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SVEIKINAME VIII-OSIOS DAINU ŠVENTĖS RENGĖJUS, CHORISTUS IR DALYVIUS!

IRAKE RASTA 
CHEMINIŲ 

ŠAUDMENŲ
Nuo įsiveržimo į Iraką 2003 

metų kovą šioje arabų šalyje 
amerikiečiai ir jų sąjungininkai 
surado apie 500 šaudmenų su 
chem inėm is m edžiagom is, 
remdamiesi JAV slaptųjų tarny
bų pranešimu, birželio 21 d. 
pranešė du Kongreso nariai 
respublikonai.

"Nuo 2003 metų koalicijos 
pajėgos surado įvairiose Irako 
vietose maždaug 500 šaudme
nų, pripildytų iprito ir nervus 
paralyžiuojančių dujų - zarino",
- sakoma ataskaitoje, kurią pa
citavo senatorius Rick Santo
rum ir Atstovų Rūmų Zvalgy- 
bos reikalų komisijos pirminin
kas Peter Hoekstra. "Nepaisant 
visų pastangų surasti ir sunai
kinti cheminius ginklus, ku
riuos Irakas turėjo iki Persijos 
įlankos karo, vis dar yra likę 
sviedinių su cheminiu ginklu",
- sakoma ataskaitoje.

Įstatymų leidėjai pažymėjo, 
kad šios ataskaitos duomenys 
patvirtina, kad Irakas turėjo ma
sinio naikinimo ginklų ir patei
sina Vašingtono pretekstą pra
dėti invaziją. "Tai neįtikėtinai, 
mano nuomone, svarbūs radi
niai. Idėja, kad Irake nėra masi
nio naikinimo ginklų, kaip per 
šiuos debatus teigė mano kole
gos priešingoje pusėje, iš tikrų
jų  yra klaidinga", - sakė R. 
Santorum.

Vienas Pentagono pareigū
nas, patvirtinęs, kad buvo rasta 
tokių šaudmenų, sakė, jog visi 
ginklai, priklausę kariuomenės 
turtui iki 1991 metų, buvo "to
kios prastos būklės, kad nega
lėjo būti panaudoti tam, kam 
yra skirti".

Paskelbtoje žvalgybos duo
menų apžvalgoje pabrėžiama, 
kad Irako cheminiai ginklai, 
turėti iki Persijos įlankos karo, 
galėjo būti parduoti juodojoje 
rinkoje.

R.Santorum pažymėjo, kad 
šią ataskaitą prieš du mėnesius 
parengė Nacionalinis antžemi
nės žvalgybos centras - kariuo
menės žvalgybos agentūra, kuri 
pradėjo Irake ieškoti masinio 
naikinimo ginklų, kai 2004 
metų pabaigoje šias paieškas 
nutraukė Irako tyrimų grupė.

Būgštavimai, kad Saddam 
Hussein gali panaudoti chemi
nius ar biologinius ginklus, 
buvo viena iš priežasčių, pa
skatinusių 2003 metų kovą pra
dėti karinę invaziją į Iraką.

Lietuvių Tautinio Meno ansamblis “Čiurlionis”, Cleveland, Ohio, pasipuošęs tautiniais rūbais, dalyvavo pirmojoje JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventėje Čikagoje 1956 m. liepos 1 d. Antrosios eilės centre tarp dainininkų su tautiniais rūbais stovi dirigentas Alfonsas Mikulskis.

JAV IR ES PASISAKĖ DĖL RUSIJOS POLITIKOS
Jungtinės Valstijos ir Euro

pos Sąjunga baigiamojoje dek
laracijoje, paskelbtoje po Vie
noje įvykusio viršūnių susi
tikimo, išreiškė būgštavimą dėl 
pastarojo meto tendencijų Ru
sijoje. JAV ir ES vadovai, susi
tikę likus mažiau negu vienam 
mėnesiui iki Didžiojo aštuoneto 
(G-8) vadovų suvažiavimo Ru
sijos Sankt Peterburgo mieste, 
ypač atkreipė dėmesį į ten
denciją vis labiau varžyti pilie-

KANADOJE X|1 PASAUUO L|ETUV|Ų JAV NESKUBĖS ATŠAUKTI KARIŲ IŠ IRAKO
JAUNIMO KONGRESAS

B irželio  23 d. Toronte, 
Kanadoje, prasidėjo XII Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresas, kuris vyks iki š.m. 
liepos 9  dienos. Renginyje 
dalyvauja 18-os kraštų Pa
saulio lietuvių jaunim o są
jungų atstovai. Jie rinks Pasau
lio jaunimo sąjungos (PLJS) 
valdybą, aptars su lietuviška 
veikla susijusius klausimus, 
stip rins ryšius tarp kraštų  
sąjungų.

Kongreso renginiai vyks 
Toronte, Hamiltone ir Monrea
lyje, jo  dalyviai lankysis ir 
Čikagoje vyksiančioje aštun
tojoje Siaurės Amerikos lietu
vių dainų šventėje.

Tarpininkaujant Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
m entui (TM ID), K ongreso 
reikmėms Lietuvos Respub-

tines laisves Rusijoje.
JAV ir ES taip pat pabrėžė,

kad tarptautinė Rusijos politika 
pernelyg dažnai kertasi su 
Vakarų politiniu kursu. Kaip 
pavyzdį jos nurodė diskusijas 
dėl sankcijų Iranui, pozicijos 
dėl palestiniečių valdančiojo 
islamistinio judėjimo "Hamas" 
klausimą ir Rusijos prezidento 
Vladimir Putin paramą Balta
rusijos autoritariniam  prez. 
Aleksandr Lukašenka.

likos Vyriausybė iš rezervo 
fondo skyrė 200 tūkstančių 
litų.

“D žiaugiam ės stip ria is  
PLJS informaciniais, kultūri
niais, švietimo ryšiais su Tėvy
ne. Dėkojame už entuziazmą, 
aktyvą darbą, diskusijas emig
racijos, protą nutekėjimo“ 
ir kitais aktualiais klausimais. 
Visiems kongreso dalyviams 
linkiu konstruktyvaus darbo ir 
malonią bendravimo akimirką. 
Savo ruožtu Departamentas 
lauktą sprendimą ir patarimą, 
kaip toliau vystyti abipusi 
bendradarbiavim ą”, - sakė 
TMID generalinis direktorius 
Antanas Petrauskas

Šiuo metu lietuvių jaunimo 
sąjungos veikia 20-yje vals
tybių: Argentinoje, Australijo
je, Baltarusijoje, Brazilijoje,

"Teikiame didelę reikšmę 
mūsų santykiams su Rusija ir 
siekiame glaudesnio bendra
darbiavimo dėl virtinės bendrų 
reikalų, įskaitant kai kuriuos 
svarbius užsienio politikos 
klausimus, ginklų neplatinimą 
ir kovą su terorizmu", - tei
giama tekste, kuris buvo pri
imtas birželio 21 d. per Vienoje 
įvykusį JAV prezidento George 
W.Bush vizitą.

"Mes nerimaujame dėl kai

JAV senatas atmetė demok
ratų siūlymus karius iš Irako 
atitraukti kitų metų vasarą. 
JAV viceprezidentas mano, 
kad karių atitraukimas iš Irako 
padrąsintų teroristus ir padi
dintų naujų teroro išpuolių 
pavojų. “Demokratų siūlymai
-  pats blogiausias variantas,“
-  televizijai CNN tvirtino vice
prezidentas R. Cheney. Kai 
kurie demokratų partijos poli-

Didžiojoje Britanijoje, Gruzi
joje, Ispanijoje, JAV, Kanado
je , K olum bijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Moldovoje, Norve
gijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, 
Ukrainoje, Urugvajuje, Uzbe
kijoje ir Vokietijoje.

Pirmasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas įvyko prieš 
40 metų -  1966-aisiais.

TMID inf.

kurių pastarojo metų įvykių 
Rusijoje bei jos regione ir dirb
sime kartu su Rusija, propa
guojant energijos saugumą, 
įstatymo viršenybės įgyvendi
nimą, nepriklausomą teisėsau
gą ir visišką pagarbą žmogaus 
teisėms, įskaitant laisvą ir ne
priklausomą žiniasklaidą bei 
aktyvią pilietinę visuomenę, 
taip pat įšaldytų konfliktų šia
me regione sprendimą", - ra
šoma komunikate.

LRT

tikai siūlo kuo greičiau ati
traukti iš Irako amerikiečių 
karius. “Jeigu dabar pasitrauk
sime, jie mums ateis iš pas
kos,” -  apie teroristus kalbėjo 
viceprezidentas. Primindamas 
apie teroro išpuolius Londone, 
Madride, Kasablankoje, Stam
bule, Mobasoje ir Afrikos Ry
tuose, R. Cheney pabrėžė, jog 
konfliktas su teroristais yra 
pasaulinis.

Anot jo, jei sąjunininkai tin
kamai nepabaigs darbų Irake, 
Irakas taps teroristams prie
glauda, iš kurios bus rengiami 
išpuoliai. Karių atitraukimas 
esą tik parodytų, kad amerikie
čiams trūksta ryžto šioje kovo
je. Jungtinių Valstijų Senatas 
birželio 22 d. atmetė buvusio 
kandidato į prez. senatoriaus 
G.Kerrry ir kito senatoriaus -  
Ras Faingold siūlymą.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus pradėjo 

konsultacijas su Seimo frakcijomis dėl Ministro pirmininko 
kandidatūros, kuriai pritartų Seimas. Jis susitiko su konservatorių 
ir socialdemokratų frakcijų atstovais. Balsavimas dėl Zigmanto 
Balčyčio parodė, kad būtinas sutarimas tarp koalicijų, nes nė 
viena iš dabar esančių negali garantuoti param os savo 
kandidatui. Prezidento V. Adamkaus nuomone, būsimą premjerą 
palaikančios frakcijos turi sutarti dėl svarbiausių naujos 
Vyriausybės darbų.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius Romos Katalikų Bažnyčios vadovą 
Benediktą XVI pakvietė 2008 metais apsilankyti Lietuvoje. 
“Viltį žadina artėjantis reikšmingas 400 metų Mergelės Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje jubiliejus, kurį švęsime 2008 metais ir 
kuriame dalyvauti norime pakviesti Jus, Šventasis Tėve. Jūsų 
apsilankymas, be jokios abejonės, suteiktų naują impulsą 
Bažnyčios ir visos šalies gyvenimui, pakeltų dvasią ir sustiprintų 
tikėjimą”, - kartą per 5 metus Vatikane rengiamame Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vyskupų susitikime su popiežiumi sakė Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus paskyrė 
Antaną Vinkų Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Latvijos 
R espublikoje ir įte ikė skiriam uosius raštus. A. Vinkus 
ambasadoriaus pareigas pradės eiti nuo š.m. liepos 3 d.

Valstiečių liaudininkų frakcijos seniūnė Aldona Staponkienė 
atmeta opozicijos priekaištus, kad Seimo nario mandato atsisakiusi 
Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė turės aiškintis 
Seimui. Tokį raginimą pareiškė Tėvynės sąjungos frakcija, 
pasipiktinusi, kad mandato atsisako jau  trečias valstietis 
liaudininkas. Aldona Staponkienė sako, kad viena iš priežasčių 
dėl ko nepavyksta iš sąrašo surasti kandidato yra ne žmonių 
ambicijos, o įpusėjusi Seimo kadencija. Vieta parlamente 
atsilaisvino buvusiam ilgamečiam parlamentarui Kaziui Bobeliui 
nuo birželio savo noru pasitraukus iš Seimo.

Konservatorių suvažiavime Andrius Kubilius pirmininko 
rinkimus laimėjo faktiškai be kovos - už jį balsavo 449 iš 569 
suvažiavimo delegatų. A. Kubiliaus pavaduotojais perrinkti Rasa 
Juknevičienė ir Povilas Jakučionis, o Vidmantas Žiemelis 
pavaduotojo postą prarado, jį nuo šiol pavaduos Irena Degutienė. 
A. Kubilius pabrėžė, kad konservatoriai nesijungs į jokias 
koalicijas su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku, o liberalcentristų 
apsisprendimą prisijungti prie socialdemokratų vadovaujamos 
centro-kairės koalicijos įvardijo kaip “abonentinės draugystės” 
išdavą. Jis taip pat neslėpė džiaugsmo, kad Darbo partija “artėja 
prie dėsningos pabaigos”. Primindamas, jog konservatorių 
vertinimai per pastaruosius kelerius metus išaugo nuo 6,7 proc. 
iki 14,9 proc., A. Kubilius pastebėjo, kad tai įvyko ne tik dėl 
konservatorių stiprėjimo, bet ir dėl kitų partijų silpnėjimo. Šiuo 
metu Tėvynės sąjunga turi beveik 13 tūkst. narių.

A. Brazauskas teigė nesuprantąs, “ kodėl socialdemokratų 
program a, kurią  p a tv irtino  Seim as, šiand ien  tapo lyg 
raupsuotoji?” Pasak jo, “jei kas nors šaukia, kad tai Brazauskas 
- tai tik norėčiau palinkėti: duok Dieve, tokią program ą 
įvykdykite”. Ekspremjero tikinimu, naujosios valdančiosios 
koalicijos, kad ir kokia ji būtų, išgyvenimui svarbiausia bus 
politinė etika ir kultūra. Pasak socialdemokratų vado, suformuota 
dauguma bus trapi, tačiau turės šansų ne tik išgyventi, bet ir 
vaisingai dirbti. A. Brazausko teigimu, visi koalicijos partneriai 
pirmiausia turi išmokti išgirsti vieni kitus. Paklaustas, kokią mato 
Darbo partijos ateitį ir kaip vertina Viktoro Uspaskicho 
užsibuvimą Rusijoje, į antrąją klausimo dalį A. Brazauskas 
atsakė, jog “čia yra kažkokios nesąmonės”. Jis taip pat teigė 
manąs, kad “Darbo partija turi apsivalyti, suvažiavimas - išrinkti 
švarią vadovybę”. Tačiau, pasak A. Brazausko, jis negalįs sakyti, 
“kad visi 14 tūkst. partijos narių yra kažką pridarę, tikrai ne - 
jie  yra normalūs Lietuvos piliečiai, kurie tikėjosi būdami 
valdžioje ką nors gera padaryti”. A. Brazauskas išskirtiniame 
interviu Respublikai’ išdėsto sąlygas Darbo partijai.

