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Dėmesio skaitytojams. 
Pranešame, kad „Dirvos”  
priešatostoginė laida, Nr. 13, 
išleista birželio 24 d., o po-
atostoginė laida, Nr. 14, liepos 
15 d.

Vi siems skai ty to jams lin
ki me ma lo nių va sa ros atos
to gų!

SKALŪNŲ DUJŲ KRITIKUS EUROPOJE  
FINANSUOJA RUSIJA

Europos žalieji, kovojantys prieš skalūnų dujų paieškas, yra veikiami ir finansuojami Rusijos žval-
gybos agentūros. Apie tai anksčiau trimitavo Europos dešiniųjų partijos. Dabar tai įvardijo ir NATO 
vadovas Anders Fogh Rasmussen.                                                                                      NATO nuotr.

Rusijos žvalgybos agen-
tūros slapta dirba su Europos 
aplinkosauginėmis grupė-
mis, kurios agituoja prieš 
skalūnų dujas. Maskva šias 
grupes ir finansuoja tam, kad 
Europos Sąjunga išliktų pri-
klausoma nuo rusiškų dujų, 
Briuselyje pareiškė NATO 
generalinis sekretorius Anders 
Fogh Rasmussen. Anot jo, 
Europos energetinio saugumo 
užtikrinimas yra vienas iš svar-
biausių darbų, nes pasinaudo-
dama energetiniais klausimais 
Maskva šantažuoja Europą, 
rašo „Financial Times”. 

„Aš buvau susitikęs su 
sąjungininkais, kurie pranešė, 
kad Rusija užsiima įmantrio-
mis informacinėmis ir dezin-
formacinėmis operacijomis – 
aktyviai dalyvauja vadinamųjų 
nevyriausybinių organizacijų, 
kurios agituoja prieš skalūnų 
dujas, veikloje. Taip ji siekia 
išlaikyti Europos priklausomy-
bę nuo importuojamų rusiškų 
dujų”, – susitikime „Chatham 
House” idėjų kalvėje teigė 
NATO vadovas.

Europos Sąjunga iš Rusijos 

importuoja maždaug trečdalį 
jai reikalingų dujų ir naftos, ta-
čiau 28 valstybių bloko terito-
rijoje glūdi dideli skalūnų dujų 
rezervai, kurie galėtų visam 
laikui išgydyti nuo energetinės 
priklausomybės. 

NATO pareigūnas, neno-
rėjęs viešai skelbti savo pa-
vardės, „Financial Times” 
sakė, kad aljansas yra tvirtai 
įsitikinęs, jog Rusija užsiima 
dezinformacijos kampanija 
dėl daugelio klausimų, o tarp 
jų – ir energetikos.

„Rusijos potencialas spaus-
ti Europos šalis pasinaudojant 
savo energetiniais ištekliais 
kelia didelį nerimą. Nė viena 
šalis neturėtų naudoti tiekimo 
sąlygų ir kainų kaip prievartos 
įrankių, – sakė pareigūnas. – 
Mes prisijungiame prie dalies 
mūsų narių nerimo, kad Rusija 
gali mėginti sukliudyti gali-
miems projektams dėl skalūnų 
dujų paieškų Europoje – tam, 
kad išlaikytų Europą priklau-
somą nuo savo dujų.”

Rytų Ukrainoje – 
milžiniški skalūnų dujų 

rezervai
Kai kurie ekspertai kelia 

versiją, kad vienas iš Rusijos 
motyvų destabilizuojant situa-
ciją Rytų Ukrainoje – sukliu-
dyti pasinaudoti regione esan-
čiais skalūnų dujų rezervais.

„Royal Dutch Shell” praė-
jusiais metais susitarė dėl ska-
lūnų dujų gavybos Juzovkos 
regione, kuriame, manoma, 
yra apie 2,15 trilijono kubinių 
metrų dujų. „Shell” teko su-
stabdyti savo darbus.

Vienas  i š  aps išaukė-
liškos „Donecko Liaudies 
Respublikos” vadeivų Denisas 
Pušilinas anksčiau buvo ge-
riausiai žinomas kaip protestų 
prieš skalūnų dujų žvalgybą 
Donecko srityje organizato-
rius.

G e g u ž ė s  m ė n e s į 
D.Pušilinas pareiškė, kad va-
dinamoji „Donecko Liaudies 
Respublika” uždraudė skalūnų 
dujų gavybą Rytų Ukrainoje.

Naudojasi net kunigais

„Financial Times” rašo, 
kad Rusija taip pat įtariama 
stovinti už protestų Bulgarijoje 
ir Rumunijoje, nors abiejų 
šalių žalieji atmetė tokius kal-
tinimus ir juos pavadino kons-
piracijos teorija. Rumunijos 
prezidentas Traianas Basescu 
yra apkaltinęs Rusiją mėginant 
sukliudyti „Chevron” išgauti 
skalūnų dujas netoli Pungesti 
kaimo.

Skalūnų dujų šalininkai 
taip pat pareiškė, kad Rusija 
mėgina daryti įtaką visuome-
nės nuomonei ir pasinaudo-
dama stačiatikių Bažnyčia, 
nes protestuose dažnai vieni 
aktyviausių asmenų buvo sta-
čiatikių kunigai.                 LRT

Referendumas dėl drau-
dimo parduoti žemę užsie-
niečiams yra fundamentali 
grėsmė ne tik Lietuvai, bet 
ir visai Europai, vykusiame 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų (TS–
LKD) tarybos posėdyje kal-
bėjo partijos garbės pirminin-
kas Vytautas Landsbergis. Jis 
kritikavo partiją, kad per ilgai 
delsta užimti poziciją šiuo 
klausimu.

„Mes sugaišome daugybę 
laiko, maldamiesi po kaž-
kokius saugiklius, tuo pačiu 
patvirtindami melagingą tezę 

Gerbiamieji Lietuvos 
Respublikos piliečiai, 

Pranešame, kad š. m. bir-
želio 29 d. vyks referendumas 
dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 9, 47 ir 147 
straipsnių pakeitimo.

Balsavimą Jungtinėse 
Amer ikos  Va l s t i j o se  i r 
Meksikoje organizuos:

- Lietuvos Respublikos 
ambasada Vašingtone;

- Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Čikagoje;

- Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Niujorke;

- papildomas balsavimo 
punktas steigiamas Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte 
(Illinois valstija).

Visi rinkėjai, norintys bal-
suoti užsienyje, paštu ar as-
meniškai atvykę į Lietuvos 
diplomatinę atstovybę, turi 
registruotis elektroninėje rin-
kėjų, balsuojančių užsienyje, 
sistemoje. Tai būtina pada-
ryti, nes piliečiai, balsavę 
ankstesniuose rinkimuose, 
nėra automatiškai įtraukiami 
į referendumo rinkėjų sąra-
šus. Rinkėjai, pageidaujan-
tys rinkimų medžiagą gauti 
paštu, užsiregistruoti turi ne 
vėliau kaip iki birželio 22 d. 
Registracijos prašymą pateikti 
ir daugiau informacijos gauti 
rinkėjai gali šiuose atstovybių 
tinklalapiuose:

Lietuvos Respublikos am-
basadoje Vašingtone - http://
usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos 
generaliniame konsulate 
Čikagoje - http://chicago.mfa.
lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos gene-
raliniame konsulate Niujorke 
- http://ny.mfa.lt/rinkimai

2014 M. REFERENDUMAS  
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS
9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Užpildytas ir patvirtin-
tas prašymas automatiškai 
atsiras Lietuvos atstovybės, 
kurioje rinkėjas ketina bal-
suoti, sąrašuose. Jei rinkėjas 
apsistojęs valstybėje, kurioje 
nėra Lietuvos atstovybės, 
registracijos sistemoje rei-
kia įrašyti valstybę, kurioje 
rinkėjas gyvena ar yra laiki-
nai, ir sistema automatiškai 
parinks artimiausią Lietuvos 
atstovybę, kurioje bus galima 
balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rin-
kėjas turi pasirinkti, kokiu 
būdu jis pageidauja balsuoti – 
paštu arba asmeniškai atvykus 
į atitinkamą Lietuvos diplo-
matinę atstovybę ar konsulinę 
įstaigą nustatytomis dienomis 
ir laiku. Balsuosiantiems paštu 
prašyme nurodytu gyvenamo-
sios vietos užsienio valstybėje 
adresu bus išsiųsti referendu-
mo biuleteniai.

Išsami informacija apie 
2014 m. birželio 29 d. Lietuvos 
Respublikos privalomąjį re-
ferendumą yra skelbiama 
Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos svetainėje http://www.
vrk.lt

Kontaktinė informacija 
pasiteirauti:

Lietuvos Respublikos am-
basada Vašingtone – (202) 
234-5860 ext.130, el.p. rinki-
mai.us@urm.lt

Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Čikagoje 
- (312) 397-0382, el.p. kons.
cikaga@urm.lt

Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Niujorke 
– (212) 354 7840, el.p. rinki-
mai.ny@urm.lt

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

REFERENDUMAS DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO – 
GRĖSMĖ EUROPAI

– ateis blogi žmonės iš užsie-
nio ir išpirks mūsų žemę. (...) 
Mes labai ilgai neužėmėme 
pozicijos – panašiai kaip su 
Visagino elektrine”, – kalbėjo 
V.Landsbergis.

Anot jo, referendumas yra 
ne tik antikonstitucinis, bet ir 
apgaulingas. „Boikotuokime 
ramiai – turėsime ramią sąži-
nę”, – kalbėjo V.Landsbergis.
Jo siūlymu prie TS-LKD nuta-
rimo pridėta, jog referendume 
dalyvauti nėra privaloma: esą 
tai klaidingai galima pagalvoti 
dėl formuluotės „privalomasis 
referendumas”.

TS–LKD taryba priėmė nu-
tarimą, kuriame referendumas 
vadinamas antikonstituciniu, o 
partijos nariai ir visi Lietuvos 
žmonės raginami birželio 29 
dieną vyksiantį referendumą 
boikotuoti.

Referendume gyventojai 
turėtų pasakyti, ar sutinka, kad 
dirbamą žemę būtų draudžia-
ma parduoti užsieniečiams bei 
juridiniams asmenims.    LRT
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Iš Seimo darbotvarkės išbraukti įstatymų projektai, regla-
mentuojantys vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose. Tokį 
konservatoriaus Jurgio Razmos siūlymą parėmė 73 Seimo nariai, 
prieš buvo 11, susilaikė 27 parlamentarai. J. Razma tvirtino, 
kad prieš svarstant šiuos dokumentus reikėtų gauti Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos išvadas. Seimas ketino svarstyti Seimo 
narių socialdemokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės 
parengtą įstatymo projektą ir alternatyvų dokumentą, kurį rengė 
konservatoriai Valentinas Stundys ir Rytas Kupčinskas.

Atsižvelgiant į piliečių reikalavimą ginti valstybinę 
kalbą, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas, Šešėlinės 
vyriausybės švietimo ir mokslo ministras Valentinas Stundys 
parlamentarų grupės vardu įregistravo alternatyvų Vardų ir 
pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą. Šiuo 
dokumentu siūloma nustatyti, kad Lietuvos piliečiams visais 
atvejais kaip pagrindinė naudojama lietuviška asmen
vardžių forma, tačiau asmens pageidavimu kaip papildoma 
informacija gali būti įrašoma ir asmenvardžio grafinė forma 
to asmens pasirinkta kalba.

Seimas pritarė kariuomenės vado generolo leitenan-
to A.Pociaus atleidimui iš pareigų pasibaigus kadencijai. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė skirti naujuoju kariuomenės vadu 
siūlo generolą majorą Joną Vytautą Žuką. Įstatymai nenumato 
galimybės antrą kadenciją eiti Lietuvos kariuomenės vado par-
eigas. Pagal Konstituciją, kariuomenės vadą skiria ir atleidžia 
prezidentas Seimo pritarimu.

Rusijos koncernas „Gazprom” pasinaudojo oficialiais pa-
siūlymais ir už 417,1 mln. litų parduoda turimas dujų bendrovių 
„Lietuvos dujos” ir „Amber Grid” akcijas. Už vieną „Lietuvos 
dujų” akciją visiems smulkiesiems akcininkams, taip pat ir 
„Gazprom” buvo siūlyta 0,653 euro, o už „Amber grid” akciją 
– 0,762 euro. Gegužės viduryje „Lietuvos energija” ir „Epso-G” 
išpirko E.ON valdytas „Lietuvos dujų” ir „Amber Grid” akcijas 
ir padidino turimus šių įmonių akcijų paketus iki 56,6 proc. Už 
38,9 proc. „Lietuvos dujų” akcijų vokiečiams sumokėta 63,43 
mln. eurų (219,22 mln. litų), už „Amber Grid” - 49,76 mln. eurų 
(171,43 mln. litų).

Įgyvendinant trečiąjį ES energetikos paketą, iki šių metų 
spalio pabaigos „Gazprom” turėjo parduoti vienos iš dviejų 
dujų įmonių akcijas - „Lietuvos dujų” arba „Amber Grid” - arba 
pasitraukti iš vienos jų valdymo. Pagal ES reikalavimus dujų 
sektoriaus pertvarka Lietuvoje pradėta dar 2011-2012 metais, ir 
„Gazprom” jai iš pradžių labai priešinosi. Įgyvendinant ją, pernai 
nuo „ Lietuvos dujų” atskirta dujų perdavimo veikla - ji atiteko 
naujai įmonei „Amber Grid”. Šiemet pertvarkomos ir „Lietuvos 
dujos” - joms liks tiekimo veikla, o skirstymo veiklą iki spalio 
perims antrinė įmonė „Dujų skirstymo operatorius”.„Gazprom” 
turėjo po 37,1 proc. „Lietuvos dujų” ir „Amber Grid” akcijų. Jas 
pardavus, Lietuvos valstybė netiesiogiai kontroliuos ne mažiau 
kaip po 93,7 proc. jų akcijų.

Seimas panaikino „Drąsos kelio” vedlės Neringos 
Venckienės Seimo nario mandatą, nes buvusi teisėja nuo pra-
ėjusių metų balandžio mėnesio nelanko Seimo plenarinių ir 
komitetų posėdžių. Už apkaltą balsavo 95 Seimo nariai, prieš 
buvo 9 parlamentarai, susilaikė - 5 politikai. Dar 9 balsavimo 
biuleteniai buvo sugadinti. Iš viso balsavo 118 Seimo narių. N. 
Venckienė 2013 m. balandžio–lapkričio mėnesiais nedalyvavo 
net 64 Seimo plenariniuose posėdžiuose ir praleido 25 Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžius. Iš Seimo pašalintą 
„Drąsos kelio” partijos narę Neringą Venckienę Seime turėtų 
pakeisti 2012 metais Seimo rinkimuose „Drąsos kelio” kandi-
datų sąraše aštuntą vietą užėmęs Mykolo Romerio universiteto 
dėstytojas Gintaras Aleknonis. Tiesa, kol kas jis nesako, ar 
eis dirbti į Seimą.

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis 
skambina pavojaus varpais – demografinė padėtis, jo nuomo-
ne, kelia pavojų nacionaliniam saugumui. „Pagal visuomenės 
sveikatos rodiklius, mes kartu su Baltarusija, Ukraina, Rusija, 
Kazachstanu esame tarp šalių, kur vidutinis gyvenimo trukmės 
indeksas, deja, labai atsilieka nuo ES šalių vidurkio”, – sakė 
V. P. Andriukaitis. Lygindamas 1989 ir 2013 metų duomenis 
ministras konstatavo, kad „vaizdas yra kritinis”. „1989 metais 
mūsų buvo 3,7 milijono, ir tada mes jau šaukėme apie genocidą, 
dabar mūsų yra 2,9 mln. gyventojų. Tada gimstamumas tūkstan-
čiui gyventojų buvo 15,1, mirtingumas tūkstančiui gyventojų 
– 10,3, natūralus prieaugis – plius 4,8. Šiandien gimstamumas 
tK. ūkstančiui gyventojui – 10,2, mirtingumas- 13,7, natūralus 
prieaugis – minus 3,5. Šitas minusas didėjimo prasme tęsiasi 
nuo 2004 metų”, – sakė V. P. Andriukaitis.             ELTA, LRT

Europos Sąjunga (ES) ir 
Jungtinės Valstijos pasveikino 
netikėtą Baltarusijos spren-
dimą paleisti iškilų žmogaus 
teisių aktyvistą Ales Beliacki, 
ragindamos Minską suteikti 
laisvę ir kitiems politiniams 
kaliniams.

A. Beliacki buvo kalinamas 
nuo 2011 metų, prezidentui 
Aleksandr Lukašenka ėmusis 
griežtų veiksmų prieš opozi-
ciją. Birželio 22 d. atvykęs 
į Minską iš griežto režimo 
pataisos kolonijos, 51 metų 
aktyvistas pažadėjo tęsti savo 
darbą, daugelį metų kursčiusį 
A. Lukašenkos režimo pyktį.

„Darysiu tai, ką dariau 
anksčiau”, – sakė A. Beliacki, 
plikai skusta galva, vilkintis 
juodus marškinėlius ir striukę.

