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NETURĖKIT ILIUZIJŲ, KAD 
A.M. BRAZAUSKO EPOCHA BAIGĖSI
Kaip regis, ryškėja Lietuvos 

dabartis ir artimiausioji ateitis. 
Prezidentas norėjo, -  be abejo, 
ir tebenori, -  kad Lietuvoje į 
gerą pusę keistųsi pirmiausia 
valdymo ir teisėsaugos dalykai. 
Daugiau skaidrumo ir teisin
gumo.

Kadangi vykdomosios val
džios ir teismų valdžios prak
tikuojam i p rincipai blogai 
veikia visuomenę ir stumia į 
moralinę politinę krizę, prezi
dentas siūlo ieškoti išeities. 
Sukvietė, įpareigojo.

Tačiau buvusiojo preziden
to, įtakingos kairiųjų partijos 
lyderio nuostata visai kitokia: 
jokių permainų nereikia, tęskim 
kaip buvo. Mat buvo gerai, tur
būt geri ir tie sandėriai su pačia 
neskaidriausia, populistine Dar
bo partija; gerai sekėsi ir “Drau
gystė” , ir Turniškių aferos. 
A tėjus kokiam  nors centro 
dešinės premjerui, kanceliarijos 
šutvė būtų išvaikyta, tačiau 
Algirdui Mykolui Brazauskui ji 
brangi.

Todėl ir atėjo nurodymas iš 
aukščiau bičiuliams derybinin
kams: baikit, nutraukit. Prezi
dento atsiųstas derybų stebė
tojas, kas ten vyksta, būtų jau 
visai nepriimtinas, kaip ir pre
zidento brėžtas gairių reikala
vimas -  susitarkite dėl konk
rečių darbų!

Ne, nesitarsime, -  toks buvo 
kairiųjų atsakymas netiesiogiai 
prezidentui.

Ir neturėkit iliuzijų, pavargę 
piliečiai, kad A. M. Brazausko 
epocha baigėsi. Ją nutarta pra
tęsti, tik virveles tampant iš už
kulisių. Tad ir toks atsakymas. 
Gaila, kad Lietuvoje apelsinai 
neauga.

Kas toliau? Pirmuosius arba 
jau lygiagrečiai daromus so
cialdemokratų žingsnius prog
nozuoti. Vėl su remiančiais dar- 
biečiais (pašalinus Viktorą Us- 
paskichą -  toks A. M. Brazaus-
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ko revanšas už patirtus prievar
tavimus) ir ankstesne kompa
nija pirmyn į tą patį viršvy- 
riausybinį kvartetą, tik dabar 
jau vienvaldiškai diriguojamą 
neva pasitraukusio“ A. M. 
Brazausko. Trečioji pagal man
dato dydį frakcija valdys ir da
lins dar sustiprėjusi.

Saldainiai Artūrui Paulaus
kui, Artūrui Zuokui. Prireikus 
ir nuodėmių atleidimas Rolan
dui Paksui (Jurij Borisov jau at
leista). Prezidento vertimas 
teikti naują senos restauruotos 
daugumos premjerą. Tikriau
siai ne Algirdą Butkevičių, nes 
tas gal nepaliktų aferistinio K
R tandemo Vyriausybės kance
liarijoj. Kas kita Zigmantas 
Balčytis -  savas.

Viena dar ne visai aišku: ar 
bus numarintas Darbo partijos 
ir partiečių aferų tyrimas Gene
ralinėje prokuratūroje? Dar 
tebevykstant dialogui, pana
šiam į du monologus, Juozas 
Olekas jau signalizavo į Gene
ralinės prokuratūros pusę: grei
čiau baikit tyrimą, mums reikia 
reabilituotų darbiečių. Už api
plauto koalicijos partnerio  
pasitelkimą visu būreliu jokia 
kaina ne per didelė.

Vytautas Landsbergis yra 
Europos Parlamento narys.

ZIGMANTAS BALČYTIS TĘS 
A. M. BRAZAUSKO DARBUS

V iln iu s , b irže lio  15 d. 
(ELTA). Seimas pradėjo svar
styti laikinojo ministro pir
mininko ir finansų ministro, 
socialdem okrato Zigm anto 
Balčyčio kandidatūrą į prem
jerus. Laikinąjį premjerą skirti 
nuo latin iu  Seim ui pasiū lė 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Prisistatydam as Seimo na
riams, Z.Balčytis teigė siek
siantis tęsti ligšiolinio ministrų 
kabineto darbą. Jis pabrėžė, 
kad būtina "išlaikyti tęstinumą 
valstybėje" bei toliau tęsti bu
vusios Vyriausybės programą, 
kuri buvo sėkmingai vykdo
ma. "Manau, kad mes visi pri
valome užtikrinti pastovumą 
valstybėje ir politikos tęsti
numą, tai labai svarbu užtik
rinant žmonių pasitikėjim ą 
valstybe, jos ateitim i. Pats 
politikos tęstinumo principas 
teigiamai nuteikia ne tik gy
ventojus, bet ir gerina vals
tybės įvaizdį užsienyje. Šian
dien Europos Sąjungos valsty-

Lietuvių tautos susirūpinimas savo išlikimu kuriant nepriklausomą 
valstybę 1917-1918 m. apėm ė visą L ietuvą ir už jos ribų 
gyvenančius lietuvius. Lietuvos Valstybės Taryba buvo vienintelė 
institucija, kuri realiai siekė nepriklausomos valstybės. Ją rėmė 
įvairaus am žiaus ir išsilav in im o žm onės, ypač jaunim as. 
Pasitikėjim o pareiškim us pasirašydavo to meto inteligentai, 
vyskupai, kunigai, draugijos, parapijų gyventojai, kaimų ir seniūnijų 
atstovai, moksleiviai. Tai buvo lyg neorganizuotas referendumas 
kurti Lietuvos valstybę. Pareiškimai buvo skelbiami “Lietuvos 
aide” . N uotraukoje -  vienas pavyzdys: Kovarsko parapijos 
gyventojų sveikinimas Lietuvos Tarybos pirmininkui Antanui 
Smetonai 1918 m.

bės domisi, ar bus tęsiami jau 
pradėti darbai, ar bus tęsiama 
mūsų užsienio politika, ir mes 
tai turime patvirtinti", - kalbėjo 
Z.Balčytis. Tačiau jis negalėjo 
konkrečiai nurodyti, kurių 
politinių jėgų param ą savo 
kand idatū rai jau  yra užsi
tikrinęs.

Seimo narių klausiam as 
apie Lietuvos galimybes arti
miausiu metu įsivesti eurą ir 
prašomas pasakyti, iki kada 
tikimasi tai padaryti, Z.Bal- 
čytis atsisakė nurodyti konkre
čią datą, nes į tai esą gali "su
reaguoti finansinės rinkos".

Anot kandidato į premje
rus, tai buvo ir turėtų išlikti 
Lietuvos strateginis tikslas. 
Naują datą, iki kurios mūsų 
šalis tikisi įsivesti eurą, esą bus 
galima paskelbti tik rudenį, kai 
bus atnaujintos makroekono
minės prognozės. "Mūsų sie
kis -  kuo greičiau vieną pini
ginį vienetą pakeisti kitu", - 
kalbėjo Z.Balčytis.

Jam parlamento posėdžių 
salėje teko prisiminti ir savo 
jaunystę, ir teisintis dėl galimų 
ekonominių interesų asfalt
betonio gamybos versle.

Liberalų sąjūdžio frakcijos 
seniūnas Eligijus Masiulis pa
prašė pakomentuoti jo  turimą 
inform aciją, esą socdem as 
prieš ketvirtį amžiaus, dirbda
mas Komjaunimo organizaci
joje, bandė stoti į KGB aukš
tąją mokyklą, bet dėl sveikatos 
nebuvo į ją  priimtas.

K andidatas į prem jerus 
prisipažino 1978-1984 metais 
dirbęs Komjaunimo organiza
cijos centro komitete, kur buvo 
atsakingas už finansinę draus
mę, tačiau tvirtino tuomet ban
dęs stoti tik į aviacijos mokyk
lą. Sužinojęs, kad būsimiems 
aviatoriams keliami itin aukšti 
reikalavim ai dėl sveikatos, 
tokių planų atsisakė. "1981 
metais į jokią KGB mokyklą 
stoti neplanavau", - tikino 
Z.Balčytis.

Bet konservatorė V ilija 
Aleknaitė-Abramikienė papra
šė išsklaidyti įtarimus dėl gali-

JAV LIETUVAI 
PADOVANOS KARO 

LAIVŲ
JAV Gynybos departamento 

vyriausiasis teisininkas William 
Haynes Kongreso vadovams 
gegužės 25 d. pateikė naujau
sią, tačiau patį glausčiausią 
siūlomų įstatymų projektų rin
kinį, praneša leidinys “Inside 
the Pentagon”.

Pakete tik du pasiūlymai -  
Gynybos departamento perso
nalo saugumo priemonės ir pa
siūlymas draugiškoms valsty
bėms perleisti nebeeksploatuo- 
jamus JAV karo laivus, dar ne
sulaukusius dvidešimties metų.

Pentagono siūlomas įstaty
mo projektas suteiktų preziden
tui teisę parduoti penkis nerei
kalingus laivus Meksikai, Tai- 
vanui ir Turkijai, taip pat dar 
penkis laivus padovanoti Lietu
vai, Portugalijai ir Turkijai.

Norint perleisti laivus, kurių 
tonažas viršija 3 tūkst. tonų ar 
kurių amžius nesiekia 20 metų, 
reikia pakeisti JAV įstatymą.

Gynybos Departamentas 
siekia teisės parduoti “Osprey” 
klasės minų tralerius “Oriole” 
ir “Falcon” Taivanui, “Osprey” 
klasės minų tralerį “Shrike” 
Turkijai ir “Austin” klasės am
fibinius transporterius “Ogden” 
bei “Cleveland” Meksikai.

Be to, Pentagonas nori pa
dovanoti Lietuvai “Osprey” 
klasės minų tralerius “King
fisher” ir “Cormorant”, Portu
galijai -  valdomųjų raketų fre
gatas “George Philip” ir “Si
des” (iš “Oliver Hazard Perry” 
klasės) ir Turkijai -  “Osprey” 
klasės m inų tralerį “Black 
Hawk. LG0TIC

mo viešųjų ir privačių interesų 
konflikto. Parlamentarė primi
nė socdemo vadovavimą Vil
niaus asfaltbetonio gamyklai 
1992-1994 metais ir ne kartą 
žiniasklaidoje aprašytas isto
rijas, kad jo  rinkimų apygar
doje -  Šilutės ir Šilalės rajo
nuose -  buvo nuolat asfaltuo
jami keliai. Z.Balčytis tokius 
įtarimus atrėmė, teigdamas, 
esą prieš eidamas į politiką ati
džiai perskaitė visus įstatymus. 
"Bet kokių ekonominių intere
sų buvimas uždėtų man dideles 
problem as, todėl gam yklą 
pardavėme. Nei aš, nei mano 
žmona akcijų joje neturi", - 
tvirtino kandidatas į premje
rus. Jam teko aiškintis ir dėl 
turėtų bendrovės "Lithun" ak
cijų. Z.Balčytis politinės karje
ros pradžioje buvo patekęs į 
specialiųjų tarnybų akiratį.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimo pirmininkas, Pilietinės demokratijos partijos (PDP) 

vadovas Viktoras Muntianas, viliodamas į centro kairės koaliciją 
socialliberalus bei liberalus, sprendžia "pilietininkų" tapatybės ir 
išlikimo parlamento vadovo poste problemas. Tai, komentuodama 
V.Muntiano kvietimą prie centro kairės koalicijos prisišlieti 
Naujajai sąjungai bei Liberalų sąjūdžiui, pareiškė socialliberalų 
partijos pirm ininko pavaduotoja Nijolė Steiblienė. Anot 
socialliberalės, "socialdemokratai elgėsi visiškai nesąžiningai - 
nuėję pas prezidentą pateikė nerealų neva turimos 80 balsų 
daugumos Seime skaičių, realiai šiandieną teturėdami 53 balsus". 
"Todėl dabar desperatiškai bandoma visokiausiomis priemonėmis 
pritraukti į koaliciją visus kitus. V.Muntianas savo ruožtu, švelniai 
tariant, persekioja mūsų vadovybę nuo ryto iki vakaro siūlydamas 
kurti kažkokį centro jėgų bloką. Labai sudėtinga tokius siūlymus 
suvokti, nes viena centro jėga - liberalcentristai jau prisišliejo 
prie kairiųjų socialdemokratų. Mes esame centro dešinėje. 
V.Muntianas taip pat kažkodėl rodo, kad jų partija - centro, nors 
apskritai nelabai žinau jų  ideologijos, kas jie tokie yra", - sakė 
N.Steiblienė. "Be to, manau, kad jam labai svarbu išlaikyti Seimo 
pirmininko postą, nes tik būdamas Seimo pirmininku jis turi 
galimybę reikšti savo mintis per žiniasklaidą ir tuo pačiu reikštis 
kaip Pilietinės demokratijos partijos vadovas. Manau, kad buriama 
vadinam oji centro kairės koalic ija  neišvengiam ai turės 
bendradarbiauti su Darbo partija. Tuomet ir pasižiūrėsime naujos 
partijos lyderio V.Muntiano principingumą", - teigė N.Steiblienė. 
"Mūsų pozicija lieka tokia pati, kokia buvo prieš savaitę ar prieš 
mėnesį - mes esame opozicijoje ir tuo viskas pasakyta", - teigė 
N.Steiblienė.

Turtingiausias Lietuvos žmogus yra didžiausias "Vilniaus 
prekybos" grupės akcininkas Nerijus Numavičius, kartu su 
artimaisiais ir kolegomis valdantis daug įmonių ir didžiausią 
Baltijos šalyse mažmeninės prekybos tinklą "VP Market". Antrą 
kartą šalies turtuolių 30-uką paskelbęs savaitraštis Veidas skelbia, 
kad Lietuvos turtuoliai užsiima ne tik verslu, bet ir veržiasi į 
politiką. Parlamentaro mandatus turi beveik 30 milijonierių, 
savivaldybės tarybos narių - beveik 70. Vieninteliu milijardieriumi 
Lietuvoje laikomas Juozas Kazickas, didžiąją savo turto dalį 
sukaupė gyvendamas Amerikoje.

Pirmajame turtuolių penketuke - pagrindinis koncerno 
"Achemos grupė" akcininkas Bronislovas Lubys, vieninteliai 
koncernų "MG Baltic" ir SBA savininkai Darius Mockus bei 
Arūnas Martinkevičius, taip pat gamtinių dujų bei kitose verslo 
srityse dirbantis Rimandas Stonys. Į turtingiausiųjų dešimtuką 
taip pat pateko pagrindinis Ūkio banko bei Ūkio investicinės 
grupės akcininkas Vladimiras Romanovas, vienas didžiausių 
"Senukų" akcininkų Augustinas Rakauskas, "Vičiūnų" grupės 
įmonių akcininkas Visvaldas Matijošaitis, vienas pagrindinių 
"Panevėžio kelių" grupės akcininkų Gvidas Drobužas bei dabar 
susispendavęs Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas, 
kuris yra tikrasis koncerno "Vikonda" savininkas.

Antrajame dešimtuke pirmas - didžiausias pieno perdirbimo 
bendrovės "Rokiškio sūris" akcininkas Antanas Trumpa, vienas 
pagrindinių "Linas Agro " akcininkų Darius Zubas, Vakarų 
m edienos grupės bendrasavin inkis S igitas Paulauskas, 
"Agrokoncerno" įmonių grupės akcininkas Ramūnas Karbauskis, 
"Kauno grūdų" grupės savininkas Tautvydas Barštys, pagrindinis 
"Lytagros " akcininkas Adomas Balsys, "Arvi ir Ko" akcininkas 
Vilmantas Kučinskas, verslininkas ir buvęs krepšininkas Arvydas 
Sabonis bei du investicijų bendrovės "Invalda" akcininkai - Dailius 
Juozapas Mišeikis ir Algirdas Bučas.

Trečiajį dešimtuką pradeda du investicijų įmonės "Hermis 
Capital" akcininkai - Nerijus Dagilis ir Giedrius Barysas, toliau 
seka "Rubicon group" akcininkas ir valdybos pirmininkas Andrius 
Janukonis, "Hanner" akcininkas Arvydas Avulis ir kosmetikos 
verslu užsiimančios įmonės "Fragrances International" savininkas 
Benas Gudelis.

Turtingiausiųjų sąrašą užbaigia "Algos" grupės akcininkas 
Andrius Linkus, "Cilijos" savininkas Tadas Karosas, vienas 
didžiausių "Sonex Technologies" įmonių grupės akcininkų Arūnas 
Bartusevičius, taip pat "Libros holdingo" ir "Alnos" grupės 
akcininkai Tomas Juška ir Valentinas Milaknis.

Turtingiausias šalyje savivaldybes tarybos narys dirba 
sostinėje. Liberalų sąjūdžiui priklausantis verslininkas Vidmantas 
Martikonis ir jo  žmona Nijolė deklaravo turį 31,2 mln. litų 
siekiančio turto ir santaupų.

Turtingiausio mero titulas atitenka Vilniaus miesto vadovui 
liberalcentristui Artūrui Zuokui. Politikas su žmona Agne 
deklaravo sukaupę 4,9 mln. litų turto ir 820 tūkst. litų santaupų. 
Milijonieriai vadovauja ir Kaunui, Kėdainių rajonui bei Drus
kininkams. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

JAV pres. George Bush, birželio 13 d., netikėtai atvykęs į Iraką, tarėsi su naujuoju ministru pirmininku 
Nuri Kamal al-Maliki (jo dešinėje) ir kitais 17 ministrų, kuriems pasakė, kad “Irako likimas dabar 
jau yra jūsų rankose”. AP

RUSIJOS PREZIDENTAS PRITARIA IRANO 
BRANDUOLINEI PROGRAMAI

Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin pareiškė, kad Iranas 
turi teisę įgyvendinti planus 
aukštųjų technologijų srityje. 
Per susitikimą Šanchajuje su 
Irano prezidentu M ahmoud 
Ahmadinejad Rusijos vadovas 
pareiškė nuomonę, kad nau
dotis šia teise "savo raidos 
labui" gali "visos pasaulio 
šalys, tarp jų  ir Iranas".