Europos Sąjungos statistikos biuras “Eurostat”, paskelbęs 
tyrimus apie šeimas, įvardijo Lietuvą kaip skyrybų rekordininkę, 
mat didžiausias skyrybų rodiklis tarp 25 ES šalių - Lietuvoje ir 
Čekijoje bei Estijoje, o mažiausias - Italijoje , Airijoje ir Graikijoje. 
Sociologės Aušros Maslauskaitės teigimu, skyrybų priežastys 
Lietuvoje turi ir vieną specifinį bruožą - čia labai dažnai skyrybų 
iniciatorės yra moterys, mat įvairiuose santuokos etapuose jų 
pradeda netenkinti vyrų ekonom inės arba psichologinės 
investicijos į santuoką. Lietuvoje absoliutus skyrybų skaičius 
pradėjo didėti 1970-aisiais ir mažai keitėsi. Šiuo metu šimtui 
santuokų Lietuvoje tenka 57 skyrybos.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

BAGDADE
NUŽUDYTAS
S. HUSSEIN

ADVOKATAS
B irželio  21 d. Bagdade 

buvo pagrobtas ir nužudytas 
nuverstojo Irako prezidento 
Saddam Hussein advokatas, 
tapęs jau  trečiuoju buvusio 
diktatoriaus gynybos koman
dos nariu, nužudytu nuo teismo 
pradžios.

Khamį al-Obeidi iš jo namų 
daugiausia sunitų gyvenamame 
sostinės Azamijos rajone išsi
vežė vyrai, vilkėję Irako sau
gumo pajėgų uniformomis. Po 
kelių valandų jo lavonas buvo 
rastas netoliese esančiame kelio 
žiede. "Policija Kh.al-Obeidi 
kūną rado numestą kelio žiede 
Uro rajone", - teigė vienas 
Vidaus reikalų m inisterijos 
pareigūnas, paminėdamas vie
tovę, esančią tarp sunitų Aza- 
mijos ir šiitų Sadro rajonų.

"Iš (Obeidi) šeimos girdė
jau, kad jį išsivežė grupė vyrų, 
vilkėjusių Vidaus reikalų mi
nisterijos saugumo pajėgų uni
formomis", - telefonu iš Amano 
teigė pagrindinis Saddam Hus
sein advokatas, irakietis Khalil 
al-Dulaim.

54 metų sunitas Kh.al-Obei- 
di, kilęs iš įtakingos Obeidi 
genties, yra trečiasis Saddam 
Hussein ir dar septynių teisia
mųjų advokatas, nužudytas nuo 
spalio mėnesio, kai prasidėjo jų 
teismas dėl vieno šiitų miestelio 
gyventojų nužudymo.

Vienas JAV pareigūnas, ar
timas teismo procesui, nurodė, 
kad K h.al-O beidi atsisakė 
pasiūlymo apsistoti tvirtovę pri
menančioje "žaliojoje zonoje", 
kur įsikūrusi Irako vyriausybė, 
JAV diplomatinis bei karinis 
korpusas ir kur vyksta teismas.

"Tai nusikalstamas aktas, 
kuriuo siekiama susilpninti 
gynybos komandą, kai ji ruo
šiasi išdėstyti galutinius argu
mentus. Tačiau mes tęsime sa
vo darbą", - sakė Kh.al- Du- 
laim. Birželio 19 d. vyriausiasis 
prokuroras Saddam Hussein, 
netikram jo broliui Barzan al- 
Tikriti ir buvusiam viceprezi
dentui Tahai Yassin Ramadan 
už jų vaidmenį susidorojant su 
šiitų miestelio Dudžailo gyven
tojais po nesėkm ingo 1982 
metų pasikėsinimo į tuometinio 
prezidento gyvybę paprašė 
skirti mirties bausmę.

Gynyba paskutinį žodį tars 
liepos 10 dieną, o sprendimo 
laukiama vasaros viduryje. LRT

JAV kariuomene birželio 
23 d. pranešė per patikrinimus 
Irake sulaikiusi svarbų "al 
Qaeda" padalinio šioje šalyje 
narį ir dešimtį kitų įtariamų 
"teroristų". Pasak jos, "al Qa
eda" narys ir dar trys kovotojai 
buvo suimti į pietvakarius nuo 
Baakubos.

JAV prez. George Bush su Austrijos prez. Heinz Fischer Vienoje, 
kurioje dalyvavo Europos Sąjungos vadovų konferencijoje, no
rėdamas išaiškinti Amerikos užsienio politikos tikslus. AP

JAV PREZIDENTAS VENGRIJOJE 
DALYVAVO ANTIKOMUNISTINIO SUKILIMO 

MINĖJIMO RENGINIUOSE

JAV prezidentas George 
W.Bush birželio 21 d. atvyko 
į Vengrijos sostinę Budapeštą, 
kur jis dalyvavo1956 metų 
antikomunistinio sukilimo 50- 
ųjų metinių minėjimo rengi
niuose. G.W.Bush nutarė at
vykti į Vengriją likus ketu
riems mėnesiams iki oficialių 
Vengrijos revoliucijos paminė
jimo ceremonijų, nes spalį ap
silankyti šioje Vidurio Europos 
šalyje jam neleis dienotvarkė.

1956 metų spalio 23 dieną 
Budapešto Technikos univer
siteto studentai surengė de
monstraciją solidarizuodamie
si su lenkų darbininkų sukili
mu Poznanėje. Jie reikalavo 
demokratinių reformų ir nepri
klausomybės nuo SSRS.

Prasidėjęs spontaniškas su
kilimas prieš tuometinį komu
nistinį režimą netrukus apėmė 
visą šalį, o lapkričio 1 dieną 
naujasis šalies premjeras Imre 
Nagy įvedė daugiapartinę sis
temą ir paskelbė, kad Vengrija 
išeina iš komunistinės Varšu
vos sutarties organizacijos. Ta
čiau kilus trumpalaikėms vil
tims, kad kom unizmas gali

G.W.BUSH RAGINAMAS PAREIKŠTI 
PROTESTĄ V.PUTIN

Keturi įtakingi JAV įsta
tymų leidėjai paragino JAV 
vadovą George W.Bush pa
reikšti Rusijos prezidentui 
Vladimir Putin protestą dėl 
"demokratijos nuosmukio".

Savo laiške šie įstatymų 
leidėjai kreipėsi į G.W.Bush ir 
kitus Didžiojo aštuoneto (G-8) 
vadovus, siūlydami surengti 
atskirą susitikimą už Rusijos 
ribų iki ar po susitikimo, nu-

žlugti, revoliucija, lapkričio 4 
dieną sovietų armijai pradėjus 
Budapešto puolimą, po dviejų 
savaičių buvo smurtu numal
šinta. Iki 1957 metų sausio 
buvo likviduoti paskutiniai an- 
tisovietinio pasipriešinimo ži
diniai.

Vis dėlto tai buvo pirmas 
ženklas po 1953 metų sukilimo 
Rytų Vokietijoje, kad sovieti
nis monolitas, galutinai suby
rėjęs po 33 metų, ėmė aižėti.

G.W.Bush padėjo vainiką 
prie paminklo sukilimo au
koms. Per Vengrijos revoliuci
ją iš viso žuvo maždaug 2,500 
žmonių, o jį  nuslopinus 200 
tūkstančių žmonių pabėgo į 
užsienį. Daug šių priverstinių 
tremtinių surado prieglobstį ir 
Jungtinėse Valstijose.

JAV vadovas taip pat pasa
kė kalbą, kurioje jis aptarė 
Vengrijos kovos už laisvę pa
mokas ir paragins tęsti refor
mas buvusio sovietinio bloko 
šalyse.

Į JAV vadovo dienotvarkę 
taip pat buvo įtrauktas susiti
kimas su Vengrijos prezidentu 
Laszl Solyom. Delfi

matyto liepos viduryje Sankt 
Peterburge.

"Prezidentas Putin nuvedė 
Rusiją iš demokratijos kelio į 
autoritarizmo link", - pažy
mima laiške, kurį pasirašė du 
Atstovų rūmų nariai: demokra
tas Tomas Lantos ir respubli
konas David Dreier bei du 
senatoriai: dem okratas Joe 
Lieberman ir respublikonas 
John McCain.
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DAINA STIPRINO 
TAUTINĖS GYVYBĖS UGNĮ

Lietuvių tauta didžiuojasi savo liaudies dainų gražumu. Kai 
mūsų tauta pradėjo suprasti savo kalbos būtinumą, kratytis sveti
mos kalbos ir primestos kultūros, mūsų dėmesys buvo telkiamas 
į mūsų liaudies dainas. Mūsų pirmieji muzikai pradėjo tas dainas 
harmonizuoti choriniam atlikimui koncertuose. Tautos kultūros 
vienas aukščiausių pasireiškimų yra bendra Dainų šventė, kai 
iš visos Lietuvos suvažiavę chorai iškelia savosios dainos didin
gą grožį ir pasididžiavimą, kad “Lietuviais esame gimę, lietu
viais turime ir būt”.

Visi gerai žinome, jog mūsų kraštas buvo supančiotas griež
tais rusų policiniais varžtais. Prie lietuviškos spaudos draudimo 
buvo ir bet koks tautinio veikimo suvaržymas. Lietuvių chorai 
galėjo veikti tik slaptai, o apie dainų šventę negalima buvo ir 
svajoti. Daug geriau buvo latviams ir estams, nes jie nežinojo 
spaudos draudimo, ten tuo metu vyravo didžiulė vokiečių įtaka. 
Pirmoji estų dainų šventė įvyko 1869 m., latvių -  1873 m.

Nepriklausomoje Lietuvoje, prof. J. Žilevičiaus iniciatyva, 
buvo pradėta skelbti Dainų šventės idėja. Tik 1924 metų 
rugpjūčio 23-24 d. įvyko pirmoji “Dainų diena” , kurioje 
dalyvavo 80 chorų su 3,000 dainininkų. Dirigentas buvo J. 
Naujalis, St. Šimkus, S. Štarka.

Jungtinio choro repertuaras buvo nesunkus, tik keli chorai 
padainavo ir sunkesnių dainų. Pirmoji šventė praėjo su 
pasisekimu: buvo nutarta dainų švenčių idėją tęsti toliau. Tai 
davė pradžią dainų švenčių tradicijai. Antroji, jau ne Dainų 
diena, bet Dainų šventė buvo taip pat Kaune 1928 m. liepos 1 
d. Trečioji -  1930 m. birželio 20 d.

Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje taip pat buvo rengia
mos Dainų šventės. Dainai buvo skiriama daug dėmesio. Tačiau 
šventės, žinoma, buvo pradedamos TSRS himnu, atiduodant 
duoklę, pavyzdžiui: A. Aleksandrovo “Kantata apie Staliną”, 
J. Švedo “Daina apie tarybų tautą”, Račiūno “Skamba Stalinui 
mūsų daina”, K. Kubilinsko žodžiams sukurta J. Švedo kantata 
“Klestėk, Tarybų Lietuva”, arba E. Balsio sukurta muzika J. 
Marcinkevičiaus tekstui “Daina apie Leniną”. Bet tai mūsų neste
bina, nes dainų švenčių vadovai sugebėdavo įjungti ir lietuvių 
tautinių dainų, nors, pavyzdžiui, iš jaunimui skirtos šventės 1955 
m. iš 64 dainų tik 16 buvo sukurtos lietuvių kompozitorių.

JAV lietuvių chorų steigimosi laikas sutampa su Lietuvos. 
Čia įvairių chorų švenčių būta net daugiau, kaip Lietuvoje. Dar 
1916 m. rugsėjo 15 d. Čikagoje, diriguojant A. Pociui, buvo 
atlikta jungtinė chorų programa. Jos būdavo rengiamos New 
York su maždaug 600 choristų. Ypač daug toje srityje padarė 
muz. J. Žilevičius, kuris į JAV atvyko 1929 m. Iš visų pasiro
dymų ryškiai išsiskyrė New York 1939 m. rugsėjo 10 d. pasauli
nės pardos metu didžioji šventė, kurioje dalyvavo per 60 chorų 
su 3,000 dainininkų. Amerikos chorai įrodė, kad jie yra ištiki
miausi lietuvybės židiniai kartu su juos remiančiais lietuviais. 
Reikia pažymėti, kad ir Vokietijoje Wuerzburge buvo surengta 
lietuvių Dainų šventė 1946 m., Australijoje 1960 m. Pirmoji 
didžioji JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventė įvyko Čikagoje 
1956 m. liepos 1 d. Džiaugiamės, kad ir vėl galėsime dalyvauti 
mūsų tautinėje manifestacijoje liepos 2 d. Aštuntojoje Dainų 
šventėje Čikagoje.

5. Tubėnas

VILTIES IR GEDULO DIENA RAUDONDVARYJE
Labai svarbu, kad Lietuvo

je žmonės nepamirštų savo is
torijos, nepamirštų tų žmonių, 
kurie visą laiką kovojo dėl jos 
laisvės, taip dažnai už ją sumo
kėdami pačią aukščiausią kai
ną -  savo gyvybę. Labai gerai, 
kad tautos istorijai ir savo di
dvyrių kančioms atminti tu
rime valstybines, atmintinas 
dienas, per kurias galime ne 
tikprisiminti ir juos pagerbti, 
bet ir pasitikrinti, ar viską da
rome taip, kad tų kančių dau
giau nebūtų, kad vėl nereikėtų 
netekti beveik trečdalio tautos, 
kad žm onių likim ai, gyve
nimai prievarta nebūtų laužo
mi, nebūtų užbaigiami Sibiro 
platybėse ar Ledinuotojo van
denyno pakrantėse.