Žmogaus teisių organi-
zacijos „Viasna”, padedan-

Kairas, birželio 22 d. 
(ELTA). JAV valstybės sekre-
torius John Kerry su neskelbtu 
vizitu atvyko į Egiptą, kur 
susitiks su naujuoju šalies 
prezidentu, buvusiu kariuome-
nės vadu Abdel Fattah al-Sisi, 
skelbia BBC.

John Kerry yra aukščiausią 
postą užimantis JAV pareigū-
nas, atvykęs į Kairą po prezi-
dento rinkimų.

Manoma, kad J. Kerry 
paragins A. F. al Sisį pradėti 
viską apimančią politiką, pa-

Jungtinės Valstijos pervedė Egiptui apie 572 mln. JAV dolerių, kai Kongresas galutinai pritarė pa-
siūlymui skirti tokią pagalbą. Tos lėšos yra pirmasis mokėjimas pagal maždaug 1,5 mlrd. dolerių 
pagalbos, įšaldytos nuo pernai spalio, kai JAV administracija pareikalavo, jog Egipto vyriausybė im-
tųsi demokratinių reformų. Nuotraukoje (k.) JAV valstybės sekretorius John Kerry ir naujasis Egipto 
prezidentas, buvęs kariuomenės vadas Abdel Fattah al-Sisi.                                                      Reuters

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIAUS  
VIZITAS EGIPTE

leisti į laisvę kalinamus žurna-
listus ir įspės, kad uždraustos 
Musulmonų brolijos represija 
skaldo šalį.

J. Kerry taip pat iškels 
klausimą dėl organizacijos na-
riams skirtų mirties bausmių.

59-erių A. F. al Sisi pre-
zidento rinkimus laimėjo ge-
gužę. Jis pažadėjo kovoti su 
„terorizmu” ir įvesti šalyje 
saugumą.

Buvęs feldmaršalas praė-
jusių metų liepą per masinius 
protestus prieš demokratiškai 

išrinkto Mohamed Morsi val-
dymą nuvertė jį nuo valdžios. 
Nuo tada Egipte prasidėjo M. 
Mursio Musulmonų brolijos, 
kuri ragino boikotuoti gegužę 
26-28 dienomis vykusius prezi-
dento rinkimus, persekiojimas.

Egiptas vis dar yra strategi-
nis Vašingtono sąjungininkas. 
J. Kerry vizitas netrukus po A. 
F. al Sisi inauguracijos parodo, 
kad JAV vis dar nori palaikyti 
santykius ir užmegzti ryšį su 
naujuoju šalies vadovu tikintis 
pokyčių.

ES IR JAV SVEIKINA BALTARUSIJOS 
AKTYVISTO PALEIDIMĄ 

čios nukentėjusiems nuo A. 
Lukašenka politinių represijų, 
direktorius yra pelnęs kelis 
prestižinius Europos apdova-
nojimus ir buvo ne kartą siū-
lomas pretendentu į Nobelio 
taikos premiją.

2011 metų lapkritį jis buvo 
nuteistas kalėti 4,5 metų dėl 
mokesčių vengimo, argu-
mentuojant tuo, kad „Viasna” 
naudojosi bankų sąskaitomis 
Lenkijoje ir Lietuvoje, rink-
dama lėšas, kurios būdavo 
skiriamos padėti politiniams 
kaliniams. Pagal Baltarusijos 
įstatymus, tokia veikla yra 
nusikalstama.

ES užsienio politikos va-
dovės Catherine Ashton biuro 
pranešime sakoma, kad A. 
Beliacki paleidimas buvo 
„svarbus Baltarusijos valdžios 
žingsnis, kurį nedelsiant turėtų 

lydėti visų likusių politinių 
kalinių paleidimas”.

Iš to pranešimo buvo ga-
lima suprasti, kad ES gali 
peržiūrėti savo taikomas sank-
cijas, jeigu Minskas paleistų 
kitus kalinius ir atkurtų jų 
pilietines teises.

„Tai padėtų pagerinti ry-
šius tarp Europos Sąjungos 
ir Baltarusijos”, – sakoma 
dokumente.

Vašingtonas taip pat gyrė 
šį „teigiamą įvykį”, pridūręs: 
„Atnaujiname savo raginimą 
Baltarusijos vyriausybei ne-
delsiant ir besąlygiškai paleisti 
visus tebelaikomus politinius 
kalinius bei atkurti jų politines 
teises”.

ES pernai spalį atnaujino 
sankcijas Baltarusijai, kuri yra 
artima Rusijos sąjungininkė, 
sakydama, kad Minskas ne-
padarė pakankamos pažangos 
žmogaus teisių srityje. LRT

Vašingtonas, birželio 22 d. 
(ELTA). JAV įtraukė septynių 
nepriklausomybę paskelbusių 
Donecko ir Luhansko „res-
publikų” pareigūnų pavar-
des į asmenų sąrašą, kuriems 
įšaldytos bankų sąskaitos ir 
uždrausta atvykti į šalį, rem-
damasi JAV finansų ministerija 
skelbia „RIA Novosti”.

Tarp į sąrašą įtrauktų as-

menų yra Donecko „liaudies 
respublikos” karinių grupuo-
čių vadas Igor Girkin, separa-
tistų „vicepremjeras” Andrej 
Purgin,  Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Denis 
Pušilin, buvęs Slovjansko 
„liaudies meras” Viačeslav 
Ponomariov ir Luhansko 
„liaudies respublikos” vado-
vas Valerij Bolotov.

Anksčiau JAV paskelbė 
sankcijas keliems Rusijos 
pareigūnams, susijusiems su 
Ukrainos Krymo pusiasalio 
aneksija.

Vadinamosios Luhansko 
ir Donecko liaudies respu-
blikos nepriklausomybę pa-
skelbė po gegužės 11 dieną 
įvykusio referendumo dėl 
prisijungimo prie Rusijos. 
Vakarai atsisako pripažinti 
jų sprendimą.

JAV ĮVEDĖ SANKCIJAS LUHANSKO IR DONECKO 
PAREIGŪNAMS
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PREZIDENTĖ KYLA Į KOVĄ SU 
KORUMPUOTAIS VALDININKAIS

Visa atsakomybė už netvarką Lietuvos valdžioje tenka 
socialdemokratams, subūrusiems margą kompaniją po 
paskutiniųjų Seimo rinkimų. 

Socialdemokratai, siekdami išlaikyti valdžią, leidžia Darbo 
partijai dreifuoti politiniuose Lietuvos vandenyse ir nepaskęsti, 
nors korupcijos ir machinacijų pragraužtas darbiečių laivo 
dugnas bet kurioje demokratinėje valstybėje jau būtų prapuo-
lęs per pirmą teisingumo audrą. Tačiau palaikoma socdemų 
Uspaskicho partija ir toliau plūduriuoja, lyg inkstas taukuose, 
nepaisant to, kad teisėsaugos tarnai surinko kalnus popierių, 
įrodančių, jog ši partija pavogė iš valstybės arti 30 milijonų. 
Kaip čia neprisiminti valdančių socialdemokratų laikysenos 
prieš dešimtmetį: tuomet kritikos susilaukė ir V. Uspaskicho 
nuolatiniai vizitai į Maskvą, bei K. Prunskienės „istorinis” 
susitikimas su Kaliningrado srities gubernatoriumi Vladimir 
Jegorov, apie kurį nežinojo tuometinė Lietuvos Užsienio rei-
kalų ministerija. Tačiau tuometinio Lietuvos premjero Algirdo 
Mykolo Brazausko teigimu, tai viso labo ministrų nesusikal-
bėjimas.” Visa tai tiesiog vadintina Lietuvos socialdemokratų 
vidaus ir užsienio politikos gairėmis.

Deja, Lietuvoje daug žmonių, kurie, gavę progą pasi-
rinkti – teisingumas ar vagys – balsuoja už vagis. Taip buvo 
ir šį kartą – išrinktas į Europos Parlamentą, V. Uspaskichas 
įgavo teisinę neliečiamybę ir dabar Darbo partijos byla 
stabdoma mažiausiai metams… Sutapimas ar ne, bet lyg 
tyčia šiuo metu Prezidentė Dalia Grybauskaitė prabilo apie 

„juodąjį sąrašą”: ji žurnalistams sakė, Specialiųjų tyrimų 
tarnyba jai ir premjerui pateikė pažymą apie įtartinus 
viceministrus. Gal nepatenkinta, kad tokio sąrašo negavo, 
Seimo pirmininke dirbanti L. Graužinienė tuoj pat pareiš-
kė, jog tai šantažas (matyt, sužinojusi, kokios pavardės 
tame sąraše, ji gavo komandą pulti). Kurgi ne – juk tame 
sąraše mažiausiai trys yra darbiečiai ir kiti veikėjai, kurių 
pavardės ne kartą figūravo įvairaus pobūdžio skandaluose. 
Žinoma, kad sąraše atsidūrė žemės ūkio viceministrai 
Živilė Pinskuvienė bei Rytis Šatkauskas, taip pat – ener-
getikos viceministrė Žydrūnė Juodkienė. Visus juos skyrė 
Darbo partija. Negana to, Prezidentė yra sakiusi, kad tame 
sąraše gali atsidurti ir kai kurių ministrų pavardės. Kokios 

– kol kas neužsiminta. 
„Prasidedant naujam europinės paramos skirstymo 

etapui matome, kad prasidėjo dirbtinė vadovų rotacija – 
partiniais kadrais bandoma pakeisti Europos socialinio 
fondo agentūros (ESFA), Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), 
Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA), netgi neįgalių-
jų vaikų globos namų, profesinių mokyklų, bibliotekų ir 
kultūros centrų vadovus”, - pavasarį skaitytame pranešime 
teigė D. Grybauskaitė. Štai ir paaiškinimas – kai pakvimpa 
pinigų skirstymu, tuoj prisistato apsukruoliai darbiečiai. 

Aišku viena – paviešinta problema savaime neišsispręs, 
tą turės padaryti socdemai su A. Butkevičiumi priešakyje. 
Tik neatrodo, kad jiems tai rūpi. Bent jau kol kas.

Kęstutis Šilkūnas

Prieš du šimtmečius dėl 
imperinių siekių Prancūzija 
siaubė artimesnius ir tolimes-
nius kaimynus, prieš šešis 
dešimtmečius Vokietija dėl tų 
pačių paskatų drebino Europą, 
Rusija okupavo dalį Rytų ir 
Vidurio Europos šalių, neseniai 
buvo pasišovusi inkorporuoti 
Afganistaną, išeiti prie Pietų 
jūrų, o šiandien laiko faktiškai 
okupavusi laisvės siekiančią 
Čečėniją. JAV padėjo SSRS, 
Prancūzijai ir vokiečių tautai 
sutramdyti Hitlerį, padėjo at-
kurti karo nuniokotą Vakarų 
Vokietiją bei ją suvienyti su 
Rytų Vokietija, įvairiais būdais 
padėjo ir skatino demokratinius 
procesus SSRS ir jos teisių 
perėmėjoje Rusijoje. Į užmarštį 
nuėjo Napoleonas, Hitleris, 
Stalinas. Kas gi nutiko, kad į 
užmarštį taip greit nuėjo isto-
rinis JAV pagalbos vaidmuo, 
lėmęs minimų šalių likimą, 
kad iššūkio Amerikai ir pa-
sauliui akivaizdoje Prancūzija, 
Vokietija ir Rusija pasiprie-
šino Amerikos ir daugumos 
Europos šalių siekiams tramdy-
ti Iraką? Trys valstybės, buvu-
sios nesutaikomos priešininkės, 
tarpusavy kariavusios, staiga 
rado bendrą kalbą, pasiskelbė 
taikdarėmis. Irako grėsmės 
taikai ir stabilumui pasaulyje 
akivaizdoje jos pareikalavo 
problemą spręsti į aklavietę ve-
dančiomis politinėmis priemo-
nėmis, karo naštą palikdamos 
amerikiečiams, pačios ,,kovo-
jo” už taiką pašmaikštavimais 
ir patyčiomis iš Amerikos ir ją 
palaikančių šalių.

Į klausimą, kas geriau 
– karas ar taika, vienareikš-
mio atsakymo nėra, nes karas 
gali būti išganingas, o taika 
kruvina, atnešti daug didesnes 
netektis nei karas. Karuose ir 
kovose gėris ir blogis dažnai 
eina drauge. Pacifizmas yra 
buržuazinis liberalinis judėji-
mas, pasyviomis priemonėmis, 
karo amoralumo smerkimu 
remiantis taiką. Pacifistai smer-
kia bet kokius karus, neigia net 
išsivadavimo karų teisėtumą, 
tiki, kad karų galima išveng-
ti, nepašalinus jų priežasčių. 
Pacifikacija, kuria siekiama 
sutaikymo, iš tikrųjų dažnai 
būna nukreipta į judėjimų bei 
maištų malšinimą, sukilimų 
slopinimą. Sovietinis teroras ir 
genocidas SSRS okupuotuose 
kraštuose – akivaizdus pacifi-
kacijos pavyzdys. Rusijos karas 
su laisvės siekiančia Čečėnija 
vykdomas būtent pacifikacijos 
pagrindu, melagingos kovos 
su terorizmu, kurį pati Rusija 
provokuoja, dingstimi.

Pasaulyje pripažintas rusų 
filosofas Nikolajus Berdiajevas, 
nagrinėjęs karų prigimtį, esmę, 
etiką bei psichologiją krikš-
čionišku požiūriu (,,Filosofija 
neravenstva”, Berlynas, 1923), 

KARUOSE IR KOVOSE – GĖRIS IR BLOGIS DRAUGE
teigia, kad karas yra šviesa ir 
tamsa, neapykanta ir meilė, 
gyvuliškas egoizmas ir kil-
niausias pasiaukojimas, kaltės 
gimimas ir kaltės išpirkimas. 
Jo ilgoką kreipimąsi į pacifistus 
humanistus verta cituoti: „Jūs, 
pacifistai humanistai, sukylan-
tys prieš karą ir šaukią į amžiną 
taiką, jūs netikite aukščiausia 
žmogaus gyvenimo prasme, 
netikite amžinu gyvenimu. Ir 
jūs labiau bijote mirties kare 
nei tikintys krikščionys, šir-
din priėmę dieviškos meilės 
priesaką. Ir, suprantama, tai 
gali stebinti tik tuos, kurie 
neįsigilina į gyvenimo prasmę. 
Jūs labai paviršutiniškai su-
vokiate žmogaus gyvenimą ir 
matote tik to gyvenimo atkarpą 
plokštumoje. Jūs norite, kad ta 
gyvenimo atkarpa plokštumoje 
būtų sutvarkyta kiek įmanoma 
ramiau, patogiau ir maloniau. 
Toliau, aukščiau, giliau jums 
jau niekas nebeegzistuoja. Jus 
fizinis nužudymas baugina 
kitaip negu krikščionis, kurie 
tiki į amžiną gyvenimą. Jums 
su fizine mirtimi viskas pasi-
baigia. Ir jūs nesusimąstote, 
kad dvasinis nužudymas yra 
tūkstantį kartų baisesnis už fi-
zinį nužudymą. Tuo tarpu mūsų 
taikus gyvenimas yra pilnas 
dvasinių žudynių. Be jokio karo 
mes žudome savo artimuosius 
jausmais, mintimis, leidžiame 
į visus kraštus žmogžudiškas 
sroves, nuodijame baisiais 
nuodais žmonių sielas. Mūsų 
taikus gyvenimas yra pilnas 
neapykantos ir pykčio, ir ši 
neapykanta ir pyktis žudo žmo-
nes. Evangelijoje pasakyta, 
kad sielos žudikų reikia bijoti 
labiau negu kūno žudikų. Ir 
štai pačiais taikiausiais, be 
karų laikais vyksta karas, kuris 
žudo sielas, nuodija ir griauna 
jas. Kodėl jūsų tai nebaugina? 
Bet koks nužudymas iš es-
mės yra dvasinis, o ne fizinis. 
Nužudymas nėra atomų perstū-
mimas medžiagoje. Nužudymas 
yra valios, nukreiptos į žmo-
gaus neigimą ir sunaikinimą, 
aktas. Kare iš esmės nėra 
dvasinio nužudymo, nes fizinis 
nužudymas kare nenukreiptas į 
asmens sunaikinimą ir neigimą. 
Kariai – ne žudikai. Karių vei-
duose nėra žudikų antspaudo. 
Tokį antspaudą dažniau tenka 
matyti taikos meto veiduose. 
Karuose gali būti nužudymai 
kaip dvasiniai, kaip neapykan-
tos aktai, nukreipti į asmenį, 
tačiau tai nebūdinga karui ir jo 
ontologinei prigimčiai. Blogio 
reikia ieškoti ne kare, o iki karo, 
išoriškai taikiu metu. Tokios 
taikos metu vyksta dvasiniai 
nužudymai, kaupiasi pyktis ir 
neapykanta. O kare per auką 
išperkamas sukauptas blogis. 
Kare žmogus prisiima savo 
veiklos pasekmes, prisiima 
atsakomybę, prisiima viską, 

