaniai vadovavo dar-
bų gausybei. Jai nuoširdžiai 
talkino įvairiuose darbuose 
Tautinės sąjungos nariai: 
Irena Kriaučeliūnienė, Nardis 
Juškus, Sigita Žemaitienė, 
Vi rg i n i j a  M a u r u č i e n ė , 
Jūratė Variakojienė, Odeta 
Čerkevičienė, Vilija Vakarytė, 
Severina Juškienė, Laura 
Bendas, Daiva Panarienė, 
Lijana ir Ranas Pondel.

Kai kas klausė, ar bus dar 
šiemet kita gegužinė, norėtu-
me dalyvauti.                      vr

Lietuvių šaulių organizacijos nariai dalyvavo Baltijos kelio prisi-
minime Tautinės sąjungos gegužinėje.

„Ąžuolai žaliuos“ su visais dainavo dr. Leonidas Ragas, „Dirvos“ redaktorius Vytautas Radžius, 
„Dirvos“ leidėjas Algirdas Matulionis, Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos pirm. Petras Buchas.

         Visos nuotraukos Jūratės Variakojienės.

Baigusios darbus – Jūratė Variakojienė, Sigita Žemaitienė, pirmi-
ninkė Irena Dirdienė ir Bronė Mikulienė.

Jaunieji lietuvių motociklistų klubo nariai atvyko į gegužinę. 
Kairėje pirmas – Algimantas Barniškis, kuris dažnai groja lietuvių 
renginiuose.

Gegužinėje gerai nusiteikę – iš Clevelando atvykęs „Dirvos“ lei-
dėjas Algirdas Matulionis, Tautinės sąjungos pirm. Petras Buchas, 
vicepirm. Jonas Variakojis ir Pranas Jurkus.

Išpardavęs visus bilietus prie stalo Nardis Juškus. Stovi Jonas 
Variakojis, Petras Buchas, Irena Kriaučeliūnienė.

Gegužinės rengėjos: Irena Dirdienė, Daiva Panasienė ir Vilija 
Vakarytė.

ŽEMĖ LIETUVOS
S.Gedos žodžiai 

K. Vasiliausko muzika

1. Tu tokia brangi, 
 Žeme mūs gimta! 
 Tau mintis šviesi, 
 Tau širdy vieta.

2. Tu tokia maža 
 Ir tokia didi, 
 Nemuno vaga 
 Lietuvos širdy.
Priedainis

3. Ar diena dienos, 
 Ar naktelė tems. 
 Duok mums šilumos, 
 Duonos ir vandens.
Priedainis

Priedainis:
 Žemėj Lietuvos 
 Ąžuolai žaliuos, 
 Ąžuolai žaliuos, 
 Žemėj Lietuvos.
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C L E V E L A N D ,  O H

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBOS

Tradicinis Clevelando LSK 
Žaibo lengvosios atletikos var-
žybos ir 2009 metų ŠALFASS 
pirmenybės vyks 2009 m. 
rugsėjo 12 d., šeštadienį, Villa 
Angela – St. Joseph High 
School stadione, Lake Shore 
Blvd. ir East 185-th Street 
sankryžoje, Cleveland, Ohio.

Varžybas vykdyti numato-
ma šiose klasėse vyrų (19-29 
m. imtinai), moterų (17-29 
m.), Jaunių A 17-18 m., jaunių 
ir mergaičių B (15-16 m.), 
berniukų ir mergaičių C (13-
14 m.), D (11-12 m.), E (9-10 
m.), F “molekulių” (7-8 m.), 

C H I C A G O ,  I L

GARBINGA VIDŽIŪNŲ 
ŠEIMOS SUKAKTIS
D a n u t e i  i r  J u r g i u i 

Vidžiūnams rugpjūčio 2 d. 
buvo iškilminga šventė. Jų sū-
nūs – Darius ir Ramūnas – savo 
tėveliams suruošė šventę. Prieš 
60 metų 1949 m. rugpjūčio 6 
d. Danutė ir Jurgis Winnipege, 
Kanadoje, pasižadėjo vienas 
kitą mylėti ir niekada neapleisti 
ir šį pažadą ištikimai ištesėjo. 

Danutė ir Jurgis Vidžiūnai, dabar Čikagoje, veiklūs lietuvių vi-
suomenės nariai.

Danutė Jonikaitė ir Jurgis Vidžiūnas sutuoktuvių dieną 1949 metų 
rugpjūčio 6 d. Winnipege, Kanadoje su pamergėmis – Aldona 
Druškute, Kastule Sprindyte ir pabroliais – Romu Mikalausku ir 
Jurgiu Račiu.

Į Evangelijos paskelbimo ir 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
šventę Čikagoje spalio 23-25 
dienomis atvyksta Lietuvos 
vyskupų konferencijos pir-
mininkas, Kauno arkivys-
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius SJ. 

Šv. Brunono krikščioniš-
kos misijos Lietuvoje 1000 
m. sukakties proga spalio 25 
d., sekmadienį, 3 v. popiet 

Tą pažadą vėl atnaujino 
šių metų rugpjūčio 2 dieną 
Nekalto Švč. M. Marijos šven-
tovėje Čikagos Brighton Parke 
šventų Mišių metu, kurias 
aukojo kun. Robertas Pukenis. 
Jis savo pamoksle kalbėjo apie 
Moterystės sakramento reikš-
mę lietuvių tautai ir pareiškė, 
kad Vidžiūnų šeima gali būti 
pavyzdžiu tiems, kurie po metų 
kitų skiriasi ir palieka vaikus 
svetimiems arba prieglaudose 
auginti.

Kai Vidžiūnams buvo lemta 
apsigyventi Čikagoje, Jurgis 
tuoj įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Pradėjo dainuoti ir Lietuvių 
Operos chore, eilę metų buvo 
renkamas valdybon, vadovavo 
Operos renginiams, kviesdavo 
juose dalyvauti savo pažįsta-
mus, kad tuo būdu būtų padėta 
išlaikyti Opera ir jos chore 
išdainavo 45 metus.

Danutė Vidžiūnienė taip 
pat įsijungė į Operos darbus. 
Ji daugel metų vadovavo mūsų 
Operos finansiniam laimingųjų 
bilietų vajui ir jų namuose vyk-
davo valdybų posėdžiai.

Jaunimo centro patalpose 
įvyko iškilminga puota, ku-
rioje dalyvavo ne tik giminės, 
bet ir gausūs Vidžiūnų šeimos 
prieteliai. Buvo reiškiami lin-
kėjimai, perskaitytas Šventojo 
tėvo popiežiaus Benedikto 
XVI palaiminimas ir skambė-
jo dainos grojant Algimantui 
Barniškiui.

Linkime ir toliau nepa-
lūžti lietuviškoje veikloje, 
kurių gretos labai sumažėjo, o 
Jurgiui savo gražiu balsu pa-
rapijos chore nuolatos garbinti 
Visagalį.                              vr

G “atomu” (6 m. ir jaunesnių) 
ir visų klasių vyrų ir moterų 
veteranų (“Masters”) – 30-34 
m., 35-39 m. ir t.t. kas 5 metai.

Prieauglio klasifikacija – 
pagal dalyvio amžių 2009 m. 
gruodžio 31 d. Vyrų, moterų 
ir veteranų – pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia – 1:30 
val. p.p. Registracija – nuo 
12:00 val. 

Galutinis varžybų forma-
tas bus nustatytas pasibaigus 
registracijai.

Išankstinė registracija – 
iki rugsėjo 8 d. imtinai, šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 
18621 Neff Rd., Room C-208, 
Cleveland, OH 44119-3018, 
USA. Tel: 216-481-3785.

E-mail: vciurlionis@msn.
com Website: www.zaibas.org

Atliekant išankstinę regis-
traciją, prašome pranešti bent 
apytikrį jūsų dalyvių skaičių 
bei amžių. Kiekvienu atveju, 
praneškite mums jūsų nuos-
prendį.

Galutinė registracija bus 
priimama varžybų dieną, vie-
toje.
CLEVELANDO LSK ŽAIBAS
ŠALFASS CENTRO VALDYBA

Tūkstantmečio šventėje Čikagoje dalyvaus 
arkivyskupas S. Tamkevičius

Šventojo Vardo Čikagos kate-
droje arkivysk. S. Tamkevičius 
SJ celebruos iškilmingas šv. 
Mišias. 