Gerai, kad svarbiausiose 
valstybinėse institucijose to
mis dienom is neabejotinai 
sugrįžta tikrosios moralinės 
vertybės, o valstybės vadovai 
pagerbia gyvus ir žuvusius ko
votojus, tremtinius, partizanus. 
Kas ne kas, bet jie tokios, o gal 
ir dar didesnės pagarbos, tikrai 
yra verti. Bet visi gi nesuva
žiuos į Vilnių, į Seimą ar Pre
zidentūrą. Tad tikrai ne ma
žiau svarbu, kad tas dėmesys, 
ta atmintis, ta pagarba būtų 
jaučiama kiekviename mieste, 
kiekviename miestelyje, netgi 
kiekviename kaime, kur jų  dar 
yra. Žinoma, kartais jau tik po 
ša lta is  pam ink la is , žem ės 
kauburėliais virš kurių žydi 
gėlės, žaliuoja žolė ir šviečia 
laisvos Lietuvos saulė. Tai taip 
pat daug. Deja, dar ne visi 
surasti, ne visi prisimenami ir 
pagerbiami.

KODĖL LIETUVA TIK PO 3 MĖN. SUŽINOJO 
APIE LIETUVIO NUŽUDYMĄ RUSIJOJE

Vilnius, birželio 20 d. Euro
pos Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis stebisi, kad Lietu
va tik po trijų mėnesių sužinojo 
apie Rusijoje nušautą lietuvį, 
atsisakiusį išgerti tostą už Ru
sijos kariuomenę, ir ragina LR 
URM paaiškinti tylėjimo prie
žastis. "Stulbina, kad ši tragiška 
žinia tris mėnesius buvo nu
slėpta, nes ir Lietuvos ambasa
da Maskvoje, ir Užsienio reika
lų ministerija negalėjo apie tai 
nežinoti", - teigiama paskelbta
me V.Landsbergio pareiškime. 
Jame pažymima, kad "jeigu čia 
pataikavimas vardan "gerų san
tykių", tai jis jau eina per toli". 
Europarlamentaro nuomone, 
Užsienio reikalų ministerija tu
rėtų paviešinti visą informaciją 
apie įvykį ir savo tylėjimo prie
žastis.

LR Užsienio reikalų minis
terijoje sužinota, kad žuvusio 
lietuvio artimieji maždaug prieš 
du mėnesius kreipėsi į Lietuvos 
konsulatą Sankt Peterburge, 
prašydami leidimo išvežti jo 
palaikus. Palaikai buvo išvežti 
į Lietuvą, tačiau nei konsulatas,

V alstybės m astu  lyg  ir 
smulkmena, kad birželio 14- 
ąją, Vilties ir gedulo dieną, tą 
gražų trečiadienio vakarą rau- 
dondvariečiai su gėlėmis ran
kose vėl rinkosi į Rezistentų 
kapinaites, kuriose dar 1989- 
a is ia is , Sąjūdžio  p radžios 
m etais, čia buvo perlaidoti 
Raudondvario ir aplinkinių 
kaimų žuvusių partizanų pa
laikai. Tai diena, kaip būtina 
prisiminti ir pagerbti ne tik 
1940-ųjų bei vėlesnių metų 
tremtinius, politinius kalinius, 
visus už Lietuvos laisvę ken
tėjusius ir žuvusius kovotojus. 
Lyg ir ne pirmą kartą čia ren
kamasi, kalbama, žuvusiems 
skiriam i gražiausi padėkos 
žodžiai, giesmės, bet kiekvieną 
kartą skaudžiai suvokiama, 
kad visa tai taip mažai, kad jų 
auka buvo daug didesnė, daug 
vertingesnė, negu šis kukliai 
prižiūrimas žemės lopinėlis, 
negu tik švenčių proga atne
šami gėlių žiedai.

Šalimais gyvenantis ir dau
giausia apie palaidotus parti
zanus žinantis Marijonas Dau
tartas, susijaudinęs kalbėjo apie 
tuos vaizdus, kaip ant senojo 
gatvės grindinio buvo laikomi 
išniekinti partizanų kūnai. Apie 
mūsų šventą pareigą visą laiką 
prisiminti ir gerbti anų metų 
kovotojus, kalbėjo Augustinas 
Venslauskas, šių kapinaičių 
įrengimo iniciatorius dr. Vincas 
Joneliūnas, Raudondvario se
niūnas Tamošius Gaidamo- 
nis.

Kiekvieną kartą būnant šia
me, prie akmenimis grįstos 
gatvės prisiglaudusiame lopi

nei URM nebuvo informuoti 
apie vyriškio žūties aplinkybes. 
Diplomatai kartu pažymėjo, 
kad Lietuvos ir Rusijos teisė
saugos institucijos bendra
darbiauja tiesiogiai. Pabrėžę, 
jog "tokie V.Landsbergio pa
reiškimai peržengia ribas", dip
lomatai stebėjosi, kad europar- 
lam entaras rem iasi Rusijos 
naujienų agentūras paskleista 
informacija, o nesikreipė tiesiai 
į URM. "Galbūt jam vertėjo tai 
padaryti, prieš skelbiant viešus 
pareiškim us", - sakė diplo
matas.

Seimo narė Rasa Juknevi
čienė taip pat kreipėsi į laikinąjį 
užsienio reikalų ministrą Anta
ną Valionį dėl kovo mėnesį 
Novgorodo srityje nušauto 
sunkvežimio vairuotojo iš Lie
tuvos. Ji pastebi, kad nors nusi
kaltimas prieš Lietuvos pilietį 
įvykdytas kovo mėnesį, iki šiol 
visuomenė apie įvykį, jo  aplin
kybes nebuvo informuota. Sei
mo narė kreipimesi į užsienio 
reikalų ministrą teiraujasi, kas 
apie minėtą įvykį yra žinoma 
Lietuvos užsienio reikalų mi-

nėlyje, man prieš akis iškyla 
1989 metų raudondvariečių 
vieningumas, jų pastangos ir 
pasiaukojimas, kad ši vieta tik
rai būtų graži, būtų šventa, kad 
perlaidotų partizanų palaikai 
būtų tinkamai prisimenami ir 
pagerbiami. Ir atrodo, kad visa 
tai reikalinga ne tiek jiems, 
žuvusiems, kaip mums, gy
viesiems. Tai bene pats gra
žiausias pavyzdys, kad kartais 
mes galime susitelkti, galime 
būti vieningi ir padaryti tikrai 
gražius bei didelius darbus.

P agerb ian t partizanus, 
tremtinius, visus rezistentus, 
kalbėjo ir gėles padėjo Kauno 
rajono savivaldybės vicemeras 
Alfonsas Norkus. Minėjime 
taip pat dalyvavo Kauno rajo
no savivaldybės Tarybos narys 
raudondvarietis Leonardas 
Deglius. Šiai progai skirtas 
eiles skaitė raudondvarietis 
poetasAntanas Ruškys. Visus 
su jaudino  dainuojam osios 
poezijos grupės jaunųjų atli
kėjų padainuota daina "Kriš
toliniai varpai", dainos auto
rius ir grupės vadovas Algis 
Svidinskas. Trumpą, bet nuo
širdų paminėjimą baigė Rau
dondvario choristų, vadovė 
Aistė Bagočienė, giedamos 
Juozo Naujalio giesmės "Lie
tuva brangi" ir "Marija, Ma
rija". Virš žalių eglaičių, tujų 
skrenda "Vai neverk, motušėle, 
kad tavo sūnus eis ginti bran
giosios Tėvynės...", o žmonių 
skruostais rieda ašaros. Ge
ros jos, reiškia, dar daug mei
lės Tėvynei yra žmonių šir
dyse.

Dr. Leonas Milcius

nisterijai, ar vykstančiame tyri
me dalyvauja Lietuvos ambasa
da Rusijoje. "Jei URM žinojo 
apie tai, kad Lietuvos pilietis 
buvo nušautas todėl, kad gynė 
savo valstybės garbę, kodėl 
apie tai nebuvo informuojama? 
Ar šiuo metu Lietuvos pareigū
nai domisi byla ir ar nėra pa
grindo įtarti, jog Rusija, kreip
damasi į psichiatrus, nori ištei
sinti nusikaltėlį?", klausia kon
servatorė R. Juknevičienė.

Praeitą  savaitę Rusijos 
agentūros paskelbė, kad kovo 
mėnesį Novgorodo srityje buvo 
nušautas sunkvežimio vairuo
tojas iš Lietuvos, pakelės užei
goje atsisakęs pakelti tostą už 
Rusijos kariuomenę. 48-erių 
metų Lietuvos pilietis su šauti
ne žaizda krūtinėje mirė ligoni
nėje kitą dieną. Liudytojų teigi
mu, apsaugininkas pasiūlė ka
vinėje poilsiavusiam vairuoto
jui iš Lietuvos pasiūlė išgerti už 
Rusijos kariuomenę, tačiau at
sisakydamas vairuotojas pa
reiškė, kad Rusijos kariuomenė 
- tai grobikai ir okupantai. Po 
šių žodžių apsaugininkas išsi
traukė pistoletą ir šovė vairuo
tojui į krūtinę. ELTA

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Birželio 12 d., Vilniuje, buvusioje Vyriausybės rezidencijos vietoje 
atidengtas bareljefinis paminklas valstybininkui Mykolui Sleže
vičiui, Lietuvos II Vyriausybės (1918-1919) vadovui įamžinti.

www.lrs.lt

V. LANDSBERGIS APIE BIRŽELIO SUKILIMĄ

KONSERVATORIAI REMTŲ IR MAŽUMOS 
CENTRO-KAIRĖS VYRIAUSYBĘ

Tėvynės sąjungos atstovai 
mano, kad paremtų socialde
mokratų formuojamą centro- 
kairės Vyriausybę, jeigu šie 
prisiimtų, dešiniųjų manymu, 
būtinus įsipareigojimus. So
cialdemokratai prabyla, kad į 
būsimos Vyriausybės progra
mą įtrauktų ir konservatorių 
siūlytas nuostatas. Tėvynės 
sąjungos atstovai, birželio 22 
d. susitikę su prezidentu Valdu 
Adamkumi, jam  pateikė tris 
išeitis iš susiklosčiusios po
litinės situacijos: toliau siekti 
sudaryti "proveržio" koaliciją, 
sudaryti kairės-dešinės koali
ciją, kuri veiktų tik iki pirma
laikių Seimo rinkim ų arba 
sudaryti mažumos Vyriausybę.

"Kalbėjimas tarp kairės ir 
dešinės, socialdem okratų ir 
konservatorių, dviejų blokų 
įmanomas. Tačiau, mūsų įsitiki
nimu, tokią koaliciją būtų gali
ma sudaryti tik tokiu atveju, jei
gu labai aiškiai būtų pasakyta, 
kad tokia koalicija dirba iki ne
eilinių rinkimų",- žurnalistams 
teigė Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas Andrius Kubilius. Tokiu 
atveju, jeigu būtų sudaryta plati 
valdančioji koalicija iš penkių- 
šešių partijų, pasak jo, nereikėtų 
ilgai diskutuoti, kas kam vado
vautų, Seimas priimtų įstatymą 
dėl pirmalaikių rinkimų, kurie 
galėtų vykti kartu su savival
dybių tarybų rinkimais atei
nančių metų vasarį.

A.Kubilius pripažino, kad 
centro-kairė pusė turi daugiau 
balsų nei centro-dešinė, tačiau 
dalis jos esą yra neveiksni dėl

Darbo partijai mestų įtarimų dėl 
"juodosios buhalterijos". "Ne 
vieną kartą esame kartoję, kad 
esame atsakinga partija, kuri 
prisiima atsakomybę rasti ge
riausią sprendimą. Ir mes esa
me ne ta partija, kuri, ieškoda
ma geriausio sprendimo, many
tų, kad sprendimas būtų susie
tas tik su mūsų galimu dalyva
vimu Vyriausybėje ir vadovavi
mu jai", - kalbėjo A.Kubilius.

Socialdemokratų partijos 
atstovai teigė informavę prezi
dentą, kad Seime stambiausia 
suburta grupė ir toliau lieka 
keturių frakcijų - socdemai, 
valstiečiai liaudininkai, libe- 
ralcentristai ir "pilietininkai".

"Manau, kad tokia parama 
reikalinga, kad užtikrintų Sei
mo ir Vyriausybės stabilų dar
bą, mes ne kartą minėjome, kad 
tikrai matėme daugybė raciona
lių siūlymų, kuriuos mūsų kole
gos konservatoriai pateikė, kai 
vyko derybos", - teigė Social
demokratų frakcijos Seime se
niūnas Juozas Olekas, apsilan
kęs pas prezidentą iš karto po 
konservatorių. Anot jo, social
demokratai gali "beveik garan
tuoti", kad dalis konservatorių 
pasiūlymų atsispindėtų naujos 
Vyriausybės programoje. ELTA

Birželio 25 d. į Vilnių grįžo 
pirmoji jaunimo grupė, aplan
kiusi lietuvių tremties vietas Si
bire. Jaunimo grupė vyko į Ir
kutsko sritį, kur tvarkė lietuvių 
kapines, susitiko su ten gyve
nančiomis lietuvių bendruome
nėmis.

Šiandien prisimename Bir
želio sukilimą. Prieš 65 metus, 
jau vykstant Antrajam pasauli
niam karui ir Lietuvai vargs
tant SSRS okupacijoje, nacio
nalistinė Vokietija užpuolė 
savo sąjungininkę "socialis
tinę" Sovietų Sąjungą.