net mirtį. Karas yra didis aiš-
kintojas. Kare į plokštumą 
susiprojektuoja tai, kas vyksta 
giliau. Anksčiau įvykdytos 
dvasinės žmogžudystės jame 
pasireiškia fiziškai. Didžiausias 
blogis yra ne pats karas, o jo 
ryšis su blogiu. Jis yra gilesnio 
blogio pasekmė. Tačiau dvasi-
nėje karo prigimtyje yra savas 
gėris. Neatsitiktinai žmogaus 
būdo gerosios savybės buvo 
nukaldintos karuose. Su karais 
siejamas vyriškumo išugdy-
mas, drąsa, pasiaukojimas, 
didvyriškumas, riteriškumas. 
Riterystės ir riteriško užgrūdi-
nimo pasaulyje nebūtų buvę, 
jei nebūtų buvę karų. Su karais 
siejamas istorinis heroizmas. 
Aš mačiau veidus jaunuolių, 
savanoriais einančių į karą. 
Jie ėjo į smogiamuosius bata-
lionus, beveik į tikrą mirtį. Aš 
niekad nepamiršiu jų veidų. Ir 
aš žinau, kad karas sužadina ne 
tik žemesnius, bet ir aukštesnius 
žmogaus prigimties instinktus, 
savęs paaukojimą, meilę tėvy-
nei. Jis pareikalauja bebaimio 
žvilgsnio į mirtį. Nereikia pa-
miršti, kad žmonės į karą eina 
mirti, o ne tik žudyti. Ir todėl 
karas, žiūrint deramu dvasiniu 
požiūriu, taurina ir kilnina 
žmogaus sielą. Jūsų pacifizmas 
yra miesčioniškos prigimties. 
Jūsų išviršinės taikos idealas – 
buržuazinis žemiškos palaimos 
idealas, kuriame kunkuliuoja 
žmogiška neapykanta ir pyktis. 
Nuodėmingai žmonijai paci-
fizmas yra klaida ir netiesa, 
išorinė apgaulė. Jūsų fizinės 
prievartos baimė kyla iš nedva-
singo požiūrio į gyvenimą, iš ti-
kėjimo tik materialiu pasauliu. 
Tačiau fizinė prievarta, kaip sa-
varankiška tikrovė, neegzistuo-
ja, ji yra tik dvasinės žmogaus 
ir pasaulio būsenos išraiška. 
Viskas, kas materialu, turi tik 
simbolinę, ženklinę prigimtį. 
O jūs norite pašalinti pasekmę, 
palikę priežastį, sunaikinti 
išviršinę išraišką, nepakeitę 
vidinės esmės. Ir dar – jūsų 
pacifizme glūdi ir nepalankus 
jūsų požiūris į gyvenimą. Karas 
byloja apie istorijos savitumą, 
jis suteikia istorijai vyriškumo 
jausmą. Pacifizmas yra istori-
nės tikrovės savarankiškumo ir 
istorinių uždavinių neigimas. 
Pacifizmas istoriją susieja su 
abstrakčiu moralizmu arba 
abstrakčiu sociologizmu. Jis 
nutraukia istoriją iki jos realios 
pabaigos.”

Atsigręžę į Lietuvos istoriją, 
matysime, kad lietuvių tauta be 
reikalo nekėlė ir be garbės ne-
nuleido kalavijo; gynė savo tei-
ses, garbę, aukojosi dėl laisvės. 
Gera pastebėti, kad Lietuva, 
kaip ir dauguma Europos ben-
drijos šalių, karo Irake atveju 
realiai palaikė JAV, nepasi-
davė Rusijos, Prancūzijos ir 

(Nukelta į 8 psl.)
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Seimas plenariniame po-
sėdyje priėmė Pasipriešinimo 
1940–1990 metų okupaci-
joms dalyvių teisinio statuso 
įstatymo pataisas, kuriomis 
žydų gelbėtojai holokausto 
metu prilyginti Laisvės kovų 
dalyviams. Už teisės akto 
pakeitimus balsavo 72 Seimo 
nariai, prieš balsavusių nebu-
vo, susilaikė 1 parlamentaras, 
skelbiama pranešime spaudai.

Vilniuje, birželio 19 d., kelios dešimtys piketuotojų susirinko prie Seimo, protestuodami prieš social-
demokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės parengtą „Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose 
įstatymo” projektą.                                                                                                                        ELTA

Vilnius, birželio 19 d. 
(ELTA). Kelios dešimtys 
piketuotojų susirinko prie 
Seimo, protestuodami prieš 
socialdemokratų Gedimino 
Kirkilo ir Irenos Šiaulienės 
parengtą „Vardų ir pavardžių 
rašymo dokumentuose įstaty-
mo” projektą.

Akcijos, kurią organizavo 
Lietuvos liaudies partija (LLP), 
dalyviai reikalavo apginti 
lietuvių kalbos teises ir užti
krinti Konstitucijoje įtvirtin
tą principą, kad valstybinė 
kalba yra lietuvių kalba.

„Kaip matom iš šiandie-
ninio svarstymo Seime, kai 
kurie politikai iškelia save 
aukščiau Konstitucijos, iš 
čia tada kyla demokratijos 
klausimas ir čia kyla mūsų pi-
lietinė atsakomybė, kuri mus 
verčia protestuoti ir niekada 
nepripažinti šitų įvairiausių 
įstatymų projektų ir pakei-
timų”, - naujienų agentūrai 
ELTA sakė LLP vicepirmi-
ninkė Lilijana Astra.

Pasak akcijos iniciatorių, 
pagal šį sunkiai paaiškinamą 
įstatymo projektą, visų pilie-
čių pavardės būtų rašomos 
nelietuviškais lotyniško pa-
grindo rašmenimis, į lietuvių 
kalbos abėcėlę dirbtinai įter-
piant dešimtis naujų raidžių 
ir jų net neištariamų svetimų 
garsų, nebūdingų lietuvių 
valstybinei kalbai. Esą nė 
vienoje pasaulio valstybėje 
tokių keistenybių nėra ir 
negali būti.

Akcijos dalyviai žadėjo 
imtis radikalių priemonių ir 
skelbti visuotinį boikotą prieš 
politikus, kurie į lietuvišką 
abėcėlę ketina įterpti sveti-
mus garsus.

„Praminėm naują pasiūly-
mą „Kirkilica”, kadangi prieš 
110 metų mums bruko kiri
licą arba vadinamąją „graž
danką”, o dabar formuojama 
„Kirkilica”. Jos Lietuvos įsta-
tymuose nebus, tikrai pažada-
me”, - teigė L. Astra.

Akci jos  da lyv ia i  de -
monstravo plakatus „Kalbos 
griovimas - Lietuvos išda-
vystė”, „Kalbos griovėjams 
visuotinis boikotas”, „LR 
Konstitucija 14 straipsnis. 
Valstybinė kalba - lietuvių 
kalba” ir kitus.

Protesto akcijoje taip pat 
dalyvavo Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos, Tarybos 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Konstitucijai ginti, „Vilnijos” 
draugijos atstovai.

Anot „Dabartinės lietuvių 
kalbos gramatikos” Abėcėlės 
skyriaus autoriaus hab. dr. 
Kazimiero Garšvos, šis pro-
jektas ne tik gadina santykius 
tarp tautinių bendruome-
nių Lietuvoje, bet ir kenkia 
patiems lenkams, kadangi 

Vilnius, birželio 19 d. 
(ELTA). Visuomeninė Lietuvių 
kalbos gynėjų sąjunga išplati-
no kreipimąsi į žiniasklaidos 
priemones ragindama prisi-
jungti prie pilietinės akcijos 
„Viešinkime lietuvių valstybi-
nės kalbos išdavikus”. 

Visuomenininkai išreiškė 
susirūpinimą, kad valdantieji 
į Seimo darbotvarkę įtraukė 
į Gedimino Kirkilo ir Irenos 
Šiaulienės įregistruotą Vardų 
ir pavardžių įstatymo projek
tą, kuriame numatyta Lietuvos 
piliečių asmenvardžius ofici-
aliuose dokumentuose leisti 
rašyti nevalstybine kalba. 

Pasak į Lietuvių kalbos 
gynėjų sąjungą susibūrusių 
visuomenininkų, šis G.Kirkilo 
ir I.Šiaulienės teikiamas įsta-
tymo projektas yra antikons-
titucinis, nes ignoruoja vals-
tybinį Lietuvių kalbos statusą. 
Visuomenininkai prašo žinias-
klaidos priemones įsitraukti į 
pilietinę akciją ir viešinti visų 
už šį įstatymo projektą balsa-
vusių, taip pat nedalyvavusių 
balsavime Seimo narių pavar-
des, kad piliečiai būtų geriau 
informuoti apie jų atstovų 
veiklą Seime.

Žiniasklaida taip pat ra
ginama šių Seimo narių 
pavardes skelbti ir mėnesį 
prieš kiekvienus būsimus 

LIETUVIŲ KALBOS GYNĖJŲ 
AKCIJA

iškraipo ir lenkiškas baltų 
kilmės pavardes.

„Trūksta objektyvios in-
formacijos, buvo dvi kalbi-
ninkų konferencijos, prieš 5 
metus ir dabar, ir viskas yra 
išspręsta - turi būti rašoma 
pagal tradicinę abėcėlę”, - 
teigė K. Garšva.

„Mūsų reikalas nėra 
sukurti rezervuarus ir sa
leles mūsų valstybėje, kur 
vieniems piliečiams bus 
išskirtiniai įstatymai, duota 
teisė darkyti mūsų valstybinę 
kalbą, duota teisė neįsileisti 
į savivaldybės administraciją 
lietuvių, nes jie nemoka kitos 
kalbos, taip yra pažeidžiama 
ir Konstitucija ir žmogaus 
teisės”, - sakė akcijoje daly-
vavęs Sausio 13-osios bro-
lijos pirmininkas Gasparas 
Genzbigelis.

ELTA primena, jog soci
aldemokratai I. Šiaulienė 
ir G. Kirkilas įregistravo 
Vardų ir pavardžių rašy
mo dokumentuose įstaty
mo projektą ir jį lydinčias 
Civilinio kodekso pataisas.

Projekte įtvirtintas prin-
cipas - vardai ir pavardės 
rašomi lietuviškais rašmeni-
mis, tačiau taip pat nustatytos 
išimtys, kada pagal doku-
mento šaltinį asmenvardžiai 
paraidžiui nurašomi loty-
niško pagrindo rašmenimis 
arba perrašomi lietuviškais 
rašmenimis pagal tarimą, jei 
dokumento šaltinyje asmen-
vardžiai pateikti tik neloty-
niško pagrindo rašmenimis.

Šio įstatymo priešininkai 
pabrėžia, jog įteisinus nelie-
tuviškus rašmenis asmens 
dokumentuose, būtų pažeistas 
Valstybinės lietuvių kalbos 
įstatymas ir įteisinta daugia-
kalbystė vienoje iš svarbiau-
sių gyvenimo sričių, be to, 
būtų sukurtas precedentas 
daugiakalbystei plėsti ir ki-
tose srityse. Tektų į lietuvių 
kalbos vartoseną įtraukti 
apie 150 naujų raidžių ir di
akritinių ženklų, tai sukeltų 
visišką painiavą tiek tariant, 
tiek užrašant pavardes. Be 
to, itin brangiai atsieitų vals-
tybės registrų sistemos per-
tvarkymas, į juos įtraukiant 
tiek daug naujų ženklų.

Konstitucinis Teismas yra 
išaiškinęs, jog sprendimą dėl 
asmenvardžių rašybos as-
mens dokumentuose Seimas 
gali priimti tik gavęs oficialią 
Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos išvadą, į kurią bū-
tina atsižvelgti.

Šiuo metu Lietuvoje ori-
ginalias asmenvardžių for-
mas lotyniškais rašmenimis 
leidžiama naudoti visuose 
oficialiuose dokumentuose, 
išskyrus asmens tapatybės 
dokumentuose.

PRAŠO ŽINIASKLAIDĄ VIEŠINTI VALSTYBINĘ LIETUVIŲ KALBĄ 
IŠDAVUSIŲ POLITIKŲ PAVARDES

rinkimus, taip pat nurodant 
ir politines partijas, kurias šie 
asmenys atstovauja. 

Lietuvių kalbos gynėjų 
sąjungos pirmininkė Jūratė 
Voloskevičienė primena, kad 
šių metų balandžio mėnesį 
daugiau nei 80 mokslo ir 
kultūros atstovų, reaguodami 
į siūlomus vardų ir pavardžių 
rašymo asmens dokumentuo-
se pakeitimus bei svarstomus 
Tautinių mažumų įstatymų 
projektus, kreipėsi į Prezidentę 
Dalią Grybauskaitę, Seimo 
Pirmininkę Loretą Graužinienę 
bei  Ministrą Pirmininką 
Algirdą Butkevičių, prašyda-
mi nepažeisti Konstitucijos, 
Valstybinės kalbos įstatymo, 
valstybės ir piliečių interesų.

Kreipimąsi dėl vardų ir pa-
vardžių rašymo dokumentuo-
se įstatymo į šalies vadovus 
bei Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos (VLKK) pirminin-
kę Daivą Vaišnienę paskelbė 
Nevyriausybinių organizacijų 
koordinacinė taryba Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai 
ginti, Lietuvių kalbos gynėjų 
sąjunga, „Vilnijos” draugija 
ir Lietuvos laisvės gynėjų 
sąjunga. Šiame kreipime-
si buvo priminta, kad „LR 
Konstitucijos 29 straipsnis 
draudžia varžyti žmogaus tei-
ses ir laisves, neleidžia teikti 

ir privilegijų dėl tautybės, 
kalbos ar pažiūrų”, o „1994 
m. pasirašytoje Lietuvos ir 
Lenkijos draugiško bendra-
darbiavimo ir geros kaimy-
nystės sutartyje (14 straipsny-
je) numatyta pavardžių rašyba 
pagal skambesį”.

Balandžio pradžioje krei
pimąsi į valstybės vadovus 
taip pat paskelbė 45 Lietuvos 
rašytojai. Jie pabrėžė, kad, 
įteisinus asmenvardžių rašybą 
nelietuviškais rašmenimis į 
lietuvių kalbos vartoseną tektų 
įtraukti apie 150 naujų raidžių 
ir diakritinių ženklų. „Lietuvių 
kalba vienija pilietinę tautą, 
užtikrina valstybės vientisumą 
ir jos nedalomumą, normalų 
valstybinių ir nevalstybinių 
įstaigų veikimą”, - sakoma 
rašytojų kreipimosi tekste.

Daugiau nei 70 tūkst. 
Lietuvos gyventojų pasi
rašė ir buvusio Seimo nario 
Gintaro Songailos inicijuotą 
peticiją „Apginkime valstybi-
nę kalbą ir Lietuvos teritorinį 
vientisumą”, kurioje, be kita 
ko, raginama nekeisti lietuvių 
kalbos abėcėlės ir Lietuvos 
Respublikos piliečių vardus 
bei pavardes dokumentuose 
rašyti valstybine kalba, o 
pageidaujantiems rašyti ir už-
sienietiškas formas - nurodyti 
jas antrame paso puslapyje.

ŽYDŲ GELBĖTOJAI PRILYGINTI LAISVĖS KOVŲ DALYVIAMS
Vyriausybės išvadoje pa-

žymima, kad žydų gelbėto-
jams pripažinus laisvės kovų 
dalyvio teisinį statusą, vado-
vaujantis Valstybinių pensijų 
įstatymo nuostatomis, Lietuvos 
Respublikos pirmojo arba an-
trojo laipsnio valstybinėms 
pensijoms mokėti kasmet papil-
domai prireiks po 860 tūkst. litų, 
o žuvusiems žydų gelbėtojams 
pripažinus laisvės kovų dalyvio 

teisinį statusą – jų šeimos nariai 
įgis teisę gauti vienkartines 
pašalpas pagal Valstybės pa-
ramos žuvusių pasipriešinimo 
1940–1990 metų okupacijoms 
dalyvių šeimoms įstatymą. 

Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo cen-
tro preliminariais duomenimis, 
65 asmenys buvo nužudyti ar 
žuvo gelbėdami žydus holo-
kausto metu.                     LRT
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Birželio 15 d. minima oku-
pacijos ir genocido diena. 
1940-ųjų birželio 15 dieną 
Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą. Prasidėjo masiniai 
trėmimai.

Lapteviečiai (Laptevų 
jū ros  t r emt in ių  b ro l i j a 
„Lapteviečiai”) maloniai kvie-
tė visus į tradicinį susitiki-
mą Lietuvos liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse prie 
tremtinių žeminukės - jurtos. 
Renginys vyko birželio 15 d. 
Prisiminti tremties metų rin-
kosi 1942-aisiais prie Laptevų 
jūros išvežti lietuviai. Tais 
metais už poliarinio rato iš 
Altajaus sovietai atvežė apie 
tris tūkstančius lietuvių trem-
tinių, daugelis jų – mokytojų, 
garsių bankininkų, valdininkų, 
karių šeimos. Iš jų išgyveno 
mažiau kaip pusė.

„Jeigu nebus ekspedicijų, 

Minint  Gedulo dieną 
Lazdijų rajone atidengtas pa-
minklas rajono apylinkėse žu-
vusiems partizanams. Tai jau 
ne pirmas paminklas rajone, 
įamžinantis partizanų atmini-
mą, nes pokario partizaninė 
kova  ir buvo pati intensyviau-
sia Dzūkijoje. 