Parapijas, organizacijas ir 
visuomenę kviečiame ruoštis 
šiai iškilmei ir gausiai dalyvauti. 
Daugiau informacijos suteiks 
Nerijus Šmerauskas e.paštu: 
nuostaba@gmail.com arba tel. 
773-735-6677, mob. 773-875-
8847, faks. 773-735-3946.

Antrojo pasaulinio karo 
metu didelė lietuvių banga už-
plūdo Vokietiją. Didžioji dalis 
gyveno vadinamose DP stovy-
klose, kurių tikslaus skaičiaus 
turbūt niekas nėra nustatęs. 
Stovyklose vyko intensyvus 
lietuviškas gyvenimas, veikė 
26 gimnazijos, kurį laiką buvo 
atsidaręs net Pabaltiečių uni-
versitetas Pinneberge, buvo 
leidžiami laikraščiai, net pora 
dienraščių, veikė ir tarp savęs 
kovojo politinės partijos ir 
organizacijos.

Vo k i e t i j o s  L i e t u v i ų 
Bendruomenė (VLB) pradėjo 
veikti 1946 m. Po poros metų 
prasidėjo didžioji lietuvių emi-
gracija iš Vokietijos į įvairius 
pasaulio kraštus, daugiausia 
į JAV. Nepaisant to, jai pasi-
baigus, Vokietijoje liko apie 
10,000 lietuvių.

P u i k i a i  s u v o k d a m i , 
kad vienas iš svarbiausių 
Bendruomenės darbo laukų 
yra švietimas, VLB 1951 m. 
vasario 16-tąją įsteigė gim-
naziją, suteikė jai Vasario 
16-osios vardą. Tuo pabrėžda-
ma savo ir gimnazijos pagrin-
dinį tikslą ir siekį – Lietuvos 
Nepriklausomybę.

VLB ir Vasario 16-osios 
gimnazija per visą Lietuvos 
okupacijos laikotarpį buvo 
vieni iš tų židinių, kurie palaikė 
mūsų valstybės nepriklausomy-
bės viltį. Išeivijoje ir Lietuvoje 
su dėkingumu pripažįstami ir 
vertinami Bendruomenės ir 
gimnazijos nuopelnai puose-

SVARBIAUSIAS BENDRUOMENĖS TIKSLAS – 
ŠVIETIMAS

Pranešimas, skaitytas PLB XIII seime, vykusiame Vilniuje 
2009 m. liepos 8–10 d. (sutrumpintas). Jo autorius yra Vokietijos 
LB valdybos pirmininkas

lėjant lietuvių laisvės idėją, 
ugdant emigracijoje augančių 
lietuvių vaikų krikščioniškąjį ti-
kėjimą, rengiant juos studijoms 
aukštosiose bei aukštesniosiose 
mokyklose, globojant vaikus iš 
nepasiturinčių šeimų, suteikiant 
daugeliui unikalią galimybę 
išmokti lietuvių kalbą, sužinoti 
Lietuvos istoriją. Gimnazija 
pagrįstai gali didžiuotis pa-
dėjusi ugdyti iškilią išeivijos 
inteligentiją, klojusi jos tautinės 
savimonės ir demokratiškosios 
tolerancijos pagrindus, padėjusi 
lietuviškam jaunimui suvokti 
savo tapatybę dviejose – savo 
tautos ir Europos tautų bendri-
jos – erdvėse.

Drįstu pareikšti, kad gimna-
zija buvo ir yra sėkmingiausias 
lietuviškos išeivijos kūrinys, 
kuriam Vokietijos ir Europos 
lietuviai sutelkė jėgas, su la-
bai didele Vokietijos valdžios 
pagalba, išlaikyti vienintelę 
gimnaziją, kuri iki šios dienos 
yra vienas svarbiausių pasaulio 
lietuvių centrų, kartu su VLB, 
Lietuvių kultūros institutu bei 
Lietuvių Europos kultūros 
centru.

Ar jis šiandien dar rei-
kalingas? Kai kur girdime 
nuomonę, kad jau ne. Ir iš tiesų, 
jei anksčiau Vasario 16-tosios 
gimnazija buvo visų pasaulio 
lietuvių reikalas ir rūpestis, 
tai šiuo metu atrodo, ji liko tik 
VLB reikalu.

Bet pažvelkime į padėtį. 
Tiek Vokietijoje, tiek, tur-
būt, kituose kraštuose didėja 

skaičius vaikų – ar motinų 
atsivežtų iš Lietuvos, ar gimu-
sių mišriose šeimose, – kurie 
pasiekę mokyklinį amžių 
lanko vietines mokyklas ir 
lietuviškai jau nebekalba. 
Naujai atvykę vėlgi nemoka 
vietinių kalbos.

Atkūrus Lietuvai nepri-
klausomybę, trumpą laiką lyg 
ir atrodė, jog švietimo įstaigų 
užsienyje nereikia. Bet padė-
tis šiandien visai kitokia. Tai 
liudija ir kaip grybai po lie-
taus dygstančios lituanistinės 
mokyklėlės. Todėl Vasario 
16-osios gimnazijos išlaikymo 
klausimas turėtų rūpėti bent 
jau visoms Europos Lietuvių 
Bendruomenėms. Nes užsi-
darius gimnazijai, nebus ga-
lima išlaikyti ir viso lietuvių 
kultūros centro Huettenfelde. 
Tai būtų ne vien didžiulis ma-
terialinis nuostolis, bet ir dva-
sinis. Negalėtų ten vykti, pvz., 
,,Draugystės tiltas” ar panašūs 
renginiai. Jei šis centras užsi-
darytų, Lietuvai kainuotų neap-
sakomai daugiau kur nors kitur 
bandyti kažką panašaus įkurti.

* * *
VLB sudaro 20 apylin-

kių. Veikia 10 šeštadieninių 
mokyklėlių, 1 nemokyklinio 
amžiaus vaikučiams skirtas 
zuikių klubas, 3 vaikų darželiai 
ir Vasario 16-osios gimnazija su 
bendrabučiu.

Pagrindinis VLB pajamų 
šaltinis yra nuomos ir nario 
mokestis, tačiau iš jų reikia 
išlaikyti Romuvos sodybą ir jos 
pastatus bei apmokėti raštinėje 
nepilnai dirbantį asmenį. O ir 
šių pinigų neužtenka, nes ne 
visi pasiryžę mokėti nario mo-
kestį, o aukų irgi beveik nėra ir 

nėra iš ko jų tikėtis.
Galima laikytis nuomonės, 

kad Bendruomenės turi pačios 
išsilaikyti. Bet tai būtų utopi-
nės viltys, nes šiuo metu di-
džioji dalis emigrantų dar nėra 
pasiryžusi būti Bendruomenės 
nariais, o jos nariai per daug 
finansiškai įsipareigoti. O 
juk Bendruomenės veikla yra 
skirta visiems lietuviams, ne-
svarbu, ar jis narys, ar ne.

Antanas Šiugždinis
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LIETUVA IR PASAULIS

Dviejų dienų darbo vizitą Briuselyje Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė rugpjūčio 25 d. pradėjo nuo buvusios savo 
darbovietės - Europos Komisijos ir susitikimo su jos pirmininku 
Jose Manuel Barroso. Susitikimus su J. M. Barroso prezidentė 
pradėjo pusvalandį trukusiu pokalbiu akis į akį, o vėliau kartu 
pietavo. EK vadovas, paklaustas, ar turėjo kokių paslapčių, atsa-
kė: „Su Europos šalių vadovais labai dažnai taip kalbuosi. Tokie 
pokalbiai labiau intymūs aptarinėjant kartais jautrius klausimus. 
Su Lietuvos prezidente mane sieja ypatingas ryšys ir po penkerių 
metų bendradarbiavimo - draugystė. Bet šis susitikimas tikrai 
nebuvo išimtinis”. 