Tą pačią dieną Lietuvoje 
prasidėjo sukilimas prieš rau
donąjį okupantą ir jo  terorą, o 
kitą rytą sukilėlių vadovybė 
paskelbė vėl esant nepriklau
som ą Lietuvą, tuo politiniu 
veiksm u m esdam a iššūk į 
abiem kariaujančiom pusėms.

Iššūkis vokiečiams buvo ir 
sukilėlių paskelbtoji, jau po
grindy sudarytoji, Laikinoji 
Vyriausybė. Vokietija, p ir
miausiai vokiška karinė, pa
skui civilinė valdžia reokupuo- 
toje Lietuvoje nepripažino 
Laikinosios Vyriausybės, nors 
išvaikė ją, atsisakiusią kolabo
ruoti, tik po šešių savaičių. Ko
kią reikšmę turėjo jos darbas 
iš karto naikinant sovietizaciją, 
gražinant ankstesnę Lietuvos 
įstatyminę ir žemesniųjų struk
tūrų tvarką, su kuria vokiečiai 
iš dalies skaitėsi, dar turėtų bū
ti išsamiau ištirta. Dabar prisi
minkime vieną ligi šiol veikiau 
neryškinamą paties sukilimo 
aspektą: kalinių išvadavimą.

Sovietų teroras pirmaisiais 
okupacijos metais pasireiškė ir 
gausiais suėmimais, ir trėmi
mais iš Lietuvos į SSRS. Pra
sidėjus karui su Vokietija ir 
sukilimui Lietuvoje, Raudo
noji armija ir bolševikų admi
nistracija paniškai bėgo, tačiau 
ir rūpinosi, net sugaišdama lai
ko, nepalikti kalinių. Ypač po
litinių, nes pagal sovietinę "tei
sinę" sampratą jie buvo kalti 
vien dėl įtarimo arba kam nors

DARBO PARTIJOS
VEIKLOS TYRIMAS 

GALI UŽSITĘSTI
V iln iu s , b irželio  21 d. 

(ELTA). Generalinis prokuro
ras Algimantas Valantinas ne
siima nurodyti konkretaus ter
mino, kada galėtų pasibaigti ga
limai neskaidrios finansinės 
Darbo partijos veiklos tyrimas. 
“Tas tyrimas yra didelės ap
imties ir aš nedrįstu nurodyti 
konkretaus termino. Tai gali iki 
pusės metų užsitęsti”, - žurna
listams sakė A. Valantinas.

Generalinis prokuroras at
metė kalbas, esą tyrimas yra 
galimai vilkinamas ir tas ne
aiškumas sudaro problemų dėl 
Darbo partijos dalyvavim o 
valdančiojoje koalicijoje.

“Norėčiau labai aiškiai tuo 
klausimu pasakyti, kad iš tik
rųjų teisinius ir politinius da
lykus labai aiškiai reikėtų at
skirti. Mes norime, ir tą darome, 
labai planingai ir ramiai dirbti 
savo darbą”, - atsakydamas į 
žurnalistų klausimus sakė A. 
Valantinas.

įskundus. Juos tad stengėsi ar
ba nužudyti vietoje, Lietuvoje, 
arba vežamus, varomus į rytus, 
kaip Červenėje.

Daugelį tų žudynių ypatin
gu sadistiniu žiaurumu ir bai
siai nukankintųjų žmonių skai
čiumi pranoksta bei primena 
Rainiai netoli Telšių. Ką tik 
paskelbtoji išsami medžiaga 
apie Rainių žudynes turi ir su
kilimo pėdsakų. Kaliniai žino
jo, kad bolševikai bėga, ir tikė
josi išlaisvinimo. Bolševikai 
saugumiečiai ir kalėjimo virši
ninkai rūpinosi, kad jokiu būdu 
taip neatsitiktų. O sukilėlių jė 
gos apie Telšius, nors ieškota 
ginklų, buvo dar per menkos 
atverti kalėjimą, kol jo  neap
supo, vietos čekistams prašant, 
besitraukiantys kerštingi so
vietų kariuomenės daliniai, ku
rie kartu ir įvykdė žudymo 
kankinant egzekuciją Rainių 
miškelyje. Be abejo, sunkų ka
rinį nusikaltimą, kuriam sena
ties nėra, nors mažiausiai vie
nas organizatorius ir vykdyto
jas ramiai leidžia čekisto vete
rano senatvės dienas Rusijoje. 
Vis dėlto daugelyje kitų vietų 
sukilėliams pavyko išlaisvinti 
kalinius, sutrukdyti jų  nužu
dymą. Jei ne sukilimo sparta, 
"liaudies priešų" egzekucijų, 
kartu su atsitiktiniais praei
viais, būtų buvę kur kas dau
giau.

Baisus tų dienų reiškinys 
buvo ir žydų egzekucijos, mo
tyvuotos, kai jas vykdė vieti
niai nusikaltėliai, vedami kerš
to, godumo, primityvaus anti
semitizmo. Bet labai greit sis
teminio Lietuvos žydų naikini
mo ėmėsi nieko nevaržoma 
okupacinė vokiečių valdžia, 
vykdanti atsineštą nacistinę

VILNIUJE V. PUTIN NEPRIIMTINAS PAMINKLAS
Vilniaus miesto tarybos ko

legija pritarė, kad Aukų gatvėje 
būtų pastatytas paminklas Lie
tuvos tremtiniams, žuvusiems 
1942-1956 metais Jakutijoje, o 
senamiestyje, Mėsinių ir Dys
nos gatvių sankirtoje -  gydy
tojo Tsemacho Shabado su vai
ku skulptūra.

Paminklas tremtiniams su
kurtas Laptevų jūros tremtinių 
brolijos "Lapteviečiai" ir Jaku
tijos lietuvių bendrijos "Ginta
ras" iniciatyva, sakoma prane
šime spaudai.

Šį paminklą norėta pastatyti 
viename iš Jakutsko skverų, 
buvo gautas ir Jakutsko val
džios leidimas pagal suderintą 
projektą pam inklą pastatyti. 
Tačiau gavę Rusijos prezidento

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METŲ - $40, 
PIRMA KLASE - $78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

rasinę doktriną.
Sukilimą, kuris truko vos 

kelias dienas, tiesiogiai sieti su 
trejus metus Vokietijos oku
puotoje Lietuvoje vykdytu ho
lokaustu, nėra pagrįsta. Žydų 
lemtis nacių valdžioje būtų 
buvus tokia ir be sukilimo. Ta
čiau kas, kokie asmenys ar bū
reliai pavaldūs ar nepavaldūs 
(kaip J. Klimaičio pogromi- 
ninkai Kaune) centrinei Lietu
vos sukilėlių vadovybei vykdė 
pirmųjų dienų nusikaltimus 
žmogiškumui, politiškai pa
geidaujamus nacių ir ne tik jų, 
turi būti įvardyta ir konkrečiai 
aprašyta. Kad šiuos nusikal
timus paskatino, nors nepatei
sino, ir sovietų raudonasis te
roras, berods, nekelia abejo
nių.

Visai mažai žinomas anks
tesnis faktas, jog dar Hitlerio- 
Stalino draugiško bendradar
biavimo metu ir vokiečiams 
jau užiminėjant Europos šalis, 
nacistinė vadovybė kreipėsi į 
Maskvą, kad SSRS priimtų 
galbūt milijonus Europos žy
dų. Taip jie būtų išvengę konc- 
lagerių ir dujų kamerų. - Ne, 
atsake sovietai. - Mums ir 
savų užtenka! Ir kai Molotovo- 
Ribbentropo paktu sovietai su 
naciais suderėjo pasmerktų 
tautų pasidalinimą ir Lietuva 
buvo paliekam a Vokietijai, 
S talinas gerai žinojo, kam  
pasmerkia ne tik Lenkijos, bet 
ir Lietuvos žydus.

Šiame niekšybių sūkuryje 
Lietuvos sukilimas, kaip ir 
ankstesnieji 19-ąjame šim t
metyje, išreiškė visų paverg
tųjų tautų teisę siekti laisvės ir 
todėl pagarbiai minimas.

Vytautas Landsbergis, 
"Atgimimas"

kanceliarijos raštišką nurody
mą, kad paminklas lietuviams 
tremtiniams yra nepageidau
tinas, Jakutsko miesto vadovai 
pakeitė savo nuomonę ir pa
minklą priimti atsisakė. Taip 
pats paminklas tapo "tremti
niu". Lietuvos tremtinių ir poli
tinių kalinių kančias ir netektis 
liudijantis paminklas bus pasta
tytas Vilniuje šalia Genocido 
aukų muziejaus ir taps muzie
jaus lauko ekspozicijos dalimi.

Senamiestyje prie atkuria
mo žydų kvartalo pastatytas 
paminklas vaizduos istorinę 
asmenybę -  litvaką gydytoją 
Tsemachą Shabadą, bendrau
jantį su vaiku. Šio paminklo 
iniciatorius -  VšĮ Litvakų fon
das. LG0TIC

http://www.lrs.lt
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DIDŽIŲJŲ SILPNYBE IR 
MAŽŲJŲ GALIA

Ne tik iš kitataučių tenka 
išgirsti: "Lietuvėlė, valstybė
lė". Panašiai pasakoma ir apie 
kitas mažas valstybes. Didžio
sios valstybės priekaištauja, 
kad mažosios tautos su savo 
miniatiūriškomis valstybėlė
mis kelia pavojų taikai, kad jų 
kapitalai menki tarptautinei 
pramonei ir prekybai, kad jos 
trukdančios didžiosioms vals
tybėms racionaliai tvarkyti 
pasaulį. Remdamiesi tokiais 
argumentais didieji stengiasi 
prisijungti mažuosius ir tokio 
savo elgesio nevadina kolonia
lizmu ar imperializmu, o in
tegracija, laisvanorišku prisi
jungimu ar kova su terorizmu. 
Ar pamatuotas toks didžiųjų 
sureikšm inim as ir m ažųjų 
menkinimas?

Profesorius Juozas Eretas 
knygelėje "Išeivijos klausimu" 
(Roma, LKMA, 1974) parodo, 
kad tautų ir jų valstybių galia 
ir reikšmė žmonijos istorijoje 
nėra proporcinga jų  dydžiui, 
kad didžiosios valstybės nėra 
tokios galingos ir reikšmingos 
kaip didelės, o mažosios nėra 
silpnos ir nereikšmingos kaip 
mažos. Visa Europa yra mažų 
erdvių žemynas ir jos yra pa
kankamai saugios, tikri kultū
ros ir civilizacijos židiniai. Po 
Pirmojo pasaulinio karo į va
karus nuo Maskvos Europoje 
buvo daugiau nei 35 valstybės, 
o į rytus iki Kinijos -  tik viena, 
tačiau Europa iki šiol pasaulį 
veikia energingiau, negu visi 
kontinentai kartu, o kultūriniu 
atžvilgiu yra didinga, nors fi
ziškai nėra galinga. Ji yra 
mažųjų valstybių tėvynė. Eu
ropietis labiau rūpinasi koky
be, o ne kiekybe, individualu
mu. Jis, anot J. Ereto, mieliau 
nori būti liesu vienetu priekyje, 
negu storu nuliu užpakalyje.

Pagrindinis didžiųjų vals
tybių silpnumo požymis yra jų 
trapumas. Šią silpnybę parodo 
jų  vengimas geografiškai tie
siogiai suartėti su kitomis di
džiosiomis, tarp savęs ir kon
kurentės nori turėti saugos 
zonas -  buferines valstybes 
(todėl Rusija taip priešinosi 
Baltijos valstybių jungimuisi į 
euroatlantines struktūras, da
bar siekia daryti įtaką per eko
nomiką). Pažeidžiamumo bai
mė lydi visas didžiąsias vals
tybes. Didžiųjų pastangos tapti 
galingomis nepateisina milži
niškų aukų, kurias jos patiria. 
Trumpalaikiai bismarkinės ir 
hitlerinės Vokietijos, Japo
nijos, carinės Rusijos ir So
vietų Sąjungos iškilimai tik 
patvirtina m inim ą didžiųjų 
trapumą, laikinumą, netikrą 
spindesį savo kultūros ir eko
nom inių galių  m enkinim o 
sąskaita. J. E reto žodžiais 
tariant, tu rin t galvoje, kad 
didieji anksčiau ar vėliau bus

išstumti iš savo jėgos pozicijų, 
jie turėtų dar "geruose laikuo
se" susilaikyti nuo skriaudimo 
ir apstumdymo tų, į kurių tarpą 
jie neišvengiamai patys pateks. 
Toks įspėjimas šiandien tinka 
ir Čečėnijoje vykdančiai geno
cidą Rusijai, kuri jau dabar 
turėtų apverkti ne tik bepras
miškai žuvusius dešimtis tūks
tančių savo karių, bet ir pra
gaištingą savo valstybės ateitį.

Įs ig ilin ę  į J. E reto  p a 
stebėjim us, m atysim e, kad 
m ažųjų buvim as praturtina 
pasaulį, todėl jų  skriaudimas 
tampa skriauda visiems.

Mažos valstybes siela yra 
laisve. Laisvės meilė tautą 
paskatina sukurti savo vals
tybę, idant turėtų saugią vietą, 
leidžiančią netrukdomai vys
ty tis pagal savo prig im tį. 
Laisvės troškimo pagimdyta 
toji valstybė ir tarnauja laisvei, 
užtikrina jos kūrėjų saugumą. 
Mažoji valstybė tik laisve ir 
gali kom pensuoti d idžiųjų 
pranašumą ir galią, todėl ją taip 
vertina, ją  puoselėja, dėl jos 
gyvybę aukoja. Dėl laisvės į 
neišvengiamą žūtį ėjo tūks
tančiai lietuvių, suomių kitų 
nedidelių tautų, į tokią žūtį 
šiandien eina čečėnai. Kadangi 
fizinis tautos naikinimas jos 
dvasios, taigi ir laisvės troš
kimo, sunaikinti nepajėgus, 
tokia didžiųjų kova yra be
prasmė, pelno visuotinį pa
smerkimą.