Lazdijų rajone Juozapavičių 
kaime ant paminklo partiza-
nams – aštuonios pavardės 
vyrų, nepabūgusių pasipriešin-
ti sovietų Lietuvos santvarkai, 
stojusių nepriklausomybės 
ir laisvės pusėn, sugebėjusių 
pasipriešinti saugumui ir dėl 
to šiose apylinkėse padėjusių 
galvas.

„Kažkas turi juos prisimint. 
Ir aš jaučiu tokią ir moralinę 
kaltę, jeigu ne partizanai, 
mūsų visa šeima turėjo būti 
iššaudyta.Tą naktį turėjo būti 
iššaudyta, bet įvyko kitaip, 
likom gyvi. Aš esu jiems dė-
kingas ir privalau taip padary-
ti”, – sako paminklo pastatymo 
iniciatorius Juozas Vytautas 
Janulevičius.

Siūloma ryžtis ir priimti 
sprendimą, kuris labai aiškiai 
reglamentuotų Sibire likusių 
tremtinių ir buvusių politinių 
kalinių kapų priežiūros klau-
simą.

Tai Seime minint Gedulo 
ir vilties bei Okupacijos ir 
genocido dieną paragino ben-
drijos „Lemtis”, pradėjusios 
pirmąsias ekspedicijas į po-
litinių kalinių įkalinimo bei 
tremties vietas, narė Ramunė 
Driaučiūnaitė.

Pasak jos, lietuvių kapinės 
Sibire yra „neįprastas, gi-
lus, daugialypis mūsų tautos 
simbolis, kurtas svetimoje 
aplinkoje”.

„Sibiro kryžiai ir antkapiai 
– tai svetimoje žemėje sukurta 
mūsų tautodailės dalis, rodanti 
lietuvių pagarbą mirusiesiems. 
Deja, jų savitumai mažai tyri-
nėti. 2004 m. Lietuva ratifi-
kavo Nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugos konvenciją, 
kuria įsipareigojo dokumen-
tuoti, saugoti ir puoselėti kryž-
dirbystę ir kryžių simboliką. 
Ar tremties vietose pastatyti 
kryžiai ne Lietuvos kryždir-
bystės dalis?” – iškilminga-
me minėjime Seime sakė R. 
Driaučiūnaitė.

Pasak jos, bene dešimtmetį 
buvo rengiamas Lietuvos ir 
Rusijos Federacijos vyriau-

Laidotuvės. Per 1942-1943 metų žiemą numirė pusė į Trofimovską atvežtų suomių ir trečdalis 
lietuvių. Karstų nekalė – valdžia tam reikalui neskyrė lentų. Buvo sudarytos lavonvežių brigados, 
jos surinkdavo mirusius ir nuvilkdavo į bendrą krūvą. Piešinys iš Gintauto Martynaičio (1935-1999) piešinių 
albumo „Ledo vaikystės prisiminimai” išleisto Lietuvos nacionalinio muziejaus 2011 m.

GEDULO IR VILTIES DIENOS 
MINĖJIMAS RUMŠIŠKĖSE 

jeigu nebus tvarkoma, nu-
nyks tai, kas ten yra. Aišku, 
Lietuvos valstybė neturės tiek 
pinigų, kad tose vietose pa-
statytų paminklų. Kalbėjome 
Seime su kultūros ministru 
apie liūdną padėtį pagrindinio 
paminklo Kytaruose. Mes 
2012 metais buvom Jakutijoje 
– jį reikia gelbėti, nes iš jo 
papėdės išpustomas smėlis, o 
aplinkui vėl yra naujų iškeltų 
kapų, kuriuos reikia tvarkyti. 
Mes galvojame, kad ten rei-
kėtų padaryti bendrą sarkofagą 
visiems tiems palaikams, kurie 
jau neidentifikuojami”, – sakė 
„Lapteviečių” brolijos pirmi-
ninkas Jonas Markauskas.

Genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro duomenimis, 
sovietinio genocido ir teroro 
aukomis iki 1958-ųjų tapo kas 
trečias Lietuvos gyventojas. 

LRT REIKALINGAS SPRENDIMAS  
DĖL LIETUVIŲ TREMTINIŲ KAPINIŲ SIBIRE

sybių susitarimas dėl karių ir 
civilių karo ir represijų aukų 
kapaviečių, tačiau šiandien 
tegalime konstatuoti liūdną 
faktą – lietuvių kapinės Sibire 
paliktos užmarščiai.

„Jų nesaugo jokie teisės 
aktai, tarpvalstybiniai susita-
rimai ar įsipareigojimai. Jas 
negailestingai naikina laikas, 
gamta, vietos gyventojai. Ant 
šių kapinių ganosi gyvuliai, 
tiesiami keliai, statomi ištisi 
naujų gyvenviečių kvartalai, 
jas paslepia statomų hidroelek-
trinių užtvankų vanduo. Jeigu 
skiriama lėšų, bendrijos nariai 
per metus sutvarko keletą 
kapinių: apjuosia nauja tvora, 
išvalo teritoriją, atstato senus 
ir pastato kelis naujus kryžius. 
Tuo tarpu kitos dešimtys, 
esančios šalia tvarkomų ir toli-
muose rajonuose, negrįžtamai 
nyksta. Taigi dabartinės ekspe-
dicijos – tai laikina priemonė, 
neužtikrinanti ilgalaikio Sibire 
esančių kapinių išsaugojimo. 
Tokia situacija suponuoja 
labai aiškų ir konkretų užda-
vinį mums visiems – ryžtis ir 
priimti sprendimą, kuris labai 
aiškiai reglamentuotų Sibire 
likusių tremtinių ir buvusių 
politinių kalinių kapų prie-
žiūros klausimą”, – sakė R. 
Driaučiūnaitė.

Ji kvietė tam ryžtis jau da-

bar. „Ne dėl savęs, dėl augan-
čios jaunos kartos, kad jie turė-
tų galimybę skaudžias istorijos 
pamokas mokytis gyvai, Sibiro 
platybėse prisiliesdami prie 
samanoto lietuviško kryžiaus 
ir suprasdami, kokią brangią 
kainą proseneliai ir seneliai 
sumokėjo už jų laisvę”, – sakė 
R. Driaučiūnaitė.

Seime vykusiame iškil-
mingame renginyje dalyvavo 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, pirmasis atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės vadovas, Aukščiausiosios 
Ta r y b o s - A t k u r i a m o j o 
S e i m o  P i r m i n i n k a s , 
Europos Parlamento na-
rys Vytautas Landsbergis, 
Nepriklausomybės Akto si-
gnatarai, Seimo ir Vyriausybės 
nariai, atkurtos nepriklau-
somos  Lie tuvos  p i rmo-
sios Vyriausybės nariai , 
buvę Seimo Pirmininkai, 
Europos Parlamento na-
riai, Konstitucinio Teismo, 
Lietuvos apeliacinio teismo, 
Vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininkai, pasiprie-
šinimo 1940–1990 metų oku-
pacijoms dalyviai, tremtiniai, 
Bažnyčių hierarchai, tautinių 
bendrijų atstovai, diplomatinių 
atstovybių Lietuvoje vadovai, 
kiti svečiai.                        LRT

LAZDIJŲ RAJONE ATIDENGTAS PAMINKLAS 
PARTIZANAMS

Pasak istorikų, Dzūkija 
– vienas svarbiausių pasiprie-
šinimo pavergėjams Lietuvos 
regionų. Dainavos apygar-
doje partizaniniame kare da-
lyvavo tūkstančiai žmonių. 
Skaičiuojama, kad Lietuvos 
partizaniniame kare už lai-
vę žuvo apie 20 tūkstančių 
lietuvių. „Ant šito paminklo 
užrašėm „Keleivi, pasakyk 
Lietuvai, kad žuvom už lais
vę” – kad žmogus pamatytų ir 
prisimintų. Nes prisiminimas 
yra nesunaikinamas. Kad  at-
kreiptų dėmesį ir politikai, jog 
nereikia laukti, nes istorija gali 
ateiti pati”, – teigia paminklo 
pastatymo iniciatorius Bronius 
Kašelionis.                        LRT

Lazdijų rajone Juozapavičių kaime atidengtas paminklas apylinkėse 
žuvusiems už Lietuvos laisvę.                                           LRT nuotr.

Dedamas taškas partiza-
no Jono Būrininko trėmimo 

PARTIZANO TRĖMIMO BYLOJE – TAŠKAS
byloje. Lietuvos Apeliacinis 
teismas pripažino, kad so-
vietų saugumietis Vytautas 
Vasiliauskas pagrįstai pripa-
žintas kaltu dėl genocido. 

Po šios nutarties įsitei-
sėjo nuosprendis, kuriuo V. 
Vasiliauskas nuteisiamas 4 
metų įkalinimo bausme. Dėl 
ligos 83 metų buvęs saugu-
mietis nuo bausmės atleistas. 

Bylos duomenimis, V. 

Vasiliauskas, gavęs infor-
macijos, kartu su kitais sau-
gumiečiais apsupo sodybą, 
kurioje slėpėsi partizanas 
J. Būrininkas, slapyvardžiu 
„Nemiras”.

Per susišaudymą partiza-
nas buvo sužeistas ir suimtas. 
Vėliau išsiųstas į lagerį atlikti 
25 metų laisvės atėmimo 
bausmės be teisės grįžti į 
tėvynę.

 LRT
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Š. m. birželio 15 d. , 
Klivlende, Ohajo valst. estai, 
latviai ir lietuviai prisiminė ir 
paminėjo „Baisiojo birželio” 
trėmimus. Šiuokart minėjimas 
įvyko latvių liuteronų šventovė-
je (United Latvian Evangelical 
Lutheran Church of Cleveland) 
Lakewood priemiestyje. Jį ren-
gė „Baltic American Committee 
of Greater Cleveland”, kurio 
pirmininkė dabar yra Mylita 
Nasvytienė. Žengdami į šven-
tovę, dalyviai galėjo prisisegti 
estės Karin Ruus sukurtą įvai-
riaspalvį segtuką.

Tiksliai 2 v. p. p. į švento-
vę buvo įneštos JAV, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Pabaltiečių 
ir Europos Sąjungos vėliavos. 
Praeityje įnešamos vėliavos 
būdavo lydimos buvusio Ohajo 
gvardijos brig. gen. Vilmarso 
Kukainio, tačiau šį kartą dėl pa-
šlijusios sveikatos jis to padaryti 
negalėjo. Tačiau jis dalyvavo ir 
šventovėje, ir salėje. Apeigas 
lydėjo vargonų muzika. Jas 
pradėjo latvių liuteronų pastorė 
dr. Sarma Eglite, savo kalboje 
pabrėždama teisingumo būtinu-
mą, dėkingumą už JAV pagalbą, 
minėjimo svarbą. Padedant var-
gonininkei Ligai Zemeserajai, 
buvo sugiedotas JAV himnas. 
Po to vėl kalbėjo pastorė dr. 
Eglite, primindama, kad neturi-
me užmiršti „Baisiojo birželio” 
trėmimų ir juose žuvusių ar 
dingusių tūkstančių žmonių. 
Šv. Kazimiero parapijos klebo-

TRAGIŠKO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Po įvykusio minėjimo šventovėje pagal tradiciją svarbiausių dalyvių nuotrauka. I eilėje iš k: Erika 
Puussaar, Karin Ruus, Kleb. kun. Joseph Bacevice, estų atstovas Peeter Orro, latvių kun. dr. Sarma 
Eglite. II eilėje iš k: Beatrice Pautienis, pirm. Mylita Nasvytis. III eilėje iš k: Vėliavinkai - Gunars 
Rankis, Hans Ruus, Peters Noviks, Povilas Macijauskas,Tadas Bartkus, Arūnas Nasvytis. IV eilėje: 
Brigados gen. Vilmars Kukainis.                                                                               A. V. Matulionio nuotr.

Šios dienos prelegentas Tadas Bartkus.           A. V. Matulionio nuotr.

nas kunigas Joseph Bacevice 
palygino komunistų padary-
tus nusikaltimus su dabartinio 
Rusijos vado V. Putino veikla. 
Jis kvietė grįžti prie Dievo, nes 
Dievas, mylėdamas žmones, 
už juos paaukojo savo vienatinį 
sūnų. Pastorė dr. S.Eglite papra-
šė pasimelsti už Ukrainą ir jos 
kančias, kurios panašios į mūsų 
pergyventas. Sekant minėjimo 
programos eiga, po kiekvieno 
visų trijų tautybių atstovo (estų 
– Peeter Orro, latvių – pastorės 
dr. Sarma Eglite, lietuvių – kle-
bono kunigo Joseph Bacevice) 
trumpo žodžio buvo sugiedoti 
jų tautos himnai, kurių tekstai 
buvo išspausdinti minėjimo 
programoje. Himnų giedojimą 
lydėjo vargonai.

Išnešus vėliavas iš šventovės, 
dalyviai rinkosi į salę ir susėdę 
prie stalų vaišinosi įvairiais už-
kandėliais, saldumynais, kava, 
gėrimais ir dalinosi minėjimo 
įspūdžiais. Mylita Nasvytienė 
pasveikino visus tėvus tą pačią 
dieną švenčiamos Tėvo dienos 
(„Father’s Day”) proga ir pa-
kvietė prie mikrofono Lietuvos 
Respublikos garbės konsulę 
Ingridą Bublienę, kuri perskaitė 
kai kuriuos gautus sveikinimus, 
tarp jų ir Ohajo valstijos guberna-
toriaus John Kasich, ir priminė, 
kad dėl „Father’s Day” įsiparei-
gojimų, Klivlendo meras Frank 
Jackson minėjime dalyvauti 
negalėjo. Senatoriaus Robert 
Portman atstovas George Brown 

Šios dienos proga buvo gautas Ohio valstijos gubernatoriaus John Kasich sveikinimas.

buvo atvykęs tik trumpam. Gal 
jiems pabaltiečių veikla nėra 
pakankamai svarbi? Neaišku ir 
tai, kodėl savo kalboje konsulė 
Ingrida Bublienė paminėjo lenkų 
atstovą?

Šios dienos prelegentu buvo 
Amerikoje gimęs ir išsimoks-
linęs Tadas Bartkus, Ph.D. Jis 
buvo tikra atgaiva ir veidu, ir 
balsu, vienuolikos minučių kal-
boje jis apžvelgė jau žinomus, 
su šia diena susijusius faktus 
– 1941 metų trėmimus, 1939 
metais prasidėjusį Antrąjį pa-
saulinį karą, prarastas gyvybes. 
Jis taip pat priminė, kad panašūs 
veiksmai gali pasikartoti ir šian-
dien, nes yra piktnaudžiaujama 
galia. Po prelegento kalbos į šio 
rašinio autorių kreipėsi keletas 
minėjime dalyvavusių lietuvių, 

prašydami prelegentą papeikti 
„Dirvoje” dėl jo nepalankaus 
atliepimo apie JAV valdžią. 
Keista, kad tas „nepalankus” 
atsiliepimas nebuvo pastebėtas 
kitų dviejų tautybių dalyvių. Gal 
lietuviai yra per daug jautrūs?

Oficialiajai minėjimo pro-
gramos daliai pasibaigus, 
sekė 30 minučių linksmoji 
dalis, kurią atliko „The Singing 
Family” – Augis Dicevičius su 
dukrom Daina ir Emilija, kiek 
išsklaidę šios dienos liūdesį. 
Susirinkusieji juos priėmė šiltai. 
Jie buvo apdovanoti gėlėmis. 
Dienos apeigos baigėsi Mylitos 
Nasvytienės padėka visiems 
atvykusiems. Minėjime daly-
vavo per 110 žmonių, tarp jų 
25 lietuviai.

Algirdas V. Matulionis
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June 15, 2014 
 
 
 
Greetings, 
 
 I would like to extend well wishes to the Baltic Committee of Greater 
Cleveland and the Lithuanian, Latvian and Estonian communities as you gather 
together at the United Latvian Evangelical Lutheran Church in Lakewood for an 
Ecumenical Prayer Service. 
 

I admire your efforts to hold this remembrance in honor of the unfortunate 
deportation by the Soviet Union of tens of thousands of Lithuanian, Latvian, and 
Estonian men, women, and children from the Baltic States countries to Siberia 
from June 15-22, 1941. 
 

I commend you as you educate the community about this dark period of 
time in the history of the countries in the Baltic States.  Your efforts will help to 
ensure that this grave injustice will not happen again.  We should all remain 
vigilant against hatred, persecution, and tyranny and remain dedicated to the 
principles of individual freedom in a just society.   
 