"Dėl branduolinės proble
mos Rusijos poziciją jūs gerai 
žinote. Mes - vienintelė šalis, 
kuri atvirai ir veiksm ingai 
bendradarbiauja branduolinės 
energijos panaudojimo taikiais 
tikslais srityje ir vykdo visus 
savo įsipareigojimus. Visos 
pasaulio šalys turi teisę įgy
vendinti savo planus aukštųjų 
technologijų srityje ir panau-

doti jas savo plėtotei. Bet tai 
daryti reikia taip, kad tarptau
tinei visuomenei nekiltų susi
rūpinimo dėl neplatinimo", - 
pabrėžė V.Putin. Jis pasiūlė 
apsvarstyti Rusijos siūlymą 
suvienyti pastangas šiuo klau
simu, konkrečiai - siūlymą 
įsteigti bendrą įmonę. "Manau, 
kad mes toliau turime eiti tarp
tautinių centrų, kuriuose būtų 
galima pasinaudoti branduoli
nėmis technologijomis, tinklo 
kūrimo keliu. Į šį tinklą gali 
įsijungti visos šalys, kurios no
rėtų pasinaudoti branduoli
nėmis technologijom is, bet 
naudojimasis turi būti lygia
teisis, laisvas, be diskrimina
vim o, o kon tro lė  - v e ik s
minga", - pabrėžė RF prezi
dentas.

Prezidentas taip pat pasiūlė 
steigti bendras Rusijos ir Irano 
naftos ir dujų įmones. M.Ah- 
madinejad šiam siūlymui pri
tarė.

"Artimomis viena kitai" pa
vadino M.Ahmadinejad Irano 
ir Rusijos pozicijas. Kalbėda
mas apie padėtį Artimųjų ir 
V idurinių Rytų regione jis 
sakė, kad ji "nepastovi ir jai 
gresia pavojus". "Ir ši grėsmė 
kyla ne iš Persijos įlankos 
šalių, cituoja Irano prezidento 
žodžius agentūra "Interfax".

Vertindamas Maskvos po
ziciją dėl Irano M .Ahmadi
nejad pabrėžė, kad "jeigu ne
būtų dvišalio bendradarbiavi
mo, padėtis regione būtų su
sprogdinta".

Delfi

Iranas nori, kad derybos su 
Vakarų valstybėmis dėl pasiū
lymų, kuriuo siekiama įtikinti 
Teheraną atsisakyti branduoli
nės programos, būtų "be sąly
gų", sakė iraniečių užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas. 
"Esame įsitikinę, kad jam e 
(pasiūlymų pakete) yra daug

DERYBOS "BE SĄLYGŲ
pozityvių elementų, bet daug jų 
mums vis dar neaiškūs ir kelia 
klausimų", - žurnalistams sakė 
Seyed Abbas Araghchi, lanky
damasis Kazachstane. Jo žo
džius vertėjas vertė į rusų kalbą. 
"Esame įsitikinę, kad derybos 
yra labai svarbios, bet aišku, 
kad derybos turi būti be sąlygų,

- sakė jis. - Yra klausim ų, 
kuriuos reikia išspręsti dery
bomis".

A nksčiau lankydam asis 
Šachjajuje Irano prezidentas 
Mahmoud Ahmadinejad sakė, 
kad minimas pasiūlymų pake
tas yra pozityvus žingsnis, bet 
neužsiminė, kada galėtų pateik
ti oficialų atsakymą. LRT

SERBIJA PRIPAŽINO JUODKALNIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Serbija pripažino Juodkal
nijos nepriklausomybę praėjus 
beveik mėnesiui, kai pastaroji 
surengė referendumą dėl at
siskyrim o nuo sąjung inės 
valstybės. Nors ir padelsęs, 
Belgradas pranešė, kad po 
atsiskyrimo draugiški santy
kiai tarp šalių išliks.

Serbijos paskelbtas pripaži
nimas yra tik formalumas, bet 
draugišką pareiškim o toną 
gerai įvertins Vakarų valsty
bės, nuogąstavusios dėl to, kad 
iš pradžių m inistras pirm i
ninkas Vojislav K oštunica 
nenorėjo sutikti su atsiskyri
mu.

Remiantis pranešimu, juod-

kalniečiai, gyvenantys Serbijo
je, gali gauti Serbijos pilietybę, 
o tie, kurie mokosi Juodkalni
joje, turės tokias pat teises, kaip 
ir serbai. Taigi pareiškimas iš
skaidė būgštavimus, kad Juod
kalnijos studentams teks mokė
ti už mokslą daugiau kaip užsie
niečiams.

Anksčiau Juodkalnijos ne
priklausomybę pripažino Euro
pos Sąjungos šalys, Rusija, Ki
nija, JAV ir dauguma Balkanų 
valstybių. Gegužės 21 dieną 
Juodkalnija surengė referen
dum ą dėl atsiskyrim o nuo 
Serbijos, per kurį dauguma 
gyventojų pritarė sukurti nepri
klausomą valstybę. Delfi

JAV Kongreso aukštieji 
rūmai - Senatas birželio 15 d. 
pritarė, kad būtų skirta 94,5 
mlrd. dol. karinėms operaci
joms Irake ir Afganistane, taip 
pat praėjusią vasarą uraganų 
nuniokotiems JAV pietums at
statyti. Įstatymo projektas per
duotas pasirašyti JAV preziden
tui George W.Bush. Jam pasira
šius įstatymo projektą ir įstaty
mui įsigaliojus 65,8 mlrd. dol. 
bus pervesta į Gynybos minis
terijos sąskaitas, kad Pentago
nas galėtų tęsti operacijas Irake 
ir Afganistane. Įstatymo projek
te taip pat numatyta suteikti 
19,8 mlrd. dol. vertės pagalbą 
Luizianos, Misisipės, Alaba- 
mos ir kitoms valstijoms, nu
kentėjusioms nuo uragano. LRT
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PRIEŠ 65 METUS VĖL PASKELBTA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSMYBĖ

1941 m. birželio 22 dienos sekmadienio rytui auštant, kai 
prasidėjo Vokietijos-Sovietų Sąjungos karas, prasidėjo ir 
lietuvių tautos didvyriškos veiklos valanda. Lietuva atsidūrė 
naujojoje -  vokiečių okupacijoje.

Lietuvoje jau Sovietų okupacijos metu pradėjo veikti 
paskiros pogrindžio grupės, skatinančios išlaikyti tautinį 
nusiteikimą savo krašto laisvei. Pirmą kartą tas paskiras 
pogrindžio grupes imta jungti 1940 m. spalio 9 d. Kaune 
įvykusio slapto pasitarim o metu, kuriame buvo nutarta 
apjungti tautą organizuotos rezistencijos tinklu, kad būtų 
užkirstas kelias Sovietų provokacijoms, stiprinat lietuvių 
tautinį susipratimą ir ruoštis karui, kad juo pasinaudodami 
atgautume nepriklausomybę, rašė L. Prapuolenis “Į laisvę” 
žurnale, Nr.25. Ta pogrindžio pradėta veikla buvo tęsiama ir 
nacių okupacijos metu.

Pradėta ruoštis sukilimui. Veikė du Lietuvių aktyvistų 
fronto štabai: Kaune ir Vilniuje, kurie planavo pradėti sukilimą 
savame mieste, o vadovavimą perimtų toji vietovė, kurioje 
susidarytų palankesnės sąlygos.

Buvo pastebėtas rusų kareivių bėgimas iš Kauno, kai 
aktyvistai užėmė Centrinio pašto rūmus ir telefono-telegrafo 
stotį ir Sovietų karo komendantui paskambinę telefonu 
pranešė, jog vokiečių desantininkai jau mieste. Nors tada 
lietuviai dar neturėjo kontrolės Kaune, bet nutarta nedelsti su 
Lietuvos nepriklausomybės skelbimu. Tad birželio 23 d., 
pirmadienį, maždaug 9 val. ryto, Lietuvių aktyvistų fronto 
štabo nariai iš senelių prieglaudos nuvyko į Kauno radiofoną, 
kurį jau saugojo aktyvistų būrys. Ir 9 val. 28 min. Lietuvių 
aktyvistų fronto vyriausiojo štabo vardu LAF įgaliotinis 
Leonas Prapuolenis paskelbė Nepriklausomos Lietuvos 
atstatym ą ir L ietuvos laik inosios vyriausybės sudėtį. 
Sugiedotas Lietuvos himnas, sukilimas prasidėjo visame 
krašte. Laikinoji vyriausybė savo svarbiausiu uždaviniu laikė 
paskelbti tautai ir pasauliui Lietuvos nepriklausomybės 
atstatym ą, kol k raštą  dar nesuspėjo  užim ti vokiečių  
kariuomenė:

“Susidariusi laikinoji, vėl naujai atgimstančios Lietuvos 
Vyriausybė, šiuo skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvos Valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė 
entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo 
naujais pagrindais.

Žiauraus bolševizmo teroro iškankinta Lietuvių Tauta 
ryžtasi kurti savo ateiti tautinės vienybės ir socialinio  
teisingumo pagrindais. Vilnius, Kaunas, 1941 m. birželio 23. 
Pasirašo Lietuvos laikinosios Vyriausybės ministrai”. (Pilypas 
Narutis, Tautos sukilimas, 1941).

Sukilimo tikslas pasiektas -  Lietuva paskelbta nepriklau
soma, valdoma savo tautinės vyriausybės, prieš įvykstant 
naujai okupacijai. Buvo atsteigta lietuviška savivalda. Pavyko 
išsaugoti kultūros ir švietim o įstaigas. Sukilim u buvo 
paneigtas melas dėl savanoriško Lietuvos įstojimo į Sovietų 
Sąjungą. Tauta atgavo pasitikėjimą ir įkvėptas ryžtas priešintis 
vėlesnei okupacijai. S. Tūbėnas

SESIOS PASTABOS APIE KOALICINĮ TARPUVALDĮ
Spėjimai pasitvirtino -  dėl 

valdžios vyksta tokie partijų 
manevrai, kokių dar neregė
jome. Partinės žvalgytuvės, 
prezidentinės piršlybos, koali
cinės jungtuvės ir skyrybos 
vyksta vos ne vienu metu, - ir 
vis nesigauna. Žmonės beveik 
jau ir patikėjo, kad partiniame 
medelyne “obuoliauti” eina ne 
kažkas su kažkuo, o vieni vel
niai, partijos baigia viena kitą 
“suėsti” ir visi atsidūrėme to
kioje duobėje, iš kurios nebeiš- 
sikapanosime. Kodėl viskas 
pasisuko būtent taip, o ne ki
taip?

Iš pat pradžių tenka atkreipti 
dėmesį, jog visa, kas pasta
rosiomis dienomis vyksta, -  
joks netikėtumas. Paprasčiau
siai paklūstama konstitucinės 
tvarkos, partinės praktikos ir 
politinės realybės taisyklėms.

Todėl, drįstu spėti, jau arti
miausioje ateityje dar labiau 
suaktyvės diskusijos apie šios 
tvarkos, praktikos ir taisyklių 
keitimą, mažų mažiausiai -  
tobulinimą, koregavimą ir pan. 
Kas be ko, savotiškai įdomus 
ir kai kurių partijų bei jų vadų 
elgesys. Bet apie viską iš pra
džių.

Pirma, rinkimų taisyklės ir 
partinės sistemos būsena į par
lamentą “praleidžia” santykinai 
daug politinių partijų. Puiku, 
kad rinkimų sistemos taisyklės 
leidžia užtikrinti gana gerą at
stovavimo proporcingumą. Ta
čiau visa bėda, kad į parlamentą 
patenkančios partijos sufor
m uoja labai jau  negausias 
frakcijas, be to, jos be perstojo 
dinamiškai “juda” , eižėja ir 
skilinėja.

Pastaruoju metu aiškėja dar 
ir tai, kad kai kurių parlamento 
frakcijų santykiai su jų  “moti
ninėmis” partinėmis organiza
cijomis, švelniai tariant, yra ga
na neapibrėžti ir neįpareigo- 
jantys. Visa tai negali neat
siliepti parlamento daugumos 
pastovumui, konkrečių frakcijų 
gretų sutelktumui ir drausmei, 
pozicijos ir opozicijos santykių 
konstruktyvumui, o ir politi
niam dialogui apskritai.

Tokių procesų pati apčiuo
piamiausia problema šiandien 
-  nesėkmingos pastangos su
burti normalią parlamentinę 
daugum ą, kad būtų galim a 
sudaryti darbingą Vyriausybę.

Antra, užtrukusių koalici
nių derybų eiga ir jų  baigtis 
parodė, ką realiai reiškia mūsų 
partinės sistemos senbuvių -

JT LEIDŽIA
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryba, paprašius naujajai ira
kiečių vyriausybei, birželio 15 
d. leido JAV vadovaujamoms 
tarptautinėms pajėgoms likti 
Irake iki 2006 metų pabaigos.

Tokį pareiškimą perskaitė 
Danijos ambasadorė Ellen Loj,

socialdem okratų ir konser
vatorių -  santykiai. Šiuo atveju 
ne taip svarbu, kas ko norėjo ir 
negavo, kas ko siekė ar tik 
gudriai vaidino.

Faktas lieka faktu -  tarp šių 
partijų buvusi praraja ar griovys 
per tiek metų ne ką tepaseklėjo. 
K itaip ir pagarbos, ir to le
rancijos, ir nuoširdaus kalbė- 
jimosi tarp jų būtų buvę dau
giau, ir nuo to visuomenė būtų 
tik laimėjusi. O kas laimėjo 
dabar?

Trecia, pats koalicinių dery
bų procesas reikalauja atskiro 
komentaro. Pirmiausia akį rėžia 
tai, kad partijos -  tariami part
neriai, kaip pačios sako -  dar 
“per konsultacijų dėl derybų” 
etapą sugebėjo viena kitą taip 
iškoneveikti, kad prie derybų 
stalo buvo galima susėsti ne
bent tik pastalėn nudelbus akis. 
Be to, susėdimą prie derybų 
stalo taip pat apsunkino tai, kad 
socialdemokratai ir konserva
toriai iškart puolė formuoti sa
vo “nuosavus” smulkius koali
cinius blokus -  “kainuojančio” 
ir “dešiniuojančio” centrų - ta
pusių izoliuotais koalicinės 
traukos židiniais. Deja, kitos 
politinės jėgos (beje, išskyrus 
porą; -  nesunkiai atspėsite, 
kurios) mielai pasidavė tokių 
blokų traukai ir taip apribojo 
savo derybinį potencialą bei 
patrauklumą.

Negana to, derybinių išeičių 
paieškas taip pat apsunkino, 
pirma, socialliberalų “falstar- 
tas” ir daugeliui netikėtas jų įsi
pareigojimas centro dešiniajai 
pusei bei, antra, niekaip nesi
baigiantis fermentacijos pro
cesas Darbo partijos viduje. O 
tokių procesų ir taktikų pada
rinius regime visi -  aklaviete 
pasibaigęs negausus derybų 
imitavimas ir patinė situacija, 
bent kol kas, buriant normalią 
parlamentinę daugumą.

Ketvirta, ypatingos reikš
mės figūra per šį, pabrėžiu, par
tinių koalicinių derybų procesą 
tapo Prezidentas. Daugeliu at
vejų šios koalicinės derybos dėl 
valdžios sudarymo yra įdomios 
vien dėl to, kad prezidentas ry
žosi pakviesti ir prie vieno stalo 
susodino socialdemokratus ir 
konservatorius. Tačiau tai dar 
ne viskas. Be abejo, visas uni
kalumas yra tai, kad šioms par
tijoms, kaip žinoma, susitarti 
nepavyko ir prezidentas Seimui 
turėjo pateikti premjero kandi
datūrą, neturinčios parlamen
tinės daugumos užnugario.

LIKTI IRAKE
kuri birželį pirmininkauja Ta
rybai. Saugumo Taryba, kurią 
sudaro 15 valstybių, tokį spren
dimą priėmė išklausiusi JAV 
ambasadoriaus John Bolton, 
Irako užsienio reikalų ministro 
Hoshiyaro Zebari ir JT gene
ralinio sekretoriaus padėjėjos

Prezidentas buvo priverstas va
dovautis sveika logika, šiek tiek 
aritmetika bei “politine realy
be” ir atspėti tą variantą, kuris 
garantuotų tam tikras kieky
bines perspektyvas ne šiandien, 
o galbūt rytoj ar poryt. Pažiū
rėsime, ar neapsiriko.

Tik nereikia pulti ir kaltinti, 
kad prezidentas yra atsakingas 
už tai, jog nesubūrė aiškios 
parlam entinės daugumos ir 
turės prisiimti visą atsakomybę 
dėl teikiamos premjero kandi
datūros ir dėl visos naujosios 
Vyriausybės veiklos. Ne prezi
dentas čia kaltas, o jūs, atsa
kingosios partijos -  valsty- 
bininkės, - kad pačios, esant 
rimtesnei situacijai, tarpusa
vyje lietuviškai nesusišneka
te.

Penkta, be abejo, preziden
tas užsivėrė sunkią naštą ant 
savo pečių ir teks ją kantriai 
nešti iki galo. Pirmasis jo rū
pestis -  ištesėti ne kartą duotą 
garbės žodį ir įsipareigojimą 
visuomenei. Jis yra maždaug 
toks: abejotinos reputacijos ir 
susikompromitavę žmonės į 
Vyriausybę nepaklius. Norėtųsi 
pridurti -  abejotinos kompeten
cijos ir neturintys politinės 
patirties veikėjai į Vyriausybę 
taip pat nepaklius.

Prezidentas tai gali pasiekti, 
esant tokiai partinei tikrovei, 
Vyriausybės sudarymo procese 
jis gali veikti gerokai aktyviau 
ir principingiau nei bet kada 
anksčiau. Ir tai yra ne jo  privi
legija ar teisė, o pareiga. Jeigu 
Prezidentas to vengs, praras tas 
simpatijas, kurias įgijo užtru
kusio koalicinio tarpuvaldžio 
dienomis.