Lietuvos Vyriausybė rugpjūčio 26 d. pritarė Lietuvos 
Respublikos konsulinio statuto ir kitų įstatymų, kuriais siekia-
ma gerinti konsulinių paslaugų teikimą, pataisoms ir teisi šiuos 
projektus Seimui. Pagrindiniai pakeitimų tikslai yra pagerinti 
konsulinių paslaugų teikimą ir sumažinti administracinę 
naštą piliečiams. Įstatymų projektais numatoma pavesti konsu-
liniams pareigūnams išduoti (keisti) pasus Lietuvos Respublikos 
piliečiams ir tvarkyti užsienio valstybėse gyvenančių asmenų 
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

Pagal dabar galiojančią tvarką Lietuvos konsuliniai pa-
reigūnai priima piliečių prašymus dėl paso keitimo (išdavimo), 
gyvenamosios vietos deklaracijas ir perduoda šiuos dokumentus 
kompetentingoms Lietuvos institucijoms, tačiau jie negali priimti 
sprendimo dėl paso keitimo (išdavimo), tvarkyti piliečių, gyve-
nančių užsienyje, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų, 
todėl paso išdavimas (keitimas) ar gyvenamosios vietos deklara-
vimas per konsulinę įstaigą užtrunka pakankamai ilgai, Lietuvos 
piliečiai, gyvenantys užsienio valstybėse patiria nepatogumų.

Priėmus teikiamas pataisas Konsuliniame statute nustaty-
tais atvejais konsuliniai pareigūnai galės priimti sprendimus dėl 
paso keitimo (išdavimo), formuoti užsakymą dėl paso išrašymo 
Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų minis-
terijos ir tiesiogiai gyventojų registrui teikti duomenis apie už-
sienio valstybėse gyvenančių asmenų gyvenamąją vietą. Priėmus 
Konsulinio statuto pakeitimus pagerės konsulinių paslaugų 
teikimas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems užsienyje (sutrum-
pės pasų išdavimo ir keitimo, gyvenamosios vietos deklaravimo 
terminai), sumažės administracinė našta.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė rugpjūčio 24 d.  
pasveikino Ukrainos vadovą Viktorą Juščenką Nepriklausomybės 
dienos proga. „Lietuva ir Ukraina kartu žengė pirmuosius 
žingsnius nepriklausomybės keliu griuvus geležinei uždangai”, 
- sveikinimo laiške rašo prezidentė. Lietuvos vadovė pabrėžė, 
kad, tapusios nepriklausomomis, Lietuva ir Ukraina bendromis 
pastangomis turi siekti kitų tikslų - savo piliečių gerovės ir klestė-
jimo. Valstybės vadovės nuomone, valstybių bendradarbiavimas 
yra ypač svarbus ekonominio sunkmečio laikais.

„Esu įsitikinusi, kad Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo 
galimybes įprasmina ir bendras siekis gyventi laisvės, demo-
kratijos ir solidarumo vertybėmis grįstoje Europoje”, - teigia 
prezidentė. Prezidentė Ukrainos vadovui palinkėjo stiprybės 
ir ištvermės kuriant europietišką Ukrainos valstybę, praneša 
Prezidentės spaudos tarnyba.

Vilniuje rugpjūčio 27-28 dienomis vyko metinis Lietuvos 
diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimas. Užsienio reikalų 
ministerijos rengiamame susitikime dalyvavo 42 ambasadų, 8 
konsulinių įstaigų, 7 atstovybių prie tarptautinių organizacijų 
vadovai ir specialiosios misijos Afganistane atstovas.

Diplomatinių atstovybių vadovai aptarė užsienio politikos 
tikslus, tarėsi, kaip mažėjančio finansavimo sąlygomis užtikrinti 
diplomatinės tarnybos efektyvumą, aptarė ekonomikos skatini-
mo, energetinio saugumo užtikrinimo, veiksmingos Lietuvos 
Europos politikos įgyvendinimo ir santykių su rytiniais kai-
mynais stiprinimo klausimus. Suvažiavimo metu diplomatinių 
atstovybių vadovai taip pat diskutavo diplomatijos ir verslo ben-
dradarbiavimo tema, buvo kalbama apie lietuvybės puoselėjimą 
užsienyje, konsulinių paslaugų gerinimą. Diplomatai susitiko 
su naująja Lietuvos vadove Dalia Grybauskaite. Prezidentė 
diplomatams skaitė pranešimą „Lietuvos užsienio politikos pri-
oritetai”. Suvažiavimo dalyvius sveikino ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius.

Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, finansų mi-
nistrė Ingrida Šimonytė, susisiekimo ministras Eligijus Masiulis, 
energetikos ministras Arvydas Sekmokas, ūkio ministras Dainius 
Kreivys supažindino diplomatus su aktualiausiais savo srities 
klausimais. Susitikimuose su Lietuvos įmonių atstovais bus kal-
bama, kaip Lietuvos diplomatai galėtų padėti Lietuvos investuoto-
jams ir verslininkams užsienyje. Lietuvos diplomatinių atstovybių 
užsienyje vadovai susitiko su „Tūkstantmečio odisėjos” dalyviais.

Rugpjūčio 23 d. Vilniuje, Gedimino Pilies bokšte, kur prieš 20 metų prasidėjo gyvoji grandinė, su-
jungusi tris į laisvę kylančias Baltijos tautas, trijų Baltijos šalių ministrai pirmininkai pasirašė bendrą 
Deklaraciją Baltijos Kelio 20-ųjų metinių minėjimo proga (3 psl.).

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
kasmet rugpjūčio 23-iąją bus 
pagerbiamos stalinizmo ir 
nacizmo aukos. Sekmadienį 
Vilniuje minėdami Baltijos ke-
lio 20-metį visų trijų Baltijos 
šalių ministrai pirmininkai 
- Andrius Kubilius Valdis 
Dombrovolskis ir Andrus 
Ansip pasirašė deklaraciją, 
kurioje pritarė šios dienos 
paskelbimui Stalinizmo ir 
nacizmo aukų atminimo diena.

„Baltijos kelias buvo uni-
kali ir taikinga demonstracija, 
kai 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
laisvės siekiantys trijų valsty-
bių žmonės susijungė į 600 km 
ilgio grandinę, ir tai galiausiai 
lėmė Baltijos valstybių nepri-
klausomybę ir sukėlė svar-
bius pokyčius šiuolaikinėje 
Europos ir pasaulio istorijoje. 
Neseniai priimtas sprendi-
mas Baltijos kelią įtraukti į 
UNESCO programą „Pasaulio 
atmintis” rodo nepaprastą šio 
istorinio įvykio svarbą”, - ra-
šoma deklaracijoje.

Pasak Baltijos šalių prem-
jerų pasirašytos deklaraci-
jos, prisimindami neseniai 
Europos Parlamente priimtas 

KASMET RUGPJŪČIO 23-IĄJĄ BALTIJOS ŠALYS 
PAGERBS STALINIZMO IR NACIZMO AUKAS

rezoliucijas bei Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos Parlamentinę 
Asamblėją ministrai pirmi-
ninkai pritaria iniciatyvai 
rugpjūčio 23 dieną paskelbti 
Europos stalinizmo ir nacizmo 
aukų atminimo diena. Estija, 
Latvija ir Lietuva tęs bendrą 
darbą, siekdamos išsaugoti 
istorinę atmintį bei užtikrinti, 
kad sąžiningai ir atvirai būtų 
vertinamas bendras Europos 
XX a. totalitarinių režimų 
palikimas.

„Baltijos kelias ir vėliau se-
kęs trijų valstybių nepriklauso-
mybės atkūrimas atvėrė naują 
erą jų bendradarbiavimo istori-
joje, kuri buvo ypač sėkminga 
valstybėms integruojantis į 
euroatlantines organizacijas. 
Baltijos valstybių ministrai 
pirmininkai yra tvirtai pasiryžę 
stiprinti valstybių tarpusavio 
ryšius ir remtis bendromis 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vertybėmis bei strateginiais 
interesais formuojant Europos 
Sąjungos ir NATO politikos 
kryptis”, - rašoma deklaracijos 
tekste.

Rusija teigia, kad Baltijos 
šalių noras tą pačią dieną pa-

gerbti ir nacizmo, ir stalinizmo 
režimų aukas yra istorijos 
klastojimas, tačiau Baltijos 
šalių premjerai teigia, kad 
stalinizmo nusikaltimų niekas 
paneigti negali.

„Tada buvo pasirašytas 
dokumentas, kuriame du 
totalitariniai režimai pasi-
dalino Europą”, - sakė V. 
Dombrovskis.

A. Kubiliaus teigė, kad 
Europa supranta istoriją, o 
„kada nors ir Rusija turės tokį 
požiūrį”.

Estijos premjeras A. Ansip 
buvo nuosaikesnis ir sakė, kad 
istorijos pamiršti nereikia, 
tačiau gyventi vien prisimi-
nimais neverta. „Mes norime 
gyventi toliau”, - kalbėjo A. 
Ansip.