Thank you for your service to the community and best wishes for an 
impactful event. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 

 
John R. Kasich 
Governor 
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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

C L E V E L A N D ,  O H

Kun. Kęstutis V. Žemaitis, 
ilgametis Klyvlendo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos vikaras, 
liepos pirmąją išeina į pensi-
ją. Gimė 1928 metais, 1939 
metais baigęs Kauno jėzuitų 
pradžios mokyklos šeštąjį sky-
rių, gimnaziją lankė Kaune, 
Mažeikiuose ir Vilkaviškyje; 
baigė 1946 metų pavasarį 
Eichštete Vokietijoje, kartu su 
būsimuoju prezidentu Valdu 
Adamkumi. Paskui studijavo 
elektrotechniką Karlsruhės 
aukštojoje technikos mokyklo-
je, o 1949 m. pavasarį atvykęs 
į Ameriką kartu su Kęstučiu 
Trimaku ir Algimantu Keziu 
1950 - 1952 metais buvo 
jėzuitų novicijate. 1953 m. 
rudenį atvyko i Romos lie-
tuvių kolegiją, Gregoriano 
universitete 1957 metais gavo 
filosofijos licencijato laipsnį. 
1958 - 1962 metais studijavo 
psichologiją, filosofiją bei 
teologiją Miuncheno univer-
sitete. Romoje 1964 metais 
gavo teologijos bakalaurą ir 
1965 metų balandžio 3 dieną 
Romos Laterano bazilikoje 

Kunigas Kęstutis Žemaitis

Šis straipsnis, liečiantis Šv. 
Kazimiero parapijos susirinki-
mą š. m. birželio 10 d., buvo 
sudarytas remiantis įvairiais 
šaltiniais – iš parapijos biule-
tenių, dalyvavimo įvairiuose 
renginiuose ir jų apžvalgų, 
pokalbių su parapijiečiais ir 
asmenimis, kurie tame susirin-
kime patys dalyvavo.

Ironiška, kad nors kiekvie-
nas savaitinis parapijos biule-
tenis pateikia suaukotą sumą ir 
palyginimą su tos pačios datos 
praeitų metų suma, pabrėžian-
čia nuolatinę, parapijos išsilai-
kymui būtinų aukų stoką, į tai 
nekreipiamą jokio dėmesio. 
Tas pats ir su parapijos biu-
letenyje randamu „Klebono 
žodžiu”, kuris informuoja 
parapijiečius apie parapijos 
finansus, ateities projektus bei 
planus, kurie tebelaukia atitin-
kamo sprendimo ir siūlymų. Ir 
čia lyg žirniai į sieną. Nėra at-
sitiktinumas, kad „Pastoracinė 
taryba” ir „Finansų taryba” 
nuolat posėdžiauja su klebo-
nu kunigu Joseph Bacevice 
per savo atskirus posėdžius, 
besistengdamos išnagrinėti, 
apsvarstyti ir suformuluoti 
įvairius sumanymus, svarbius 
parapijos finansinei gerovei, 
jos išlikimui.

Š. m. birželio 10 d., 7 v. 
v., parapijos svetainėje įvyko 
parapijiečių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir anksčiau 
minėtos tarybos. Jo tikslas 
buvo suteikti išsamią infor-
maciją apie pastato, kuriame 
telpa parapijos salė, svetainė ir 
virtuvė, būklę ir jo naudojimą. 
Susirinkimą sumaniai pravedė 
Vilija Klimienė. Šis pastatas 
dėl praeities aplaidumo, pavir-
šutiniškos priežiūros, amžiaus 
ir „lopymo” tapo nuostolingas 
parapijai. Dėl prieš daugelį 
metų uždarytos šiame pastate 

veikusios pradinės mokyklos 
ir vėlesnio dalinio jo išnuo-
mavimo, pastato išlaikymas 
pareikalavo išlaidų: elektros, 
šildymo ir prižiūrėtojo algai 
padengti. Iš savo finansinių 
išteklių parapija tas išlaidas 
tegalėjo padengti tik minima-
liai. Susirinkime buvo paaiš-
kinta, kad nuo š. m. rugpjūčio 
pradžios šio pastato naujas 
nuomininkas bus „Lakeshore 
Intergenerational” mokykla. 
Ji veiklą pradės su vaikų dar-
želiu ir vėliau išsiplės iki 8-to 
pradinės mokyklos skyriaus. 
Kadangi parapija šį pastatą 
išnuomoja, jis privalo būti 
tam tikslui tinkamai paruoštas, 
uždengtas naujas salės stogas 
ir atlikti kiti pagerinimai, ku-
rie jau yra pradėti. Mokykla 
nuomoja visą pastatą ir visi jo 
kambariai priklauso jai. Dėl 
to visos organizacijos, kurios 
naudojosi šio pastato kamba-
riais, turėjo iš jo išsikraustyti. 
Kai kurios jų savo veiklą tęs 
gretimame parapijos pastate. 
Kai kurios šio išsikraustymo 
paliestos organizacijos dedasi 
esą virš Bažnyčios ir parapijos 
veiklos. Tai yra bereikšmis 
ir beprasmis pasipūtimas. 
Kadangi mokyklos vaikų sau-
gumas (per mokyklos veiklos 
valandas) negali būti sukom-
promituotas, įėjimas į šį pas-
tatą tomis valandomis bus 
ribotas, suvaržytas.

Kai kurios nuomonės apie 
šį susirinkimą yra naivios, pvz., 
dėl išsikraustymo iš sandėlių. 
Daug laiko užėmė gerai neap-
galvoti klausimai ir kai kurių 
dalyvių įžūlios ir įžeidžiančios 
pastabos, liečiančios kleboną 
kunigą Joseph Bacevice. Šiame 
šurmulyje parapijos išlaikymas 
ir išlikimas atrodė tik kaip an-
traeilė mintis, jei iš viso tokią 
maištaujantys dalyviai turėjo. 

Keista, bet atrodo, kad kuo 
daugiau išsilavinęs žmogus, tuo 
jis „paslaptingesnis”. Malonu, 
kad susirinkime buvo ir kle-
bono gynėjų. Viena jų buvo 
Nijolė Balčiūnienė, pabrėžusi, 
kad klebonas daro viską para-
pijos gerovei. Kita buvo Dana 
Čipkienė, kuri gyrė ir užstojo 
puolamą kleboną.

Šio straipsnio autorius jau 
anksčiau „Dirvoje” rašė apie 
parapijiečius, kurie aistringai 
dirba prieš kleboną kunigą 
Joseph Bacevice. Jie yra lyg 
sukirmijęs obuolys sveikų 
obuolių statinėje. Tai užkratas, 
kurį būtina pašalinti. Autoriaus 
taip pat buvo anksčiau rašyta, 
kad Šv. Kazimiero parapija iš-
augo sujungus Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos ir Šv. 
Jurgio parapijas. Tai įvyko 
Klivlendo vyskupo dėka ir 
už tai mes turime būti jam 
dėkingi, nes galėjo atsitikti 
daug blogiau. Nuo parapijų 
sujungimo pradžios vyko ir te-
bevyksta parapijos skaldymo, 
kiršinimo intrigos, kurioms va-
dovauja kerštingi, priekabios 
galvosenos žmonės.

Algirdas V. Matulionis

P I T T S B U R G H ,  P A

Lietuvių broliška organiza-
cija, kurios oficialus pavadini-
mas yra Lithuanian Citizens 
Society Of W. Pennsylvania, 
buvo įkurta 1912 metais ir iki 
šiol veikė savo namuose 1725 
Jane Street, Pittsburgh, PA. Š. 
m. gegužės 12 d. ši organiza-
cija, pardavus savo nuosavybę, 
persikraustė į naujus namus, 
anksčiau priklaususius kitai 
lietuviškai organizacijai, su 
kuria jie susijungė 1990 me-

Birželio 11 d. Vašingtone 
i š k i l m i n g a i  p a m i n ė t o s 
Komunizmo aukų memorialo 
įsteigimo septintosios metinės. 
Į minėjimą atvyko Kongreso 
narys Dana Rohrabacher, 
buvęs Čekijos Respublikos 
Prezidentas Vaclav Klaus, kon-
gresmeno Tom Lantos našlė ir 
„Lantos fondo žmogaus teisėms 
ir demokratija vadovė” Annette 
Lantos, Krymo Totorių judėji-
mo vadovo Mustafa Dzemilev 
atstovė, diplomatinio korpuso, 
visuomeninių organizacijų, 
žiniasklaidos atstovai.

K o n g r e s m e n o  J o h n 
Shimkus sveikinimą perskaitęs 
JBANK direktorius Carl Altau 
pasidžiaugė, kad gegužės 23 
d. JAV Kongreso Atstovų 
Rūmai balsavo už rezoliuciją, 
kuria išreiškiamas pritari-
mas paskelbti rugpjūčio 23 d. 
„Juodojo Kaspino Diena”, tuo 

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis ir Ministras patarėjas M. Žičkus prie 
Komunizmo aukų memorialo.                                                                                       Ludo Segers nuotr.

JAV SOSTINĖJE PAGERBTOS 
KOMUNIZMO AUKOS

pagerbiant sovietų komunistų 
ir nacių režimų aukas.

Yp a t i n g a s  d ė m e s y s 
Komunizmo aukų pagerbimo 
ceremonijoje šiemet skirtas 
situacijai Ukrainoje, kurios 
tragiški įvykiai dar labiau pa-
brėžia „Komunizmo aukų me-
morialo fondo” veiklos svar-
bą. Daugelis pasisakiusiųjų 
išreiškė nerimą dėl bandymų 
atgaivinti sovietinius idealus.

Truman-Reagan laisvės 
medaliu šiais metais apdova-
notas Myroslav Marynovych, 
Ukrainos katalikiško universite-
to vice-rektorius, buvęs politinis 
kalinys, Ukrainos „Amnesty 
International” ir Ukrainos 
„Helsinkio grupės” įkūrėjas.

Renginio pabaigoje pa-
minklą tradiciškai papuošė 
rekordinis spalvingų vainikų 
ir puokščių, skirtų kovotojams 
už laisvę, skaičius. LR URM inf.

PRIEKABINGA GALVOSENA

buvo įšventintas. Tų pačių 
metų rugsėjo 30 dieną apsi-
gyveno Klyvlende, daugiausia 
dirbo su lietuvių jaunimu: 
1966 - 1982 metais padėjo 
organizuoti „Jaunimo žygį 
pas Šventąjį Tėvą”, vėliau 
pavadintą „Žygiu už tikėjimo 
laisvę”. 1974 metais penkius 
mėnesius padėjo į kritišką 
padėtį patekusiai amerikiečių 
parapijai Wooster, Ohio, apie 
60 mylių į pietus. Kad galėtų 
ir toliau padėti Klyvlendo 
lietuviams, tų metų birže-
lio 25 dieną buvo paskirtas 
„Jennings Center for Older 
Adults” (Garfield Heights, 
Ohio) kapelionu ir ten išbuvo 
iki šios dienos. 

Teberemia Lietuvos gy-
dytojus ir universitetų bibli-
otekas knygomis, filmais bei 
žurnalais gimties, kūdikystės 
ir vaikystės temomis, kurios jį 
domina nuo mažens.           RB

tais. Už parduotą nuosavybę 
buvo gauta $300,000, tačiau 
atskaičius agentūros mokestį 
ir užsimokėjus kitas išlaidas 
grynas pelnas sumažėjo. Pagal 
autoriui suteiktą informaciją 
toji neįvardinta organizacija 
nebeegzistuoja, bet jos pastatai 
stovi ant 90 akrų žemės skly-
po, iš kurių 50 akrų gali būti 
naudojami gegužinėms, pobū-
viams ir kitiems renginiams. 

Kadangi pastatai nebuvo 
tinkamai prižiūrėti, jiems dabar 

reikia didelio remonto, įvai-
rių pagerinimų ir reikmenų. 
Organizacijos naujas adresas 
yra Lithuanian Citizens Society 
Of W. PA., 904 Coal Valley 
Rd., Jefferson Hills, PA. 15025-
3014. Ji yra maždaug už dvyli-
kos mylių nuo buvusių namų. 
Š. m. birželio 21 d. ten buvo 
švenčiamos Joninės, per kurias 
„Eastlande & Friends” („Iš rytų 
šalelės”) atliko lietuvių liaudies, 
patriotines ir estradines dainas.

Algirdas V. Matulionis

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė:  WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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Vokietijos sukeltoms pacifisti-
nėms pagundoms. Tik saujelė, 
be abejonės, inspiruota buvusių 
,,globėjų”, pasiskelbusi ,,švie-
sos lyga”, bandė kurstyti „kovą 
už taiką”. 

SSRS buvo paskelbusi kovą 
už taiką, kuri buvo pasieku-
si tokią įtampą, kad grasino 
pasauliui nepalikti akmens 
ant akmens, atvirai siekta pa-
saulinės revoliucijos. Tautų 
ir valstybių karams sovietai 
priešpastatė klasių karą ir visas 
tokio karo aukas vaizdavo kaip 
pateisinamas. Iš tikrųjų klasių 
kovos aukas ženklino fizinis 
ir dvasinis žudymas: sovietus 
baimino žudymai tikruose ka-
ruose, tačiau jie nesibaimino 
žudyti savo klasiniame kare.

N. Berdiajevas taip de-
maskavo sovietinę taiką: 
„Jūsų humanistiniai šūkavi-
mai, kai kalbama apie klasių 
kovą, revoliuciją, baigiasi. 
Kuomet tauta kariauja prieš 
tautą, jūs tampate visiški 
vegetarai, jūs baiminatės 
kraujo, jūs skatinate broly-
bę. Tačiau kai jūs pakeičiate 
tautų karą klasių karu, jūs 
kraujo trokštate, jūs nei-
giate ne tik brolybę, bet ir 
elementariausią pagarbą 
žmogui. Istoriniuose žmoni-
jos karuose niekada nebūna 
tokio žmogaus neigimo kaip 
revoliuciniuose klasių ir 
partijų karuose. Karas turi 
privalomą savo santykių su 
priešu etiką; šaunų priešą 
laidoja su karine pagarba. 
Revoliuciniuose klasių ka-
ruose viskas leistina, nei-
giama elementariausia žmo-
giškoji etika. Su priešu čia 
galima elgtis kaip su gyvuliu 
…Doroviniu požiūriu karas 
stovi aukščiau, dvasiškesnis 
už socialinę kovą, ,,pilietinį” 
karą. Pilietinis karas negali 
nenuvesti į sužvėrėjimą.”

Politologas, publicistas 
Vilius Bražėnas rašinyje 
,,Taika ir karai – jausmai ir 
statistika” („Lietuvos aidas”, 
2003-04-20) pateikia stulbi-
nančius skaičius aukų, liudi-
jančių komunistinę kruvi
nąją taiką. Vien nuo 1917 
iki 1947 metų išžudyta 62 
milijonai žmonių. Tai keturis 
kartus daugiau nei žuvusiųjų 
per Antrąjį pasaulinį karą 
(15 mln.). Autoriaus duome-
nimis, iki 1987 metų tironiš-
kos, daugiausia komunistinės 
vyriausybės šaltakraujiškai 
išžudė keturis kartus daugiau 
žmonių, negu žuvo karių visų 
to šimtmečio karų kautynėse: 
151 mln. – taikos metu, 38,5 
mln. – karuose.

Pacifistai iki šiol tebesmer-
kia JAV už numestas atomi-
nes bombas ant Hirosimos ir 
Nagasakio, tarsi neįžvelgtų, 
kas būtų buvę, jei tos bombos 
nebūtų privertusios Japonijos 

kapituliuoti – užsitęsęs karas 
būtų pareikalavęs ženkliai 
didesnių aukų, nei nusinešė 
bombos.

Ne tik verta, bet ir būtina 
minėti bei informuoti pasaulį 
apie karą po Antrojo pasau
linio karo – Lietuvos parti
zaninio pasipriešinimo karą 
sovietiniam okupantui. Į kovą 
stojo visa tauta, ne tik ginkluoti 
vyrai ir moterys, bet ir senoliai 
bei jaunimas, kurie aprūpino 
partizanus maistu, drabužiais, 
medikamentais, ryšiais. Stebina 
šio karo trukmė, nes jis tęsėsi 
dešimtmetį, ir kariavo ne gru-
puotės, o visa tauta. Lietuvos 
žemė sugėrė daug kovotojų 
kraujo, tačiau be jo nebūtų 
išaugusi Laisvė.

Nepaneigiamas partiza-
ninio karo nuopelnas yra 
Lietuvos kaimo apsauga nuo 
slaviškų kolonistų. Antai 
Opšrūtų kaime (Vilkaviškio 
aps.) į 1941 metais Vokietijon 
repatrijavusių ūkininkų gy-
ventas vietas atsikėlė pirmieji 
rusų kolonistai. Prasidėjus 
Vokietijos ir TSRS karui, jie 
kažkur išsidangino, bet 1944 
metais vėl sugrįžo ir kūrėsi 
tuščiuose lietuvių ir vokiečių 
ūkiuose. Tauro apygardos va-
das Antanas Baltūsis-Žvejys 
įspėjo kolonistus ir patarė 
grįžti ten, iš kur atsidangino. 
Kolonistai nepaklausė ir pra-
dėjo ginkluotis. Dar po dviejų 
įspėjimų partizanai nutarė jėga 
išvaryti kolonistus iš Opšrūtų. 
1947 metais iš lapkričio 15 
į 16-ąją partizanai atakavo 
kolonistų kariškai įrengtus 
pasipriešinimo punktus. Žuvo 
36 kolonistai, o partizanai su 
minimaliais nuostoliais pasi-
traukė į Paežerių girią. Likę 
gyvi kolonistai persikėlė gy-
venti į Pilviškius, Vilkaviškį, 
o kai kurie visiškai išsidan-
gino į savuosius namus. O po 
Baltarusiją ir Rusiją plačiai 
pasklido žinia, kad Lietuvos 
partizanai gina savo žmo-
nes nuo atėjūnų ir juos žudo. 
Opšrūtuose išgąsdinti kolonis-
tai pradėjo vengti lietuviškojo 
kaimo. Taip ne tik Sūduvos 
žemė, bet ir visi Lietuvos 
kaimai buvo išsaugoti nuo 
bolševikinės kolonizacijos.