Šešta, net ir žinodami svar
biausias mūsų politinio gyve
nimo taisykles, net ir galėdami 
nesunkiai atspėti įtakingiausių 
politinių partijų bei jų  vadų 
veiksmus, vis tiek nesurasime 
visų atsakymų į kaskart vis 
naujai iškylančius klausimus. 
Pabrėžiu, šiandien nesurasime, 
ryt poryt, ko gero, - taip.

Vienas iš jų  yra ypač svar
bus. Būtent: kada ir kokius at
sakymus pateiks mūsų teisė
saugos institucijos dėl d i
džiausiai parlamentinei partijai, 
Darbo partijai, mestų įtarimų. 
Deja, šito atsakymo laukimas 
sutampa su naujosios koali
cinės valdžios formavimu. Tik 
kas kam padeda ir trukdo la
biau?

A lvidas L ukošaitis , VU
TSPMI, "Atgimimas"

Angel Kane pranešimus.
2005 m. lapkritį Saugumo

Tarybos priimtoje rezoliucijoje 
pajėgų mandatas buvo pra
tęstas iki 2006 metų pabaigos, 
tačiau buvo numatyta iki bir
želio 15 dienos šį klausimą 
Taryboje svarstyti dar kartą.

LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Z. BALČYTIS NEIŠVENGĖ IR 
NEMALONIU KLAUSIMU

PREZIDENTUI TEKS ATSAKOMYBĖ UZ NAUJOSIOS 
VYRIAUSYBĖS VEIKLĄ

V iln iu s , b irželio  15 d. 
(ELTA). Siekiantis tapti nuola
tiniu premjeru laikinasis Vy
riausybės vadovas Zigmantas 
Balčytis neišvengė ir nemalo
nių parlamentarų ir žurnalistų 
klausimų apie kai kuriuos bio
grafijos faktus, galimą privačių 
ir viešųjų interesų konfliktą ir 
jau tradiciškai visiems politi
kams užduodamo klausim o 
apie galimus ryšius su KGB.

Seimo Liberalų sąjūdžio 
frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis paprašė kandidato į 
premjerus patvirtinti arba pa
neigti informaciją, kad jis 1981 
metais, dirbdamas komjaunimo 
organizacijoje, bandė stoti į 
KGB mokyklą, tačiau esą dėl 
sveikatos būklės nebuvo į ją 
priimtas.

Z. Balčytis paaiškino, kad 
bandė stoti į aviacijos mokyklą, 
tačiau to atsisakė išsiaiškinęs, 
kad buvo dideli reikalavimai 
dėl sveikatos. “ 1981 m. iš 
tikrųjų į jokią KGB mokyklą 
stoti aš neplanavau”, - iš Seimo 
tribūnos atsakė kandidatas į 
premjerus.

Seimo Tėvynės sąjungos 
frakcijos narė Vilija Aleknaitė- 
Abramikienė paprašė išsklai
dyti įtarimus dėl galimo viešųjų 
ir privačių interesų konflikto, 
kai jis vadovavo Vilniaus asfalt
betonio gamyklai 1992-1994 
metais.

Z. Balčytis paaiškino, kad 
visas asfaltbetonio gamyklos 
akcijas prieš einant į rinkimus 
buvo pardavęs. “Nei mano 
žmona, nei aš pats, nė vienos 
akcijos šiuo metu neturiu”, - 
patikino kandidatas į premjero 
postą Z. Balčytis.

Politikė taip pat pastebėjo, 
kad Z. Balčyčio rinkimų apy
gardoje - Šilutės ir Šilalės ra
jonuose, jam būnant susisieki
mo ministru, buvo intensyviai 
asfaltuojami keliai. “Ar socde- 
mų Vyriausybės toks aistringas 
noras iš Europos struktūrinių

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus kalbasi su Europos Sąjungos Komisijos pirmininku Jose Manuel 
Barroso ir ES Užsienio reikalų komisare Benita Ferrero-Waldner. 2006 06 16, Briuselis (Belgija).

www.president.lt

fondų nutiesti kuo daugiau ke
lių niekaip nėra susiję su jūsų 
šeimos ekonominiais intere
sais? - klausė parlamentarė.

Z. Balčytis paneigė tai saky
damas, kad “jokių ekonominių 
interesų nėra” . Tiesti kelius, 
anot kandidato į premjerus, tai 
buvo jo, kaip susiekimo mi
nistro, tiesioginis darbas. “Nei 
Šilutės, nei Šilalės savivaldybės 
negavo daugiau negu kitos 
savivaldybės, imant pagal kelių 
turimą tinklą, intensyvumą ir 
automašinų skaičių”, - užtik
rino buvęs susisiekim o m i
nistras.

Žurnalistams jam  teko aiš
kintis ir dėl sūnaus darbo Lie
tuvos verslo paramos agentū
roje (LVPA).

“Šiandien garantuoju asme
niškai kaip tėvas, kuris žino 
savo sūnų, kad jis iš tikrųjų 
negalėjo pažeisti kažkokių 
įstatymų. Per daugiau nei dve
jus metus, kai jis dirbo LVPA, 
jam  nebuvo pareikšta jokių 
priekaištų, pastabų dėl darbo, 
kiek žinau, jis griežtai vadova
vosi darbo instrukcijomis” , - 
sakė jis žurnalistams, papra
šytas pakomentuoti žiniasklai- 
doje skelbtą informaciją, kad 
G eneralinėje prokuratūroje 
atliekamame tyrime dėl Euro
pos Sąjungos lėšų grobstymo 
minima ir Donato Balčyčio 
pavardė.

Kandidatas į premjero postą 
Z. Balčytis ketina susitikti su 
Seimo frakcijomis. Balsuoti dėl 
jo  kandidatūros Seimas pla
nuoja šią savaitę.

V.USPASKICHO PINIGŲ SLĖPTUVĖS
Neaiškios kilmės pinigų 

dovanojimu politikams ir algo
mis vokeliuose pasižymėjęs 
Darbo partijos vedlys Viktoras 
Uspaskichas turi lėšų šaltinių 
ne tik jam priklausančiose įmo
nėse Lietuvoje ar Rusijoje. 
Lietuvos ryto šaltinių Rusijoje 
žiniomis, V.Uspaskichas yra

V iln iu s , b irže lio  15 d. 
(ELTA). Siūlydamas socialde
mokratą Zigmantą Balčytį į 
premjerus prezidentas Valdas 
Adamkus privalės prisiim ti 
atsakomybę už jo  vadovauja
mos Vyriausybės veiklą, mano 
pirmasis Lietuvos liberalų są
jūdžio pirmininko pavaduo
tojas, Seimo pirmininko pava
duotojas Gintaras Stepona
vičius.

“Konstitucinis Teismas yra 
išaiškinęs, jog valstybės vado
vas, teikdamas premjero kan
didatūrą, yra varžomas Seimo 
daugumos. Tačiau šiuo atveju 
nėra jokios aiškios daugumos. 
Gaila, tačiau prezidentas nepa-

LIETUVOS PARTIZANŲ SUVAŽIAVIME

Kauno įgulos karininkų ra
movės didžiąją salę balandžio 
29 d. puošė visų devynių atkur
tų Lietuvos partizanų apygardų 
vėliavos. Iš visos Lietuvos į 
metinį ataskaitinį suvažiavimą 
gausiai susirinko Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 
nariai -  partizanai, rėmėjai, 
ryšininkai, garbūs svečiai.

Pagal tradiciją, Trispalvę ir 
LLKS vėliavą salėn iškilmingai 
įnešė Lietuvos šaulių sąjungos 
štabo Garbės sargybos kuopos 
šauliai -  jauni, augaloti. Tai -  
mūsų pamaina. Iškilm ingai 
skambėjo Dainavos apygardos 
partizanų ansamblio atliekama 
partizanų himnu tapusi A. Pau
lavičiaus daina “Lietuvos parti
zanai” . Dešimtys tūkstančių 
nelygioje kovoje žuvusių, tur-

dalininkas ne vienos lengva
tinių mokesčių šalyse registruo
tos įmonės, apie kurias viešai 
nekalba.

Kipre maždaug prieš šeše
rius metus įregistruota "Glazo- 
van Ltd." yra laikoma svarbiau
sia arba pirmine neapmokesti
namąja verslininko bendrove,

sinaudojo galimybe pasiūlyti 
ryžtingesnį kelią  įveikiant 
moralinę Lietuvos politikos 
krizę. Kartu jam  teks dalis 
atsakomybės už būsimosios 
Vyriausybės bei koalicijos 
veiklą” , - pabrėžia Lietuvos 
liberalų sąjūdžio pirmininko 
pavaduotojas.

Seimo Liberalų sąjūdžio 
frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis abejoja, ar prezidento 
pasirinkimas neprieštarauja jo 
paties ne kartą išsakytiems 
žodžiams, esą susikom pro
mitavusių politikų negali būti 
valdžioje.

“Valstybes vadovas vėl 
atiduoda in iciatyvą žm o

gaus aikštėse išniekintų, grio
viuose ir pelkėse užkastų... 
Pagerbėme juos tylos minute. 
O mūsų liko tiek mažai -  sau
j e l ė .  332 partizanai -  kariai 
savanoriai ir 220 Laisvės kovų 
dalyvių.

Ataskaitinį pranešimą per
skaitė LLKS prezidiumo pirmi
ninkas dim. mjr. J. Čeponis, 
kalbėjo LLKS štabo viršininkas 
dim. mjr. V. Balsys, Pietų srities 
vadas dim. mjr. P. Pečiulaitis, 
partizanų kapelionas plk. ltn. 
mons. A. Svarinskas.

Suvažiavimo dalyvius pa
sveikino Krašto apsaugos sava
norių pajėgų vadas plk. A. 
Plieskis, generolo Jono Žemai
čio Lietuvos Karo akademijos 
atstovas plk. P. Milašius, ra
movės rūmų šeimininkas mjr.

kuri buvo steigiama kartu su 
Maskvos miesto vyriausybės 
nariu Igori Malyškov, gyve
nančiu Ženevoje, taip pat jo 
tėvu Vladimir Malyškov. Teisė
saugos akiratyje atsidūrusios 
Darbo partijos veikėjai aiškina, 
jog dideles pinigų sumas jie 
gavo ne iš partijos juodosios 
kasos, o asmeniškai iš V.Us- 
paskicho. Pastarasis ne kartą 
yra teisinęsis, jog algas vo
keliuose savo bendrovių dar
buotojams irgi mokėjo iš asme
ninių lėšų - dividendų. LG0TIC

LIETUVA REMIA ES PLĖTRĄ
Briuselis, birželio 15-16 d. titucijos ateitį, prezidentas V.

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus ir jį 
lydinti delegacija atvyko į Bel
gijos Karalystės sostinę Briu
selį, kur dalyvavo Europos Są
jungos vadovų tarybos susitiki
me.

Vykusioje ES Vadovų tary
bos darbo sesijoje buvo disku
tuojam a Europos Sąjungos 
Konstitucinės sutarties, ES 
plėtros, energetikos politikos 
klausimais. Taip pat buvo ap
tariamos ES galimų krizinių 
situacijų valdymo aktualijos.

Kalbėdamas apie ES Kons-

nėms, kurių veiklą nuo pat 
Seimo kadencijos pradžios 
lydėjo skandalai ir įtarimų 
šešėlis. Toks prezidento spren
dimas atrodo dviprasmiškai, 
atsimenant iki šiol nuoseklius 
V. Adamkaus moralios politi
kos reikalavimus”, - sako E. 
M asiulis. Lietuvos liberalų 
sąjūdžio atstovai įsitikinę, jog 
pritarimas šalies vadovo tei
kiamai M inistro pirmininko 
kandidatūrai reikštų, kad jokių 
permainų į gerąją pusę Lietu
vos politikoje artim iausius 
metus negalėsime tikėtis, todėl 
ragina centro dešiniosiomis 
save laikančias politines jėgas 
neparemti siūlomo kandidato.

G. Reutas. Įdomų pranešimą 
“Žinios iš Vilniaus” be rašto 
“išdrožė” prof. O. Voverienė.

Už aktyvią veiklą LLKS 
prezidium o padėkos raštais 
apdovanota grupė partizanų ir 
rėmėjų. Jubiliejaus proga pa
gerbtas LLKS štabo narys pe
dagogas Z. Tamakauskas.

Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas plk. J. Širvinskas su jau
nųjų šaulių vadais ne tik pa
sveikino buvusius kovotojus, 
bet ir apdovanojo puikia, gau
siai iliustruota knyga “Lietuvos 
šaulių sąjunga valstybės ir 
visuomenės tarnyboje 1918
2004 m.”

Priimtos rezoliucijos dėl ne
vykusio paminklo Kęstučio 
apygardos partizanams Taura
gėje statybos sustabdymo ir 
kitais svarbiais klausimais. Su
važiavim e išrinktas naujas 
LLKS prezidiumas ir štabas. 
Prezidiumo pirmininku per
rinktas dim. mjr. J. Čeponis, 
štabo viršininku -  dim .mjr. V. 
Balsys.

Skambias partizanų dainas 
atliko Dainavos partizanų an
samblis. Suvažiavimas baigtas 
Lietuvos himnu. Iki soties vi
siems teko skanios kareiviškos 
košės. Alkoholio nebuvo.

Stasys Dovydaitis, karys 
savanoris, LLKS stabo narys

“Tremtinys”, 2006 m. gegužės 4 
d. Nr.18

Adamkus pažymėjo, kad būtina 
susitarti dėl konkretaus veiks
mų plano ir termino, kuris leistų 
užbaigti Konstitucinės sutarties 
ratifikavimo procesą.

Šalies vadovas parėmė to
lesnę ES plėtrą, pabrėždamas, 
kad ES turi būti atvira naujoms 
narėms, vykdančioms reformas 
bei atitinkančioms numatytus 
narystės kriterijus. Prezidento 
teigimu, negalima kurti dirbti
nių slenksčių šalims, kurios 
siekia narystės tarptautinėje 
bendrijoje.

www.president.lt
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo vykusiuose 65-ųjų Tautos tremties 
metinių minėjimo renginiuose. Valstybės vadovas pasveikino į minėjimą susirinkusius tremtinius, jų 
artimuosius ir svečius. "Nei laikas, nei laiko dulkės negali palaidoti Jūsų skausmingų išgyvenimų 
atminimo ir aukos, kuri buvo paaukota už laisvę". Jis pabrėžė, kad ši auka - tai įpareigojimas visiems 
Lietuvos žmonėms ir ypač jaunajai kartai. "Savo gyvenimą privalome grįsti idealais, laisve, pagarba 
kitam žmogui ir noru kurti geresnę ateitį jaunosioms kartoms. Lietuvai reikia žmonių, turinčių tvirtą 
ryžtą ir tikėjimą ateities bei šiandienos Lietuva". Šalies prezidentas pažymėjo, kad neturime teisės 
pamiršti to, kas yra svarbu mūsų tautai ir žmonėms. "Jūsų istorija liudija, kad egzistuoja tvirti principai, 
kurių negali sunaikinti nei kalėjimai, nei koncentracijos stovyklos, nei pačios atšiauriausios sąlygos".

www.president.lt

GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS 
VAŠINGTONE

METAS PRADĖTI POLITINĮ MĖŠLAVEŽĮ
Algimantas Zobulas

Negerovių mūsų valstybėje 
jau susikaupė tiek, kad ne tik 
patys matome, bet į jas rodo ir 
užsienis. Septynioliktus nepri
klausomybės metus gyvenan
čią antrąją Lietuvos Respub
liką tebevaldo  ir tu rtuose 
tarpsta išlikusi okupacinės 
šalies partinė nomenklatūra, 
tautiniu pagrindu atkurtoje 
va lstybė je  aukštus postus 
užima rusai, valstybės reikalus 
tvarko mažaraštis chlestakovas 
iš Archangelsko, kultūros -  
Lietuvos kultūrą pažįstąs iš 
ruso autoriaus “Kalvio Ignoto 
teisybės". Valstybės saugumu 
ir užsienio reikalais rūpinasi 
buvę kagėbistai rezervistai. O 
štai šalinti negeroves nesiseka, 
nes neva trūksta  po litinės 
valios.

Prezidentas Valdas Adam
kus m etin iam e pranešim e 
pažym ėjo, kad jau  septinti 
metai kalbama apie Valstybės 
politikų etikos kodeksą, tačiau 
Seimui trūksta politinės valios 
jį priimti. Kad toks kodeksas 
tikrai reikalingas, matome iš 
politikų nuostatos pripažinti 
tik teisinę, nepaisant morali
nės, atsakomybę. Teisės aktai 
nevertina ir negali vertinti visų 
moralės bei etikos normų, visų 
bendražmogiškųjų vertybių. 
Todėl politikams taikytini kiti, 
aukštesni reikalavimai, atspin
dintys ir ta i, ko nenum ato 
įstatymai.

Valia yra psichinė galia, 
pasireiškianti sąmoningu vei
kimu. Ji gali būti gera, bloga, 
arba gali jos nebūti. Valios 
nebuvimas -  bevalystė -  daž
niausiai randasi iš blogo auklė
jimo, o neveiklumas, pasireiš
kiantis interesų, siekių, valin

gos veiklos išnykimu, laiko
mas liga -  abulija. Abulijos 
gydymu rūpinasi psichiatrai, 
bevalystę iš blogo auklėjimo, 
k u rį per okupaciją  patyrė 
dauguma dabartinių politikų, 
saviugdos būdu turi šalinti 
patys politikai arba juos atitin
kamu būdu paveikianti visuo
menė.

Negerovėms aiškintis stei
giamos įvairios komisijos. Jei
suvertum e Seim o, V yriau
sybės, Vyriausios rinkimų bei 
kitokias kom isijas į vėrinį, 
gautume Gineso knygos vertus 
karolius. Tik nei grožio, nei 
naudos iš tų karolių nebūtų, 
todėl niekas rimtesnio dėmesio 
ir neberodo komisijoms. At
kreipdamas dėmesį į Seimo 
komisijas, Algimantas Sindei- 
kis rašo (“Veidas", 2005 11 10, 
Nr.45), kad dauguma jų išsi
skirsto nieko nenuveikusios ir 
niekaip nepakeitusios šalies po
litinės aplinkos, todėl šių komi
sijų veiklą -  narplionę prilygina 
realybės parodai. Ar iš tikrųjų 
komisijoms keliami uždaviniai 
yra tokie sunkūs, ar komisijų 
nariai neįgalūs juos spręsti, kad 
jų veiklą jau nusveria “Dvira
čio spektaklis"? Tikėtina, kad -  
nei viena, nei kita.