Jis taip pat pridūrė, kad tai, 
ką Baltijos šalys pasiekė per 
20 pastarųjų metų, prilygsta 
stebuklui, o jis Baltijos šalimis 
didžiavosi per Baltijos kelią, 
didžiuojasi ir dabar.

„Dabar krizė. Laikai yra 
sunkūs, tačiau jie sunkūs ne 
tik Baltijos šalims. Jie sunkūs 
visame pasaulyje. Tai, ką mes 
padarėme, yra stebuklas”, - 
sakė A. Ansip.              LGĮTIC

LIETUVOS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ LAIVAS 
PRATYBOSE BALTIJOS JŪROJE

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(LGĮTIC). Lietuvos kari-
nių jūrų pajėgų paieškos ir 
gelbėjimo laivas „Šakiai” 
rugpjūčio 24-28 dienomis 
Rygos įlankoje prie Latvijos 
krantų dalyvauja gelbėjimo 
ir teršimo incidentų likvida-
vimo pratybose „Balex Delta 
2009”.

Pratybose, kurias orga-
nizuoja Latvijos pakrančių 
apsaugos tarnyba ir Aplinkos 
apsaugos ministerija, da-
lyvauja 15 laivų, atstovau-
jančių šešioms valstybėms 
- Baltijos jūros aplinkos ap-

saugos komisijos (BJAAK) 
narėms: Latvijai, Lenkijai, 
Lietuvai, Suomijai, Švedijai 
ir Vokietijai. Devyni iš 15 
pratybose dalyvaujančių laivų 
- pritaikyti į vandenį išsilieju-
siems teršalams lokalizuoti ir 
surinkti.

Pratybose taip pat pla-
nuoja dalyvauti ir Latvijos 
karinių oro pajėgų lėktuvas.

Pratybose tikrinami ge-
bėjimai greitai reaguoti į 
avarijas ir užtikrinti tinkamą 
vadovavimą avarijos padari-
nių likvidavimo operacijai, 
taip pat bus tikrinama ope-

racijoje dalyvaujančių laivų 
tarpusavio sąveika, ryšio 
sistemos veikimas.

Pratybų scenarijus nu-
mato tariamą avariją, įvyku-
sią ant seklumos užplaukus 
ir suskilus dyzelinį kurą 
gabenusiam tanklaiviui . 
Išsiliejusiam kurui imituoti 
pratybų metu į jūrą bus išpilta 
apie 10 kubinių metrų gam-
tai nekenksmingų kukurūzų 
spragėsių. Pratybose daly-
vaujantys laivai turės įdiegti 
operacijos vadovavimo ir 
ryšio palaikymo sistemą ir 
likviduoti tariamai išsilie-
jusį kurą naudodami teršalų 
sulaikymo užtvarus ir teršalų 
surinkimo įrangą.
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KULTŪROS KRONIKA
Solistas Deividas Norvilas, kuris Strausso „Šikšnosparnio“ 

operetėje dainuos tenoro partiją, sako, jog „Tiesiausias kelias 
į publikos širdį – dainuoti apie savo šalį. Jo kūrinys „Lietuva“ 
ten sulaukė didžiulio pasisekimo. Patriotinių motyvų daina 
klausytojų sprendimu nurungė 11 kūrinių su kuriais dalyvavo 
koncerte kiti dainininkai. Tai buvo „Dainų dainos“ konkurse. 
Jis teigia: „Žiūrovams turbūt jau atsibodo dainos apie meilę“. 
Antrojo turo atlikime jam buvo pripažinta pirmoji vieta. Lietuvių 
Operos statomas spektaklis bus rugsėjo 13 d., 3 val. p.p., Morton 
mokyklos salėje, 2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL.

„Valstiečių laikraštyje” žurnalistė Irma Dubovičienė plačiai 
rašo apie Čikagoje gyvenantį vargonininką, pianistą ir kompozito-
rių Ričardą Soką, kuris Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus metu 
lankėsi gimtinėje. Per aštuoniolika metų lankėsi tik du kartus, 
nes iš muzikinio gyvenimo Amerikoje jam sunku ištrūkti. Čia 
jis vargoninkauja savo parapijoje ir dažnai kviečiamas koncer-
tuoti Čikagos Arkivyskupijos rengiamuose koncertuose, dažnai 
ir vadovauti muzikos festivaliams. Be to, talkina ir „Dainavos“ 
ansambliui. Šiauliuose gyvena muziko tėvai. Jie pastebėjo sūnaus 
muzikinį talentą ir sudarė sąlygas jam skleistis. Motina ir dabar jam 
atsiunčia poezijos knygų, kuriose Ričardas randa savo būsimoms 
dainoms tinkamų žodžių. „Jo, kaip kompozitoriaus, kraitį sudaro 
jau per šimtą kūrinių“, - rašo minėta žurnalistė. Vilniuje R. Sokas 
koncertavo Lietuvos filharmonijoje, dalyvavo Dainų šventėje, 
grojo Šv. Kazimiero bažnyčioje, lankėsi vaikystės bažnyčioje 
Kelmėje, kurioje, būdamas ketverių metų, įsimylėjo vargonus. 
Jis baigė Lietuvos valstybinę muzikos akademiją. Jo profesoriais 
buvo pianistė Olga Stenbergaitė ir vargonų virtuozas Leopoldas 
Digrys. Jis džiaugiasi, kad po daugelio metų galėjo būti Lietuvoje.

Internete jau galima rasti visus tarybiniais metais leistos 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ tekstus. Svetainė atida-
ryta www.lkbkronika.lt – apie tai neseniai informavo svetainės 
kūrėjai. „Seniai ramybės nedavė mintis, jog reikia parašyti nors 
trumpų atsiminimų apie tai, kaip atsirado ir buvo leidžiama 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, nes be manęs jų niekas 
neparašys“, - įžangos žodyje pasakoja Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, buvęs vienas iš pagrindinių Kronikos ini-
ciatorių ir leidėjų. Puslapyje pateikiami visi Kronikos tekstai, 
pristatomi pagrindiniai bendradarbiai bei nuorodos į papildomą 
informaciją įvairiuose interneto šaltiniuose. Be to, publikuoja-
mi pogrindinio spaudinio „Aušra“ bei Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto dokumentai.

Lietuvių pianistų Rūtos ir Zbignevo Ibelhauptų fortepijoni-
nis duetas tęsia Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginių ciklą 
Japonijoje. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatai Tokijuje surengė fortepijoninės muzikos rečitalį Tokijo 
melomanams, kultūros ir akademinių sluoksnių atstovams, 
diplomatams, verslininkams, žiniasklaidai.

Ištikimi savo idėjai propaguoti pasaulyje lietuvių kompozi-
torių kūrybą, pianistai Ibelhauptai koncertą pradėjo Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio simfonine poema „Miške”, aranžuota 
Jono Aleksos. Vėliau skambėjo šiuolaikinė muzika - japonų 
kompozitoriaus A. Gondai „Šešiasdešimt devyni” ir Gintaro 

Sodeikos „Garso ontologija 
Nr. 2” dviems fortepijonams. 
Antroje dalyje fortepijoni-
nis duetas atliko Sergejaus 
Rachmaninovo „Siutą” Nr. 2 
ir M. Infante „Andalūziškus 
šokius”.

Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai bažnyčioje restau-
ruojamas centrinio altoriaus 
paveikslas. Pasak restau-
ratorių, atkurti šį didžiulį 
paveikslą sudėtingiau negu 
kitus, nes jo negalima iš-
imti iš rėmo, todėl 3 metrų 
aukštyje kabantis paveikslas 
restauruojamas ant pastolių. 
Kretingos bažnyčios sieną už 
centrinio altoriaus puošiantis 
3 metrų aukščio ir 2 metrų 
pločio paveikslas, kaip spė-
jama, buvo nutapytas XVIII 
amžiuje. Jis minimas 1828 
metų vizitacijos aktuose, 
tačiau tiksli jo sukūrimo data 
ir autorius nėra žinomi.

Vytauto  Didžiojo  herbas 
Konstancos suvažiavime 1414-
1418 metais.  Spausdintas 
Augsburge 1483 m. išleistoje 
Ulricho Richtentalio leidinyje, 
kuris saugomas JAV Kongreso 
bibliotekoje.