Lietuviai sovietinės okupa-
cijos metais pasižymėjo pasau-
lyje negirdėtu politinių kalinių 
pasipriešinimu, tikra kova su 
imperija. Jei partizanas slėptis 
nuo priešo turėjo mišką, ginčiai 
ginklą, beviltiškoje padėtyje – 
paskutinį šovinį sau, politiniai 
kaliniai neturėjo nieko. Tačiau 
streikais, sabotažu, sukilimais 
rūdynuose žlugdė sovietinę 
ekonomiką, artino „blogio im-
perijos” griūtį.

Trumpai  tariant, karuose ir 
kovose – ne vien blogis: isto-
rinė patirtis liudija, kad taika 
gali būti pragaištinga, o karas 
išganingas.

Algimantas Zolubas

(Atkelta iš 3 psl.)
KARUOSE IR KOVOSE...

Žymiam JAV rašytojui, 
teologui bei žmogaus teisių 
gynėjui George Weigel birže-
lio 11 dieną įteiktas Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
garbės ženklas „Lietuvos di-
plomatijos žvaigždė”.

Lie tuvos  ambasadoje 
Washingtone ją įteikė URM 
Rytų kaimynystės politikos 
departamento direktorius 
Edminas Bagdonas.

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius JAV rašyto-
ją apdovanojo už demokrati-
nių vertybių ir žmogaus teisių 
gynimą. Lietuvos sovietinės 
okupacijos metais, remdamasis 

Ludo Segerso nuotraukoje iš kairės: URM Rytų kaimynystės politikos departamento direktorius 
E.Bagdonas, G.Weigelis ir Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. 

„LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŽVAIGŽDE” PAGERBTAS 
AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJAS IR VISUOMENININKAS

pogrindžio leidinio „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronika” 
skelbta informacija, G.Weigel 
padėjo įsteigti Lietuvos katalikų 
religinės laisvės pakomisę JAV 
Senate ir Atstovų rūmuose. Ji 
teikė informaciją JAV Kongrese 
žmogaus teisių pažeidimų 
TSRS klausimais, prasidėjus 
Atgimimui, organizavo buvusių 
politinių kalinių susitikimus su 
aukštais JAV pareigūnais.

Pristatydamas laureatą, 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Žygimantas Pavilionis pabrė-
žė, jog jo ištikimybė žmogaus 
teisių, žodžio ir religijos lais-
vių idealams, kuri buvo svarbi 

mums kovojant dėl Lietuvos 
laisvės anuomet, nepraranda 
savo aktualumo ir šiandien.

Savo pilietinę poziciją vi-
suomenininkas aktyviai išsako 
publikuodamas straipsnius 
JAV ir kitų šalių žiniasklaido-
je. Dramatiškų Ukrainos įvy-
kių akivaizdoje jis itin dažnai 
pasisako šia tema. Mintimis 
apie Ukrainą amerikiečių ra-
šytojas sutiko pasidalinti ir su 
apdovanojimo ceremonijos 
svečiais, kuriems jis skaitė 
paskaitą „Ką Maidanas reiškia 
Vakarams?”.

URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamentas

Birželio 20 d. Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijoje 
lankėsi Vokietijos gynybos 
ministerijos parlamentinis 
valstybės sekretorius dr. Ralf 
Brauksiepe su delegacija ir 
susitiko su krašto apsaugos mi-
nistru Juozu Oleku, krašto ap-
saugos viceministru Marijum 
Velička.

Dvišalių pokalbių metu 
buvo aptarti regioninio sau-
gumo, NATO oro policijos 
misijos Baltijos šalyse, NATO 
pratybų, NATO plėtros, ki-
bernetinio ir energetinio sau-
gumo, Lietuvos ir Vokietijos 
bendradarbiavimo gynybos ir 
saugumo srityje ir kiti aktualūs 
klausimai.

Pasak dr. R. Brauksiepe, 
Vokietija yra įsipareigojusi 
ginti savo sąjungininkių suve-
renumą ir teritorinį vientisumą, 
pasirengusi skirti papildomus 
pajėgumus ir pastiprinti NATO 
oro policijos misiją Baltijos 
šalyse, taip pat aktyviai da-
lyvauti Lietuvoje ir Baltijos 
regione rengiamose pratybose.

Lietuva ir Vokietija gyny-
bos srityje bendradarbiauja 
nuo 1994 m., kai buvo pa-
sirašytas pirmasis dvišalis 
gynybinio bendradarbiavimo 

LIETUVOJE LANKĖSI VOKIETIJOS GYNYBOS 
MINISTERIJOS DELEGACIJA

susitarimas.
Bendradarbiaujama kovi-

nio rengimo, mokymų, gin-
kluotės ir transporto įsigijimų 
srityse. Lietuvos ir Vokietijos 
kariai dalyvauja bendrose 
pratybose.

Nuo 1994 m. įvairias 
Vokietijos karinio mokymo 
įstaigas, tarp jų ir Bundesvero 
vadų akademiją, baigė per 300 
Lietuvos karių (iš jų 5 dabar-
tiniai Lietuvos kariuomenės 
generolai). Vokietijos atstovai 
prisidėjo vystant karinio mo-
kymo sistemą Lietuvoje, teikė 
ekspertinę paramą. Vokietijos 
karininkai aktyviai dalyvauja 
Baltijos gynybos koledžo vei-
kloje: Vokietija siunčia savo 
dėstytojus ir studentus į šią 
bendrą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyresniųjų karininkų 
rengimo instituciją.

Nuo 2014 m. vidurio 
Vokietijos Bundesvero ka-
rininkas pradės eiti aukštas 
koledžo komendanto pavaduo-
tojo pareigas. Vokietijos karių 
kontingentai ir naikintuvai 
penkis kartus buvo dislokuoti 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje, iš kur vykdė 
NATO oro policijos misiją 
Baltijos šalyse. LR KAM inf.

BALTIJOS ŠALIŲ 
PREMJERAI SUSITARĖ 
DĖL „RAIL BALTICA”

Taline Lietuvos minis-
tras pirmininkas Algirdas 
Butkevičius su Latvijos prem-
jere Laimdota Straujuma ir 
Estijos Vyriausybės vadovu 
Taavi Roivasu pasirašė bendrą 
pareiškimą dėl projekto „Rail 
Baltica”. 

„Sutarta nedelsiant imtis 
visų reikiamų žingsnių na-
cionaliniu lygiu, kad būtų 
patvirtinta ir pasirašyta akci-
ninkų sutartis bei kuo greičiau 
įsteigta bendra „Rail Baltica” 
įmonė. Taip pat politinėje dek-
laracijoje įtvirtinta nuostata, 
kad Vilnius yra Rail Baltica2 
projekto dalis ir bus siekiama 
finansuoti iš europinių lėšų”, 
– sako Lietuvos Vyriausybės 
vadovas A. Butkevičius.

Pareiškime patvirtina-
ma, jog svarbu įgyvendinti 
„Rail Baltica” projektą kaip 
šiuolaikiškos dvigubos 1435 
mm pločio vėžės elektrinių 
traukinių liniją su didžiausiu 
numatytu 240 km/h greičiu at-
karpoje Talinas–Pernu–Ryga–
Panevėžys–Kaunas bei iki 
Lietuvos–Lenkijos sienos, ir 
išreiškiama params tam, kad į 
maršrutą būtų įtraukta atkarpa 
Vilnius–Kaunas.                LRT
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MIELI LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAI

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja, šiais metais su dideliu pasitikėjimu pra-
dėjo tryliktąją „Dirvos” loteriją, kad sutelktų lėšų dabarties ir ateities „Dirvos” leidybos 
išlaidoms padengti. Loterija baigsis 2014.11.01. trijų piniginių laimėjimų traukimu. Iki 
šiol dienos atsakymai į mūsų išsiuntinėtus loterijos bilietus nėra džiuginantys, atsargūs. 
Per pastaruosius vienuolika metų atsilyginimu už bilietus ir pridėtų aukų nepakako mūsų 
įsipareigojimams įvykdyti ar sudaryti pakankamas finansines atsargas. Tačiau mes visada 
tikėjome mūsų skaitytojų dosnumu. Tikime juo ir šį kartą. Mums reikia dramatiškai 
didesnės finansinės paramos ne tik skaičiais, bet ir sumomis. Visi mes esame slegiami 
ekonominės krizės – vieni daugiau, kiti mažiau, bet kai kurie jos visai nejaučia.

Malonėkite neatidėliodami atsiųsti lėšas už išparduotus bilietus ir šios svarbios 
pareigos neužmiršti, taip parodant savo nedvejojančią paramą „Dirvai”. Praeityje 
„Dirvoje” jau buvo rašyta, kad „Dirvos” leidėja „Vilties” draugija yra atleidžiama nuo 
federalinių mokesčių (Nr. 34-0745990). Tai leidžia rėmėjams savo aukas, palikimus bei 
kitą finansinę paramą „Dirvai” nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių. Kviečiame 
Jus šia lengvata pasinaudoti. Tai išeis tik į gerą ir Jums, ir „Dirvai”.  

„Vilties” draugijos valdyba

Šiais metais rugpjūčio 23 d. 
minėsime dvi mūsų Valstybės 
istorijai lemtingas sukaktis. 
Prieš 75-erius metus du bru-
taliausi praėjusio amžiaus 
tironai: Hitleris ir Stalinas, nu-
sprendė pasidalinti Europą ir, 
išprovokavę Antrąjį pasaulinį 
karą, sulaužė daugybės mili-
jonų žmonių bei ištisų tautų 
ir valstybių likimus. Praėjus 
50-čiai metų po Molotovo-
Ribentropo pakto pasirašymo, 
1989 m. trijų okupuotų Baltijos 
valstybių gyventojai susikibo 
rankomis į 650 kilometrų il-
gio gyvą grandinę – Baltijos 
kelią, sujungusį Vilnių, Rygą ir 
Taliną. Tokiu būdu pademons-
truota, kad jokia tironija negali 
sulaužyti žmonių ir valstybių 
laisvės troškimo. Jei 1939-ųjų 
rugpjūčio 23-oji simbolizuoja 
tironijos triumfą, tai ta pati  po 
lygiai 50-ties metų pasauliui 
liudija gėrio pergalę prieš blo-
gį, tiesos – prieš klastą. 

Dar po ketvirčio amžiaus 
nuo istorinių 1989-ųjų, Europa 
vėl stebi revanšistinių jėgų 
bandymus pasaulį nublokšti 

atgal į laikus, kai neegzistavo 
tarptautinė teisė, o pasaulio 
žemėlapių kontūrai galėjo 
būti perbraižomi pasitelkus 
konvencines ir nekonvenci-
nes priemones. Ar pasaulio 
bendruomenė jau užmiršo, kur 
veda šie grobuoniški eksperi-
mentai?.. Mūsų pareiga visam 
pasauliui priminti, kad meilė 
laisvei ir taikai nėra tik eilutė 
istorijos vadovėliuose, kad ji 
gyvena visų mūsų širdyse.

Mieli lietuviai, š. m. rugpjū-
čio 23 d., šeštadienį, 3:00 val. 
popiet susirinkime Čikagos 
Daley Plaza aikštėje (50 W 
Washington St., Chicago, IL 
60602) kartu su mūsų broliais 
latviais, estais, amerikiečiais, 
ukrainiečiais bei kitų demo-
kratiją mylinčių tautų atsto-
vais ir dalyvaukime akcijoje 
„Embrace Freedom the Baltic 
Way”. Minėdami istorines 
sukaktis, parodykime visiems, 
kad laisvės dvasia gyva, o mes 
neabejingi nerimą keliantiems 
dabarties įvykiams.

Š i a  y p a t i n g a  p r o g a 
Čikagoje koncertuos svečias 

ČIKAGOS ŠIRDYJE – AKCIJA BALTIJOS KELIUI ATMINTI
iš Lietuvos, vienas ryškiausių 
dainuojančios revoliucijos 
simbolių, grupės „Antis” 
lyderis Algirdas Kaušpėdas, 
latvių muzikantas ir daininin-
kas, menantis išsilaisvinimo 
laikus, Armands Birkens, estų 
dainininkė Kristi Roosmaa, 
o taip pat choras „Dainava”, 
latvių mišrus choras, tautinių 
šokių grupės „Suktinis” bei 
studijos „DanceDuo” šokėjai 
ir kiti. Svarbiausią rengi-
nio akimirką, prisimindami 
Baltijos kelią bei skambant 
legendinei dainai „Bunda jau 
Baltija”, susikibsime ranko-
mis, taip pademonstruodami 
visų laisvę ir nepriklausomy-
bę branginančių žmonių bei 
tautų vienybę.

Renginio dieną taip pat 
bus atidaryta ir Richard M. 
Daley centro fojė pristatoma 
Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus ir partnerių rengiama 
paroda apie Antrojo pasauli-
nio karo politinius pabėgėlius 
iš Baltijos kraštų „No Home 
To Go To. The Story of Baltic 
Displaced Persons”, liudijanti 

Molotovo-Ribentropo pakto 
pasekmes.

A k c i j ą  r e n g i a  L R 
Gene ra l in i s  konsu la t a s 
Čikagoje,  JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Latvijos ir 
Estijos garbės konsulai bei 
bendruomenės ,  Balzeko 

lietuvių kultūros muziejus. 
Pagrindinis rėmėjas – Lietuvių 
Fondas, rėmėjai: JAV Lietuvių 
Bendruomenė, LR Užsienio 
reikalų ministerija, latvių ir 
estų bendruomenės.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Pirmą kartą Dainų šventės 
istorijoje bus atidarytas vaikų 
tradicinių amatų miestelis, 
kviesiantis jaunąją kartą atrasti 
ir išbandyti senuosius lietu-
vių menus. Daugiau nei 30 
meistrų iš visos Lietuvos įsi-
kurs miestelyje šalia sostinės 
Valdovų rūmų, kur liepos 3–5 
dienomis lauks tiek šeimų, tiek 
ir mokyklinio amžiaus vaikų, 
skelbiama pranešime spaudai.

Miestelyje kiekvienas galės 
išvysti, kaip gimsta tradiciniais 
ornamentais išpuošti margu-
čiai, verbos, meniški kalvių 
darbai, kaip iš medžio trinkos 
išdrožiami nuostabūs kūriniai. 
Meistrai bus ne tik pasiruošę 
pademonstruoti savo amatus, 
bet ir visiems, norintiems juos 
išbandyti, pasiūlys tam reika-
lingų medžiagų.

PIRMĄKART DAINŲ ŠVENTĖJE  
VEIKS VAIKŲ AMATŲ MIESTELIS

„Šiandien ne kiekvienas 
miesto vaikas yra matęs, kaip 
dirba kalvis su žaizdre ar au-
dėja, didelėmis, senovinėmis 
staklėmis išaudžianti juostas. 
Vaikų amatų miestelio idėja 
– supažindinti su Lietuvos 
amatų įvairove: nuo jau pa-
žįstamų vaikystėje karpinių, 
vytelių pynimo ir margučių, iki 
sudėtingesnių, nekasdieniškų, 
tokių kaip masyvesnio medžio 
drožyba, jau minėta kalvystė, 
audimas ir panašiai”, – pasa-
koja vaikų amatų miestelio ko-
ordinatorė Akvilė Lesauskaitė.

Pasak pranešimo spaudai, 
visi apsilankiusieji miestely-
je, bus kviečiami prisijungti 
prie bendro projekto – šiaudų 
sodo, namų simbolio – kū-
rimo. Kūrybinių dirbtuvių 
metu kiekvienas galės suverti 

po mažą detalę, o jas visas į 
vientisą kūrinį sujungti padės 
meistrai. Amatų miestelio mo-
kytojais taps ne tik žymiausi 
šalies liaudies menininkai, 
talentingi pedagogai, bet ir 

moksleiviai, savo gebėjimus 
atskleidę „Sidabro vainikėlio” 
konkurse, skirtame skatinti 
vaikų domėjimąsi tradicine 
liaudies kultūra.

Lietuvos dainų šventė – 
svarbiausias šalies kultūros 
įvykis, jungiantis visas kartas 
ir visus žmones, stiprinantis 
šalies tapatybę ir garsinantis 
jos vardą pasaulyje. Šalies 
tautines dainas, šokius, an-
samblių, pučiamųjų orkestrų, 
kanklių muzikos ir teatro pro-

Dainų šventės dalyvės.                                                                                                                      Organizatorių nuotr.

gramas, amatus pristatantys 
atlikėjai 2014 m. liepos 2–6 d. 
Vilniuje ištars „Čia – mano na-
mai”. Šventė taip pat pakvies 
dalyvauti įvairiose pramogose, 
išbandyti senuosius amatus. 
Birželio 28 d. Kaune, Dainų 
slėnyje, vyks Dainų šventės 
90-mečio minėjimas. 