Seimui jau eina septynio
likti metai, daugelis Seimo 
narių jau  spėjo praplikti ar 
pražilti, regis, turėjo politinės 
išminties, galių ir valios įgyti. 
Tačiau jiems užtenka pastangų 
tik dideliems užmojams, kir
čiui kažko pritrūksta. Galių ar 
valios? Politiniu išprusimu, 
vertybine mąstysena, idealų ar 
interesų siekiais Seimas mar- 
gesnis už genį, tačiau Konsti
tucija jam  suteikė pakankamai

galių. O valios veikti valsty
bingumo, tautos ir gerovės link 
-  yra visiškas stygius. Tūno- 
jimas bei veiklos regimybės 
kurpimas Valstybę veda į ne
būtį. Kasdieniniai skandalingi 
įvykiai, liudijantys Valstybės 
niekinimo, skurdinimo ir net 
tyčiojimosi iš jos, yra ne kas 
kita, kaip valstybės stūmimas 
nebūties link. Čia dera kalbėti 
ir apie "išrinktųjų" blogą valią.

Jei, anot buvusio SSKP CK 
Lietuvoje pirmojo sekretoriaus 
A. M. Brazausko, atsiskyrusio
je nuo SSKP ir pasivadinusioje 
LDDP partijoje liko Lietuvą 
mylintys, nepritariantys komu
nistinei ideo log ija i nariai, 
kodėl jie neatsiprašė tautos už 
darytas piktadarybes būnant 
anoje partijoje, kodėl neatliko 
a tga ilo s, kodėl pasibarstę  
galvas pelenais nenuėjo doro 
darbo dirbti? Jie, pasinaudoję 
demokratijos ydomis ir grima
somis, mulkindami nesusivo
kiančią liaudį pasiliko val
džioje, būdami dauguma Sei
me naudojasi valdžia ir tesieke 
sau turtų, malonumų, bei val
džios. Iš tikrųjų nuo nepriklau
somybės atgavim o Lietuvą 
valdė ir valdo formaliai nuo 
SSRS a ts isky rusi LKP, iš 
kurios kaip yla iš maišo kyši 
bloga valia.

Dainuojanti revoliucija at
vedė į išsivadavimą iš okupa
cijos, į nepriklausomybę nuo 
SSRS. Tačiau valdžioje likusi 
bolševikinė partinė nomenkla
tūra suvešėjo visu “grožiu", 
tarpsta baudžiauninkų sąskai
ta, begėdiškai parazituoja ant 
pasiligojusios tautos kūno ir 
dėl negandų valstybėje kaltina 
Nepriklausomybę, taigi -  iš jos

Šiandien, birželio 14 d., 
Lietuvos Respublikos amba
sada Vašingtone mini 65-ąsias 
Gedulo ir vilties metines. Vien 
1941 metų birželio mėnesio 
14-18 dienomis buvo ištremta 
17,500 Lietuvos žmonių, o 
1940-1952 sovietinės okupa
cijos metais Lietuva neteko 
780 ,922, beve ik  trečdalio  
gyventojų.

Vašingtone besilankantys 
Seimo nariai Emanuelis Zin
geris, Artūras Skardžius, Rim
vydas Turčinskas, Virginijus 
Domarkas, Aldona Stapon- 
kiene ir Vytautas Grubliauskas 
Marilendo valstijos sostinėje 
Annapolis, kartu su Vašingto
no ir Baltimorės apylinkių Lie
tuvių bendruomenės nariais, 
LR ambasados atstovais padė
jo  gėlių  prie  ąžuolo , ku rį 
pasodino JAV lietuviai 1936 
metais, atsidėkodami Mari- 
lendo valstijai už draugiškus 
ryšius su nepriklausoma Lietu
va. Prie šio ąžuolo kasm et 
minima Gedulo ir vilties diena. 
Šiandien, 65-ųjų metinių pro
ga, į minėjimą atvyko ir Mari- 
lendo valstijos gubernatorius 
Robert Ehrlich Jr.

Kalbėdamas minėjime LR 
ambasadorius Vygaudas Ušac- 
kas pažymėjo, kad ypatingai 
svarbu perduoti atmintį apie 
lietuvių tautos kančią jaunajai 
kartai, kad jie suvoktų žiauru
mus, kuriuos mūsų tėvai ir

atvirai tyčiojasi. Visuomenėje 
jau ne juokais ištariama nuo
stata, kad revoliuciją reikia 
pradėti iš pradžių, nes pradžių 
nebuvo gerai padaryta. Ir jau 
-  ne dainomis...

Jei valdžia elgiasi nedorai, 
sudaro sąlygas tarpti tik turtin
giesiems, o vargšus palieka 
likimo valiai, piliečiai įgyja 
teisę valdžią priversti dirbti 
žmonių labui arba ją  paša
linti ne tik per rinkimus, bet 
jų  nelaukiant -  jėga.

Kai valdžia tarpsta turtuo
se, o didžioji tautos dalis yra 
išnaudojama ir gyvena skurde, 
kai ji begėdiškai apgaudinė
jama, kai darbingi išsilavinę 
piliečiai bėga iš Lietuvos, tū- 
nojimas, nepaklusnumo bei 
pasipriešinimo valdžioms ne- 
parodymas prilygsta baudžiau
ninko ar vergo jungo užsidė- 
jimui, dalyvavimui tautos nie
kinimo ir naikinimo nusikalti
me. Jei išrinkta ar išrinktųjų 
paskirta valdžia vykdo socia
linę politiką tik savitarnai nau
dinga kryptimi, o ne -  visuo
menei, prievarta yra pateisina
ma jos atžvilgiu.

Susimąstymui laiko neliko. 
Valdžių ne tik bloga valia, bet 
ir vienodai žalinga bevalystė 
pereinanti į abuliją, pasiekė 
kritinę ribą. Kol Lietuva galu
tinai neišsivaikščiojo, kol dar

seneliai išgyveno tik dėl to, 
kad jie buvo laisvę ir nepri
klausom ybę mylintys p ilie
čiai“.

V.Ušackas taip pat infor
mavo, kad šiandien kaip tik 
prasideda pirmoji iš 4 istorinių 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos (LiJOT) organizuoja
ma ekspedicija į lietuvių trė
mimų, masinių žudynių, kon
centracijos stovyklų ir įkalini
mo vietas Sibire. Ekspedicijo
se dalyvaus ir du JAV lietuviai 
-  studentai Justinas Šimkus iš 
Čikagos (Ilinojaus valstija) 
universiteto ir Ieva Butkutė iš 
Vašingtono valstijos univer
siteto.

Tą pačią dieną ambasado
rius V.Ušackas Komunizmo 
aukų memorialo Fondo pirmi
ninkui Lee Edwards įteikė Lie
tuvos V yriausybės įnašą - 
10,000 Lt vertės čekį, skirtą 
Komunizmo aukų memorialo 
Vašingtone statybai. Įteikimo 
ceremonijoje dalyvavo ir LR 
Seimo narių delegacija.

Komunizmo aukų memo
rialo fondas -  tai nevyriausybi
nė organizacija, įkurta remian
tis JAV Kongreso aktu, sie
kianti paminėti daugiau nei 
100 milijono komunizmo aukų 
visame pasaulyje. 2005 metais 
Lietuvos Respublikos ambasa
da JAV skyrė 1,000 JAV dole
rių memorialo statybai.

Lietuvos Respublikos ambasada

turime įgalių darbininkų pa
imti šakes, atėjo metas pradėti 
mėšlavežį.

Lietuvoje veikia tūkstan
čiai visuomeninių organiza
cijų, vienijančių dešimtis tūks
tančių jų  aktyvių narių, kurios 
privalo prisiimti atsakomybę 
už politinę, t.y. valstybės rei
kalų tvarkymo padėtį Lietuvo
je, nes kiekvienas susipratęs 
valstybės pilietis yra politikas. 
Nuošalyje neturėtų likti pado
rumo nepraradusios politinės 
organizacijos -  partijos, nors 
jų  narių Lietuvos gyventojų 
procentas yra labai mažas, jų 
parlamentinis poveikis todėl 
menkas. Pasaulinė patirtis ro
do, kad poveikio valdžioms 
priemonių pilietinė visuome
nė, esant reikalui, randa, nors 
ir ne su "kalašnikovais", tačiau 
jau ir ne su dainomis.

Sąjūdžių dvasia lydėjo mū
sų tautą per sukilimus prieš 
carinę okupaciją, prieš spau
dos draudimą, prieš sovietinę 
okupaciją. Ji neišnyko ir šian
dien, tik reikia jos bangą paža
dinti, naujai pavadinti ar nu
spalvinti.

Perfrazuodam i Bernardą 
Brazdžionį, pakvieskim LKP 
užguitą tautą į naują ateitį, į 
naują buitį.

Tautininkų žinios, 2006m. gegu
žė Nr. 9-10.

http://www.president.lt
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TAUTOS FONDO NUTARIMAI
Tautos fondo nariai susirin

kę į 32-ąjį Tautos fondo metinį 
narių susirinkimą, įvykusį Tau
tos fondo patalpose New York 
2006 m. birželio 3 d. pareiškė:

•  Su pagarba pam inėjo  
prelato Mykolo Krupavičiaus, 
pirmojo VLIK’o pirmininko ir 
didžiai Lietuvos Valstybei, bei 
lietuvių tautai nusipelniusio 
asmens 120 metų sukaktuves.• Su širdgėla prisiminė 65- 
erių metų sukakti nuo birželio 
15-osios lemtingų ivykių Lie
tuvos istorijoje, nuo pradžios 
Lietuvos gyventojų trėmimo i 
Sibirą darbams miškuose, ka
syklose tolimos šiaurės salose 
daugelio jų  mirčiai.• Įsipareigoja neleisti už
marštin nutekėti kovojusių už 
Lietuvos laisvę partizanų žyg
darbiams.• Su rūpesčiu vertina Lie
tuvos politinio gyvenimo nege
roves.• Su viltimi žiūri i Lietu
vos ateinančių kartų gebėjimą 
kurti Lietuvoje demokratiją ir 
teise paremtą, klestinčią, nuo 
sve tim ų jų  n eprik lausom ą  
valstybę, Europos tautų šei
moje.

Todėl susirinkim as, iš
klausęs Tautos fondo vado
vybės pranešimus, įpareigo
ja Tautos fondo tarybą.

1. Kviesti Lietuvos Švie
timo ir mokslo ministeriją ryž
tingai tęsti programas lietuvių 
kalbos sustiprintam mokymui ir 
tautiniam ugdymui, su ypatingu

dėmesiu neiškreiptos istorijos 
vadovėliams, krašto pažinimui 
ir kitoms tautinio ugdymo prie
monėms.

2. Remti Vilnijos ir Lietuvos 
užribių mokyklas tikslu ugdyti 
lojalius Lietuvos piliečius ir 
bent iš dalies atitaisyti svetimų
jų padarytą žalą, per dešimtme
čius vykdant nutautinimo poli
tiką.

3. Tęsti "Tėviškės šviesos" 
priedo prie "Valstiečių laikraš
čio" laidas.

4. Remti spaudą, įskaitant 
"Atodangas", puoselėjančią pi
lietiškumą.

5. Tęsti mokyklų įdukrini- 
mo programą ir remti parūpini- 
mą bei platinimą mokyklose 
literatūros partizanų kovų ir lie
tuvių tremties temomis.

6. Organizuoti ir remti jau
nimo konkursus kaip sėkmin
gą tautinio ugdymo priemonę.

7. R em ti jau n im o  s to 
vyklas ir iškylas tikslu pažinti 
ir pamilti Lietuvos gamtą ir 
istoriją.

8. Su verslininkų talka remti 
programas tikslu mokymo lygį 
pakelti iki iškiliųjų mokyklų 
lygio Europoje.

9. Per Jungtinį Pabaltiečių 
komitetą Vašingtone ir toliau 
remti Amerikos Lietuvių Tary
bos informacinę veiklą.

Tautos fondo metinis susi
rinkimas dėkoja Tautos fondo 
tarybai ir valdybai už darbą, o 
visiems rėmėjams už aukas.

Tautos fondo inf.

Tautos fondo valdybos pirmininkė dr. Giedrė Kumpikaitė ir Tarybos pirmininkas Algis Vedeckas.

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA IŠLEIDO 20 ABITURIENTŲ
Vokietijoje veikianti lietu

vių Vasario 16-osios gimnazija 
šiais metais išleido 20 abi
turientų, 14 lietuvių ir 6 vo
kiečius. Abitūros egzaminų 
rašto darbai buvo rašomi prieš 
pat Velykų atostogas, o žo
diniai egzam inai vyko nuo 
birželio 12 d. iki 14 d. Jiems 
vadovavo vokiečių valdžios 
paskirta egzaminų komisija. 
Gimnazijos direktorius And
rius Šmitas, pranešdamas eg
zaminų rezultatus, pasidžiau

gė, kad šiais m etais mūsu 
gimnazistai baigė egzaminus 
gerais pažym iais. Pažym ių 
vidurkis pagal vokiečių pažy
mių skalę buvo 2,2 -  tai yra 
geresnis nei kaimyninių gim
nazijų. Buvo ezaminuojama 
taip pat lietuvių kalba ir litera
tūra. Visi lietuviai mokiniai iki 
pat abitūros mokėsi lietuvių 
kalbos ir literatūros bei Lietu
vos istorijos.

Abiturientams įteiktas vo
kiškas brandos atestatas, kuris

galio ja  v isoje E uropoje ir 
Amerikoje.

Šia proga direktorius prane
šė, kad dėl didelio abiturientų 
skaičiaus, kuris išeina iš gimna
zijos, mokinių skaičius nesu
mažės. Lietuviams mokiniams 
registracijos terminas dar nesi
baigė, o jau dabar yra užsire
gistravę 25 nauji lietuviai moki
niai, t.y. daugiau, negu išeina. 
Tad lietuvių mokinių skaičius 
ateinančiais mokslo metais 
padidės. V16gim-inf.

GLORIA VICTIS
A. Randamonis

“Trimitas” 1936 m. birželio 11 d.

V.
jaunų gyvybių tavo rankoje! 
Nepasiduoti nusiminimui, ne
sustoti pusiaukely, kovoti su 
piktais nujautimais. Ar dera 
vadui abejoti? Vado pareiga 
budėti, galvoti už visus, bet ne 
už istorija. Ir tikrai budėjimas 
buvo labai reikalingas. Naujas 
rusų karininkas iš savo papirktų 
šnipų, maisto sukilėliams staty
tojų ir pirklių, jau tiksliai žinojo 
stovyklos planą, partijos jėgas 
ir nuotaiką. Karininko žemėla
pyje jau buvo raudonais pieštu
ko pabraukimais suženklinta, iš 
kur rytoj prasidės koncentrinis 
puolimas ir kaip sukilėlius bus 
galima sustumti upėn. Visi ka
reiviai degte degė kerštu. Ta
čiau vado nujautimas jį išgelbė
jo nuo ore kabančios nelaimės.

Naktį jis vėl negalėjo už
migti. Jį vėl kamavo pikti sap
nai ir dar piktesnės mintys. Ne
migo apimtas, negalėdamas 
sulaukti aušros, jis prikėlė sa
vuosius vidurnaktį ir išvedė 
juos iš nejučiomis apsupamų 
spąstų dviem valandom anks
čiau, negu rusai sukilo užimti 
savo karininkų skirtas pozi

Kartuvės, šaltas kapas, atsi
minimai, legendos...

Legendos... Žmogaus gy
venimas, ypač kario, ypač su
kilėlio, toks trumpas. Nespėsiu 
nei pakankamai ilgai gyventi, 
nei pakankamai efektingai mir
ti. Ir pamirš mus palikuonys, 
kaip mes pamiršome savo se
nolius. Toks Jurgio rusų kari
ninkui į batą įkaltas vinis bus 
žmonių vaizduotėje gajesnis 
nei tūkstančiai sulūžusių gyve
nimų, nei klanai tylių ašarų ir 
kančių. Legenda?.. Netrukus 
mes visi pavirsime legenda. 
Mus nustelbs gyvieji, nustelbs 
jų  reikalai, mūsų žygiai, tiek 
svarbūs šiandien, kad mes 
jiems nesigailime nė gyvybės, 
rytoj galės atrodyti nereikšmin
gi, išblukę, gal net žalingi. Ateis 
istorikas ir išnagrinės visas mū
sų klaidas ir įrodys, kad mes net 
nebuvom reikalingi. Tad ku
riam galui mūsų pasiaukojimas, 
mirtis?

Vado galva sviro vis že
miau. Ūmai jis ją supurtė. Ga
na! Kas čia per filosofijos, kada 
gyvenimas verda, kada šimtas

cijas. Išeinant buvo sukurti di
deli laužai ir sustatytos žmonių 
šiaudinės iškamšos, tariamieji 
sargybiniai.

Gerokai pasitraukę į šalį, 
sukilėliai sustojo atsikvėpti. 
Auksiniai saulės spinduliai iš 
paraudusių debesų apšaudė 
tolimo miško viršūnes. Gamtos 
ir reg in io  grožio sužavėti, 
sukilėliai sustojo pusračiu apie 
vadą. Tolumoje, girioje, pames
tos stovyklos vietoje, aukštai 
driekėsi dūmų stulpai. Ryto ra
mumą sudrumstė vienas, antras 
duslus šūvis. Paskui pasipylė 
salvės. Aidas noromis jas atkar
tojo tarp slėnių. Prapliupo 
griausmingas ura! ir ilgą laiką 
stovėjo ore lyg užšalęs.

- Galime sau įsivaizduoti, 
koks jų  nusim inim as, kada 
vietoje sukilėlių ties laužais 
rado į skarmalus suvyniotas 
pliauskas ir vietoje sargybinių, 
šiaudines iškamšas!

- Liepsnai šokinėjant, miške 
judėjo šešėliai, todėl ir mūsų 
iškamšos iš toto galėjo atrodyti 
esančios gyvos. Maskoliai daug 
parako išeikvojo, kol jas su
griovė.

- O kas čia bėga? -  suriko 
keli sukilėliai.