Mažos valstybes pagrin
das -  teise. Teisė yra esminė 
Kūrėjo suteikta dovana žmo
gui, todėl jos negali paneigti 
joks žem iškas valdovas. Ji 
negali būti siejama su tautos ir 
teritorijos didumu ar kitokiu 
d idžiūno  svoriu . Je i teisė 
nepripažįstam a, žmogus ar 
tauta dėl jos kovoja, nes ji 
tv irtesnė ir už tvirčiausius 
teisės neigėjus. Jei kovojama 
atkakliai, teisė visuomet laimi, 
nes teisę žlugdanti jėga, kad ir 
kokia didelė būtų, yra trapi, o 
teisė -  amžina. Jėgos prieš 
teisę pralaimėjimų istorija tai 
nuolat patvirtina.

Brangiausias mažos vals
tybes turtas -  kultūra. Kul
tūros p lėto te i palankesnes 
sąlygas turi mažosios vals
tybės, nes d idžiųjų siekiai 
užim ti didesnes teritorijas, 
organizuoti ir išlaikyti stip
resnę gynybai ar puolim ui 
kariuom enę, sudaryti sudė
tingą administracinį aparatą ir 
valdymą jiems nepalieka vie
tos rūpesčiui kultūra; besi- 
plėsdamos plokštumoje, jos 
negali pakilti. Kas sukaupta 
Ermitaže, Britų muziejuje ar 
Luvre, labiau atspindi ne rusų, 
anglų ar prancūzų kultūrą, o 
mažųjų, iš kurių tie kūriniai 
buvo gauti, nupirkti ar pa
grobti. Ne didieji, o mažieji

Lietuvos Seimas birželio 20 d. nepritarė Respublikos prezidento Valdo Adamkaus teikiamai Zigmanto 
Balčyčio kandidatūrai į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas. www.lrs.lt

pasižym i m oksle, garsėja  
reikšm ingais atradim ais ir 
išradimais.

Mažoje valstybėje geres
nes sąlygos ugdyti ir telkti 
pilietinę, tautiškai susipra
tusią  visuom enę. Pasiekti 
darną šeimoje paprasčiau nei 
didesnėje bendrijoje. Panašiai 
yra ir su pilietine visuomene. 
Mažesnė bendruomenė geriau 
įkūnija politinę išmintį, nes 
m ažesniuose rėmuose leng
viau realizuojami politiniai bei 
socialin iai reikalai. M ažos 
valstybės p ilieč io  tėvynės 
meilė yra kitokia, ne didybės 
manijos kurstoma, o supra
timu, atjauta, tolerancija ar
tim ui grindžiam a, ji  labiau 
panaši į šeimos tarpusavio 
meilę. Kaip teigia profesorius 
J. Eretas, mažos valstybės pi
lietis yra dviejų tėvynių pilietis 
-  savo ir viso pasaulio. Šį tei
ginį p rofesorius patvirtino  
savo gyvenimu -  meilės už
teko gim tajai Šveicarijai ir 
antrajai tėvynei Lietuvai, ku
rios Trispalve jo  valia buvo už
dengtas velionio karstas.

Kokie bebūtų mažųjų pri
valumai, jie  neapsaugo nuo 
gresiančių pavojų. Kaip mi
nėta, galingiausias ginklas nuo 
pavojų yra teisė. Karinis gink
las, naudojamas savisaugai, 
žymia dalimi saugo ir atremia 
galingųjų kėslus ir išpuolius. 
Šį teig inį akivaizdžiai pa
tvirtino sovietų-suomių karas. 
Efektyvi saugumo priemonė 
yra sąjunga su kitomis vals
tybėmis, narystė tarptautinėse 
organizacijose, kuriose mažųjų 
moralinis autoritetas dažnai 
sulaiko didžiuosius nuo kėslų. 
Lietuvai įsijungus į NATO ir 
Europos Sąjungą, į ateitį ga
lime žengti su didesniu pasiti
kėjimu.

Algimantas Zolubas

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

BALSAVIMAS PARODE, KO VERTI 
SOCIALDEMOKRATŲ ŽODŽIAI

Socialdem okratų pasiū 
lytam kandidatui į premjerus 
Zigmantui Balčyčiui pavykus 
užsitikrinti tik 53 Seimo narių 
paramą, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus primena, jog 
socialdemokratai, ėmęsi atsa
komybės formuoti naują Vy
riausybę, garantavo preziden
tui, kad ją palaikys Seimo dau
guma.

“Apie tai buvo kalbama ir 
praėjusią savaitę įvykusiame 
susitikime su socialdemokratų 
derybininkais. P rezidentas 
buvo patikintas, kad socialde
mokratų formuojamą Vyriau
sybę paremtų apie 80 Seimo 
narių.

Dėstydama šalies vadovo 
nuomonę, ji sakė, kad pasta
ruoju metu aiškėjanti padėtis 
paliudijo, jog prezidento ini
ciatyva suburti konservatorių ir 
socdemų koaliciją, kuri galėtų 
atkurti visuom enės p as iti
kėjimą ir kūrybingai dirbti Lie
tuvos labui, buvo valstybei nau
dinga ir reikalinga iniciatyva. 
Kaip pažymėjo R. Grumadaitė, 
vieniems be kitų paramos yra 
sunku išsiversti priimant Seime 
svarbius sprendimus.

Stebėjęs Seime birželio 20

MES -  LAIMĖJOME! EURAS -  SUSTABDYTAS!
Lietuvių tautininkų sąjun

ga -  vienintelė politinė partija 
Lietuvoje -  padedama dorų ir 
pasišventusių žmonių visoje 
šalyje bei pavienių valstybiškai 
mąstančių atstovų iš kitų mums 
prijaučiančių partijų -  aktyviai 
veikusi ir organizavusi su Ini
ciatyvines grupes nariais para
šų rinkimą referendumui, kad 
būtų išsaugotas valstybės finan
sinio savarankiškumo pagrin-

d. balsavim ą dėl Zigm anto 
Balčyčio kandidatūros į prem
jerus, prezidento patarėjas Da
rius Gudelis sakė balsavimą 
“vertinantis ram iai” , tačiau 
nebuvo linkęs plačiau komen
tuoti balsavimo rezultatų ir gali
mų tolesnių prezidento žings
nių. Anot jo, Konstitucija nu
mato 15 dienų terminą, per kurį 
prezidentas turės pateikti Sei
mui svarstyti kitą kandidatą. Jis 
nenorėjo atsakyti, kam dabar 
prezidentas galėtų siūlyti užimti 
premjero postą.

“Siūlysime atsižvelgdami į 
susidariusią realią situaciją ir 
prezidento principus, kuriais jis 
nuolat vadovaujasi”, - sakė D. 
Gudelis.

Sprendimą dėl kito kandi
dato į premjero postą Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
priims jau po oficialaus vizito 
Turkijoje.

L ietuvos p rezidento  V. 
Adamkaus pasiūlyta socialde
mokrato Z. Balčyčio kandida
tūra į premjerus nesulaukė Sei
mo paramos. Už tai, kad jam 
būtų patikėta formuoti naująją 
Vyriausybę, birželio 20 d. bal
savo 52 Seimo nariai, 48 buvo 
prieš, 32 susilaikė. ELTA

das -  savi pinigai -  Litai -  šven
čia pergalę! Euras nebus įves
tas. Mes ne tik Lietuvoje rado
me virš 50 tūkstančių aktyvių 
savo idėjų pasekėjų, bet ir daug 
prisidėjome atstovaudami savo 
tautai, kuri per apklausas, kaip 
bekalbėtų susikompromitavusi 
valdžios viršūnėlė, buvo aiš
kiai pasisakiusi -  Tauta nori 
tureti Litą ir tures. Dar kartą 
dėkojam e visiem s, padėju- 
siems išsaugoti Litą! Tai didelė 
tautininkų, tautinių jėgų ir visų 
valstybiškai nusiteikusių Lie
tuvos žmonių pergalė.

“Tautininkų žinios”, 2006 m. 
gegužės Nr.9-10.

http://www.lrs.lt
mailto:amberwings@mac.com
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Pirmojo Lietuvos savanorių suvažiavimo metu 1927 m. buvo įsteigta Kariuomenės kūrėjų savanorių 
sąjunga. Iš kairės: stovi gen. P. Plechavičius, gen. V. Grigaliūnas-Glovackis; sėdi gen. V. Nagevičius, 
gen. S. Žukauskas, prezidentas A. Smetona, krašto apsaugos ministras A. Merkys, J. Čaplikas.

Lietuvos kariuomenes karininkai, I  tomas

NAUJI KYBARTŲ BAŽNYČIOS VARPAI

MINIMOS V. NAGEVIČIAUS GIMIMO 
125-OSIOS METINĖS

Birželio 16 d. Kauno įgulos 
karininkų ramovėje buvo mi
nimos brigados generolo Vla
do Nagevičiaus gimimo 125- 
osios metinės.

M inėjim ą rengė Vytauto 
Didžiojo karo muziejus, Lietu
vos kariuomenės kūrėjų sava
norių sąjungos Kauno apskr
ities skyrius, Kauno įgulos ka
rininkų ramovė.

Brigados generolas V. Na- 
gius-Nagevičius - žymus vals
tybės ir visuomenės veikėjas - 
gimė 1881 m. birželio 17 d. 
Kretingoje muitinės tarnautojo 
šeimoje. Mokėsi Palangoje ir 
Rygoje. 1902 m. aukso meda
liu baigė Aleksandro gimnazi
ją  Rygoje ir įstojo į Peterburgo 
karo medicinos akademiją bei 
Peterburgo archeologijos insti
tutą. 1905 m. jis dalyvavo Vil

niaus seime, o grįžęs į Palangą 
platino jo  nutarimus, ragino 
m okinius nesileisti ru sina
miems. Buvo suimtas ir kali
namas Šiaulių kalėjime.

V. Nagevičius buvo vienas 
Lietuvos kariuomenės ir jos 
trad icijų  kūrėjų . Su k ita is 
K rašto apsaugos kom iteto  
nariais įtikino Valstybės tary
bos pirmininką Antaną Smeto
ną kuo greičiau kurti kariuo
menę. Jis buvo pirmasis gydy
tojas savanoris. 1919 m. gruo
dį V. Nagevičius paskirtas Lie
tuvos kariuomenės sanitarijos 
viršininku.

1920 m. V. Nagevičiui su
teiktas generolo leitenanto 
laipsnis. V. Nagevičiaus ini
ciatyva įsteigtas Karininkų 
klubas, vėliau pavadintas Kari
ninkų ramove. V. Nagevičius

buvo Karininkų ramovės se
niūnų tarybos pirmininku. Jo 
iniciatyva 1921 m. sausio 22 
d. pasirašytas įsakymas ka
riuomenei dėl muziejaus stei
gimo. Vasario 16 d. - Nepri
klausomybės dieną jis buvo 
atidarytas.

Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, 1940 m. birželio 25 d. 
V. Nagevičius atleistas iš mu
ziejaus viršininko pareigų. Vo
kiečių okupacijos metais dirbo 
Vytauto Didžiojo karo muzie
juje. Buvo Lietuvos aktyvistų 
fronto Kauno štabo patarėjas, 
prisidėjo prie 1941 m. Birželio 
sukilimo.

Brigados generolas buvo 
vienas iš LAF vadovybės at
stovų, 1941 m. rugsėjo 15 d. 
pasirašiusių m em orandum ą 
apie “Lietuvos būklę vokiečių 
civilei valdžiai Lietuvoje veik
ti pradėjus” . Dalyvavo antina- 
cinėje rezistencijoje ir buvo 
persekiojamas gestapo. 1943

Š. Amerikoje gyvena nema
žai buvusių kybartiečių (juos 
besitraukdama vokiečių kariuo
menė 1944-siais išvežė dar
bams į Vokietiją, iš kur po karo 
jie pateko į užjūrio kraštus, dau
gumoje į Š. Ameriką).

Birželio 18-ją. Devintinių 
atlaidų dieną bus pašventinti 
trys nauji bažnyčios varpai (jų 
svoris 500-290-190 kg), kurie 
atkeliaus iš brolių Kraševskių 
varpų liejyklos Lenkijoje.

“Tegul suskamba 
Kybartai!”

Iš Kybartų parapijos vado
vybės atėjo atsišaukimas šiuo 
reikalu, kuriame, šalia kitų da
lykų, prašoma aukų ne vien tik 
varpų įsigijimui, bet ir kitoms 
bažnyčios išlaidoms apmokėti.

Čia duodame ištrauką iš 
neseniai gauto laiško (jis visas 
yra paskelbtas svetainėje -  
www.kybartai.lt)

“Parapijos pastangomis su
rinkta ir sumokėta didesnė dalis 
varpų liejimo kainos. Toliau 
planuojame įgyvendinti bažny
čios pastato nakties apšvietimo 
projektą, rekonstruoti presbi
teriją, naujai betoninėmis šali
gatvio trinkelėmis iškloti šven
torių, pradėti šventoriaus apžel
dinimo darbus. Parapijos bei 
Kultūros paveldo lėšomis bus 
restauruojam as karo metais 
apgadintas vertingas senasis 
altorius su N ukryžiuotojo

m. pasirašė memorandumą, 
nesutikdamas su SS legiono 
formavimu Lietuvoje.

1944 m. vasarą N. Nagevi
čius su žmona pasitraukė į Vo
kietiją, o 1949 m. išvyko gy
venti į JAV. Mirė 1954 m. rug
sėjo 15 d. ir buvo palaidotas 
Cleveland kapinėse. 1995 m. 
V. Nagevičiaus ir jo  žmonos 
palaikai perlaidoti gimtojoje 
Kretingoje. LG0TIC

skulptūrine grupe (apie 1929 m. 
aut. Bronius Pundžius).