Š i o m i s  d i e n o m i s , 
Pa langoje ,  skulp tor iaus 
Antano Mončio muziejuje, ati-
daryta asmeninė Clevelando 
dailininkės Nijolės Vedegytės-
Pa lub insk ienės  pa roda . 
Muziejaus vadovybė, pa-
mačiusi dailininkės keletą 
darbų, kreipėsi į Kultūros 
rėmimo fondą, esantį prie 
Lietuvos Kultūros ministe-
rijos, paremti dailininkės N. 
Vedegytės-Palubinskienės 
parodos rengimą Palangoje. 
Maloniai nuostabai – parama 
buvo pažadėta ir dailininkė 
pradėjo planuoti savo istorinę 
kelionę į tėvynę.

Ji turėjo aiškų, vienintelį 
tikslą baigti Cleveland Meno 
institutą ir eiti dailininkės 
keliu, kuris nebuvo aiškus, 
nebuvo praktiškas. Po gim-
nazijos baigimo nebuvo jokių 
galimybių gauti stipendiją, tad 
teko metus padirbėti fabrike ir 
tik po metų įstojo į šią presti-

žinę meno mokyklą. Netrukus 
pastebėta Cleveland meno pa-
saulio. Su grafikos darbu buvo 
pakviesta į garsią Cleveland 
meno muziejaus parodą.

Jos darbai puošia amerikie-
čių ir lietuvių namus, nuolat 
dalyvauja įvairių galerijų par-
odose ir dažniausiai nusiskina 
pirmas premijas.

Ji tiki į darbo discipliną. 
Nepaisant kokios sąlygos, 
menui visuomet randama laiko 
ir energijos. Ji netiki į Mūzas. 
Tai pavojingas tikėjimas, lauki 
įkvėpimo, metai bėga ir darbai 
lieka nesukurti...

Dailininkės pareiškimas
Vaikystės prisiminimuose 

Suvalkijos lygumos, saulės 
nušviesti laukai ir pievos iš-
margintos Šiaurės dangaus še-
šėliais. Pušynai, Nemuno slė-
niai ryto miglose. Nenustebau, 
kad mano kūryboje pradėjo 
dominuoti peizažas. Jaučiau 
gamtos jėgą, pilną ritmo, ne-
nuilstančiai besikeičiančių 
nuotaikų, įtampa tarp žmogaus 
ir gamtos. Mano dabartiniai 
peizažai jau svetimo dangaus 
ir svetimų laukų, bet atminty-
je užsiliko vaikystės vaizdų 
nuotrupos.

Esu liaudies dailininko 
Juozapo palikuonė – anūkė. 

PIRMOJI DAILININKĖS PARODA LIETUVOJE

kalnai, Parkai, Žmogus parke, 
Panoramos. Iliustravo lietu-
vių rašytojų knygas vaikams. 
D. Tamulionytės vadovėlį 
„Lietuviais norime būt“, sukūrė 
knygų aplankas, Mezzosoprano 
Aldonos Stempužienės kom-
paktiniai plokšteliai „Pasakų 
Sakalas“ naudota monotipija 
„Panorama“.

1982 m. apdovanota Ohio 
lietuvių gydytojų Kultūrine 
premija. 1990 m. Nijolei 
Palubinskienei paskirta Ohio 
valstijos Meno tarybos premija 
– grant’as už dailininkės įnašą 
Ohio valstijos menui.

Jos darbai
Suruošė 10 personalinių 

parodų: Toronto, Canada, 
1970; Chicago, IL 1972; 
Detroit, MI 1975; New York, 
1976, Kennebunkport, ME 
1977; Washington, D.C. 
1979; Manchester, MI 1982; 
Cleveland, OH 1976, 1983, 
2006.

D a i l i n i n k ė i  N i j o l e i 
Palubinskienei artima lietu-
viška veikla. Parodos buvo 
ruošiamos ir lietuvių koloni-
jose, ji keletą metų dirbo JAV 
LB Kultūros taryboje meno 
reikalams, iliustravo knygas 
vaikams ir suaugusiems, at-
eitininkų organizacijoje dirbo 
įvairius darbus, vadovavo 
Clevelando Ateities klubui, su-
rengė eilę atmintinų koncertų. 

N. Palubinskienė į Lietuvą 
išvyko lydima dukters daili-
ninkės Linos Palubinskaitės 
ir žento skulptoriaus Timothy 
Riffle.                            A.C.S.

Dailininkė Nijolė Vedegytė-Palubinskienė

„Parke” (ofortas). N. Palubinskienė

Jis drožė medyje Šventuosius, 
gėlėmis išmargintas skrynias. 
Jo palikimas man – meilė 
medžiui.

Dailininkės biografija
G i m ė  Z u k l i j u o s e , 

Paežerėlių valsčiuje, Šakių 
apskrityje. Karo bangos visą 
šeimą nubloškė į Vokietiją, 
Hanau. Stovykloje lankė lie-
tuvių gimnaziją. 1949 m. at-
vyko į Cleveland, OH, JAV. 
1950 m. baigė gimnaziją. 
1955 m. Cleveland Meno 
institutą, kuriame studijavo 
tapybą ir grafiką. 1955-1960 
m. dirbo American Greetings 
Corporation dailininke-projek-
tuotoja. Sukūrė molbertinės ta-
pybos kūrinių. 1970 m. paska-
tinta grafiko Telesforo Valiaus 
žodžių: „Grafika tai dailės 
poezija“, atsidavė grafikai. 
Naudoja medžio, linoraižinių, 
ofortų, bei monotipijos techni-
kas. Sukūrė eilę ciklų: Pajūris, 
Michigan, Psalmės, Allegheny 

„Parko pakraštys” (medžio raižinys). Nijolė Palubinskienė.
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Pastarosiomis savaitėmis 
mums teko rašyti nemaža ne-
krologų apie plačiai žinomus 
mūsų tautiečius.

Rugp jūč io  9  d . ,  Šv. 
Kazimiero kapinėse Čikagoje 
buvo supiltas dar vienas ka-
pas: čia palaidotas gerai žino-
mas gydytojas ir visuomenės 
veikėjas dr. Ferdinandas V. 
Kaunas, amerikiečių vadintas 
Fred vardu.

Velionis buvo vienas iš 
dviejų Cicero miestelyje prie 
Čikagos gyvenusių ir čia ilgą 
laiką vietos lietuviams dau-
giausiai patarnavusių gydy-
tojų, beje, amžinybėn iškelia-
vusių beveik tuo pačiu metu. 
Kiek anksčiau mirė dr. Petras 
Kisielius, o rugpjūčio 6 d. su 
šiuo pasauliu atsisveikino ir 
dr. F. Kaunas, sulaukęs 87 m. 
amžiaus.

Velionis gimė 1921 m. 
gegužės 2 d. Kivylių dvare, 
Skuodo valsčiuje, Kretingos 
apskrityje, gydytojo Kaunecko 
šeimoje. Pradžios mokyklą 
lankė Klaipėdoje. Ją baigęs 
mokėsi “Aušros” gimnazijoje 
Kaune, bet vėliau visą gimna-
zijos kursą išėjo Mažeikiuose.

1939 m., įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune 
Medicinos fakultetą. Jį baigė 
ir gydytojo diplomą gavo 
1944 m., tada trumpai dirbo 
Mažeikių apskrities ligoninėje.

Artėjant rusų kariuomenei 
pasitraukė į vakarus. Apsistojo 
Austrijoje, kur darbavosi kaip 
gydytojo pagalbininkas Lintz 

mieste. Pasibaigus karui jis 
dvejus metus vadovavo ame-
rikiečių karo ligoninės civilių 
skyriui. 1946-1948 metais 
buvo Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus Lintz skyriaus pir-
mininkas.

Į JAV dr. F. Kaunas atvyko 
1949 m. sausio 17 d. ir čia, 
atlikęs praktikos darbus Šv. 
Antano ligoninėje ir išlaikęs 
valstybinius egzaminus, gavo 
teisę užsiimti gydytojo prak-
tika. 1951 m. rugsėjo 23 d. 
jis atidarė savo kabinetą prie 
13-tos gatvės ir 49-to Court 
Ciceroje ir specializavosi kaip 
šeimos gydytojas. 1955-1957 
m. tarnavo JAV kariuomenėje, 
joje ėjo gydytojo pareigas, 
gaudamas majoro laipsnį.

Grįžęs iš kariuomenės, 
nuo 1957 m., vertėsi privačia 
praktika ir dar dirbo Loretto 
ligoninėje, netoli Cicero 
(1973-1975 m. buvo šios 
ligoninės gydytojų vadovas). 
Vėliau priklausė Mac Neal 
ligoninei Berwyno miestely-
je. Taip pat buvo pakviestas 
Cicero miestelio sveikatos 
komisijos nariu. Be to, va-
dovavo Šeimos gydytojų ir 
Vėžio draugijos skyriams. 
Cicero prekybos rūmai jam 
suteikė iškilaus piliečio vardą 
ir apdovanojimą.