Tarp retų pakalnės medžių 
bėgo pilkai apsivilkusi žmogys
ta. Kairę ranką spaudė prie

šono, iš užpakalio kažin kas 
vilkosi ir tratėjo, lyg skarda.

- Jurgis! Tikrai Jurgis! Kaip 
mes nepastebėjom e, kad jo  
mūsų tarpe trūksta? Tai jis savo 
“karabelę” -senolių kardą vel
kasi! -  pasipylė šauksmai.

- Jurgiuk, kas su tavim, ko
dėl taip sunkiai alsuoji, ko taip 
bėgai, kas tave išgąsdino?.. Gal 
dar kas liko, gal reikia gelbėti?- 
pasipylė klausimai.

- A š .  Aš sužeistas. Sulai
kykite man kraują.

Dabar tik draugai pastebėjo, 
kad tarp kairės rankos pirštų 
sunkiasi kelios raudonos srove
lės. Raudoni lašai, lyg brangūs 
rubinai, puošė apsiausto skver
nus.

- Duokit čia voratinklių su 
duonos minkštimu, supešiotų 
plunksnų, bandažą! Kas turi 
vandens?

Kvapą atgavęs, tvarstomas, 
Jurgis pradėjo pasakoti, kaip jis 
grįžo stovyklon savo kardo 
pasiimti, kaip jo rasti negalėjo, 
nes buvo paslėptas kelme, kur 
sukilėliai išeidami laužą buvo 
sukūrę. Jam teko laužas išmėty
ti, žarijos išžarstyti, ir tik tada 
sučiupo kardo galą, bet jis buvo 
tiek įkaitęs, kad iš karto negalė
jo ištraukti. Jam besisukinėjant 
apie ugnį, pasigirdo šūviai, 
prieblandoje rusams atrodė, jog

tarp medžių sukinėjasi daugelis 
žmonių ir jie pradėjo salvėmis 
pyškinti. Jurgis prigulė ir. 
leidosi bėgti. Jį vijosi kelios 
kulkos ir viena įdrėskusi jam 
šoną. Tačiau toks bučinys nieko 
Jurgiui nereiškiąs, nes jis atga
vo savo dideliausią turtą -  kara- 
belę. Jis su pasididžiavimu ir 
meile žvilgterėjo į savo senolių 
ginklą ir apalpo. “Bučinio” būta 
rimtesnio negu manyta iš pra
džių.

- Nieko, paliksime kur pas 
girininką ar kokiame dvarely. 
Per porą savaičių pagysi, - ra
mino jį vadas. Jis liepė padaryti 
iš šakų neštuvus ir pririšti tarp 
dviejų arklių. Ritmingas jude
sys greit Jurgį užsupo, ir jis tik 
lyg per tirštas miglas girdėjo 
draugų karinę dainą, apie bai
sias žudynes, kranklius, daržely 
rymojančią mergelę ir jos lais
tomas rūtas. Jis užmigo. Dainos 
aidai sklido tarp kamienų ir 
galėjo rodytis, kad visas miškas 
dainuoja ir sukilėliams pritaria.

- Mieli sukilėliai,- pasigirdo 
skardus vado balsas, kai antrą 
kartą būrys sustojo pasilsėti. -  
Kas norėtų pasižymėti? Yra 
svarbus uždavinys. Nuo to, kaip 
jis pavyks išspręsti, pareina vi
sų mūsų saugumas ir nakvynių 
patogumas.

(Bus daugiau)
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C L E V E L A N D ,  OH

LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS IR 
KĖGLIAVIMO TURNYRAS

Š.m. gegužės 19-20 d. Lie
tuvos Vyčių 25 kuopa, veikianti 
Cleveland, Ohio, prie Dievo 
Motinos parapijos, globojo L.V. 
Vidurio centro rajono suvažia
vimą ir sporto savaitgalį. Suva
žiavime dalyvavo 27 vyčiai iš 
4 kuopų -  Cleveland, Dayton, 
OH ir Detroit, MI ir Pittsburgh, 
PA.

Gegužės 19 d., penktadienį, 
įvyko susipažinimo vakaras, 
vaišės, loterija ir pabendravi
mas Comfort Inn viešbutyje. 
Priėm im e dalyvavo gražus 
būrys svečių ir vietinių vyčių, 
galima sakyti virš 50.

Gegužės 20 d., šeštadienį, 
vyko sąskrydis. Prieš pradedant 
posėdį, buvo sukalbėta malda. 
25 k-pos pirmininkė Theresa 
Capuria sveikino visus atvyku
sius ir linkėjo smagios viešna
gės ir sėkmės kėgliavimo turny
re. Susirinkimui vadovavo Vi
durio centro rajono pirmininkas 
Michael Petkus. Jurgis Mika
lauskas, 96-tos kuopos narys, 
sukalbėjo maldą. Protokolo 
sekretorės garbės narės Pranciš
kos Petkuvienės ir iždininko 
Richard Marks pranešimai bu
vo vienbalsiai priimti be jokių 
pataisų.

Ritualų komiteto pirminin
kė Lee Moore pranešė, kad 
clevelandietis Pranas Joga, 25- 
tos kuopos narys, bus pakeltas 
į trečiąjį laipsnį.

Mark H. Bell, Šv. Kazimie
ro gildijos (vienas iš keturių L. 
V. organizacijos padalinių) 
atstovo pranešimą perskaitė 
Michael Petkus. Buvo pranešta, 
kad 6 v. M išių stipendijas 
galima užsakyti per M. Bell 
arba gildijos pirmininkę garbės 
narę Anna Klizas Wargo. Prašė, 
kad vyčiai ir toliau finansiniai 
remtų Šv. Kazimiero Lietuvių 
kolegiją Romoje. Kasmet pre
latas Algimantas Bartkus, kole
gijos rektorius, nori įvykdyti 
kokį naują projektą. Šio meto 
projektą prelatas A. Bartkus 
praneš per ateinantį visuotinį 
metinį narių suvažiavimą Flo
ridoje.

“Pagalba Lietuvai” pirmi
ninkė Regina Juškaitė Švobienė 
pranešė, kad padalinys gražiai 
reiškiasi ir remia daug projektų 
Lietuvoje. Buvo išsiųstas meti
nis laikraštėlis ir gauta 6,449 
JAV dol. aukų šio padalinio 
projektams padėti. Buvo pra
nešta, kad Telšių seminarijos 
rektorius prelatas Antanas La
pė, dėl rimtų sveikatos priežas
čių, atsistatydino iš savo parei
gų. Telšių seminarijai buvo pa
aukota 7,000 JAV dol. (Pastaba 
-  5,000 JAV dol. buvo neseniai 
gauta iš naujos narės iš Wiscon
sin valstijos. Ji sužinojo apie 
L.V. organizaciją ir jos padali
nius per internetą ir įstojo į L. 
Vyčius). Gailestingosios Moti

nos globos namams buvo pa
skirta 4,500 JAV dol. įvairiems 
projektam s rem ti. Vilniaus 
amatų mokyklai buvo aukota 
1,500 JAV dol. Po 2,000 JAV 
dol. buvo paskirta Gailestingo
sios Motinos globos namams ir 
Betanijos virtuvei kad per šv. 
Velykas vargšai ir benamiai 
galėtų pasivaišinti ir turėtų 
gardžius pusryčius ir pietus. 
“Pagalba Lietuvai” turi keturias 
programas -  medicininį fondą, 
seminarijos fondą, Gailestingo
sios Motinos Teresės globos ir 
benam ių fondą ir V ilniaus 
amatų centro fondą. Rėmėjai 
gali pasirinkti kokią programą 
nori paremti. Baigdama prane
šimą, ji padėkojo visiems už 
nuolatinę finansinę paramą.

Garbės narės atstovės Elinor 
Služienės pranešimą apie Šilu
vos Mergelės Marijos fondą 
perskaitė P. Petkuvienė. Š.m. 
spalio 8 d., 2 v.p.p., Washing- 
tone, DC, Šiluvos Mergelės 
Marijos koplyčioje bus šven
čiama koplyčios 40 metų gyva
vimo sukaktis. Jau užprašytos 
šv. Mišios. Ji taip pat pranešė, 
kad 2008 m. sueis 400 metų 
sukaktis nuo to kai Šv. Mergelė 
Marija apsireiškė Šiluvoje.

Buvo pranešta, kad rudenio 
susirinkimas ir maldos kelionė 
vyks rugsėjo 29-30 d., DuBois, 
PA. Tai globos 86 kuopa vei
kianti prie Šv. Kryžius bažny
čios. Kitas pavasarinis susirin
kimas ir kėgliavimo turnyras 
vyks 2007 m. gegužės mėn. Jį 
globos 19 kuopa veikianti 
Pittsburgh, PA. Tikslios datos 
bus praneštos vėliau.

Posėdis baigtas su malda ir 
L.V. himnu.

Po pietų vyko kėgliavimo 
turnyras, kuriame dalyvavo 29 
kėgliuotojai. Pirmą vietą lai
mėjo Detroito Lietuvos Vyčių 
102 k-pos trečia kom anda. 
Antrą vietą laimėjo Cleveland 
25 k-pos antra kom anda ir 
trečią vietą laimėjo Detroito 
102 k-pos pirm a komanda. 
Vyrų grupės individualinėje 
pirmą vietą laimėjo George 
Kayganich, 102 kuopos narys 
iš Detroito, o moterų pirmą 
vietą laimėjo Geri Wojoczy- 
naki, Detroito 102 kuopos narė.

Vakare vyko suvažiavimo 
užbaigimas -  šv. Mišios už Lie
tuvos Vyčių sąskrydžio intenci
jas Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos bažnyčioje, aukoja
mos parapijos klebono ir L.V. 
dvasios vado kun. Gedimino 
Kijausko. Prieš pradedant Mi
šias, Pranas Joga, 25 kuopos 
narys iš Cleveland buvo pakel
tas į trečiąjį laipsnį.

Vakarieniavome “Gintaro 
salėje” Lietuvių klube. Kėglia- 
vimo laimėtojai buvo apdova
noti taurėmis ir piniginėms 
premijoms. Laimėtojai džiau-

C IC E R O ,  IL

PAMINĖJO VILTIES IR 
GEDULO DIENĄ

Nedidelis Cicero lietuvių 
telkinys prisiminė Vilties ir 
gedulo dieną kiek anksčiau 
negu ji atžymima Lietuvoje. 
Ciceriečiai ją  paminėjo bir
želio 11 d. ryte su pamaldomis 
šv. Antano parap. bažnyčioje, 
o po to su kalbomis parapijos 
pastate.

Šv. Mišias atlaikė kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, kuris pasa
kė šiai datai pritaikytą pa
mokslą. Vėliau, persikėlus į 
taip vadinamą “kavos kamba
rį”, (parapijos salės negauta) 
pagrindinius pranešimus “tra
giškojo birželio” tema padarė 
Cicero lietuviai veikėjai dr. 
Petras K isielius ir Saulius 
Kuprys.

Po įžanginio žodžio (tai 
padarė LB Cicero apyl. valdy
bos sekretorė Ona Venclo
v ienė), žvakes žuvusiem s 
uždegė dar nelabai seniai į šį 
kraštą atvykusieji Danutė ir 
Algis Kirkai -  aktyvūs ben
druomenės veikėjai.

Pirm asis prabilo adv. S. 
Kuprys, dabartinis ALT’o pir
mininkas bei kitų organizacijų 
valdybos narys. Jis kalbėjo 
trumpai, bet drūtai, aiškiai, ne 
tiek pasakojo apie praeitį, bet 
labiau žvelgė į dabartį bei 
ateitį. Į klausimą, ką šiandien 
turėtume daryti, atsakė, kad 
reiktų galimai paskleisti savo 
istoriją -  žiaurius komunistų 
darbus parodyti pasauliui, kad 
visi žinotų apie tai. Kalbėtojas 
priminė apie Washington sta
tomą pam inklą komunizmo 
aukoms atminti, kuris kaip tik 
turėtų byloti apie raudonųjų

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS KVIETIMAS

Amerikos Lietuvių Taryba 
ruošia vasarinį pobūvį, kuris 
vyks birželio 30 d., penktadienį, 
4 v.v. Balzeko lietuvių kultūros 
m uziejuje 6500 S. Pulaski 
Road. Jis skirtas paremti ALTo 
atstovybę Vašingtone -  Jungtinį 
Amerikos Pabaltiečių Komitetą 
(JBANC). Bus vaišės ir jauni
mo meninė programa. Savo 
dalyvavimu ir sveikinimu pro
gramos knygoje paremkime 
ALTo atstovybę Vašingtone. 
Vietų užsakymas tel.773-735
6677. Kviečiame pabendrauti, 
atsigaivinti ir gerai praleisti 
vasaros popietę.

gėsi ir buvo patenkinti savo 
laimėjim ais ir visi praleido 
gerą, smagų savaitgalį tarp 
draugų. Vidurio centro rajono 
pirm ininkė M ichael Petkus 
dėkojo visiems už gausų daly
vavimą susirinkime ir turnyre 
ir linkėjo geros kelionės grįž
tant į namus. Iki pasimatymo 
93-jame seime Orlando, FL, 
rugpjūčio 3-6 d.!

Regina Juškaitė-Svobienė

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Saulius Kuprys kalba Lietuvos 
Gedulo ir vilties -  ištremtųjų-išvežtųjų-žuvusiųjų prisiminme Čika
goje, birželio 11 d., kurį ruošė ALT Čikagos skyrius. Z. Degučio nuotr.

nedorybes. S. Kuprys kvietė ne 
tik išsaugoti bet ir perduoti 
tuos tragiškus lietuvių tautos 
momentus, bet ir tai stengtis 
perduoti ateinančiom kartoms.

Kiek plačiau  ir ilgėliau 
kalbėjo Cicero lietuvių telkinio 
veteranas dr. Petras Kisielius, 
kuris labiau gilinosi į išvežimų 
į Sibirą istoriją. Priminė iš
vežtųjų skaitlines ir jų žiaurius 
ištrėmimo vaizdus. Kalbėjo ir 
apie partizanus, apie baisias 
istorijas anų dienų. Jis pami
nėjo , kad jų  kančios nėra 
pakankamai įvertintos. Todėl 
jis sakė, kad tas visas lietuvių 
tautos kančias reikia laikyti 
gyvomis ir dėti pastangas, jog 
jos nebūtų užmirštos.

Pasakojo autentiškus mo
ters prisiminimus, kuri kaip tik 
buvo išvežta į Sibirą. Čia 
kalbėjo viešnia iš Lietuvos -  
Laima Motušytė, kurią 5 metų 
am žiaus m ergaitę kartu su

D U B L IN A S ,  A IR IJ A

EUROPOS LIETUVIAI JUNGĖSI 
Į ANTRĄJĮ “DRAUGYSTĖS TILTĄ”

2006 m. b irželio  16-18 
dienomis Dubline (Airija) vyko 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) remia
mas Europos lietuvių bendruo
m enių m okyklų renginys 
“Draugystės tiltas”.

Tai bendras Airijos, Bel
gijos, Danijos, Didžiosios Bri
tanijos, Ispanijos, Norvegijos, 
Prancūzijos, Švedijos ir Vokie
tijos lietuvių bendruomenių 
m okyklų tęstinis projektas. 
Pirmą kartą “Draugystės tiltas” 
buvo surengtas praėjusiais 
metais Stokholme (Švedija).

Šiemet renginį organizavo 
Airijos lietuvių bendruomenė ir 
Dubline veikianti lituanistinė 
mokykla “Keturi vėjai”.

“Draugystės tilto” metu 
TMID atstovai skaitė prane
šimą “Europos lituanistinių 
mokyklų apžvalga ir analizė”, 
kuriame pristatė valstybės po
litiką užsienio lietuvių švietimo 
srityje, informavo apie paramą

tėvais buvo ištrėmę į Sibirą. Ji 
papasakojo, kad ten turėjo 
glimybę lankyti mokyklą ir 
lietuviai daugumoje vyravo 
moksle vietinių tarpe. Jie net 
nestojo į pionierius, nors buvo 
verčiama. Lietuviai ten sten
gėsi išlaikyti lietuvybę, kol vėl 
galėjo grįžti atgal į Lietuvą.

Taip pat savo prisiminimais 
pasidalino ir keli kiti tautiečiai, 
o Audronė Bernatavičienė per
skaitė porą eilėraščių minė
jimo tema. Pabaigai visi sugie
dojo “Lietuva brangi”.

Kitas didesnis Cicero lietu
vių subuvimas, įvyks birželio 
25 d., kai bus 80 metų sukak
ties minėjimas, nes 1926-siais 
birželyje arkivyskupas (dabar 
palaimintasis) Jurgis M atu
laitis pašventino šv. Antano 
parap. bažnyčią. Tai turėtų būti 
reikšminga šventė ne vien tik 
Cicero lietuviams.

Edvardas Sulaitis

lietuviškojo ugdymo įstaigoms.
Lituanistines ugdymo įstai

gas steigia užsienio lietuvių 
bendruomenės ar organizacijos, 
jose mokoma lietuvių kalbos, 
istorijos, etnokultūros, ugdo
mas pilietiškumas (gal ir tautiš
kumas -  red.). Šiuo metu 25 
valstybėse veikia 150 lituanis
tinio ugdymo įstaigų (dau
giausia - 28 ir 21 Rusijos 
Federacijos Karaliaučiaus sri
tyje ir JAV), kuriose mokosi 
5675 moksleiviai. TMID inf.

Greitai skambės dainos 
VIII Lietuvių dainų šventėje. 
Penkiasdešimt keturi chorai iš 
trisdešim t m iestų ir keturių 
valstijų kruopščiai ruošiasi šiai 
tautos šventei. Šventės rengi
niai vyks 2006 m. liepos 1-2 
die-nomis Čikagoje. Pati dainų 
šventė bus “University of Illi
nois UIC Pavilion” . Dainų 
šventės būstinė -  “Sheraton 
Chicago Hotel and Tower” .
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LIETUVA IR PASAULIS
L ietuvos prezidentas Valdas A dam kus B riusely je  

vykusiame ES vadovų susitikime atkreipė kitų šalių vadovų 
dėmesį į tai, jog narystės eurozonoje kriterijų interpretacijos 
neturėtų būti kliūtimi šalims prisijungti prie euro. Jis ne tik 
sveikina į eurozoną pakviestą Slovėniją, bet ir pabrėžia, jog, jo 
manymu, Lietuva buvo ir yra pasirengusi įsivesti eurą nuo 2007 
metų. Prezidentas pabrėžia, jog Lietuva nesiekia keisti ES 
sutarčių ar peržiūrėti Mastrichto kriterijų, tačiau akcentavo, jog 
sutarčių interpretavimas ateityje neturėtų tapti kliūtimi kitoms 
šalims, kurios siekia įsivesti eurą. V.Adamkus taip pat informavo 
kitus vadovus apie atskirą Lietuvos pareiškimą, prisegtą prie 
posėdžio protokolų. Pareiškime teigiama, jog būtina atsižvelgti 
į sparčiai augančių ekonomikų specifiką taikant Mastrichto 
kriterijus. Lietuvos Prezidento deklaraciją oficialiai palaikė 
Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija bei Latvija, neformaliai 
palaiko Siaurės šalys.