Visa tai atnaujintų ir pa
puoštų ne tik pačią bažnyčią, 
bet ir visą mūsų miesto centrą. 
Dar daugiau -  laukiame, kad ši 
akcija sutelks esamus ir po pa
saulį pasklidusius kybartiečius 
mūsų miesto, kuris dabar išgy
vena ne pačius lengviausius lai
kus, atgimimui ir suklestėji
mui.” Toliau laiške yra taip 
rašoma:

“Visus, galinčius šią akciją 
pagal išgales paremti, maloniai 
prašome Jūsų auką pervesti į 
Kybartų Eucharistinio Išgany
tojo parapijos sąskaitą : 
674010040100148960; Ban
kas: NORD/LB Vilkaviškio 
skyrius; Banko kodas: 40100”

Buvęs parapijos klebonas 
kun. S. Tamkevičius

Reikia dar pridėti, jog tary
biniais laikais Kybartų para
pijos klebonu buvo kun. Sigitas 
Tamkevičius, dabartinis arki
vyskupas, Kauno arkivyskupi
jos valdytojas. Šį dvasiškį 
mums teko sutikti Kybartuose 
prieš jo suėmimą. Jis 1983 m. 
pavasarį daug prisidėjo prie 
Lietuvių Katalikų Kronikos lei
dimo, kurie pasauliui nušvies
davo sunkią Lietuvos katalikų 
bažnyčios padėtį.

Žinome, kad nemažai anks
čiau Kybartuose gyvenusių, o 
dabar JAV įsikūrusių tautiečių, 
visą laiką remia to miesto reli
gines ar visuomenines įstaigas. 
Čia norisi paminėti tik ilgą laiką 
Cicero gyvenusius Aldoną ir 
Marių Prapuolenius, kurie at
siimtą tėvų namą Kybartuose 
perleido Eucharistinio Jėzaus 
seserų kongregacijai, kuri juose 
įkūrė Jaunimo centrą Jadvygos 
ir Jono Prapuolenių vardo na
muose.

Edvardas Sulaitis

GLORIA VICTIS *
A. Randamonis

“Trimitas” 1936 m. birželio 11 d.

VI.
Norinčių pasižymėti atsira

do daug, ir vadui teko rinktis 
vyrą, kurio arklys greitesnis. 
Tai buvo Gineika. Vadas jį nusi
vedė į šalį ir, įbedęs į jį juodas 
akis, pradėjo sakyti lėtai ir įsak
miai.

- Štai žemėlapis. Mes esame 
čia, o už 10 varstų yra girininko 
sodyba. Pats girininkas mūsiš
kis, “raudonas”. Juo gali pasiti
kėti. Bet greičiausia jis jau bus 
į kurį kitą būrį išbėgęs. Su juo 
gyvena uošvis. Su juo būk at
sargesnis. Jis “baltas”. Nesakyk 
kiek mūsų, nesakyk iš kur atei
nam. Mano vardu įsakyk, kad 
ryt dienai būtų surinktos iš apy
linkės visos pastotės žabams 
vežti. Supratai? Ūkininkai turi 
pasiimti maisto dviem dienom.

Tą maistą sudorosime mes. Pats 
paklausk kelio į Barzdus, bet 
išjojęs į vieškelį, drožk į kitą 
pusę. Supratai? Tris sodžius 
prajok ramiai. Iš jų bus imami 
mums vežikai. Toliau visur prie 
kryžių ir stulpų, aikštėse ir prie 
seniūnų namų kabink šiuos 
atsišaukim us. Kiek jų  liks, 
nuvežk klebonui į artimesnį 
miestelį ir paprašyk, kad įsa
kytų savo dievobaimingoms 
moterėlėms išnešioti po kaimus 
ir dvarus, kur yra raštingų žmo
nių. Supratai? Visiems pasakok 
apie mūsų laimėjimą Barzduo
se. Gali kiek perdėti. Skelbk 
mus artėjant su patrankomis ir 
kartuvėmis. Atmink, kad kiek
vieno tavo įsakymo nevykdy
mas bus baudžiamas mirtimi.

Todėl.. .įsidėmėk tai: kvailų 
įsakymų nedavinėk. Supratai?

- Supratau, ponas vade. 
Galiu joti?

- Dar ne visa. Ilgai niekur 
neužtruk. Visus ragink prie 
mūsų dėtis, žadėk valstiečiams 
laisvę, žemę, ūkius, bajorams - 
pigų rusų vergų darbą. Sakyk, 
kad remia mus prancūzai ir 
italai, kad belgai atsiunčia laivą 
su ginklais, kad Jos Didybė 
Didžiosios Britanijos karalienė 
rašė laišką carui. Įsakyk jau
niems ruošti ginklus. Uriad- 
nikus tevaro lauk! Jokių mo
kesčių, jokių suvaržymų, laisvė 
visiems! Žmonės tegul vals
čiaus sandėlių nedegina. Tai jų 
turtas. Ir mes galėsime iš jų 
pasisemti. Baltiesiems liepk, 
kad maisto būtų parengta bent 
tūkstančiui žmonių. Kai išgirsi 
mus artėjant, atsirask vėl čia. 
Supratai? Atm ink, kad nei 
midus, nei moteris, nei degtinė 
neužlaikytų tavęs niekur ilgiau

kaip dvi valandas. Būk greitas 
kaip žaibas ir nepagaunamas 
kaip žaltys. Arklį pakeis tau 
baltieji. Skubink, jok!

Ir raitelis pranyko.
Vadas pasiklausė arklio 

kanopų dundėjimo vingiuotu 
miško taku ir grįžo prie savųjų.

Didokam  būriui keliauti 
tankumynu beveik be kelių, 
nuolat keliantis per upokšnius 
ir lenkiant balas bei ežerėlius -  
nelengva. Vado kompasas buvo 
vienintelė kelio rodyklė.

Vakare nusikamavę žmonės 
ir arkliai sustojo nakvoti, vieno 
varsto prie girininko sodybos 
neprieidami. Priekin nuvyko tik 
vadas su adjutantu pėsti. Rado 
visa parengta. Daugelis vals
tiečių jau buvo suvažiavę. Kiti 
jų buvo karaliniai ir nuo seno 
laisvi. Jie smalsiai apspito sveti
mus, kiek keistai apsivilkusius 
“medžiotojus” ir, apsimesdami 
nieko nesuprantą, klausinėjo, 
”kas miške girdėti?” . Vadas

reikšmingai tylėjo, tik su giri
ninku kiek pasikalbėjo ir grįžo. 
Adjutantas per pusę lūpų buvo 
šiek tiek prasitaręs apie naujus 
laikus, apie caro valdžios griu
vimą. Bet to užteko, kad sukeltų 
žmonių -  vežėjų tarpe kalbų, 
kurioms ir nakties neužteko.

Bemaž visi laisvieji buvo už 
sukilimą. Baudžiauninkai niau
riai tylėjo. Kiek aplenkėję 
šlėktelės ir buvę dvarų tarnai 
karščiavosi, kad negalim a 
“ponų vienų lauke palikti, kad 
jiem s reik ia padėti” . Buvo 
girdėti ir priešingų balsų, kad 
ponams ne laisvė rūpi, o at
virkščiai: jie nori baudžiavą 
g rąž in ti. Visi nekantraudami 
laukė “m edžiotojų -  žabų” 
pasirodant. Kai kurie, užuodę 
netoliese sukilėlius stovyk
laujant, vogčiomis nuslinko ton 
pusėn, bet buvo sargybinių 
pavaryti.

* Garbė nugalėtiems
(Pabaiga)

http://www.kybartai.lt
http://www.kybartai.lt
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C L E V E L A N D ,  OH

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Birželio 11 d., sekmadienį, 
Clevelando lietuviai, kartu su 
latviais ir estais prasmingai 
paminėjo skaudžius birželio 
įvykius: ne te isėtą  Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją 
bei po vienerių metų vykdyto 
teroro Baltijos Valstybėse ir 
m asinių žm onių trėm im ų į 
Sibirą pradžios 65-ų m etų 
sukaktį. Minėjimą rengė Cle- 
velando Baltiecių komitetas, 
kuris vyko Latvių Evangelikų 
Liuteronų parapijos patalpose, 
vakariniame Clevelando prie
miestyje Lakewood, OH.

3:00 val. p.p. bažnyčioje 
vyko ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukentėjusius bal- 
tiečius. Pamaldas pravedė Die
vo Motinos parap. klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J., latvių parap. kleb. kun. 
Didzis Stilve, kun. Paul Bar
bins, estų parap. kleb. iš Toron
to, Kanados, kun. Kersti Kim
mel ir svečias iš Rygos, Lat
vijos kun. Edgars Mazis.

Prieš pamaldas buvo įneš
tos JAV, Estijos, Latvijos,

Jungtinio Amerikos Baltiecių 
Kom iteto vykdomasis d irek
torius dr. Karl Altau.

B.Pautienienes nuotr.

Lietuvos, NATO ir Europos 
Sąjungos vėliavos ir baltiecių 
spalvos. Vėliavų eisenai vado
vavo Komiteto narys bei JAV 
Armijos rezervo atsargos brig. 
generolas Vilmars Kukainis.

Pamaldos pradėtos su him
nu “Faith of Our Fathers”. Po 
to -  Sv. Rašto skaitymai anglų, 
estų, latvių ir lietuvių kalbo
mis. Po skaitymų buvo įvairios 
maldos, tarp kurių solistė, sop
ranas. Agnese Fisere sugiedojo 
tris pritaikytas giesmes: J.S. 
Bach “Quia respexit” ir V. 
Bastiks “Vientulais Koks” ir 
“Miers” iš Requiem.

Savo pam oksle svecias 
kun. M azis prisim inė savo 
senelio ir kitų Sibiro tremtinių 
persekiojimą bei jų  kancias ir 
pabrėžė, kad mes, baltieciai, 
negalime pamiršti šių tragiškų 
įvykių ir turime supažindinti 
kitus su šiais nusikaltimais. 
Pamokslininkas taip pat teigė, 
kad iš jo  patirties, tremtinių 
tikėjimas sustiprėjo prie šių 
žiaurių sąlygų.

Kitas tikinciųjų maldas pra
vedė kun. kleb. Gediminas Ki
jauskas, SJ.

Pamaldos baigėsi su palai
minimu visomis keturiomis 
kalbomis ir JAV, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos himnais. Var
gonais palydėjo Liga Zeme- 
saraja.

Po pamaldų dalyviai susi
rinko parapijos salėje trumpam 
minėjimui. Kalbą pasakė iš 
Washington atvykęs Jungtinio 
Amerikos Baltiecių komiteto 
vykdom asis direktorius dr. 
Karl Altau. Prieš 45 metus 
įsteigtas JBANC yra bendra 
baltiecių atstovybė JAV sos
tinėje, Washingtone ir yra su
darytas iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Amerikos Latvių Są
jungos ir Amerikos Estų Ta
rybos.

Prelegentas savo kalboje 
prisiminė tūkstancius ištremtų
jų  ir kitas gausias Sovietų Są
jungos aukas ir ragino nepa
miršti šių gilių žaizdų bei dide
lių nuostolių Baltijos tautoms. 
Jis taip pat teigė, kad mes ne
galime tenkintis vien tik šios 
didelės neteisybės paminėji
mais, bet turime žengti pirmyn 
ir nesustoti. Mes turime parei
gą iškelti komunistų nusikal
timus viešumon ir apšviesti 
mažiau susipažinusius žmones 
su jų darbais. Mes taip pat turi
me padėti išsilaisvinusioms 
Baltijos Valstybėms.

Praeityje mūsų bendros pa
stangos padėjo, kad JAV nepri
pažino Baltijos valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, daug 
prisidėjo prie JAV Kongreso 
rezoliucijos raginancios Rusiją 
pripažinti Sovietų Sąjungos 
įvykdytą neteisėtą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją ir 
už tai atsiprašyti, nors Rusija 
ir toliau paneigia šiuos įvykius.

JBANC ir kitų baltiecių 
junginių veikla žymiai prisi
dėjo prie mūsų kraštų įjungimo 
į NATO, kas žymiai sustiprino 
jų  saugumą. Narystė Europos 
Sąjungoje suteikė pastovumą 
ir tarptautinį pripažinimą kaip 
Sąjungos lygius partnerius. 
Politinėje veikloje mes turime 
patyrimą ir labai gerą orga
nizuotumą, kas pastato mus 
kaip pavyzdį kitoms tautoms.

Šiandien mes turime pripa
žinti, kad šalia mūsų darbo, 
daugelis  iš šių laim ėjim ų 
nebuvo galim i pasiek ti be 
stiprios JAV paramos. Už tai 
mes esame labai dėkingi. Šalia 
tankių kreipimųsi į JAV Vy
riausybę ir Kongresą bei infor
macijos suteikimus šio krašto 
žiniasklaidai, mes vis suran
dame naujų atliktinų užsi
mojimų.

D abartin iu  m etu, svar
biausias projektas yra Komu-

S.m. birželio 11 d. minėjime Clevelande ekumenines pamaldas pravedę dvasiškiai, minėjimo rengėjai 
ir vėliavos. Iš kairės: I-oje eilėje JAV vėliavą laiko -  H.Ruus, Latvijos - E.Ievins, estų kleb. Kersti Kim
mel, Dievo Motinos parap. kleb. kun Gedimas Kijauskas, SJ, Rygos baptistų kleb. kun. Edgars Mazis. 
II-oje eilėje Estijos vėliavą - A. Traks, K. Ruus, latvių kleb. Didzis Stilve, M.Nasvytienė, Baltiecių - O. 
Klans, Europos Sąjungos vėliavą - V. Taraška ir NATO vėliavą - G.Aras. III-oje eilėje: Lietuvos vėliavą 
- T.Bartkus, M.Mantenieks, A.Pautienis, Komiteto pirm. kun. Paul Barbins ir brig. gen. V.Kukainis.