Vaikų tradicinių ama-
tų miestelis, šalia Valdovų 
rūmų Vilniuje, liepos 3–5 d. 
Renginiai nemokami, rašoma 
pranešime spaudai.          LRT

Prašome neišmesti senų 
ar net neveikiančių muzikos 
instrumentų ir padovanoti 
Kauno Povilo Stulgos lietu
vių tautinės muzikos instru
mentų muziejui, sako muzie-
jininkė Laura Lukenskienė. 
„Jie gali būti dėmesio verti 
eksponatai arba juos galima 
sutaisyti ir naudoti per edu-
kacinius renginius. Galimybė 

TURITE NEREIKALINGĄ INSTRUMENTĄ – 
DOVANOKITE JĮ MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUI

prisiliesti prie muzikos ins-
trumento – didelė dovana ir 
mums, ir visų mūsų vaikams”, 
– pabrėžia ji. 

Anot L. Lukenskienės, 
muziejus laukia bet kokių 
instrumentų, pavyzdžiui, kan-
klių, armonikų, smuikų. O tie, 
kurie padės muziejui, visus 
metus galės jame lankytis 
nemokamai.                    LRT
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Likimas taip sudėliojo, kad 
vėl atvykau į Kaliforniją pas 
bičiulius. Čia gavau nuostabią 
dovaną – kelionę į Arizoną. 
Prabudus pavasariui, antrąją 
šventų Velykų dieną sėdome 
į automobilį ir iškeliavome iš 
Burlingame,CA...

Kalifornija – tai JAV valstija 
vakarinėje Ramiojo vandenyno 
pakrantėje. Ji yra turtingiausia ir 
tankiausiai apgyvendinta iš visų 
šalies valstijų. Kalifornija dar 
vadinama „Auksine valstija”. 
Čia senovėje buvo randama 
aukso ir yra kilusi ne viena auk-
so karštinė. Kalifornijos pava-
dinimas pasirinktas iš Garsijos 
Rodrigeso de Montalvo romano 
„Espladiano nuotykiai”. Taip 
romane vadinosi rojaus sala. 
Kalifornija dominuoja šalies 
ekonomikoje ir kultūroje.

Kelionė automobiliu dė-
kinga tuo, kad gali viską ste-
bėti. Gėrėjausi besikeičiančiais 
gamtos vaizdais. Kalnai, kal-
neliai, laukai, miškai. Matėsi 
dar truputis žalumos, nes karš-
ta Kalifornijos saulė nebuvo 
spėjusi viską auksu nutapyti. 
Pravažiavę kelis šimtus mylių, 
apsistojome Barstow,CA, „Best 
Western Hotel” viešbutyje. Po 
patogios nakvynės vėl leidomės 
toliau. Pasiekėme Kalifornijos 
„Imperatoriaus slėnį”. Kelis 
šimtus mylių važiavome šalia. 
Čia puikiai plėtojamas žemės 
ūkis. Pralėkėme didžiulius apel-
sinų, mandarinų, vyšnių sodus, 
puikius vynuogynus. Geros 
sąlygos žemės ūkiui, daug sau-
lės, šilta. Tačiau reikalingas 
dirbtinis drėkinimas, nes lietaus 
pavasarį ir vasarą čia beveik 
nebūna. Vandeniu Kaliforniją 
aprūpina išvedžioti kanalai. 
„Imperatoriaus slėnis” aprūpina 
vaisiais, uogomis ir daržovėmis 
visą Kaliforniją ir ne tik ją.

Toliau kalnai, kalnai... Visur 
matyti, kad žmogaus prisiliesta. 
Malonus reginys – baltais vėjo 
malūnais nusėta kalnų virtinė. 
Gera matyti, kad taip, nepa-
kenkęs gamtai, žmogus geba 
naudotis gamtos turtais.

Smagu stebėti, kaip lėtai iš 
kalnų išvinguriuoja traukinu-
kas. Toks ilgas ilgas, net galo 
nesimato...

Galop pasiekėme kitą vals-
tiją – Nevadą. Nevada alsuoja 
laisve – laisve azartiniams lo-
šimams ir kitoms pramogoms. 
Mūsų tikslas čia buvo aplankyti 
Las Vegasą, kurį netrukus pa-
siekėme.

Las Vegasas – didžiausias 
Nevados miestas, pasaulyje 
žinomas kaip azartinių lošimų 
ir pramogų sostinė su gausybe 
viešbučių, restoranų, lošimo 
namų, parduotuvių. Čia dažnai 
lankosi žymūs atlikėjai su savo 
pasirodymais, vyksta begalės 
šou renginių. Daugybė skulp-
tūrų ir kitokių meno kūrinių, 
kopijuotų iš įvairių pasaulio 

kampelių. Klestinti komercija 
ir kičas – taip apibūdinčiau šį 
miestą. Nepaisant to, tai viena iš 
labiausiai turistų lankomų vietų 
pasaulyje.

Apsistojome nakvynei Las 
Vegase, NV, „Best Western 
Hotel” viešbutyje. Rytą važia-
vome toliau. Pavažiavę nedi-
delę atkarpėlę kelio, pagaliau 
kirtome Arizonos ribą. Arizona 
– valstija, esanti JAV pietvaka-
rių regione. Valstijos sostinė ir 
didžiausias miestas – Fyniksas. 
Fyniksas (Phoenix) – misti-
nis paukštis, kuris gyvenimo 
pabaigoje užsiliepsnoja, o iš 
pelenų pakyla jo palikuonis. 
Indėnai miestą vadino Hoozdo 
(karšta vieta), o vakarų apačiai – 

Fiinigis. Arizona garsi savo dy-
kumos klimatu, labai karštomis 
vasaromis ir šiltomis žiemomis. 
Čia oras toks malonus ir nesun-
kiai pakeliamas net šiauriečiams 
dėl menko drėgmės lygio. Ši 
valstija žymi savo dykumų 
kaktusų įvairove.

Arizona garsi kalnų gran-
dinėmis, pušynais, esančiais 
aukštutinėje šiaurinėje valstijos 
dalyje, kur vyrauja vėsesnis 
klimatas. Valstijoje yra daugy-
bė nacionalinių miškų, parkų, 
paminklų. Ji yra didžiausia pri-
ėjimo prie jūros neturinti valstija 
pagal gyventojų skaičių,

Pirmieji indėnai Arizonoje 
apsigyveno 16.000 - 10.000 m. 
prieš mūsų erą. Rašytiniuose 
šaltiniuose Arizona pirmą kar-
tą užfiksuota 1539 m. ispanų 
ekspedicijos. Ispanai čia kūrė 
miestus. Vėliau, 1822 m., kai 
Meksika iškovojo nepriklauso-
mybę nuo Ispanijos, teritorija 
patapo Meksikos dalimi. Po 
JAV – Meksikos karo 1848 m. 
didelė dalis Arizonos atiteko 
JAV. Dar vėliau JAV nusipir-
ko likusią Arizonos žemę iš 
Meksikos. Visa ši teritorija buvo 
vadinama Naująja Meksika. 
Arizona oficialiai JAV valstija 
tapo 1912 m. Arizonos žemės 
prastos, mažai drėgmės, vyrau-

ja dykumos ir kalnai. Tačiau 
auginama medvilnė, salotos, 
brokoliai ir kita. Veisiami ir 
galvijai, todėl gaminami pieno 
produktai. Arizonos valstijoje 
gausu mineralų (smėlio, žvyro 
ir kt.). Pagal vario išgavimą 
valstija pirmauja šalyje.

Arizonoje daug laukinės 
gamtos, žmogaus nepaliestos. 
Dykumos ir kalnai tarsi alsuotų 
laisva senovės indėnų dva-
sia. Pakelėse galima pamatyti 
„namų vaiduoklių”, kuriuose 
seniai niekas nebegyvena.

Važiuodami grožėjomės 
laukiniais žirgais, atklydusiais į 
ramų slėnį kalnų papėdėje.

Po ilgoko važiavimo pasie-
kėme Scottsdale, AZ. Miestelis 

įsikūręs šalia didžiulio Fynikso.
Čia apsistojome „Kupranu-

gario nugaros poilsiavietėje” 
(„Camelback Inn Resort”) ilges-
niam laikui - dešimčiai dienų. 
Poilsiavietė įsikūrusi pačiame 
miestelyje šalia judrios gatvės. 
Visas kompleksas aptvertas 
aukšta tvora ir nesijaučia, kad 
gyveni mieste. Šalia pūpso kal-
nas, kuris primena kupranugario 
kuprą. Poilsiavietėje – graži 
kaktusų giraitė. O jau kaktusų 
įvairovė... Manau, kad kaktusas 
galėtų būti Arizonos simboliu. 
Golfo aikštelėje tupi kiškis ir 
drąsiai dairosi aplink, paskui nu-
striksi savo keliais. Poilsiavietė 
turi baseiną, treniruoklių salę, 
teniso kortus, kino salę. Žodžiu, 
veiklos sau rasti gali kiekvienas.

Penktąją dieną viešėdami 
Scottsdale, AZ, nutarėme iš 
jo dienai ištrūkti ir aplankyti 
garsiąją Sedoną. Miestelis pava-
dintas vieno XIX a. verslininko 
žmonos vardu. Vos 11 tūkstančių 
gyventojų turintis kalnų mieste-
lis šiaurinėje Sonoros dykumos 
dalyje kasmet sulaukia kelių mi-
lijonų turistų. Žmones čia traukia 
Raudonieji kalnai, supantys 
Sedoną. Spalvinė gama įspūdin-
ga – gelsva, oranžinė, raudona. 
Ypač suintensyvėja ir keičiasi 
saulei kylant arba leidžiantis. 

Menininkai čia gali pasisemti 
įkvėpimo kūrybai. O jų į Sedoną 
suvažiuoja daug. Manoma, kad 
kadaise šioje vietoje tyvuliavo 
jūra. Besitraukiantis vanduo, 
žemės plutos masyvai, vėjai ir 
erozija suformavo sluoksniuotą 
pyragą primenančius kalnus. 
Tai tiesiog meno šedevrai, ku-
riuos sukūrė gamta. Pirmieji 
žmonės Sedonoje apsigyveno 
prieš 10 tūkstančių metų. Tai 
buvo indėnai. Jie laikė šią žemę 
šventa ir tikėjo, kad iš žemės gel-
mių čia kyla mistiška energija. 
Raudonos uolos sustiprina žmo-
nių pojūčius. Sedonoje galima 
iš naujo atrasti save, sustiprinti 
savo dvasią. Nepakartojama vie-
ta medituoti. (Raudonieji kalnai 
užbūrė ir mane.)

Vieno įspūdingo kalno vir-

šūnėje aplankėme mažą baž-
nytėlę. Smulkūs saviti namukai 
Sedonoje puikiai įsipaišo į vie-
tinį gamtovaizdį. Gausu mažų 
meno galerijų-parduotuvėlių. 
Daug meno kūrinių su indėniš-
kais motyvais. Įvairių atspalvių 
raudona spalva dominuoja visur. 
Raudonoji užburianti ir įkvė-
pianti Sedona!

Praleidę dieną šiame ro-
jaus kampelyje vakarop grįžo-
me į Scottsdale,AZ. Po kelių 
dienų nusprendėme apžiūrėti 
„Drugelių namus” („Butterfly 
Atrium”) Scottsdale,AZ. Tai 
didžiausia drugelių ekspozicija 
Amerikoje. Stebuklingas dru-
gelių pasaulis. Matėme filmą 
apie jų gyvenimą. Galėjome 
pasidžiaugti įvairiaspalviais dru-
geliais, laisvai skraidančiais tarp 
juos stebinčių žmonių. Vienas 
drugelis lengvai nutūpė ant mano 
rankos, prisiminiau dainą:
„Maži spalvoti drugeliai
Ramiai plasnoja po dangų,
Jausmai, kur buvom pametę,
Šiandien vėl mane aplanko.”

(Neda - „Drugeliai”, serialo 
„Namai, kur širdis” daina)

Gerai nusiteikę po malonaus 
reginio sėdome į mašiną ir 
sugrįžome prie Kupranugario 
nugaros kalno.

Net nepastebėjau, kaip mūsų 

viešnagė Scottsdale, AZ bai-
gėsi. Reikėjo ruoštis kelionei 
atgal. Bet kaip būti Arizonoje ir 
nepamatyti Didžiojo kanjono? 
Susidėjome mantą, atsisveiki-
nome su Kupranugario nugaros 
kalnu ir leidomės į kelionę link 
Didžiojo kanjono. Po kelių 
valandų pasiekėme tą gam-
tos stebuklą. Didysis kanjonas 
– nenusakomo grožio stačių 
šlaitų tarpeklis, kurį išgraužė 
Kolorado upė ir jos intakai 
per daugiau kaip 6 milijonus 
metų. Ši upė ir dabar čia teka. 
Kanjono gylis apie 2 km, ilgis 
446 km. Plotis kinta nuo 6 iki 
29 km. Priešistoriniais laikais čia 
gyveno indėnai. Jie statydavosi 
gyvenvietes pačiame tarpeklyje 
bei jo urvuose. Naujakuriai bal-
tieji apie jį sužinojo tik po JAV 
pilietinio karo.

Didžiojo kanjono naciona-
linis parkas įkurtas 1919 m. ir 
yra vienas seniausių šalyje. Jis 
įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą. Per metus čia 
apsilanko keli milijonai žmonių. 
Įspūdinga vaikščioti viršuje 
pramintais takais ir stebėti visą 
spalvų įvairovę, nukreipiant 
žvilgsnį į apačią.

Norint apsistoti tarpeklio 
apačioje reikia gauti specialų 
leidimą. Galima per dieną pės-
čiomis nusileisti į kanjoną ir 
pakilti į viršų. Kanjono apačioje 
oro temperatūra yra keliolika 
laipsnių aukštesnė negu viršuje, 
todėl ten beveik niekas neauga, 
plyti dykumos. Temperatūrų 
skirtumai būna dideli. Vienas 
iš trumpiausių kelių nusileisti 
į kanjono apačią yra Šviesiojo 
Angelo takas. Visgi daugu-
ma lankytojų renkasi pamatyti 
kanjoną iš viršaus ir į apačią 
nesileidžia. Po Didžiojo kan-
jono nacionalinį parką galima 
keliauti pėsčiomis, automobiliu, 
yra galimybė naudotis specialiai 
tam skirtais autobusais, trauki-
nukais, netgi malūnsparniais. 
Nupasakoti žodžiais, koks tas 
Didysis kanjonas ir kokie jaus-
mai apima jį pamačius, yra 
sunku. Net meniškiausios nuo-
traukos neatspindės tos didybės 
ir grožio šio gamtos kūrinio.

Kupini įspūdingų reginių, 
pasipildę energijos sėdome į 
automobilį ir riedėjome toliau, 
link namų. Pakelyje sustojome 
nakvynei Kingman,Az, „Best 
Western Hotel” viešbutyje. Ryte 
pailsėję važiavome toliau. Palikę 
Arizoną pasiekėme Kaliforniją. 
Iki namų Burlingame, CA dar 
buvo tolokai. Po dienos kelionės 
vėl teko sustoti nakvynei. Šį 
kartą Bakerfield,CA, mūsų pa-
mėgto tinklo viešbutyje. O ryte, 
gerai pailsėję, dūmėme tiesiai į 
Burlingame, CA.

Dviejų savaičių išvyka į 
Arizoną buvo puikus įvykis 
mano gyvenime ir nepakarto-
jama dovana. Kelionė paliks 
neišdildomus prisiminimus 
visam gyvenimui.

Vilija Levinienė 

KELIONĖ Į ARIZONĄ

Didysis kanjonas.
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

I.Rasys, Cambridge, MA .......400
S.Matas, Independence, OH ..152
M.Gatautis, Clev. Hts., OH ...150
R.Bužėnas, Henderson, NV ..100
K.Cernis, W.Bloomfield, MI .100
V.Lapatinskas, Serattle, WA ..100
LST KORP! NeoLithuania,
Los Angeles, CA skyr. ...........100
R.Mulokas, Ventura, CA .......100
R.Veitas, Milton, MA ............100
F.Šiaučiūnas, 
Mississauga, CAN ...................80
J.Simonis, Santa Barbara, CA .80
D.Januta, Oakland, CA ............78
G.Kenter, Danbury, CT ...........78
A.Venckūnas, 
Santa Monica, CA....................75
L.Janulis, Clev., OH ................57
A.Bivainis, Rochester, MN .....55
O.Sadeika,
Farmington Hills, MI ...............53
A.Širvaitis, Cleveland, OH ......50
E.Brazauskas, Wickliffe, OH ..45
J.Smulskis, Lima, OH .............45
E.Čeičys, Parma, OH ...............30
I.Dirda, Oak Lawn, IL .............30
D.Geldienė, 
Whitmore Lk., MI ...................30
L.Hoffman, Oak Lawn, IL.......30
R.Nasvytis, Lakewood, OH ....30
V.Plečkaitis, 
Richmond Hts., OH .................30
V.Spirikaitienė, Clev., OH .......30
J.J.Variakojai, Burr Ridge, IL ..30
V.Žiedonis, 
Willoughby H., OH .................30
R.Bitėnas, Bronsville, NY .......28
N.Bražėnas, Sparkill, NY ........28
B.Kozica, Daytona Bch, FL ....28
G.Miglinas, Chicago, IL ..........28
J.Petkaitis, W.Hartford, CT .....28
J.Maciulaitis, Chipley, FL .......27
M.Karaska, Fredersburg, VA ...25
J.Koklienė, Cave Creek, AR ...25
M.Marchertas, Culver, IN .......25
E.Norkus, Waterbury, CT ........23
D.Jakienė, Blue Bell, PA .........20
R.Rudaitis, Lemont, IL ............20
A.Valavičius, Chicago, IL .......20
G.Karsokas, Clev., OH ............18
A.Petraitis, Granada Hills, CA 18
L.Čipkus-Dubray, Portage, MI 16
J.Linartas, Winter Park, FL .....11
L.Jarašunas-Francel, 
Willowick, OH .........................10
L.Jurkūnas, St.Pete Bch., FL ...10
S.Cibas, Lynbrook, NY .............8
I.Jansonas, Osterville, MA ........8
P.Morkūnas, Naples, FL ............8
A.Giriūnas, Strongsville, OH ....7
H.Belzinskas, 
Richmond H., OH ......................5
D.Trimakas, Westlake, OH ........5
G.Budreckis, Quincy, MA .........3
R.Kriaučiūnas, Lansing, MI ......3
A.Raugalis, Middlebury, CT .....3
S.Valukas, New Haven, CT .......3
T.Cesnaitis, Oroville, WA ..........2
Z.Khoury, Mayfield Vill., OH ...2
K.Hill, Concord, OH .................2
A.Knistautas, League City, TX .2
S.Narbutaitis, Richfield, OH .....2
A.Tamulionis, 
St. Petersburg, FL ......................2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Veprių miestelis įsikūręs 8 
km skersmens Veprių meteo-
ritinio kraterio viduryje. Šioje 
apylinkėje gyvenama nuo 
seniausių laikų. Pavadinimas 
kilęs nuo baltiško žodžio vė-
plys – šernas.