Šalia savo profesinės vei-
klos bei pareigų amerikiečių 
visuomeniniame gyvenime, 
dr. Kaunas plačiai reiškėsi ir 
tarp lietuvių. Jis buvo vienas 
iš Lietuvių fondo kūrėjų ir 

MIRĖ JAV 
SENATORIUS  
E. KENNEDY

Rugpjūčio 25 d., eidamas 
78 metus, mirė vienas įta-
kingiausių JAV demokratų, 
senatorius, Kennedy dinastijos 
atstovas Edward Kennedy.

Jis buvo vienas įtakingiau-
sių ir ilgiausiai šiame poste 
išbuvusių senatorių JAV is-
torijoje.

Nuo 2008 metų gegužės 
mėnesio E. Kennedy kovojo 
su smegenų vėžiu.

Dar žinomas kaip Teddy, 
E. Kennedy buvo buvusio 
JAV prezidento John Kennedy, 
kuris buvo nužudytas 1963 
metais, senatoriaus Robert 
Kennedy, nušauto per rinkimų 
kampaniją 1968 metais, ir Joe 
Kennedy, per Antrąjį pasaulinį 
karą žuvusio piloto, brolis. LRT

NETEKOME DR. FERDINANDO KAUNO
Edvardas Šulaitis

šios organizacijos tarybos 
narių. Taip pat dirbo Lietuvių 
bendruomenėje, priklausė 
JAV LB tarybai. 1963-1964 
m. buvo Lietuvių gydytojų 
sąjungos Illinojaus skyriaus, 
o 1971-1973 m. – Pasaulio 
lietuvių gydytojų sąjungos 
pirmininkas. Buvo vienas iš 
Lietuvių medicinos muziejaus 
Čikagoje steigėjų bei kura-
torių. Be to, finansiškai rėmė 
lietuvių veiklą bei kultūrą. 
Labai domėjosi sportu ir pats 
aktyviai dalyvaudavo Čikagos 
apylinkėse rengiamose bėgimo 
varžybose. 

Išėjęs į pensiją iš Cicero 
pe rs ikė lė  gyven t i  to lė -
liau į Čikagos vakarus – 
Westchester miestelį. Čia F. 
Kaunas kurį laiką sunkiai sir-
go, kol rugpjūčio 6 d. nustojo 
plakusi jo širdis. Velionis 
buvo pašarvotas Petkaus ko-
plyčioje Lemonte, kur jo pa-
laikus lankė nemaža žmonių. 
Iš koplyčios rugpjūčio 9 d. jo 
palaikai buvo atlydėti į Pal. J. 
Matulaičio misijos bažnyčią, 
kur atlaikytos gedulingos 
pamaldos. Po jų velionis paly-
dėtas į šv. Kazimiero kapines, 
kur baigė savo žemiškąją 
kelionę.

Dr. F. Kaunas paliko liūdin-
čią žmoną Vandą (Galminaitę), 
sūnų dr. Romaną, dukras 
Reginą ir Ramoną su šeimo-
mis, būrį vaikaičių ir du pro-
vaikaičius.

Mūsų užuojauta jiems vi-
siems. Tegul jis ilsisi ramybėje 
svetingos Amerikos žemelėje, 
kurioje velionis praleido dau-
giau negu pusė amžiaus

Istorinė nuotrauka, kai rugpjūčio 12 d. Kauno sporto salėje Lietuva 
prisiminė mūsų krepšinio rinktinės pergalę 1939 metų Europos 
krepšinio čempionate. Štai dvi Lietuvos krepšinio legendos – A. 
Sabonis ir P. Lubinas. Nuotrauka iš 1988-aisiais Seule, P. Korėjoje, 
po SSRS krepšinio rinktinės laimėjimo prieš JAV olimpiados finale. 
Tada P. Lubinas amerikiečiams pasakė, kad laimėjo ne rusai, o 
lietuviai, nes SSRS krepšinio rinktinėje per finalines rungtynes su 
JAV pagrindiniai žaidėjai buvo lietuviai.

Maskvoje, požeminės me-
tro stoties „Kurskaja“ vesti-
biulio atidarymo pastebėta, 
kad viduje, ant triumfo arkos 
skliauto restauratoriai atkūrė 
Sergej Michalkov sukurto pir-
mojo Sovietų Sąjungos himno 
varianto eilutę: „Mūs išaugino 
Stalinas ištikimybei liaudžiai, 
darbui ir įkvėpė mus žygdar-
biams“, praneša polit.ru.

Maskvos miesto valdžios 
spaudos tarnyboje dienraščiui 
Vremia novostei šio užrašo 
atsiradimą paaiškino kaip „is-
torinio teisingumo atstatymą“ 
ir tikslios pirminės išvaizdos 
atkūrimą. Dėl naujo seno 
užrašo be jokių rimtų priešta-
ravimų buvo gauti visi būtini 
suderinimai.

Maskvos miesto valdžios 
atstovų teigimu, tautų tėvo 
pavardė buvo nuskelta, „kai 
buvo kovojama su Stalino 
asmenybės kultu“.

Iki šios restauracijos cen-
trinę arką puošė kita to paties 
1943 m. patvirtinto SSRS 
himno varianto eilutė: „Per 
audras mums švietė laisvės 
saulė, ir Leninas didysis mums 

VARDAN „ISTORINIO TEISINGUMO 
ATSTATYMO“

nušvietė kelią“.“Pagal prasmę, 
buvo tas pats, tik apie Leniną“, 
- teigė miesto administracijos 
atstovas, pabrėžęs, kad eilučių 
pakeitimas neturi ideologinės 
potekstės.

Maskvos komunistai iš viso 
naują metro stoties „Kurskaja“ 
vestibiulio interjerą suprato 
kaip dovaną 130-osioms tau-
tų vado gimimo metinėms ir 
65 m. pergalės sukakčiai. O 
tie, kurie laiko Josifą Staliną 
tironu, tokioje architektūrinėje 
restauracijoje įžvelgė totalita-
rinio rėžimo reabilitaciją.

Tai ne pirmas atvejis, kurį 
galima apibūdinti kaip ban-
dymą reabilituoti stalinizmą. 
Neseniai J. Stalino anūkas 
Jevgenijus Džiugašvilis pa-
davė dienraštį Novaja gazeta 
į teismą už straipsnį, kuriame 
buvo teigiama, kad „Stalinas 
ir saugumiečiai yra susiję su 
daugybe kraujo, sunkiausiais 
nusikaltimais, visų pirma, 
prieš savo liaudį“. Maskvos 
Basmanovo rajono teisme J. 
Džiugašvilio ieškinys buvo 
priimtas svarstymui, iškelta 
civilinė byla. 

Paskut inys is  Sovie tų 
Sąjungos vadovas Michailas 
Gorbačiovas pasirašė peticiją, 
kuria reikalaujama įkurti mu-
ziejų, skirtą milijonams nuo 
komunistinių represijų nuken-
tėjusių žmonių, skelbia BBC.

M. Gorbačiovas ragina, 
kad muziejus būtų įkurtas 
Butyrkų kalėjime Maskvoje. 
Šis kalėjimas buvo tapęs so-
vietinio režimo žiaurumo ir 
nužmogėjimo simboliu. Per 
Stalino vykdytus valymus 
šiame kalėjime buvo laikomi 
maždaug 20 tūkst. žmonių.

Peticiją dėl muziejaus ra-
ginantys pasirašyti aktyvistai 
teigia, kad Rusija šiandien ri-
zikuoja pamiršti savo brutalią 
praeitį. Jie taipogi smerkia da-
lies šiandieninio politinio elito 
bei jiems tarnaujančių istorikų 
vykdomą tirono Stalino reabi-
litavimą ir jo išaukštinimą.

GORBAČIOVAS REIKALAUJA 
MUZIEJAUS KOMUNIZMO AUKOMS

1937 metais Stalinas pra-
dėjo kraupią teroro kampaniją, 
kurios taikiniu galėjo tapti bet 
kas, kas tik kėlė bent men-
kiausią grėsmę totalitarinei 
sistemai. Buvo naikinami 
politiniai oponentai, karinin-
kai, inteligentija, dvasininkų 
luomo atstovai bei valstiečiai.