Birželio 12 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus pasveikino Rusijos Federacijos prezidentą Vladimir 
Putin šalies Nepriklausomybės dienos proga ir palinkėjo 
gerovės, sėkmės bei klestėjimo visiems Rusijos žmonėms. Jis 
pažym ėjo, kad prieš šešiolika metų abi tautos pasirinko 
nepriklausomybės bei demokratijos kelią ir rėmė viena kitos 
laisvės siekius. Šiuo svarbiu abiejų valstybių  istorijos 
laikotarpiu, Lietuva ir Rusija užmezgė ypatingus santykius, 
tapusius puikiu dvišalių santykių pagrindu. “Šiandien Rusiją 
su Lietuvą sieja darbingi ir dinamiški santykiai, mūsų valstybės 
sėkmingai bendradarbiauja daugelyje sričių, padeda kurti visos 
Europos gerovę. Nuoširdžiai tikiu, kad draugiški ir kaimyniški 
mūsų valstybių ryšiai ir toliau intensyvės, plėsdami konstruktyvų 
mūsų žmonių politinį, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą, 
stiprindami atvirą, draugišką ir konstruktyvų mūsų šalių 
d ialogą” , - sveikinim e Rusijos vadovui teigė Lietuvos 
prezidentas.

Lietuvos R espublikos prez. Valdas Adam kus 80-ojo 
gimtadienio proga pasveikino Didžiosios Britanijos Karalienę 
Elizabeth II. Jungtinės Karalystės monarchei adresuotame laiške 
prezidentas, Lietuvos žmonių vardu, Elizabeth II ir Karališkajai 
šeimai linki visokeriopos sėkmės ir sveikatos, o Karalienės 
vadovaujamai tautai -  taikos ir gerovės. “[...] noriu padėkoti už 
Karališkosios Šeimos pastangas, kurios įprasmina stiprėjančius 
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės ryšius ir prisideda prie platėjančio 
mūsų žmonių, verslininkų ir politikų bendradarbiavimo. Esu 
tikras, kad Jūsų vadovaujama Karalystė ir ateityje bus artima 
Lietuvos draugė ir sąjungininkė, nuoširdi vientisos ir laisvos, 
bendromis vertybėmis grįstos Europos kūrėja” , - rašo prez. 
V.Adamkus. Jis pabrėžia nekantriai laukiantis šią vasarą 
įvyksiančio Lietuvos ir Didžiosios Britanijos vadovų susitikimo 
Edinburge bei šį rudenį įvyksiančio Karalienės Elžbietos II vizito 
į Lietuvą, kuris sustiprins politinius, ekonominius ir kultūrinius 
mūsų draugiškų tautų santykius.

Lietuvoje lankėsi Armėnijos Respublikos gynybos ministras 
Serzh Sargasyan. Lietuvos Respublikos prez. Valdo Adamkaus 
ir Armėnijos Respublikos gynybos ministro Serzh Sargasyan 
pokalbio metu aptarti dvišalio bendradarbiavimo gynybos srityje 
klausimai. Prezidentas V. Adamkus domėjosi situacija Pietų 
Kaukazo regione ir pabrėžė, kad Lietuvai bei visai tarptautinei 
bendruomenei yra labai svarbus šio regiono saugumas. Lietuvos 
vadovas išreiškė viltį, kad šie metai suteiks naujų galimybių Kalnų 
Karabacho problemai išspręsti. Jis patikino, kad tarptautinė 
bendruomenė skirs šiam klausimui pakankamai dėmesio.

Lietuvos prezidentas priėmė Gruzijos gynybos ministrą Irakli 
Okruashvili. Pokalbio metu buvo aptarti dvišalio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo klausimai. Prez. V. Adamkus pabrėžė, kad 
Lietuva remia Gruzijos siekius tapti NATO nare ir pasirengusi 
toliau teikti reikalingą paramą, konsultacijas ir mokymus Gruzijai. 
Lietuvos vadovas pabrėžė, jog atviras dialogas ir konstruktyvi 
partnerystė su NATO sustiprins stabilumą Pietų Kaukazo regione 
bei paspartins būtinas reformas.

Panevėžio teritorinės muitinės darbuotojas 31 metų 
Vytautas Galvelis pagal praėjusių metų pabaigoje sudarytą 
kontraktą dabar kartu su kolegomis iš kitų Europos Sąjungos 
valstybių turėtų budėti Izraelyje, vienoje iš Gazos ruožo 
muitinių.Tačiau V.Galvelio šioje neramumų krečiamoje valstybėje 
jau nebėra, jis grįžo į Panevėžį. Muitininkas Izraelyje ištvėrė vos 
kelis mėnesius - namo jį parvijo baimė dėl savo gyvybės. Dabar 
V.Galvelis vėl dirba Panevėžio teritorinės muitinės pažeidimų 
prevencijos skyriaus mobiliosios grupės poskyrio inspektoriumi, 
kaip ir prieš išvykdamas komandiruotėn į Izraelį. Mobilioji 
muitinės grupė keliuose tikrina transportą, gabenamas prekes, jų 
bei vykstančių asmenų dokumentus. LGĮTIC

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir jį lydinti delegacija, Belgijos Karalystės sostinėje 
Briuselyje, dalyvauja Europos Sąjungos vadovų tarybos susitikime. Vykusioje ES Vadovų tarybos 
darbo sesijoje buvo diskutuojama Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties, ES plėtros, energetikos 
politikos klausimais. Taip pat buvo aptariamos ES galimų krizinių situacijų valdymo aktualijos. 
Kalbėdamas apie ES Konstitucijos ateitį, prezidentas V. Adamkus pažymėjo, kad būtina susitarti dėl 
konkretaus veiksmų plano ir termino, kuris leistų užbaigti Konstitucinės sutarties ratifikavimo procesą. 
Lietuvos vadovas parėmė tolesnę ES plėtrą, pabrėždamas, kad ES turi būti atvira naujoms narėms, 
vykdančioms reformas bei atitinkančioms numatytus narystės kriterijus. Jo teigimu, negalima kurti 
dirbtinių slenksčių šalims, kurios siekia narystės tarptautinėje bendrijoje. www.president.lt

NIEKO GERO EUROPOS SĄJUNGOJE
Praėjusią savaitę Europos 

Sąjunga atrodė tarsi pjedestalas 
be monumento. Prancūzijos ir 
Nyderlandų rinkėjams pernai 
atmetus ES konstituciją iki šiol 
tebetvyro nerimas, kuris grei
čiausiai lems, jog Briuselyje 
susitikusiems 25 bloko valsty
bių vadovams kažin ar pavyko 
susitarti dėl bent kiek rimtesnio 
projekto.

"Jeigu viskas eisis gerai, 
niekas net nepastebės, kad šis 
viršūnių susitikimas įvyko, - 
teigė vienas aukštas ES diplo
matas, dalyvaujantis parengia
muosiuose darbuose, ir pažy
mėjo, jog dėl vietos antraštėse 
renginiui šįkart tenka varžytis 
su Pasaulio futbolo čempio
natu. - Tačiau jis visada gali 
pakrypti į bloga".

Viskas, ką galės padaryti šio 
susitikimo dalyviai - tai dar me
tams pratęsti "apmąstymų pau-

ES PASKYRĖ TERMINĄ 
DĖL KONSTITUCIJOS 

PRIĖMIMO
Europos Sąjungos (ES) 

vadai birželio 16 d. oficialiai 
nustatė 2008 metų term iną 
sprendimui dėl prancūzų ir 
olandų atmestos bloko konsti
tucijos priimti, paskelbė šiuo 
metu Bendrijai vadovaujančios 
Austrijos atstovas. Dvi dienas 
Briuselyje vykusio viršūnių su
sitikimo galutinėje deklaracijo
je sakoma, kad 2007 metais 
Bendrijai tuo metu pirminin
kausianti valstybė pateiks ata
skaitą dėl konstitucinės refor
mos proceso būklės.

"Tam būtinų veiksmų bus 
imtasi vėliausiai antroje 2008 
metų pusėje", - sakoma dekla
racijoje ir priduriama, kad iki 
to laiko tęsis chartijos ratifi
kavimas bloko šalyse. LRT

zę , per kurią šalys narės turi 
apgalvoti įstrigusią girgždančių 
ES institucijų reformą, ir tikėtis, 
jog  reikalai pakryps į gera 
Prancūzijai ir Nyderlandams 
išsirinkus naujus vadovus.

Kritikai teigia, kad visus 
pastaruosius 12 mėnesių truko 
tik pauzė, o apmąstymų nebu
vo. Dabar visos viltys dedamos 
į Vokietijos kanclerę Angelą 
Merkel, kuri 2007 metų pir
m ojoje pusėje atsisės į ES 
p irm ininko kėdę, tačiau  ji  
tesugebės tik pradėti pusantrų 
metų trukmės reformų procesą.

Europos Kom isija (EK) 
pasiūlė panaikinti šalių veto 
teisę priimant sprendimus dėl 
policijos ir teisingumo sistemos 
bendradarbiavimo kovojant su 
nusikalstamumu ir geriau koor
dinuoti ES užsienio politiką.

ES pirmininkaujanti Austri
ja  pasiūlė ministrų diskusijas 
padaryti viešas visuomenei, o 
Europos Parlamentas nori, kad 
vadai nuspręstų užbaigti bran
giai kainuojantį blaškymąsi 
tarp Briuselio ir Strasbūro bei 
pasisakytų už vieną įstatymų 
leidžiamojo organo darbo vietą. 
Tačiau visos šios idėjos su
laukia prieštaravimų, tad viršū
nių susitikime tikriausiai bus 
priimtos, jei apskritai tai pavyks 
padaryti, tik kelios iš jų.

Vokietija ir Didžioji Brita
nija nenori, kad balsuojant ko
vos su nusikalstamumu klausi
mais sprendimai būtų priimami 
balsų dauguma, o ES užsienio 
politikos vadovas Javier Sola
na, pasaulinėje arenoje vis daž
niau tampantis Europos balsu 
ir veidu, nemato būtinybės sku
biai keisti užsienio santykių 
"montavimo schemos".

Didžioji Britanija, ilgą laiką 
pasisakiusi už didesnį ministrų

susitikimų atvirumą, dabar kei
čia savo nuomonę apie tokį 
"skaidrumą", greičiausiai norė
dama išsaugoti derybų konfi
dencialumą.

Britanijos užsienio reikalų 
sekretorė Margaret Beckett bir
želio 13 d. pareiškė, jog jaustųsi 
nejaukiai dalyvaudama viešai 
rengiamose diskusijose. "Nega
liu prisiminti nė vienų derybų, 
kuriose dalyvavau, kuriose už 
uždarų durų galiausiai nebūtų 
priimtas bent jau esminis spren
dimas", - sakė ji Didžiosios Bri
tanijos parlamentiniam komite
tui.

Viršūnių susitikimui pirmi
ninkavęs Austrijos kancleris 
Wolfgang Schuessel ryžtingai 
nusiteikęs priešinosi bet ko
kioms diskusijoms apie parla
mento siekį išsikelti iš Stras
būro - dėl to reikėtų vienbalsiai 
keisti sutartį ir kiltų ginčas su 
Prancūzija.

Europos Komisijos pirmi
ninkas Jose Manuel Barroso 
primygtinai tvirtino, kad insti
tucinis sąstingis nereiškia, jog 
ES veikla paralyžiuota.

ES valdininkas atkreipia 
dėmesį į pažangą, pasiektą 
rengiant bendrą energetikos 
politiką, susitarimą dėl bendro 
Europos įkalčių orderio, padė
siančio persekioti tarptautinius 
nusikaltėlius, ir didelio popu
liarumo sulaukusius žingsnius 
mažinant tarptautinių mobiliojo 
ryšio skambučių kainas bei 
kreditinių kortelių aptarnavimo 
mokesčius.

Pasak diplomatų, austrai 
dėjo ypatingas pastangas, kad 
šiame viršūnių susitikime nepa
sireikštų Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac, ką jis dažnai 
daro, kai tokie renginiai vyksta 
jo šalyje. ELTA

http://www.president.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

“KAUNO FOTOGRAFIJOS DIENOS 2006”
Iš Kauno gavome nemažai 

informacijos apie ten rengiamą 
trečiąjį fotografijos festivalį 
“Kauno fotografijos dienos 
2006” . Tai vienintelis tokio 
plataus masto kasmetinis ren
ginys Baltijos šalyse. Jis ren
giamas rugsėjo-spalio mėne
siais tradicinėse ir neįprastose 
erdvėse: galerijose, istoriniuo
se ir šiuolaikiniuose muzie
juose.

Gautame pranešime cituo
jamas vienas iš garsiausių JAV 
fotografijos kritikų A. D. Co
leman, kuris lankėsi panašia
me renginyje Kaune 2004- 
aisiais. Jis sakė, kad šio festi
valio  sėkmę lem ia puik iai 
subalansuota programa, ski
riama tiek plačiajai publikai, 
tiek ir tarptautinei fotografinei 
bendruomenei.

Vadovas -
Mindaugas Kavaliauskas

Šio renginio direktorius yra 
JAV lietuviams gerai pažįsta
mas jaunas fotografijos meist
ras Mindaugas Kavaliauskas, 
nes jis ilgesnį laiką viešėjo 
Amerikoje ir čia surengė savo 
kūrybos parodų.

Šis Prancūzijoje fotografi
jos m eną studijavęs vyras 
kviečia lietuvius ir viso pasau
lio fotografus teikti darbus 
pagrindine tema “Laikas”, taip 
pat regionine tem a “Euro- 
Azija -  susiliejantis kontinen
tas” . R engėjai taip  rašo: 
“Skelbdami temą “Laikas” , 
mes laukiame fotografijų, ku
rios bus susijusios su visomis 
šios temos variacijomis: laiko

"LIETUVA VAIKO AKIMIS" -  NUOŠIRDŪS 
LAIŠKAI APIE TĖVYNĘ

"Madinga dabar būti pa 
saulio žmogumi, bet aš visada 
norėčiau būti Lietuvos žmo
gumi", "Lietuva -  mano tėvynė, 
kurioje praleidau savo nuo
stabiausias akimirkas", "Čia, 
kur gyvenu dabar, niekada  
nepajutau duonos kvapo, kaip 
kadaise pas močiutę kaime 
sėdėdama prie krosnies jutau", 
-  tai mintys iš konkurso "Lie
tuva vaiko akimis", kurį suren
gė Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės ir Lietuvių kalbos institutas 
(LKI).

M intį surengti konkursą 
įkvėpė Darijos Siliūnaitės iš 
Lemonto (JAV) dienoraštis 
"Kelionė", praėjusiais metais 
spausdintas "Skautų aide", 
kuriame ji aprašė savo kelionės 
į Lietuvą įspūdžius. Vertinant 
indėlį, Darija buvo apdovanota 
nominacija "Užgyvą ir nuotai
kingą tekstą, įžiebusį konkurso 
"Lietuva vaiko akim is" k i
birkštį".

Renginiu siekta puoselėti 
lietuvišką dvasią ir tapatybę, 
stiprinti užsienio lietuvių moks-

tėkmė, tada ir dabar, prieš ir 
po, laiko skirtumai, tam tikros 
valandos, dienos, savaitės, 
metai ar metų laikai, periodiš
kumas, vertybės ir skirtybės 
laiko šviesoje, augimas, laiko 
žavesys, laiko dvasia, laikro
džiai, laukimas, viltis ir tikėji
mas, skubėjimas, laiko trūku
mas, tam sos/aukso amžius, 
geri ir blogi laikai, svarbūs 
momentai, fotografijos proce
sai ir laikas - išlaikymas, liu- 
minografija, sinchronizacija, 
fotofinišas, architektūriniai, 
urbanistiniai pasikeitimai laiko 
šviesoje, postmodernios laiko 
poveikio menui traktuotės ir 
t.t.”

Kviečiami dalyvauti foto
grafai iš viso pasaulio.

Projektas “Euro-A zija -  
susiliejantis kontinentas” turi 
savo apribojimus: jame kvie
čiami dalyvauti fotografai iki 
35 m. tik iš 25 Europos Sąjun
gos šalių bei pietryčių Azijos.

Reikia paskubėti
Kaip rašom a pranešime, 

darbus reikėjo siųsti iki birže
lio 9 d. (nors, atrodo, susitarus 
galima pratęsti datą). Direkto
rius ir vadovaujantis kuratorius 
-  jau minėtas M. Kavaliauskas 
ir asistuojantys kuratoriai: Au
relijus Madzeliauskas, Dalia 
Šivickaitė. Festivalio rengėjai:
F. Galerija/VŠĮ “Šviesos raš
tas” (Kaunas) ir Lietuvos foto
menininkų sąjungos Kauno 
skyrius.

Darbus siunčiant elektroni
niu paštu, reikia laikytis tokių 
reikalavimų: fotografijų skai-

leivių ryšius su Lietuva, skatinti 
juos mokytis lietuvių kalbos. 
Temą "Lietuva vaiko akimis" 
organizatoriai leido interpre
tuoti laisvai, rekomendavo ra
šyti apie tai, kas autoriui svarbu, 
kas jo  paties matyta, patirta, 
išgyventa ar įsivaizduota.