Ši vietovė garsėja 1846 
m. įkurtomis ir kasmet per 
Sekmines maldininkų gausiai 
lankomomis Kalvarijomis. 
Miestelio pietrytine dalimi 
nusitęsęs 5,5 km ilgio ir 35 
stočių Kryžiaus kelias, žymi-
mas koplytėlėmis ir vartais. 
Tai unikali vietovė ir išskirtinis 
Kryžiaus kelias, nesikartojan-
tis niekur kitur. 

K r y ž i a u s  k e l i u i  p e r 
Sekmines paprastai vado-
vauja vyskupas, tad ir tą 
birželio 8 dieną mes, mal-
dininkai, jo laukėme. Iki tol 
pamaldos vyksta nustatyta 
tvarka. Klebonas koncele-
bruoja votyvą. Po jos galin-
gai sugriaudėdamos suvirpi-
na neogotikinius bažnyčios 
skliautus baigiamosios gies-
mės – vyriška sutartinė. Tai 
tie balsingi vidurio Lietuvos 
vyrai, kurių giesmių ir dainų 
svetimoj bolševikinės im-
perijos padangėj ilgėdavosi 
poetas Antanas Miškinis. Ne 
taip ir toli nuo čia gimęs ir 
augęs.

- Vyrai, truktelkit „Čiulba-
ulba volungė”!

Mes, jaunimas, traukda-
vome visa krūtine. Galingai, 
bet trumpai, nes ir tai buvo 
draudžiama imperijos pragaro 
įsčiose. Tik dabar supratau, 
kodėl ilgėdavosi Antanas tų 
balsingų vyrų skambių sutarti-
nių, tarp „ Psalmių” kūrybinių 
pertraukų, to pragaro devinta-
jame rate.

Vyskupą Kęstutį vepriš-
kiai ties šventovės durimis 
sutiko pagarbiai, su duona ir 
druska. Romas Petras Šaulys 
įteikė ekscelencijai knygą, 

VEPRIŲ KALVARIJOS
primenančią, kad Kryžiaus 
kelias dabar ne tik gerbiamas, 
bet okupacijos metais buvo ir 
niekinamas.

Mes, nusidėjėliai, mal-
daujame Viešpatį nuodė-
mių atleidimo, tik dabar 
maldai vadovauja vyskupas 
Kęstutis. Dovydo psalmių 
metas. Suskamba skardus 
dainingas moteriškas balsas, 
nenusileidžiantis vyriškie-
siems. Be didelių mokslų ar 
studijų. Paprastai, natūraliai 
kylantis Viešpačiui į aukš-
tybes.

Ekscelencija paguodžia 
susirinkusius, pabaigoj, arki-
vyskupo metropolito įgalio-
tas, įteikia garbingas padėkas 
nusipelniusiems parapijie-
čiams. Romo Petro Šaulio 
šeima pagerbiama Šeimos 
metų proga Garbės raštu. Po 
palaiminimo su kryžiumi, 
vėliavomis, vadovaujant vys-
kupui Kęstučiui, skambant 
bažnyčios choro giesmėms, 

Vyskupą pasitinka vepriečiai.

pajudame Kalvarijų Kryžiaus 
keliu. Mano užduotis įveikti 
pirmas keturias Kryžiaus ke-
lio stotis, nes jų atstatymą or-
ganizavo jau minėtas Romas 
Petras, mūsų organizacijos 
– LLKS narys. Sunkokai, 
bet užduotį įveikiu. Procesija 
nužingsniuoja tolyn į kalną. 
Lieku stovėti, bet ne vienas. 
Šalia toks pat „jaunuolis” kaip 
ir aš, dar neturintis devynias-
dešimt metų, bet jau gerokai 
perkopęs per aštuonias de-
šimtis, dalinasi su manimi 
savo prisiminimais apie šį 
Kryžiaus kelią.

- Šiuos įvykius prisimenu 
nuo tų laikų kai man buvo ke-
tveri. Mes dalyvaudavome su 
mama. Gyvenome čia pat. Kai 
ūgtelėjau, tapau giesmininku. 
Tada giesmių melodijos buvo 
kitos, nors žodžiai išliko tie 
patys. Tačiau maldininkų be-
veik neliko. Tada prisirinkda-
vo minių minios. Eidavo ban-
gomis, nes viena banga eiti 
buvo neįmanoma. Per žmonių 
daugybę nesigirdėdavo nei 

vadovo, nei gies-
mininkų. Todėl 
i r  susiskirs ty-
davo bangomis. 
Būdavo grupės 
i r  ne l i e tuv ių . 
Kinkiniai apgul-
davo aplinkinius 
miškus ir pamiš-
kes. Į Cedrono 
upe l io  ka lne -
l į  maldininkai 
kopdavo keliais. 
P r i s i r i n k d a v o 
daugybė ubagų. 
Aukodavo ne-
gausiai, bet be-
veik visi, tad jie 
turėdavo geras 
pajamas .  Ten, 
ežere, buvo sala 
su galingu ąžuo-
lu. Ubagai ten 
rinkdavosi na-
kvoti ir keldavo 
puotas. Praeito 

amžiaus septintajame dešim-
tmetyje mokiausi vietinėje 
mechanizatorių mokykloje. 
Buvo grupė iš vaikų namų. 
Šia grupe ir naudojosi oku-
pantų pakalikai, griaudami 
Kryžiaus kelio koplytėles. 
Sunaikino visas, nors vieti-
niai tikintieji jas gynė, prašė 
geruoju negriauti. Nepadėjo. 
Visą okupacijos periodą ti-
kintieji meldėsi nugriautų 
koplytėlių vietose. 1989 m. 
vietinių maldininkų pastango-
mis Kalvarijų Kryžiaus kelias 
buvo atgaivintas. Koplytėlės 
ir ypatingos struktūros jų 
šventieji paveikslai, atstati-
nėjami iki šiol. 

Kauno metropolijos vys-
kupas Kęstutis Kevalas, va-
dovaudamas Kryžiaus keliui, 
atšventino tris koplytėles, 
vieną iš jų bažnyčios švento-
riuje, kur ir baigiasi Kalvarijų 
Kryžiaus kelias. 

Ve p r i ų  S e k m i n ė s  i r 
Kalvarijų Kryžiaus kelias at-
mintyje išliks ilgam. 

Petras Girdzijauskas

Viena iš Kalvarijų kelio stočių.
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Now serving Lithuanians, including former Taupa Members! 
 

 
 

1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107 

216-228-1996 or 800-577-1996 
latvian@ameritech.net 

 

Hours: Mon-Wed and Fri 9:00AM-3:00PM 
Sun 9:30-10:30AM (Fall-Spring) 

 
 

View our Website and Facebook page for a list of our services:  
www.latvianclevelandcu.org & 

www.facebook.com/latvianclevelandcu 

 
 

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 4815397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Londonas, birželio 19 d. 
(ELTA). Didžiojoje Britanijoje 
vykstančio Vimbldono teniso 
turnyro vyrų vienetų atrankos 
varžybų paskutiniame, trečia-
jame, rate lietuvis Ričardas 
Berankis (137-oji pasaulio 
raketė) 7:5, 6:4, 3:6, 5:7, 0:6 
pralaimėjo 26-erių metų japo-
nui Tatsuma Ito, 129. 

Lietuvos tenisininkas, ku-

Natalis, birželio 17 d. 
(ELTA). Brazilijoje vykstan-
čio 20-ojo pasaulio futbolo 
čempionato pirmojo turo rung-
tynėse G grupėje pirmadienį 
JAV rinktinė 2:1 (1:0) nugalėjo 
Ganos futbolininkus. 

Sužaidus vos 30 sekundžių, 
amerikiečius į priekį išvedė 
Clint Dempsey. 82-ąją min. 

JAV futbolo rinktinės vyriausiasis treneris vokietis Juergen 
Klinsmann džiaugiasi pergale. Brazilijoje vykstančio 20-ojo 
pasaulio futbolo čempionato pirmojo turo rungtynėse G grupėje 
pirmadienį JAV rinktinė 2:1 (1:0) nugalėjo Ganos futbolininkus. 
                                                                            EPA-ELTA nuotr.

TENISININKUI R. BERANKIUI NEPAVYKO
riam šeštadienį sukaks 24-eri, 
ketvirtajame sete pirmavo 3:0, 
5:2, tačiau leido varžovui išly-
ginti rezultatą 5:5 bei išplėšti 
pergalę. Paskutiniame sete R. 
Berankiui pasipriešinti japonui 
nepavyko. 

Patekdamas į trečiąjį atran-
kos ratą, R. Berankis pelnė 16 
Teniso profesionalų asociaci-
jos (ATP) vertinimo taškų. 

JAV FUTBOLININKAI PASAULIO ČEMPIONATE  
ĮVEIKĖ GANOS KOMANDĄ

Andre Ayew išlygino rezultatą. 
Pergalingą įvartį JAV rinktinei 
86-ąją min. galva po kampinio 
pelnė tik antrąjį kėlinį žaidęs 
John Brooks. 

Vo k i e č i o  J u e r g e n 
Klinsmann treniruojami ame-
rikiečiai atsirevanšavo Ganos 
ekipai už pralaimėjimus 1:2 
2006 ir 2010 metų pasaulio 

pirmenybėse. 
Rugtynėms, kurias stadi-

one Natalyje stebėjo beveik 
40 tūkst. žiūrovų, teisėjavo 
švedas Jonas Eriksson. 

Kitose šios grupės rung-
tynėse Vokietijos rinktinė 
4:0 (3:0) įveikė Portugalijos 
futbolininkus.

Birželio 7 d. Washingtone 
įvyko tradicinis Lietuvos 
Respublikos ambasados JAV 
ir Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos rengiamas krep-
šinio turnyras, kuris šiais 
metais skiriamas 90-osioms 
LR ambasados JAV įsikūri-
mo Washingtone metinėms 
paminėti.

Jau 11-tą kartą rengiame 
ambasados taurės turnyre 
šiemet varžėsi rekordinis ko-
mandų skaičius – 12, tarp ku-
rių Amerikos lietuvių ekipos 
iš New Yorko, Los Angeles, 
Čikagos, Baltimorės, Texas 
valstijos ir kitų vietovių.

Net 5 komandos, įskai-
tant diplomatus, atstovavo 
Washingtonui. Lietuvos am-
basados kolektyvas kartu 
su kolegomis iš Ispanijos, 
Airijos, ir Ukrainos am-
basadų sudarė bendrą di-
plomatų komandą, simbo-
liniu „Diplomats United 
for Ukraine” „(Diplomatai 
Susivieniję už Ukrainą”) 
pavadinimu, išreikšdami 
sol idarumą su Ukrainos 
valstybe ir tauta, Rusijos 
įvykdytos agresijos ir toliau 
tebesitęsiančių provokacijų 
akivaizdoje. Turnyre, taip 
pat dalyvavo JAV Valstybės 
Departamento ir Latvijos 
ambasadų komandos.

Turnyro atidarymo var-
žybose jungtinę diploma-
t ų  k o m a n d ą  į t i k i n a m a i 
įve ikus i  JAV Vals tybės 
Departamento ekipa, kitose 
pogrupio varžybose pasiekė 
revanšą už pralaimėjimą 
praeitų metų turnyro mače 
dėl 3-čiosios vietos juos 
įveikusiai Baltimorės ko-
mandai, o vėliau pasiekusi 
dar vieną pergalę galingai 
nužingsniavo iki pusfinalio, 
tačiau ten turėjo pripažin-
ti įtikinimą Texas „Senų 
Krienų” komandos pranašu-
mą. Kitame pusfinalyje po 
atkaklios kovos New Yorko 
„Geležinis Vilkas” įveikė 
Čikagos „Radviliškį”, kuris 
vėliau nugalėjęs Valstybės 
Depa r t amen tą  i škovo jo 
3-iąją vietą. Neabejotina 
turnyro puošmena tapo fina-
lo rungtynės tarp New Yorko 

„Gelež in io  Vi lko”  i r 
Texas „Senų Krienų”, ku-
riose pirmaujanti komanda 

keitėsi daugybę kartų, įskai-
tant ir paskutinę rungtinių 
minutę. Likus 3 sekundėms 
iki pagrindinio laiko pabai-
gos „Seni Krienai” įsiveržė 
į priekį vienu tašku, o pa-
skutinę rungtynių sekundę 
„Geležinio Vilko” lyderio 
Gilvydo Birutos metimas 
skriejo pro šalį ir neleido 
keleto pastarųjų metų amba-
sados turnyro nugalėtojams 
pakartoti savo sėkmės ir šį 
sykį. Įveikę priešininkus re-
zultatu 66:65, turnyro čempi-
onais pirmą kartą jo istorijoje 
tapo Texas „Seni Krienai”, 
„Geležinio Vilko” komanda 
liko antra. Naudingiausio 
turnyro žaidėjo prizas – ka-
muolys su LKF prezidento 
Arvydo Sabonio autografu 
atiteko čempionų koman-
dos „legionieriui” Jordanui 
Mejerui, atvykusiam į var-
žybas specialiai iš Londono, 
kur jis vadovauja lietuviškai 
krepšinio mokyklai „Baltic 
Stars”. Turnyro „Iššūkio 
taurę” laimėjo Washingtono 
komanda „Vėjas”.

Pasibaigus varžyboms 
Lietuvos ambasadoje įvyko 
apdovanojimų ceremonija. 
Joje turnyro nugalėtojų ir 
prizininkų komandoms įteik-
ti Lietuvos krepšinio federa-
cijos ir turnyro organizatorių 
įsteigti prizai.

„Tai seniausiai veikianti 
Lietuvos Respublikos am-
basada, kurios veikla nie-
kuomet nebuvo nutrūkusi, o 
per visą sovietų okupacijos 
laikotarpį ambasada buvo ta-
pusi mūsų laisvės simboliu ir 
vilties žiburiu. Washingtone 

dirbę Lietuvos diplomatai, 
kartu su JAV lietuviais reikš-
mingai prisidėjo prie mūsų 
valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimo ir jos tarptauti-
nio pripažinimo, o vėliau 
ir valstybingumo įtvirtini-
mo per pilnateisę narystę 
NATO ir Europos Sąjungoje. 
Šiandieniniai Lietuvos diplo-
matų tikslai – valstybės ir jos 
piliečių interesų atstovavi-
mas, strateginės partnerystės 
su JAV stiprinimas, mūsų 
šalies žinomumo didinimas 
Jungtinėse Valstijose, čia gy-
venančių Lietuvos piliečių ir 
draugų telkimas yra neatsie-
jami nuo lietuviško tapatumo 
dalimi tapusio krepšinio, 
kuris, beje ir JAV yra viena 
populiariausių sporto šakų, 
todėl ambasados jubiliejaus 
paminėjimas krepšinio tur-
nyru turi didelę simbolinę 
prasmę”, - sveikindamas tur-
nyro nugalėtojus ir dalyvius 
teigė Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis, 
atskubėjęs į šį renginį iš 
Vermonto kur turnyro išva-
karėse buvo atidarytas 21-
asis Lietuvos Respublikos 
garbės konsulatas JAV, o 
pakeliui dar spėjęs išsilaikyti 
juodąjį Takwondo diržą, kad 
pasak jo pajuokavimo „būtų 
tinkamai pasiruošęs Tėvynės 
gynimui”.

Turnyro organizatoriai 
dėkoja „90th Anniversary 
Basketball Cup” varžybas pa-
rėmusioms Lietuvos krepši-
nio federacijai, JAV Lietuvių 
bendruomenei ir kompanijai 
„Tower Communications 
Expert”.

LR ambasados JAV inf.

TAURĖS TURNYRAS