M. Gorbačiovas, su kurio 
vardu siejama Pertvarkos poli-
tika, teigia taipogi siekiąs, kad 
komunistinio režimo praeities 
nusikaltimai nebūtų pamiršti. 
„Tai – didelė problema mūsų 
šaliai. Mes turime daryti dau-
giau, nes aukų reabilitacija dar 
nėra baigta“ – teigė paskutiny-
sis Sovietų Sąjungos vadas.

Peticiją dėl muziejaus ko-
munistinio režimo aukoms 
kūrimo jau pasirašė ir kiti 
žinomi visuomenės veikėjai, 
mokslininkai, žmogaus teisių 
aktyvistai.

Lrt.lt šaltinių žiniomis, 
rugsėjo 16 dieną į Lietuvą gali 
atvykti Baltarusijos preziden-
tas Aleksandr Lukašenka. Tuo 
metu Lietuvoje vyks Lietuvos 
ir Baltarusijos ekonomikos 
forumas.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Informacijos ir vie-
šųjų ryšių departamento direk-

Į LIETUVĄ GALI ATVYKTI A. LUKAŠENKA
torius Rolandas Kačinskas lrt.lt 
teigė tokios informacijos negalįs 
patvirtini – esą dar derinama, 
kas Baltarusijai atstovaus šiame 
forume. Tačiau R. Kačinskas 
pripažino, kad A. Lukašenkos 
pavardė taip pat minima.

Jei A. Lukašenka atvyktų į 
Lietuvą, tai būtų jo pirmas vizi-
tas į ES šalį po labai ilgo laiko.
Krizė tarp ES ir Baltarusijos 
kilo 1996-aisiais, kai Bendrija 
paskelbė sankcijas šaliai. To 
priežastis buvo A. Lukašenkos 
inicijuotas referendumas, ku-
riuo buvo pratęsta jo kadencija. 
ES balsavimo rezultatų nepri-
pažino. ES reikalavo paleisti 
politinius kalinius ir surengti 
demokratiškus ir skaidrius 
parlamento rinkimus.
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DIRVAI
AUKOJO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RUGSĖJO 13 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. bendra Šv. Jurgio 
ir Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijų gegužinė, kuri 
vyks Wildwood Park.
SPALIO 10 d., šeštadienį Šv. Jurgio parapijos uždarymo po-
kylis Lietuvių namuose.

RENGINIŲ KALENDORIUS

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 išlai-
ko 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 2009 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar arti-
mieji jiems užsakys, Dirvą ir sumokės prenumeratą 
už pirmus metus II-os klasės paštu JAV siunčiamą 
Dirvą moka tik 40 dol. I-os klasės paštu JAV ir Ka-
nadoje moka 57 dol. 

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Už-
prenumeruokite 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 su-
telksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Pa-
dėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų 
ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar-
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas ____________________________

Nr. ir gatvė________________________________

Miestas __________ Valstybė ________ Zip _____

Tel. numeris _______________________________

Šią žemišką kelionę užbaigė mūsų skyriaus narė 

A.† A.
ALDONA JUODVALKIENĖ
Užuojautą reiškiame vyrui VINCUI 
JUODVALKIUI, sūnui SAULIUI ir 
kitiems artimiesiems

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

A.† A.
TERESEI GAŠKIENEI 

mirus rugpjūčio 8 dieną, suėjusiai 
96 metus, šeimai BENIGNAI ir 
ALGIUI TEKORIAMS, taip pat 
VITUI ANDRUŠAIČIUI, trims 
anūkams ir trims proanūkiams gilią 
užuojautą reiškia. 

Dalė ir Švitrius Gotceitai,
Džinaras Kižys ir Vida Scarpello

Vilniuje yra tokie jaukūs na-
mai, tai „Lietuvių namai”. Tokia 
vidurinė mokykla, kuri po savo 
stogu glaudžia lietuvių kilmės 
vaikus, įvairių istorinių aplinky-
bių, likimo išblaškytus po visą 
pasaulį. Vaikai lyg paukščiai 
sugrįžta į protėvių šalį, kurios 
dažnas nebuvo matę , o tik apie 
ją girdėję  iš artimųjų pasako-
jimų. Daugelis čia pirmą kartą 
išgirsta savo protėvių kalbą.

Mokykloje vaikai išmoks-
ta ne tik skambaus gimtojo 
žodžio, bet ir susipažįsta su 
Lietuvos kultūra, istorija, gar-
binga jos praeitimi, papročiais, 
tradicijomis, gamta bei miestais. 
Dauguma mokinių aktyviai 
dalyvauja kultūrinėje, pažin-
tinėje, edukacinėje mokyklos 
bendruomenės, miesto bei šalies 
veikloje.

Nuo 1996 metų, remiant 
ir globojant JAV lietuviams 
Vandai ir Vaclovui Mažeikoms, 
mokykloje vyksta kasmetinis, 
tapęs tradiciniu, moksleivių 
kūrybinių darbų konkursas.

Geriausių darbų autoriai 
apdovanojami mokyklos di-
plomais bei Vandos ir Vaclovo 
Mažeikų piniginėmis premi-
jomis.

Šiais metais mokiniai kūrybi-
nius darbus skyrė Lietuvos var-
do tūkstantmečiui paminėti. Jie 
rašė individualiai pasirinktomis 
temomis: poezija (eilėraščiai, 
haiku ir kt. ), proza (apsakymai, 
novelės, miniatiūros), publicisti-
ka (rašiniai). Šio konkurso tikslai 
– plėsti moksleivių literatūrinę 
veiklą bei kūrybinės minties 
raišką; skatinti moksleivius 
pažinti tėvų ir protėvių praeitį, 
papročius, tradicijas; formuoti 
pilietinius jausmus ir vertybines 
nuostatas. 

Organizatoriai - lietuvių kal-
bos mokytojų metodinis būrelis. 
Siunčiame į „Dirvą” geriausius 
kūrybinius darbus, tikimės, kad 
ir toliau plėsime moksleivių 
literatūrinę veiklą bei kūrybinės 
minties raišką lietuvių kalba 
mūsų mokykloje.

Džiaugiamės ir sveikiname 
šių metų konkurso laureatus: 

I vieta - Vlada Šapovalova 
- 4 kl. - mokyt. D. Stasiūnienė, 
Jurijus Gorskovas - 7 kl. - mo-
kyt. V. Zubrickaitė, Robertą 
Blaževičiutė - 8kl. - mokyt. V. 
Zubrickaitė, Virginija Pojawis 
- 11 kl. - mokyt. V. Vilkytė-
Žemaitaitienė.

II vieta - Gerda Versockaitė 
- 3 kl.-   mokyt. S. Rožienė 
Marija, Fedina - 8 kl. - mo-
kyt., D. Kviklienė Rimantas 
Zagrebajevas - 11 kl. -mokyt. 
V.Vilkytė-Žemaitaitienė, Ana 
Černiais - 11 kl. - mokyt. V. 
Vilkytė-Žemaitaitienė.

III vieta - Dominyka Kairytė 
- 3kl. - mokyt. S. Rožienė, Liepa 
Laurėnaitė - 6 kl. -, mokyt. D. 
Briedienė, Anastazija Žurko - 11 

kl. mokyt. V. Zubrickaitė, Asta 
Pieszulis – 10 kl., mokyt. V. 
Vilkytė-Žemaitaitienė.

Paskatinamoji vieta: moky-
klos pagyrimai raštai – Arvydas 
Sinkevičius - 3 kl., mokyt. S. 
Rožienė, Rita Abramkina - 
7 kl., mokyt. V. Zubrickaitė, 
Loreta Beliaš - 7 kl. mokyt. 
V. Zubrickaitė, Anastazija 
Selivanova - 10 kl., mokyt. V. 
Vilkytė-Žemaitaitienė, Viktoras 
Timofejevas - 11 kl., mokyt. V. 
Vilkytė-Žemaitaitienė, Artur 
Anikėjev - 12 kl., mokyt. V. 
Vilkytė-Žemaitaitienė.

Nuoširdžiausi, šilčiausi pa-
dėkos žodžiai šio konkurso 
globėjams ir rėmėjams JAV 
lietuviams Vandai ir Vaclovui 
Mažeikoms. Jų dėka puoselė-
jamas mokinių kūrybiškumas, 
meilė gimtajai kalbai. Tikimės, 
jog tas lietuviškas žodis, kurį, 
dalyvaudami literatūriniuose 
konkursuose, mokiniai sušildo 
savo širdžių šiluma, lydės juos 
visą gyvenimą. Sėkmės ir Dievo 
palaimos jiems.