A.Zvejnieks nuotr.

nizmo aukų paminklas JAV 
sostinėje, W ashingtone, kur 
dirbame su tam tikslui įsteigtu 
specialiu komitetu ir daugeliu 
kitų organizacijų.

1993 m. JAV Kongresas 
priėmė rezoliuciją, įgaliojant 
steigti ’’Victims of Commu
nism Memorial Foundation”, 
komitetą, kuris dėtų pastangas 
pagerbti komunizmo aukas. 
Abi JAV politinės partijos pri
tarė šiai rezoliucijai kuri virto 
įstatymu, kurį pasirašė buvęs 
prezidentas Bill Clinton.

Iš pradžių Komitetas sva
jojo apie 100 milijonų dolerių 
kainuojantį muziejų, po vieną 
dolerį už kiekvieną iš 100 mi
lijonų komunizmo aukų. Pro
jektas buvo per daug ambi
cingas ir nepajudėjo iš vietos. 
Vėliau buvo nutarta pastatyti 
paminklą už žymiai mažesnę 
kainą, kas įgalino  pradėti 
darbą.

Paminklas bus pastatytas 
prie Georgetown universiteto 
ir netoli pagrindinės gele
žinkelio stoties (Union Sta
tion). Nuo paminklo bus aiš
kus Kongreso rūmų ir virš jų 
Laisvės statulos vaizdas. Pats 
paminklas bus dešim t pėdų 
bronzinė statula, replika gar
siosios “Demokratijos” statu
los Tinanmen aikštėje, Beijing, 
Kinijoje, kurią pastatė kinai 
studentai prisimindami žuvu
sius draugus.

Pam inklo  kaina  yra 
825,000 doleriai ir apie 90% 
šios sumos yra jau surinkta. 
Baltiecių organizacijų ir pavie
nių asmenų įnašas yra labai 
didelis ir sudaro netoli pusės 
paskutiniu metu surinktų aukų, 
įskaitant balandžio mėn. New 
Yorke vykusį renginį, kur buvo 
pagerb tas buvęs L enkijos 
prezidentas Lech Walesa ir 
surinkta apie 100,000 dolerių. 
Tikimasi surinkti likusią sumą 
iki šio rudens, kada bus pradėta 
paminklo statyba. Paminklo

L O S  A N G E L E S ,  CA

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS 

LOS ANGELES 
LIETUVIU TELKINYJE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus iniciaty
va, vadovaujant jos pirmininkui 
Albinui Markeviciui, birželio 
18 d.dalyvaujant estams ir lat
viams, buvo suruoštas bendras 
tragiškų trėmimų minėjimas 
lietuvių parapijos salėje.

Iškilmingas šv. Mišias už 
gyvus ir mirusius tremtinius at
laikė parapijos kunigai, kartu su 
latvių ir estų liuteronų kunigais.

Sovietinio genocido ir tero
rizmo aukomis 1940-1958 m. 
tapo tūkstanciai Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyventojų.

Los Angeles lietuviai šių 
tragiškų prieš 66 metus įvyku
sių įvykių minėjime užpildė 
visą parapijos salę.

Šiam tikslui visos surinktos 
aukos buvo paskirtos paminklui

W A S H IN G T O N , D .C .

ATSISVEIKINUS SU
LR AMBASADORIUMI 

JAV V. USACKU
Birželio 16 d. JAV sostinėje 

Washington Lietuvos Respub
likos garbės konsulai, Ameri
kos lietuvių ekonomikos plėt
ros patarėjų  tarybos 
(ALEDAC), JAV -  Baltijos 
fondo (U.S. -  Baltic Founda
tion) nariai, valstijų pareigūnai 
bei spaudos atstovai Jungtinėse 
Amerikos valstijose susirinko į 
iškilmingą vakarienę Universi
teto klube, skirtą atsisveikinti su 
kadencija baigianciu LR amba
sadorium JAV-ėse Vygaudu

statyba turėtų būti baigta iki 
2007 m. birželio mėnesio, ka
da yra planuojamos paminklo 
pašventinimo iškilmės.

Po minėjimo buvo vaišės ir 
baltiecių bendravimas.

A. Pautienis

nuo komunizmo nukentėju- 
siems, kuris bus pastatytas Wa
shington, D.C.

Minėjimą pradėjo solistė Ja
nina Cekanauskienė su JAV 
himnu. Maldą atkalbėjo para
pijos klebonas Stanislovas 
Anužis. M inėjim ą pravedė 
Kęstas Reivydas. Sveikinimus 
pareiškė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos garbės konsulai.

Lietuvių choro dainos ir 
p ian isto  R udolfo B udgino 
muzika paryškino šios iškil
mingos dienos programą.

Baigiamąjį žodį ir padėką 
tarė, Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyriaus pir
mininkas Albinas Markevicius.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo visi minė
jimo dalyviai.

Po programos buvo ALT’o 
skyriaus surengti dalyviams 
pietūs, už kuriuos salės dalyvių 
aukos padės pastatyti komuniz
mo aukų paminklą Washing- 
tone. Vytautas Šeštokas

Ušacku. Šį pokylį surengė ir 
pravedė LR Garbės generalinė 
konsulė Ohio valstijoje Ingrida 
Bublienė ir LR Garbės konsu
las Portland, Oregan valstijoje, 
Randolph Miller.

Susirinkusieji dėkojo amba
sadoriui už jo  veiklą stiprinant 
JAV ir Lietuvos santykius, pa
brėždami, kad pirmą kartą tiek 
pasidarbuota siekiant Lietuvos 
pripažinimo tarptautiniu mastu. 
Vakarienės metu buvo perskai
tyti JAV prezidento G. W. Bush, 
senatorių, Atstovų rūmų narių 
bei verslininkų linkėjimai am
basadoriui.

ALEDAC narė Krista Bard 
Amerikos lietuvių ekonomi
kos patarėjų tarybos vardu, 
garbės konsulas Stanley Bal- 
zekas LR garbes konsulų JAV 
vardu bei William Altman JAV 
-  Baltijos fondo vardu vakarie
nės metu linkėjo ambasadoriui 

(Nukelta į 11 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS
Andrejaus Sacharovo našlei Jelenai Bonner birželio 22 d. 

Bostone įteiktas Andrejui Sacharovui skirtas Lietuvos valstybinis 
apdovanojimas - Vyčio kryžiaus ordino Didysis kryžius. Ordiną 
J.Bnner įteikė Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, 
pranešė URM. A.Sacharovas buvo vienas iš rusų disidentų, 1979 
metais pasirašiusių deklaraciją, kuri rėmė Baltijos valstybių 
apsisprendimo teisę. 1983 metų sausio 13 dieną Europos 
Parlamentas, atsakydamas į minėtą deklaraciją, priėmė rezoliuciją 
"Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje", tuo atkreipdamas 
viso pasaulio dėmesį į tuometinę situaciją okupuotose Baltijos 
valstybėse. A.Sacharovas gimė 1921 metų gegužės 21 dieną 
Maskvoje, mirė 1989 metų gruodžio 14 dieną. 1975 metais jam 
buvo paskirta Nobelio taikos premija.

Vilniuje apsilankęs europarlamentaras Eugenijus Gentvilas 
kviečia lietuvius pasirašyti peticiją, kad Europos Parlamentas 
turėtų būstinę tik Briuselyje. Iš siekiamų surinkti milijono ES 
piliečių parašų, jau yra pasirašę 648,110 asmenų, tačiau iš jų, 
pasak europarlamentaro, yra tik pusantro tūkstančio lietuvių. 
“Parašai”, kuriuos atstoja pasirašiusiųjų vardai bei pavardės, 
elektroninio pašto adresai ir gyvenamosios šalys, renkami 
tinklalapyje http://www.oneseat.eu/. Anot projekto iniciatorių, 
siūlomos ES Konstitucijos 47 straipsnis apie pilietinės iniciatyvos 
demokratiją numato, kad Europos piliečiai būtų aktyviai įtraukti 
į diskusijas apie Europos reikalus. Pasak jų, ne mažiau kaip vienas 
milijonas ES piliečių gali inicijuoti kvietimą Komisijai pagal savo 
įgaliojimus teikti siūlymą įgyvendinti Konstitucijos nuostatas.

Kai Lenkijos kompanija "PKN Orlean" nupirko "Mažeikių 
naftos" akcijas, liko neatsakytas klausimas, ar Lietuvai atiteks 
laivų, kurie atplaukia prie Būtingės naftos terminalo plūduro, 
rinkliavos. Kol kas tas klausimas oficialiai nekomentuojamas, 
nes sutartis dėl "Mažeikių naftos" akcijų pardavimo yra apkaišiota 
tylėjimo įsipareigojimais. Susisiekimo ministerijos sekretorius 
Arvydas Vaitkus teigė, kad Susisiekimo m inisterija prašė 
atsakingų institucijų atkreipti dėmesį į tai, kad prie plūduro 
atplaukiantys laivai turėtų mokėti valstybės numatytas uosto 
rinkliavas. Atviras klausimas lieka ir tai, ar tanklaivius prie 
Būtingės naftos terminalo galės vesti Lietuvos locmanai - pradėjus 
eksploatuoti Būtingės naftos terminalą, buvo atsisakyta Klaipėdos 
uosto locmanų paslaugų. Neoficialiai teigta, kad jiems trūksta 
kompetencijos. A.Vaitkus sakė, kad šiandien atsakingai galįs 
pareikšti, jog buvo padaryta klaida. Klaipėdos uosto locmanai 
sugeba saugiai sudėtingame uosto kanale įvesti ir išvesti bei 
apsukti "Panamax" tipo laivus, didžiausius kruizinius lainerius. 
Tai esąs akivaizdus jų aukščiausios kompetencijos įrodymas. Ar 
pasikeitus "Mažeikių naftos" savininkams dirbs Klaipėdos uosto 
locmanai prie Būtingės plūduro, anot A.Vaitkaus, yra derybų 
klausimas. Savininko pasikeitimas "Mažeikių naftos" bendrovėje 
Klaipėdos uostui turėtų būti naudingas. Neoficialiai užsiminta, 
kad svarstoma galimybė iš Mažeikių į Klaipėdą tiesti vamzdyną. 
Juo į "Klaipėdos naftą" būtų pumpuojama ir į laivus kraunama 
"Mažeikių naftos" produkcija. Taip "Mažeikių nafta" būtų 
"pririšta" prie Klaipėdos uosto. Nors ir dabar sąryšis tarp 
"Mažeikių naftos" ir "Klaipėdos naftos", kuri taiko lengvatinius 
krovos tarifus, yra pakankamai didelis.

Viešai pareiškęs, kad be Turkijos neįsivaizduoja Europos 
Sąjungos, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus mano, kad 
Lietuva neturi bijoti reikšti savo pozicijos tarptautinėje politikoje. 
Šią savaitę su oficialiu vizitu Turkijoje viešėjęs Lietuvos vadovas 
patikino šios narystės ES siekiančios šalies vadovus, kad 
neįsivaizduoja Sąjungos be Turkijos bei žadėjo pagalbą įsiliejant 
į Europos bendruomenę.

Jei spartesniais tempais nebus diegiamos išorinės sienos 
apsaugos, užsieniečių kontrolės ir kitos priemonės, 2007 metų 
spalį Lietuva gali likti už Šengeno zonos ribų. Lietuvos siekis 
kitų metų spalį prisijungti prie Šengeno zonos gali virsti dar viena 
šalies eurointegracine nesėkme. Ekspertai ir už tai atsakingų 
žinybų pareigūnai teigia, kad stringa kontrolės ir stebėjimo 
priemonių įsigijimas, tarptautinių sausumos pasienio kontrolės 
punktų rekonstrukcija, Kauno ir Palangos oro uostų plėtra, naujos 
užkardos Klaipėdos jūrų uoste statyba. Tuo tarpu atsakingosios 
institucijos vadovas - vidaus reikalų m inistras G intaras 
Furmanavičius demonstruoja pavydėtiną ramybę. Jis sako, kad 
mūsų šalis spės į vis greičiau Lietuvos link riedantį Šengeno 
traukinį. Jo teigimu, Europos Komisija į šalių pasirengimą žiūri 
geranoriškai, o tai leis kai kuriuos darbus, jei iškils būtinybė, baigti 
ir prisijungus prie Šengeno sutarties.

Šengeno sutarties grupei priklauso dauguma ES senbuvių. 
Prieš du dešimtmečius pasirašytas susitarimas numato, kad 
Šengeno zonai priklausančios šalys atsisako piliečių, kertančių 
šių valstybių sienas, imigracinės kontrolės.

Birželio 20 d. Turkijoje Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Turkijos Respublikos 
prezidentas Ahmet Necdet Sezer. www.president.lt

TURKIJOS PRZIDENTAS PERDAVĖ 
LIETUVOS PREZIDENTUI

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS PASIRAŠYTUS RAŠTUS
A n k ara , b irže lio  20 d. 

Turkijoje Lietuvos Respub
likos p rez iden tas Valdas 
Adamkus ir jį  lydinti dele
gacija pirmąją oficialaus vizito 
dieną susitiko  su Turkijos 
Respublikos prezidentu Ahmet 
Necdet Sezer.

Jie aptarė dvišalio bendra
darbiavimo politikos, ekono
mikos ir kultūros srityse, Tur
kijos integracijos į Europos 
Sąjungą perspektyvas, santy
kius su kaimyninėmis vals
tybėm is, bendradarbiavim o 
energetikos srityje galimybes.

Turkijos prezidentas pabrė
žė, kad jo  šalis labai vertina 
Lietuvos paramą Turkijai sie
kiant narystės Europos Są
jungoje.