Konkurse "Lietuva vaiko 
akimis" dalyvavo per penkias
dešim t 7 -16  metų amžiaus 
moksleivių iš 12 šalių: Belgijos, 
Danijos, Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos, JAV, Kanados, Len
kijos, Norvegijos, Rusijos, Suo
mijos, Švedijos ir Vokietijos. 
Jie atsiuntė įvairių žanrų lietu
viškų tekstų -  rašinių, eilėraš
čių, miniatiūrų ir kitų kūrinių, 
juos iliustruojančių piešinių bei 
fotografijų.

Vertinimo komisiją sudarė 
TMID, LKI, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės, LR švietimo ir 
mokslo ministerijos atstovai, 
rašytojai, publicistai, dailinin
kė. Laureatai paaiškėjo gegužės 
pabaigoje, vertinimo komisija 
originalias nominacijas ir pri
zus skyrė visiems "Lietuva 
vaiko akimis" konkursantams.

"Džiaugiam ės konkurso

čius -  iki 15 vienetų (3 MB) + 
1 puslapio CV. Dėkojame, jog 
nesiunčiate daugiau fotografi
jų  nei prašoma. Jei tam tikri 
jūsų  darbai sudomins mus, 
paprašysime atsiųsti daugiau 
fotografijų ar kompaktinį diską 
su visa pateikiama fotografijų 
serija.

R eikalinga inform acija: 
elektroniniame variante turi 
būti pateikti darbų pavadini
mai, ne ilgesnis kaip 200 žo
džių temos pristatymas, sukū
rimo metai, ir jei buvo ekspo
nuota anksčiau, tai kur ir kada.

Elektroniniame laiške turi 
būti ši informacija: vardas, pa
vardė (net jei pasirašote slapy
vardžiu), adresas, telefono/ 
fakso numeris, kilnojamo tele
fono numeris.

Fotografijų dydis -  ilgoji 
fotografijos kraštinė turi būti 
1000 pikšelių ilgio.

Rezoliucija -  98 taškai co
lyje.

R inkinių pavadinim ai -  
Vardas Pavardė -  Pavadinimas 
- Vieta -  Metai -  Nr.123.jpg

JPG kokybė -  80 proc.
D arbus sių sti adresu: 

festival@light.lt
Elektroninio pašto pavadi

nimas -  “KFD 06 paraiška -  
vardas, pavardė”

Siunčiant reguliariu paštu: 
M indaugas K avaliauskas, 
(Kauno fotografijos dienos 
06), F. Galerija, Žaliakalnio 
funikulierius, Aušros g. 6, LT- 
44174, Kaunas, Lietuva.

Edvardas Sulaitis

dalyvių aktyvumu, dėkojame 
jiem s pasirengti padėjusiems 
mokytojams. Kiekvienas dar
bas buvo ypatingas -  nuošir
dus, perteikiantis šiltus jaus
mus, mintis apie Tėvynę ir dėl 
to kiekvienas jų  nusipelnė  
atskiro apdovanojimo. Tikimės, 
kad širdyje nešiojama meilė 
Tėvynei a teityje  peraugs į 
gražius darbus jos labui", -  
sakė TMID generalinis direkto
rius ir komisijos pirmininkas 
Antanas Petrauskas.

Pirmoji vieta ir nominacija 
"Už tobulą vaikiško teksto ir 
vaizdo sintezę, atskleidžiančią 
gyvą ryšį su Lietuva" skirta 
Stokholmo (Švedija) "Saulės" 
mokyklos auklėtiniui Airidui 
Meškauskui.

Antrąsias vietas pasidalijo 
Tomas Jablonskas (Oslo sek
madieninė mokykla "Gintaras", 
Norvegija) -  nominacija "Už 
įtaigų tekstą, per originalias 
detales atveriantį asmeninį 
sąlytį su Lietuva" -  ir Vėjūna 
Zalalytė (Londono Šv. Kazi
miero parapijos lituanistinė 
mokykla "Švyturiukas", D i
džioji Britanija) -  nominacija 
"Už originalų, asmeniniais iš
gyvenimais pagrįstą tekstą, per 
simboliais tampančius tėviškės

Jūrate Resales

K N T K X  NUOPELNAS DVIPUSIS : KVIEČIA LIETUVIUS 
SUMAŽINTI su kPOOrtClAl i ta M jR rr tT U IR  IKI SCOL 

NEPAŽYSTAMU ĖALTtNJIJ, O IJŽSIĖSIECilJS ‘ PAŽVELGTI Į 
BALTUS-PLATESNIAME BENDRAME TAUTŲ LB KULTŪRŲ

VYSTYMUSI REMI:

JŪRATĖS ROSALES 
KNYGOS

GOTHS AND BALTS
THE MISSING LINK OF EUROPEAN HISTORY

P R I S T A T Y M A S
UETDVIŲ DAILĖS MUZIEJUJE
PLC, 1491L I27th Street. Lemont, IL. 6Mtt
2MW m, BIRŽELIO mtn. 25 d
SEKMADIENĮ, 12:30 v.p,p.

PROGRAMOS DALYVIAI :

A u to r ė  : JŪRATE ROSALES
Knygos mecenatas ; ALEKSANDRAS JANKŪNAS
Pristatys : PRANAS JURKUS
Meninę dalį atliks :

□perus solistė NIDA GRIGALAVIČIŪTĖ 
ir maestro ALVYDAS VA5ĄITI5

Po priitalymu bui laiko pubemdruuli ir pnsisvcĖiuoti.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

VYDŪNO FONDO 
VALDYBA

elementus atskleidžiantį lietu
višką pasaulėjautą".

Trečioji vieta skirta Juttai 
Ebbertz (Vokietija) -  nomi
nuotai "Už pastabumą, atviru
mą ir teksto savitumą", Ugnei 
Miniotaitei (Švedija) -  nomi
nuotai "Už nuoširdumą ir lako
nišką tekstą" ir Aistei Valytei 
(Didžioji Britanija) -  nomi
nuotai "Už jautrumą ir teksto 
metaforiškumą".

Konkurso dalyvių rašinius 
TMID planuoja išleisti atskiru 
leidiniu. Visų laureatų, nomi
nacijų ir vertinimo komisijos 
narių sąrašą rasite TMID ir LKI 
tinklalapiuose pagal nuorodas 
w w w . t m i d . l t /
index .php?page id=495 ir
www.lki.lt/index.php ?lki= 162.

TMID inf.

LIETUVOS TOTORIŲ 
ISTORIJA IR DABARTIS

V iln iu s , b irže lio  15 d. 
(ELTA). Kino centre “Skalvija” 
buvo rodomas dokumentinis 
filmas apie Lietuvos totorių 
bendruomenę “Murzų ainiai 
Lietuvos žemėje”. Filmą 2005 
metais sukūrė Lietuvos totorių 
bendruomenių sąjunga kartu su 
režisieriumi Leonidu Glušaje- 
vu. Pirmajame tarptautiniame 
musulmoniškojo kino festiva
lyje Kazanėje “Zolotoj minbar” 
(“Auksinis minbaras”) filmas 
laimėjo pagrindinį prizą už ge
riausią scenarijų dokumentinio 
kino kategorijoje, nurungęs 160 
kino juostų iš 16 pasaulio šalių.

Filme Lietuvos totoriai pa
sakoja apie save: prisimena is
toriją, mąsto apie ateitį.

mailto:festival@light.lt
http://www.tmid.lt/
http://www.lki.lt/index.php_?lki=_162
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DEVYNIOLIKMETEI UNIVERSITETO 
BAIGIMO DIPLOMAS

Gegužės mėnuo JAV ženk
lina universitetų bei kolegijų 
mokslo metų baigimo iškilmes 
ir diplomų įteikimo ceremo
nijas. Dažnoje šio krašto aukš
tųjų mokyklų diplomus gavu
siųjų sąrašuose matome ir lie
tuviškų pavardžių.

University o f W isconsin 
esantis Madison mieste diplo
mantų išleistuves turėjo gegu
žės 14 d. šios aukštojo mokslo 
įstaigos salėje. Čia susirinkę 
tūkstančiai baigiančiųjų klasės 
studentai su mokomuoju perso
nalu bei tėvais ir artimaisiais 
pergyveno retai gyvenime pa
sitaikančių momentų.

Lietuvius gali dominti fak
tas, jog lietuvaitė Diana Sulaitė 
iš Portage, WI, čia gavo baka
lauro laipsnį, būdama tik 19 
metų amžiaus. Ji buvo viena iš 
jauniausiųjų diplomantų, dide
liame jų būryje.

Nuo pat jaunų dienų Diana 
buvo linkusi į mokslus, ypa
tingai griežtuosius. Ji, baigusi 
pradžios mokyklą, nutarė stoti 
tiesiai į kolegiją, peršokant 
vadinamą “high school”. Išlai
kius eilę egzaminų, Dianai bu
vo suteikta teisė tai padaryti.

Visoje Amerikoje yra tik dvi 
kolegijos, kurios priima moki
nius, turinčius mažiau negu 16 
metų amžiaus (Dianai tada 
buvo keturiolika). Ji pateko į 
Mary Baldwin kolegiją Stanton 
mieste, Virginia valstijoje, gana 
toli nuo jos namų Wisconsin.

Po du metus ten užtrukusių 
studijų toje kolegijoje, sulau
kusi 16 m. ji galėjo persikelti į 
University of Wisconsin Madi
son mieste, esančiame jau žy
miai arčiau gyvenamosios vie
tos. Nežiūrint kad ji studijavo 
“vyrišką” mokslo šaką -  fiziką, 
Diana neturėjo didelio vargo ir 
su gerais pažymiais baigė šios 
srities studijas BS laipsniu.

Diana bent pusmečiu anks
čiau galėjo gauti baigimo dip
lomą, tačiau praėjusiais metais 
sugalvojo ilgesnį laiką praleisti 
pas savo mamos tėvus Vilkaviš
kyje, kad geriau pramoktų lie
tuviškai, labiau susipažintų su 
Lietuva. Per ilga viešnagė tėvų 
krašte pridarė jai nemaža nema
lonumų, nes turėjo Vilniuje su
mokėti baudą, grįžti atgal pas 
senelius ir susirinkti pažymas, 
kad ji tikrai ten viešėjo, praleisti 
išskridimo į Ameriką datą ir t.t.

Nevėžio vingiai prie Babtų. Leono Milčiaus nuotr.

Jeigu jos tėvai anksčiau turėjo 
-  patirti komunistinių laikų 
biurokratų nemalonę, Diana 
nukentėjo nuo laisvos Lietuvos 
panašių biurokratų.

Jos tėvai -  Leonas ir Dalia 
Sulai abu yra medicinos gydy
tojai, dirbantys Portage, WI. 
Leonas baigė medicinos moks
lus Austrijoje, o Dalia -  Kaune. 
Leono tėvas Pranas karo metu, 
artėjant rusų kariuom enei, 
pabėgo į Vokietiją ir iš ten at
vyko į Čikagą. O mažametis 
Leonas kartu su motina Magde- 
lena liko Lietuvoje ir tik žymiai 
vėliau per Lenkiją galėjo atva
žiuoti Čikagon. Čia jis baigė 
chemijos mokslus Illinois uni
versitete, nes medicinos mo
kyklon negalėjo patekti. Dr. 
Jono Adomavičiaus ir kitų pa
ragintas, jis išsirengė į Austriją, 
kur Vienoje gavo medicinos 
daktaro laipsnį. Tuomet nuvy
kęs Lietuvon vedė neseniai 
Kaune medicinos akademiją 
baigusią Dalią, kuri vėliau at
važiavo į Čikagą ir abu pradėjo 
vargo kelius, norint gauti teisę 
praktikuoti mediciną Dėdės 
Samo žemėje.

Tas jiems gerai pasisekė ir 
jie dabar sėkmingai darbuojasi 
savo profesijose. Jie taip pat 
spėjo užauginti ir 4 vaikus: be 
anksčiau minėtos Dianos dar 
susilaukė Daivos, Danutės ir 
sūnaus Lino, kurie visi siekia 
aukštojo mokslo.

Dar grįžtant prie diplomą 
gavusios Dianos reikia pažy
mėti, jog ji dabar žada apie 
metus laiko padirbėti, o po to 
yra pasiryžusi tęsti fizikos 
mokslus viename iš žymiųjų 
JAV universitetų. Beje, jos 
norai mokslo baigimo proga 
buvo kuklūs -  nusipirko didelį 
šunį.

Edvardas Sulaitis

Clevelando lietuvių aukos 
išeivijos lietuvių reikalams

2006 m. Vasario 16-osios proga aukojo
200 dol. Č. I. Šatkai 20 dol. N.D. Balčiūnai
100 dol. G.V. Bučmiai V. Barzdukienė

Dr. V.A. Mauručiai A.I. Gedriai
75 dol. Z.S.Obeleniai M. Gruzdys
70 dol. A.B. Pautieniai V. Januškis
60 dol. Dr. V. Gruzdys J. Kliorienė

K.D. Paškoniai I.Laurinaitienė
V. Urbaitis A.Lūža

50 dol. G.Baukus V.Miškinis
P. Chalko J.Narušas
B. Čyvienė A.Petrauskis
Drs. D.R. Degėsiai V.Petukauskas
A. Giedraitienė M.Puškorienė
J. Gudėnas A.Sagienė
M.E. Laniauskai A.Trent
M. Mikonienė R.D. Vodopalai
Dr.J. Skrinska J. Yutches
J.D. Staniškiai R.A. Zorskai
I. Sušinskienė O. Žilionienė
Dr. E.R. Šilgaliai 16 dol. G.N. Juškėnai

40 dol. O. Banionienė 15 dol. D.Armonienė
Kun. G. Kijauskas L. Kaunas
S. Knistautienė S.Kazlauskienė
H.M. Macijauskai V.J. Prikockis
A.R. Minkūnai V.B. Taraškai
V.O. Šilėnai 10 dol. V. Adomavičienė

35 dol. H.Stasas S. Idzelienė
K.S. Šukiai N. Kaminskienė

30 dol. V. Apanius J.R. Kijauskai
R. Čiuberkienė Z. Maščinskienė
Z. Dučmanas V.P. Matulioniai
A. Stempužienė K. Palubinskas

25 dol. D.R. Apanavičiai N. Palubinskienė
A. Babickienė A. Raulinaitienė
I.T. Beržinskai S. Sankalaitė
P.N. Bieliniai E. Steponavičius
G. Karsokienė V.R. Taraškai
D. Puškorienė N.N. Vucianiai
V.E. Račkauskai
O. Ralienė
V. Spirikaitienė
R. Steponienė
E.G. Varneliai
D. Žemaitytė

Suaukotos sekančios sumos:
JAV Lietuvių Bendruomenei ... 1,956.00 dol.
Amerikos Lietuvių Tarybai.....700.00
Iš viso aukų gauta..................... 2,656.00

Dėkojame visiems aukotojams 
LB Apylinkės ir ALT Skyriaus Valdybos

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

IV.
Bet į tokiu šriftu išspaus

dintą leidinėlį neretai priešiškai 
žiūrėjo daugelis M. Lietuvos 
lietuvių protestantų -  kaip į 
"lenkiškosios katalikybės" 
skverbimąsi.

Kaip minėta lietuvių tauta 
iki krikščionybės savo rašto 
neturėjo, o apsikrikštijusi perė
mė senąją gudų, po to lotynų, o 
vėliau lenkų raštą, laipsniškai 
ir lenkų kalbą. Lietuvos Kata
likų Bažnyčios viršūnėje dau
giausia buvo lenkai arba sulen
kėję lietuviai, kurie ir valdė 
V ilniaus, Seinų, Žem aičių 
vyskupijas. Jie dažniausiai į 
lietuvių parapijas ir skirdavo 
lietuviškai nemokančius lenkų 
kunigus, o lietuvius kunigus -  
tik į lenkų ar gudų gyvenamas 
parapijas. Daugiausia tik tokie,

persisunkę lenkų šovinizmu 
vyskupai ir valdė Lietuvos 
vyskupijas beveik iki Pirmojo 
pasaulinio karo.

Beje, ir kunigų seminarijose 
(Varnių, Kauno, Vilniaus, Sei
nų) buvo stengiamasi išugdyti 
pirmiausia lenkintojus -  jose 
dėstyta lotynų ir lenkų kalbo
mis, iš seminaristų reikalauta ir 
tarpusavyje tik lenkiškai kalbė
ti, o nuo XVIII a. Vilniaus 
vyskupų nurodymu lietuviai 
valstiečiai prievarta mokyti 
poterių lenkiškai.

Diskutuotini nuopelnai lie
tuvybei ir senojo Vilniaus 
universiteto. Nors jis 1579 m. 
buvo įsteigtas Lietuvai, o ne 
Lenkijai, bet kaip matyti iš kai 
kurių dokumentų, lietuviui ar 
žemaičiui buvo ne taip lengva

į j į  papulti. Štai vienas iš 
pirmųjų lietuvių kunigų jėzuitų, 
kaunietis Laurynas Manike- 
vičius 1595 m. vasario 6 d. 
laiške savo viršininkam s į 
Romą skundžiasi, kad krašte 
tėra vos keletas lietuviškai mo
kančių kunigų, tačiau lietu
viam s patekti į sem inariją 
visaip trukdą "tėvai lenkai", 
kurie tik "proteguoją savo 
krašto jaunuolius"

Kadangi universitetas pri
klausė jėzuitams, o jie buvo 
globalistai -  lenkų ar lietuvių 
kalba jiems neturėjo reikšmės 
ir ji juos domino tiek, kiek be 
jų buvo neįmanoma išsiversti 
skelbiant tikėjimo tiesas. Ka
dangi Lietuvos valdantiesiems 
ir jėzuitam s mažai terūpėjo 
lietuvybė, tai ir universitetas ne
tapo lietuvių tautos universi
tetu, o buvo "internacionalinis’, 
kuriam e iš pradžių vartota 
lotynų, o vėliau lenkų kalba. 
Pastaroji universitete ėmė įsi
galėti po 1773 m., panaikinus 
jėzuitų ordiną, o ypač Lietuvai 
atitekus Rusijai ir carui pa

skyrus Vilniaus švietimo apy
gardos kuratoriumi didelį lenkų 
nacionalistą J. Čartoriskį, nors 
ir kilusį iš lietuvių, iš Gedimino 
palikonių. Jis itin ėmė skatinti 
lenkų kalbą ir Vilniaus univer
sitete vietoje iki tol vartotos lo
tynų kalbos.