Pagarbiai, lietuvių kalbos 
mokytoja Aušra Dambrauskienė

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS LIETUVOS 
VARDO TŪKSTANTMEČIUI PAMINĖTI

Ilgai ligų iškankinta rugpjūčio 18 d.  
Kalifornijoj šį pasaulį paliko

A.†A.
ALDONA BARTKŪNAITĖ-

JUODVALKIENĖ
Nuoširdi ir gili užuojauta vyrui VINCUI 
dukrai ALDONAI, sūnums VYTAUTUI 
ir  SAULIUI,  visiems anūkams, 
giminėms, draugams bei artimiesiems.

Jadvyga ir Edmundas Čapai,
Aniceta Giedraitienė,
Irena Kuprevičienė,

Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai,
Antanina Petraitienė,
Aldona Raulinaitienė,
Aleksandra Sagienė,
Aldona Stempužienė,

Krikšto dukra Eglė Laniauskienė 
su šeima

A.Skridulis, 
Daytona Bch., FL ............100
E.Petrini, 
Jackson, MS ......................78
G.Kenter, 
Danbury, CT ......................55
A.Banys, 
Bloomfield Hills, MI .........45
J.Leonikas, 
St. Petersburg Bch., FL .....45
H.Macijauskas, 
Cleveland, OH ...................45
A.Širvaitis & Assoc.,
Cleveland, OH ...................30
R.Vodopalas, 
Highland Hts., OH ............15
J.Kliorys, 
Euclid, OH ........................10
I.Mickūnas, 
Centerville, MA .................10
A.Kazlauskas, 
Orlando Pk., IL ....................3
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pmCleveland, OH 44119

S P O R T A S

Huttenfeldas, Vokietija. 
2009 m. rugpjūčio 18 d. – 
Londono “Lithuanian BC” 
krepšininkų komanda po metų 
pertraukos vėl iškovojo VII-
ojo Europos lietuvių krepšinio 
turnyro (ELKT) nugalėtojų 
taurę.

R u g p j ū č i o  1 4  d i e n ą 
Huttenfelde įvykusiame 
ELKT, kuriame dalyvavo 13 
komandų, finale šiais me-
tais susikovė Londono lietu-
viai, pusfinalyje 42:14 įveikę 
Šveicarijos “Lietuviai.CH” 
komandą bei Druskininkų 
“Grand Spa Lietuva” ekipą, 
kuri tik po įnirtingos kovos re-
zultatų 38:34 sugebėjo palauž-
ti Pietų Švedijos “Žuvėdrų” 
komandos pasipriešinimą. 
Švedijos lietuviai liko trečioje 
vietoje, mažajame finale nuga-
lėję komandą iš Šveicarijos.

Nors iš pradžių atrodė, kad 
“Lithuanian BC”, nepralai-
mėjusi šiais metais nė vienų 
rungtynių, finale didelio vargo 
neturės, Druskininkų koman-
da vis tik rado savyje jėgų 
ir pakilę lemiamam šturmui 
buvo netgi persvėrę rezul-
tatą savo komandos naudai. 
Tačiau (2007 metų čempionai) 
Londono lietuviai po laiku 
paimtos minutės pertraukėlės 
ėmė vėl demonstruoti kibią 
gynybą bei puikų komandinį 
susižaidimą puolime, ir tai 
jiems garantavo pergalę re-
zultatu 46:30. Geriausio tur-
nyro žaidėjo taurė buvo įteikta 
“Lithuanian BC” komandos 
nariui Egidijui Janulevičiui. 
Jam taip pat buvo įteikta ir 
kompanijos “pusk.lt” dovana 
– pažintis “kitesurfing” kursas 
Lietuvos pajūryje.

Šis turnyras išsiskiria tuo, 
kad aikštelėje rungtynių metu 
privalo būti bent po vieną 
merginą. Žaidėjoms yra taiko-
mos įvairios privilegijos, o jų 
pelnomi taškai yra vertinami 
daugiau negu vyrų. Jos ir vėl 
tapo turnyro puošmena, o savo 
meistriškumu niekuo nenu-
sileido daugeliui stipriosios 
lyties atstovų. Stebint, pavyz-
džiui, VII ELKT geriausios 
žaidėjos Augustės Žygaitės 
iš Londono žaidimą, ne vie-
nas juokavo: ar nevertėtų kai 
kuriems vyrams, žaidžiantiems 
prieš ją, taikyti šias privilegi-
jas… A.Žygaitei buvo įteikta 
taurė ir “Grand Spa Lietuva” 
įsteigtas prizas – savaitgalis 
dviem asmenims Druskininkų 
vandens pramogų parke ir vieš-
butis dviem asmenims. Tolimų 
metimų konkurse stulbinantį 
taiklumą demonstravo Kęstas 
Rimas iš “Žalčių” komandos, 
sugebėjęs per minutę įmesti net 
19 tritaškių. Merginų katego-
rijoje taikliausia tapo Jūratė 
Valytė (“Žalčiai”).

Į  k r e p š i n i o  t u r n y r ą 

VĖL TRIUMFAVO LONDONO KREPŠINIO KOMANDA

Hiutenfelde šiemet buvo atvykę 
142 krepšininkai iš Vokietijos, 
Anglijos, Švedijos, Danijos, 
Baltarusijos, Šveicarijos ir 
Lietuvos, o per vieną dieną 
buvo sužaistos net 37 rungty-
nės. Netrūko nieko: nei gražių 
prasiveržimų, nei taiklių me-
timų paskutinėmis rungtynių 
sekundėmis, nei įspūdingų 
dėjimų į krepšį, nei karčių 
replikų teisėjų atžvilgiu. Buvo 
ir patemptų raumenų, išnarintų 
kojų, rankų, mėlynių ir net 
sulaužytų pirštų. Tačiau tai tik 
dar labiau paryškina lietuvių 
ryžtingumą, veržlumą ir atka-
klumą kovojant dėl nugalėtojų 
titulo.

ELKT staigmena tapo tur-
nyro naujokai Šveicarijos 
lietuviai, atsivežę šaunų būrį 
sirgalių ir sugebėję prasibrau-
ti net iki pusfinalio. Didelių 
komplimentų nusipelnė ir 
Frankfurto lietuviai, atvykę į 
turnyrą tik penkiese ir sužaidę 
net 6 rungtynes be keitimų. 
Nesekmė šįkart lydėjo ne visos 
sudėties atvykusius praėjusių 
metų čempionus “Cambridge” 
krepšininkus, kurie, nors ir 
demonstravo brandų žaidimą 
ir bene labiausiai sugebėjo 
pasipriešint Londono koman-
dai pogrupio rungtynėse, liko 
tik septintoje vietoje. Šauniai 
pasirodė ir gausi jungtinė 
Kiolno-Bonos komanda, taip 
pat atvykusi į turnyrą pirmą 
kartą. Linksmiausia komanda 
buvo pripažinta publikos nu-
mylėtiniai Vokietijos “Oplia” 
ekipa, atvykusi į turnyrą be 
didesnių ambicijų, tačiau suge-
bėjusi užimti garbingą 9 vietą.

Po finalinių rungtynių ir ap-
dovanojimų dalyviai skubėjo 
į Rennhofo pilies parke be-
prasidedantį Europos lietuvių 

roko festivalį “Eurofestivalis 
2009”, kur jų jau laukė grupė 
“Biplan”, o įspūdžių dalinima-
sis užsitęsė iki pat ryto.

Turnyro organizatoriai 
džiaugėsi, kad jiems vėl pa-
vyko suburti gausų skirtingų 
Europos šalių, įvairių profe-
sijų lietuvių būrį, kurį vienija 
bendras pomėgis – krepšinis.

Turnyrą rengė Europos 
lietuvių kultūros centras 
(ELKC), vadovaujamas Rimo 
Čuplinsko, talkininkaujant 
Vokietijos lietuvių bendruome-
nės Kiolno-Bonos apylinkės 
pirmininkei Ievai Kleinauskas 
ir Vokietijos “Žalčių” krep-
šinio komandos kapitonui 
Mindaugui  Jac inevič iu i 
(Lundgrenui).

Mindaugas Jacinevičius

Šveicarai kovoja prieš Vokietijos „Oplia” komandą.