Vienas iš pirmųjų ėmė len
kiškai skaityti paskaitas ir rei
kalauti, kad ta kalba būtų pa
grindinė universitete, buvo len
kas profesorius Andrius Snia
deckis ir jo brolis, rektorius Jo
nas Sniadeckis (nuo 1807 m.), 
kuris, remiamas minėtojo kura
toriaus J.Čartoriskio, ir įvedė 
lenkų kalbą universitete. O ka
dangi universitetas kontroliavo 
ir visas krašto mokyklas, moky
tojų rengimą, taip pat kunigų ir 
net vargonininkų, tai pirmiausia 
universiteto nurodymu imta 
reikalauti, kad priimant moky
tis ir į kitas įstaigas pirmenybė 
būtų teikiama ne tik gerai mo
kantiems lenkų kalbą, bet len
kams; beveik visose mokymo 
įstaigose imta tik lenkiškai mo
kyti, net Žemaitijoje pradėta iš

mokinių reikalauti ir tarpusavy 
tik lenkiškai kalbėtis. Tam net 
iš pačių mokinių buvo paski
riami "cenzoriai" stebėti ir pra
nešinėti mokytojams apie prasi
žengėlius. Lietuviškai prakalbę 
"nusikaltėliai" būdavo baudžia
mi arba viešai išjuokiami. O ka
dangi universitetui priklausė ir 
tikrinti bei leisti vadovėlius, tai 
jame įsigalėję lenkų šovinistai 
su profesorių mantijom ėmė 
juos leisti tik lenkų kalba, o lie
tuviškai parašytus dažniausiai 
"pripažindavo" netinkamais. 
Taip atsitiko 1811 m. su Padu
bysio mokyklos mokytojo bazi
lijono A. Butkevičiaus, pareng
ta "Kalbrieda" (lietuvių grama
tika "M ieylesiem s Žem ay- 
cziams"); beveik tuo pačiu me
tu "besvarstydami profesoriai 
prapuldė" ir jėzuito Dominiko 
Mogėno parengtą lietuvių kal
bos gram atiką, neaprobavo 
universitetas ir vienuolio kar
melito Jeronimo Stanevičaus 
lietuviškai parašyto aritmetikos 
vadovėlio.

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 13 d., sekmadienį, 12 val. Lietuvių klubo 
tradicinė gegužinė, Amerikos italų vietovėje, 29717 Euclid Ave., 
Wickliffe, OH.
LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami 
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

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

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

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. rug
pjūčio 21 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą  savo artim iesiem s ne tik  čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių (JAV ar Kanadoje), kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

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

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

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

AR VALDANČIOJI DAUGUMA 
PRIKLAUSYS NUO SUKČIŲ?

Šiandienė kova dėl valdžios 
ypatinga tuo, kad jos pergalinga 
baigtis varžovams priklauso 
nuo skandalingų Lietuvos poli
tikos sukčių -  tokių kaip Abo
nentas, naujasis rusas ar jo  sta
tytiniai. Be jų, niekaip nesiseka 
tęsti naujausiosios Lietuvos is
torijos nei buvusiems valdan
tiesiems, nei opozicijai.

Palankiai klostantis aplin
kybėms, dviejų susikompromi
tavusių politikų vadovaujamos 
partijos turi šansą gražiai išlošti 
iš dabartinės krizės. Mainais už 
param ą klijuojant daugumą 
Seime jos gali ne tik atsiriekti 
valdžios, bet ir gauti nuodėmių 
atleidimą po teisėsaugos mestų 
įtarimų jų vadovams.

Tad ir apsimelavusio Abo
nento Vilniaus brigada, ir netik
ro absolvento partijos bosai gali 
dar kurį laiką būti politiškai 
reikšmingi ir įtakingi.

Pasirodo, su liberalcentris- 
tais jau net ir konservatoriai lin
kę derėtis dėl bendros koalici
jos. Sakė Artūras Zuokas, kad 
politikams reikėtų nuleisti mo
ralės kartelę, -  štai, jo pageida
vimu, ją  ir nuleidžia. Socialde
mokratai taip pat paslaugiai nu
leistų, jei tik žinotų, kur ta jų 
kartelė mėtosi ir ką reiškia 
žodis "moralė", kai šalia jo  
neparašyta "socialistinė".

Dabartinė politinė krizė bai
gia išbalinti Abonento įvaizdį. 
Jis ūmai tapo toks reikalingas 
ir konservatoriams, ir socialde
mokratams, kad žodį "nekaltas" 
jo  atžvilgiu jie tikriausiai sutik
tų vartoti visomis prasmėmis, 
ne vien teisine, jei tik Abonen
tas to panorėtų.

Lietuvos partinio gyvenimo 
logika jau ne pirmi metai ugdo
ma tokiose situacijose kaip 
šiandienė, todėl yra kryptelėjusi 
ir sveiku protu dažnai nesuvo
kiama. Elgdamosi amoraliai ir 
neprincipingai, susidėdamos su 
politikos sukčiais, kai kurios 
vadinamosios tradicinės parti
jos aiškina savo veiksmus kaip 
aukojimąsi, kad Lietuvai būtų 
geriau. Jų paklausęs, gali pagal
voti, kad ekskomunistinės no
menklatūros sąjunga su poli
tikos verslu užsiėmusiais nau
jaisiais rusais ir naujaisiais lie
tuviais yra būtent tai, ko nūnai 
reikia Lietuvai. Žodžiai "vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi" 
brazauskininkams kažkodėl 
skamba kaip raginimas vienytis 
su darbiečiais ir abonentinin- 
kais. Taip buvo 2004-aisiais, tas 
pat vyksta dabar.

Socialdemokratų žvilgsniai 
vėl aiškiai krypsta į teisėsaugos 
tyrimų spaudžiamą ir, matyt, 
dėl to paprasčiau suvaldomą 
negu iki šiol Darbo partiją. Kad 
ir kaip jie mėgintų įrodinėti, jog 
a tnaujinam i ryšia i su 
darbiečiais tėra, kaip ir po 
Seimo rinkimų, priverstinis

tradicinės ir populistinės partijų 
mezaliansas, ant šito kabliuko 
jau mažai kas užkibs.

Akivaizdu, kad socialdemo
kratus traukte traukia politikos 
nusidėjėliai. Ir tai visiškai ati
tinka jų pirmininko filosofiją, 
anot kurios, Lietuva yra krikš
čioniškas kraštas, todėl atleis
kime sukčiams jų kaltes ir būki
me jiems pakantūs -  bent jau 
kol neatsidūrė už grotų. Eilinį 
kartą išgaravus iliuzijoms apie 
vaivorykštės koaliciją ir social
demokratams vėl pradėjus ieš
koti partnerių amoralios poli
tikos sąvartynuose, dalis poli
tikų ir apžvalgininkų, tikėjusių 
šia koalicija kaip geriausia iš
eitimi, matyt, pajuto nusivy
limą. Jau girdėti ir priekaištų 
susitarti nesugebančioms tradi
cinėms partijoms.

Šie priekaištai remiasi prie
laida, kad Lietuvai gresia di
džiulis pavojus. Kai pradedi 
gilintis, apie kokį pavojų kal
bama, tolydžio aiškėja, jog tai 
viso labo -  šioks toks politinis 
nestabilumas. Tačiau politinio 
nestabilumo periodai juk yra 
neatsiejam as dem okratinės 
santvarkos bruožas.

Jei dėl noro viską "stabili
zuoti" imsime griauti partinio 
gyvenimo logiką bei reikalauti 
iš konservatorių ir socialdemo
kratų tarpusavio artumo ir mei
lės, jei dar imsime kliedėti apie 
nepartinę santarvės vyriausybę, 
tai netrukus stabilumo vardan 
galbūt rasime argumentų ap
skritai atsisakyti demokratijos. 
Juk esama ir "stabilesnių" san
tvarkų.

POSĖDŽIAVO LF PELNO SKIRSTYMO 
KOMITETAS

B irželio  10 d. Pasaulio  
lietuvių centro posėdžių kam
baryje Lemonte susirinkęs Lie
tuvių fondo Pelno skirstymo 
komitetas, dirbo nuo ryto iki 
vakaro, kol baigė savo darbą, 
paskirstant numatytą pinigų 
sumą, siekusią apie pusę mili
jono dolerių.

Iš šios sumos apie 100,000 
dol. buvo jau sunaudota anks
čiau Studentų stipendijų pako
misės (pirm. Tadas Kulbis), 
kuri per du posėdžius, atliko 
savo darbą.

Pagrindiniam Pelno skirsty
mo komitetui vadovavo Ramo
na Steponavičiūtė Žemaitienė. 
Komiteto narių tarpe buvo 7 
pagrindiniai nariai ir du ant
rininkai. Taip pat posėdyje be 
balsavimo teisės dalyvavo LF 
Tarybos pirm. Vytautas Ka- 
mantas ir Garbės pirm. dr. An
tanas Razma.

Daugumas komiteto narių -  
Čikagos ar apylinkių gyven
tojai. Iš jų du buvo atvykę iš 
tolimesnių vietovių: Algis Kuo
las iš Bostono ir Marius La-

DIRVAI
AUKOJO

G.Amonas, Ashland, O R ..... 45
S.Lee, Seminole, F L .............25
D.Austras, Braintree, M A .... 20
G.Taoras, Dover, N.H............20
A.Basiulis, Redondo B., CA . 10 
A.Sciuka, Dorchester, M A ..... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Akivaizdu, jog kai kurie 
vaivorykštinės politikos šali
ninkai aukščiausiuose valdžios 
postuose ir žiniasklaidoje patys 
sau prieštarauja. Tai girdime 
juos susirūpinusius dėl vertybių 
stokos, pasigendančius politi
koje principingumo ir nuosek
lių idėjų, tai staiga išgirstame 
juos raginančius pamiršti poli
tinius principus, ideologines 
nuostatas ir griauti partinės de
mokratijos logiką dėl kažko
kios politiškai liguistos vaivo
rykštės.

Nuosekliausiai šiomis ap
linkybėmis elgėsi konserva
toriai, reikalaudami tartis dėl 
Proveržio krypčių. Jų daly
vavimas valdžioje vyriausybės 
programos ir Juozo Bernatonio 
įgeidžių pagrindu būtų visiškai 
nepateisinamas.

Vladimiras Laucius, "Žinių ra
dijas"

niauskas iš Clevelando.
Šio posėdžio pertraukos 

metu teko kalbėti su keliais 
komiteto nariais, kurie teigė, 
jog nebūta jokių didesnių prob
lemų pinigų paskirstymo metu. 
Jų nuomone, nuotaika buvusi 
gera ir darbinga.

Nors pinigai buvo paskirs
tyti praėjusį šeštadienį, tačiau 
dar reikės laukti birželio 20 d., 
kuomet susirinks LF Taryba 
savo posėdin. Tada ja i bus 
pateiktas paskyrimų sąrašas 
patvirtinimui. Normaliai, tokie 
patvirtinimai yra tik forma
lumas, nes anksčiau nėra buvę 
atsitikimų, kad kai kurias pa
skirtas sumas Taryba atmestų.

Visi paskirstymai bus viešai 
paskelbti per LF Spaudos kon
ferenciją, kuri yra šaukiama 
birželio 21 d. PL centre, Le- 
monte. Tada jau bus galima 
visas paskirtas sumas perduoti 
per mūsų informacijos priemo
nes. Todėl dar reikia turėti 
truputį kantrybės tiems kurie 
laukia pelno skirstymo rezul
tatų! Edvardas Sulaitis

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

“LITUANICOS” FUTBOLO KLUBAS 
IEŠKO NAUJU KELIU

Jau daugiau negu 55 metus 
veikiantis Čikagos “Lituani- 
cos” futbolo klubas šiuo laiku 
pergyvena savotišką krizę, beje, 
jau ne pirmą jo  ilgo amžiaus 
istorijoje.

Senieji klubo veikėjai jau 
paseno, išsisėmė ir labai reikia 
žmonių, kurie juos pakeistų. 
Taip pat reikia ir asmenų, no
rinčių ir galinčių garantuoti pa
stovią finansinę paramą, nelau
kiant pripuolam ų aukotojų, 
dažnai nepajėgiančių “užkišti” 
finansinius nedateklius. Žino
ma, trūksta ir tokių veikėjų, 
galinčių prisitaikyti prie dabar
ties reikalavimų, kurie yra skir
tingi nuo tų buvusių prieš 40 ar 
50 metų.

Birželio 10 d. “Lituanicos” 
klubo sekretorius Gediminas 
Bielskus, jauniausias iš šio 
klubo valdybos narių, PL centre 
Lemonte sukvietė futbolui ne
abejingų žmonių susirinkimą. 
Gaila, kad jis nebuvo gausus, 
tačiau atėjusieji 9 asmenys iš
diskutavo kai kurias problemas 
ir žadėjo daryti viską, kad klubą 
vėl būtų galima įstatyti į aukš
tesnes vėžes, kuomet klubo 
veiklos vežimas visai gražiai 
judėjo.

G. Bielskus susirinkusiems 
išdalino  3 lapus, kuriuose 
nurodyta, kas klubui reikalinga, 
norint išlikti aukštumoje.

Pradžioje jis pateikė planą 
dėl klubo vadovybės, kurioje 
pirmoje vietoje reikia 4 darbin
gų žmonių -  prezidento, vice
prezidento, sekretoriaus (šias 
pareigas jis galėtų toliau eiti) ir 
iždininko.

Reikia pasakyti, kad visi kiti 
ligšiolinės valdybos nariai, ku
rie buvo susirinkime, Albertas

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

Glavinskas, Leonas Juraitis ir 
Edvardas Sulaitis, po daugelio 
veiklos metų (E. Sulaitis yra net 
šio klubo steigėjas prieš 55 
metus) pasitraukia.

Prie anksčiau nurodytų as
menų valdybon turėtų patekti ir 
visų komandų (o jų  yra 3) va
dovai, Čikagos Lietuvių fut
bolo lygos ir Futbolo akade
mijos atstovai. Dar reikalinga 
Taryba, spaudos komitetas ir 
kontrolės komisija.

Visoms šioms pozicijoms 
reikia ieškoti asmenis, daugiau 
dėmesio kreipiant į naujuosius 
ateivius, ypatingai verslininkus, 
kurie galėtų finansiniai remti 
klubą.

Buvo kalbėta ir apie “Met
ropolitan” lygos vadovą Joe 
Zyzdą, kuris nekenčia lietuvių 
ir stengiasi bloginti jų padėtį. 
Tai įrodė trijų lietuvių koman
dos žaidėjų ilgalaikis suspenda
vimas, nepaprastai didelių pini
ginių baudų uždėjimas suspen
duotiems žaidėjams bei klubui 
ir pan. Tas kartojasi jau ne pirmi 
metai.

Daugiausia nukentėjęs -  
Linas Jakovlevas, pareiškė, kad 
jis pasamdė advokatą ir bandys 
tą reikalą aiškintis teisme.

Taip pat nerimą kelia ir prie 
PL centro esanti didžioji futbo
lo aikštė, kurią buvo įsipareigo
jęs paruošti Jaunimo rūmų sta
tybos komitetas. Bet iki šiolei 
šis reikalas nepajudėjo, nors jau 
praėjo daugiau kaip metai. Dėl 
negalėjimo žaisti prie PL centro 
klubas turi nemaža nuostolių.

Apie šiuos visus klausimus 
ir darbus bus bandoma aiškintis 
susirinkus vėliau, o tuo tarpu tai 
bus daroma privačiais kontak
tais. Edvardas Sulaitis

Jau paaiškėjo jaunuoliai, 
dalyvausiantys bendrame airių 
ir lietuvių kultūrinių mainų 
projekte - dvi lietuvaičių grupės 
buvo atrinktos buriuoti 50-ojoje 
pasaulinėje didžiųjų burlaivių 
regato je  “The Tall S h ip ’s 
Races”, kurios tikslas - jaunimo 
tarptautinės draugystės stip
rinimas. Atrankoje dalyvavu
siems 16-20 metų jaunuoliams 
buvo keliama vienintelė sąlyga 
- gerai mokėti anglų kalbą. 
Nors navigacinės praktikos 
nereikalauta, tačiau dalis at
rinktųjų jau yra buriavę. Nors 
jubiliejinėje regatoje “The Tall 
Ship’s R aces” rugpjūtį da
lyvaus ir jachta “L ietuva” , 
tačiau atrinkti jaunuoliai plauks 
su dviem  airių burlaiviais. 
Pirmoji grupė keliaus maršrutu 
Sent Malas (Prancūzija)-Lisa- 
bona (Portugalija), antroji - 
Kadizas-La Koruna (Ispanija).

Europos buriavimo čem
pionate Italijoje puikiai sekasi 
Lietuvos buriuotojoms. Olim
pinės “Lazer-Radial” jachtų 
klasės pirm aujančia moterų 
varžybose tapo kaunietė Gin
tarė Volungevičiūtė. Iš viso 
atvirajame Europos čempio
nate, kuris rengiamas pirmą 
kartą, dalyvauja 91 buriuotoja 
iš viso pasaulio.

Po dviejų savaičių pertrau
kos namuose Lietuvos futbolo 
klubų asociacijos (NFKA) 
rungtynes žaidusi Klaipėdos 
“Atlanto” komanda sužaidė 
lygiosiomis su Vilniaus “Žal
g iriu” . Trečioje turnyrinės 
lentelės vietoje įsitvirtinusio 
“Atlanto” ir penktoje vietoje 
esančio “Žalgirio” susitikimas 
baigėsi be įvarčių 0:0. Per 
pastarąsias 4 rungtynes už
dirbęs 12 taškų K laipėdos 
klubas šįkart tenkinosi vienu. 
Po šių antrojo rato, 14-ojo turo 
rungtynių “Atlantas” turi 22, o 
“Žalgiris” - 17 taškų. LGITIC

Žydrūnas Ilgauskas NBA čempionate išsilaikė ilgiausiai iš visų 
šešių šį sezoną rungtyniavusių lietuvių. Atkrintamosiose varžybose 
“Cleveland Cavaliers” komanda įveikė pirmąjį etapą ir žygį baigė 
tik Rytų konferencijos pusfinalyje, kai pralaimėjo “Detroit Pistons”.

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI -216-387-3204

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

mailto:TAUPA@AOL.COM