Pasitarime taip pat konsta
tuota, kad pastaraisiais metais 
labai sustiprėjo tarpvalstybi
niai ryšiai, kuriuos neabejoti
nai pagerins ir prezidento  
V.Adamkaus vizitas. Turkijos 
prezidentas pastebėjo, kad 
Lietuvos vadovą šioje kelio
nėje lydėjo gausi žymių mūsų 
šalies verslininkų delegacija ir 
išreiškė viltį, kad jiems pavyks 
atrasti naujas nišas savo verslui 
plėtoti.

Prez. V.Adamkus Turkijos 
valstybės vadovui padėkojo už 
šios šalies kariškių atliekamą 
misiją -  šiuo metu Zoknių oro 
uoste dislokuoti Turkijos ka
riuomenės atstovai vykdo Bal
tijos šalių oro erdvės patrulia
vimo misiją.

Lietuvos vadovas pabrėžė 
ekonominiame bendradarbia
vime tarp dviejų valstybių re
gintis daug neišnaudotų gali
mybių ir išreiškė viltį, kad šiuo 
metu apie 200 milijonų eurų 
per metus siekianti tarpusavio 
prekybos apyvarta augs, o į 
Turkiją atvykę verslininkai -  
užmegs naujus kontaktus ir 
atras perspektyvias rinkas.

Kalbant apie regioninį ben
dradarbiavimą, buvo pabrėžta, 
kad Pietų Kaukazo valstybės 
ir Turkija tampa labai svarbios 
kuriant alternatyvias energeti
nių išteklių tiekimo galimybes. 
"Turkijos ir Azerbaidžano san
tykiai -  tai puikių kaimyninių 
santykių pavyzdys. Taip pat 
gerėja ir jūsų santykiai su Gru
zija. Šie glaudūs ryšiai naudin
gi ne tik bendradarbiaujan
čioms šalims, bet ir visam re
gionui. Bendri Jūsų projektai 
-  tokie, kaip naftotiekis ir du

TAUTIEČIAMS UŽSIENYJE -  
PRAŠO GRĮŽTI Į LIETUVĄ

Personalo valdymo kompa
nija "Search & Selection” ėmė
si iniciatyvos skatinti sugrįžti 
emigravusius tautiečius ir teikti 
informaciją apie įsidarbinimo 
galimybes Lietuvoje. Specialią 
akciją bendrovei įgyvendinti 
padės Lietuvos ambasada Di
džiojoje Britanijoje, sakoma 
pranešime spaudai.

"Įvairių tyrimų duomeni
mis, maždaug kas 4-tas svetur 
uždarbiauti išvykęs lietuvis 
norėtų grįžti į gimtinę. Ekono
minė situacija Lietuvoje gerėja, 
atlyginimai už darbą kyla, o 
darbuotojų trūksta. Tačiau vien

bendroji statistika nepadeda ap
sispręsti sugrįžti -  kiekvienam 
svarbu įvertinti individualias 
įsidarbinimo galimybes", - sakė 
bendrovės "Search & Selec
tion" l.e.p. direktorė L. Gylienė.

"Search & Selection" kon
sultantai visiems besikreipian
tiems teiks informaciją apie 
bendras įsidarbinimo galimy
bes, užpildžiusius anketą asme
nis nemokamai įtrauks į dar
buotojų paieškos duomenų ba
zes ir už simbolinį mokestį ak
cijos metu konsultuos norinčius 
įvertin ti savo įsidarbinim o 
galimybes Lietuvoje. ELTA

jotiekis -  gali tapti labai svar
būs stiprinant Europos vals
tybių energetinę nepriklauso
m ybę ir saugum ą", - sakė 
prezidentas V.Adamkus, pažy
mėdamas, kad Lietuva yra su
interesuota šių projektų plėtra 
iki Baltijos jūros.

Lietuvos Respublikos pre
zidentas atkreipė dėmesį, kad 
šiemet minime simbolinę Lie
tuvos ir Turkijos valstybių 
bendradarbiavimo datą -  dip
lomatiniai santykiai tarp abiejų 
šalių buvo užmegzti prieš 75- 
erius metus. Prezidentas A. N. 
Sezer, savo ruožtu, prezidentui 
V.Adamkui perdavė Lietuvos 
Respublikos prezidento Anta
no Smetonos 1931 metais pasi
rašytų dokumentų ir laiško ko
pijas.

Lietuvos vadovas taip pat 
apsilankė Atatiurko muziejuje, 
kur padėjo vainiką ant Atatiur- 
ko kapo, apžiūrėjo muziejaus 
ekspoziciją.

Prezidentas V.Adamkus su
sitiko su Turkijos Didžiosios 
nacionalinės asamblėjos pir
mininku Bulent Arine ir Vals
tybės ministru, vyriausiuoju 
Turkijos derybininku Europos 
Sąjungoje Ali Babacanu.

Prezidento Valdo Adam 
kaus ir ponios Almos Adam
kienės garbei Turkijos prezi
dentas A.N. Sezer ir ponia 
Semra Sezer surengė iškilmin
gą vakarienę. www.president.lt

SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

DIRVOS redakcija 
atostogaus liepos 3-23 d. 

Savaitraštis neišeis 
liepos 4, 11, 18, ir 25 

dienomis. Poatostogine 
laida bus rugpjūčio 1 d.

Visiems skaitytojams 
linkime malonių vasaros 

atostogų!

http://www.oneseat.eu/
http://www.president.lt
http://www.president.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

LIETUVOS VYSKUPU VIZITAS 
AD LIMINA

V iln iu s , b irže lio  19 d. 
(ELTA). Devyni Lietuvos vys
kupai drauge su keturiais Lat
vijos vyskupais ir Estijos apaš
tališkuoju administratoriumi 
Vatikane buvo priimti popie
žiaus Benedikto XVI specia
lioje audiencijoje.

Į Vatikaną atvyko ir kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis, 
Vyskupų konferencijos pirmi
ninkas arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius.

LONDONO SIMFONINIS ORKESTRAS 
VILNIUJE

V iln iu s , b irže lio  19 d. 
(ELTA). Po penkerių metų 
pertraukos Vilniaus festivalio 
kvietimu muzikos gurmanai vėl 
galės mėgautis charizmatiškojo 
dirigento Valerijaus Gergijevo 
menu. Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre maestro 
diriguos vienam  garsiausių 
pasaulyje Londono simfoni
niam orkestrui.

Senas tradicijas turintis 
orkestras Vilniaus klausytojams 
atliks k lasik inę program ą: 
Wolfgang Amadeus M ozart 
operos “Figaro vedybos” uver
tiūrą, Piotro Čaikovskio uver
tiūrą fantaziją “Romeo ir Džul- 
jeta” bei Dmitrijaus Sostakovi- 
čiaus Ketvirtąją simfoniją.

Daugiau kaip šimtmetį gy
vuojantis Londono simfoninis 
orkestras yra seniausias Lon
dono orkestras ir vienas gar
siausių pasaulyje. Jo debiutinis 
koncertas įvyko 1904 m. Ka
ralienės salėje. Nuo pat įsi
kūrimo šis kolektyvas garsėja 
novatoriškumu - jis pirmasis iš 
Anglijos orkestrų išvyko už
sienio gastrolių 1906 metais į 
Prancūziją, pirmasis iš Europos 
orkestrų nukeliavo į Jungtines 
Amerikos Valstijas 1912 me
tais.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos choras, vadovaujamas komp. Leonido Abario, atvyko į Čikagą ir 
atliks meninę programa ALT'o ruošiamame pobuvyje JBANC 45-mečio proga birželio 30 d., 
penktadienį, 4 v.v. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Ateikime pasidžiaugti talentingu Lietuvos 
jaunimu!

Kiekvienas ordinaras taip 
pat ir asmeniškai susitiko su 
Šventuoju tėvu. Kongregacijo
se ir Popiežiškosiose tarybose 
vyko pokalbiai apie Vatikaną 
ir Lietuvos vyskupus jaudinan
čius Bažnyčios reikalus.

Svarbi vizito dalis - vysku
pų malda prie apaštalų šv. Pet
ro ir šv. Pauliaus kapų, pranešė 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos sekretoriatas.

Viešnagės metu buvo pa-

Daugiau kaip šimto muzi
kantų orkestras kasm et su
rengia apie devyniasdešim t 
koncertų, yra atlikęs šimtus 
premjerų, jo  užsakymu buvo 
parašyta daugybė svarbiausių 
opusų. 1913 m. orkestras iš
leido savo pirmą įrašą, 1935 m.
- pirmą filmą, 1971 m. - pirmą 
populiarią  telev izijos p ro 
gramą, 2004 m. - pirmą melo
diją mobiliam telefonui, 2005 
m. - savo pirmą skaitmeninį 
internetinį įrašą. Londono sim
foninio orkestro įrašai tampa 
prieinami milijonams klausy
tojų, jie skamba populiariuose 
kino filmuose, per radiją ir 
televiziją, iš kompiuterių, lėk
tuvuose, liftuose - visur, kur tik 
klausomasi muzikos.

Nuo 2007 m. sausio or
kestro vyriausiuoju dirigentu 
turėtų tapti Valerijus Gergijevas
- vienas žymiausių šiuolaikinių 
dirigentų. Būdamas 23 metų jis 
tapo Herberto fon Karajano 
dirigentų konkurso Berlyne 
nugalėtoju ir dar studentas buvo 
pakviestas diriguoti į Marijos 
teatrą Sankt Peterburge. 1988 
m. tapo Marijos teatro Operos 
trupės meno vadovu, o 1996 m.
- šio teatro meno vadovu ir 
generaliniu direktoriumi, at

šventinta nauja Lietuvos atsto
vybė prie Šventojo Sosto. Šia 
proga vyskupai susitiks su Ita
lijos lietuvių bendruomenės at
stovais.

Tokie vizitai, nuo 1585 m. 
privalomi visiems vyskupams, 
pastaraisiais dešim tm ečiais 
rengiami maždaug kas penkeri 
metai.

Prieš vizitą ordinarai patei
kia Apaštalų Sostui ataskaitą 
apie vyskupijos būklę. Anks
tesnis Lietuvos vyskupų vizi
tas Ad Limina vyko 1999 metų 
rugsėjo mėnesį.

kakliai siekiančiu paversti 
Marijos teatrą geriausiu pa
saulyje. V. Gergijevas bendra
darbiauja su žymiausiais kolek
tyvais, be to, yra daugelio tarp
tautinių festivalių įsteigėjas ir 
meno vadovas. Už meninius 
laimėjimus V. Gergijevui su
teikta daugybė apdovanojimų ir 
garbės vardų.

Per pastaruosius penkiolika 
metų pastatyta gausybė naujų 
spektaklių. V. Gergijevo dėka 
Marijos teatras pradėjo ben
dradarbiauti su žymiausiais 
pasaulio operos teatrais, tokiais 
kaip “M etropolitan Opera” , 
“C ovent G arden” , “Teatro 
Carlo Felice”, San Francisco 
opera, M ilano “La Scala” , 
Naująja Izraelio opera ir kitais, 
su didžiuliu pasisekimu gastro
liavo beveik visose Europos 
šalyse, Šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, Kinijoje, Japonijoje ir 
Australijoje.

V. Gergijevas jau yra vie
šėjęs Vilniuje - 2001 m. jis 
pradėjo penktąjį Vilniaus fes
tivalį, diriguodamas Sankt Pe
terburgo Marijos teatro simfo
niniam orkestrui.

Kitą dieną po pasirodymo 
Vilniuje Londono simfoninis 
orkestras su V. Gergijevu kon
certuos Sankt Peterburge vyk
siančiame festivalyje “Baltųjų 
naktų žvaigždės”.

Nijolė Kersnauskaitė

Nijolė Kersnauskaitė

GIESMĖ NAUJAJAI ŽEMEI
Aštuntąjai Lietuvių Dainų šventei 

specialiai skirtas kūrinys

Atėjome is krašto protėvių garsių,
Žemės partizanų, Sibiro tremtinių,
Kelionę palydėjo dainos vieversių,
Palaimino išeinant kryžiai pakelių.

Ir ošė žalios pušys, ir mojo ąžuolai:
Kalbėkit apie laisvę, ir skriskit kaip arai.

Visam plačiam pasauly ieškojom mes namų,
Širdyje nešėm turtą žemės gintarų.
Ir veltui klausinėjom sutiktų žmonių:
Ar girdit, broliai, dainą mūsų vieversių?

Ir ošė žalios pušys, ir mojo ąžuolai:
Kalbėkit apie laisvę, ir skriskit kaip arai.

Užklausėme mes jūrų: kur žemė piligrimų,
Šalis laisvųjų ir viltis visų tautų,
Ir nušvietė mums kelią tūkstančiai žvaigždynų,
Ir nuskambėjo balsas: girdžiu aš dainą jūsų vieversių.

Ir subangavo jūros, ir atliepė kalnai:
Jūs kalbat apie laisvę ir skrendant kaip arai.

LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS MINĖJO 
KETURIASDEŠIMTMETĮ

Sveikinimo kalbos ir pro
giniai pranešimai. Jubiliejinės 
parodos atidarymas ir gegu
žinė su karčemoje trenkiamom 
polkom bei putojančiu alumi.

Taip atrodė Lietuvos liau
dies buities muziejaus 40-asis 
gimtadienis, į kurį susirinko 
darbuotojai ir kviestiniai sve
čiai - kolegos muziejininkai, 
Žemės ūkio ir Kultūros mi
nisterijų atstovai, sveikintojai 
iš Kauno apskrities administra
cijos, Kaišiadorių savivaldy
bės, Kauno marių regioninio 
parko.

175 hektarų plotas Rumšiš
kėse, Kauno marių pakrantėje. 
6.5 kilometro maršrutas, ku
riuo keliauja lankytojai, atėję 
apžiūrėti miniatiūrinės etno
grafinės Lietuvos su visais jos 
regionais - Aukštaitija, Žemai
tija, Suvalkija ir Dzūkija. 130

senovinių trobesių. 85 tūks
tančiai kilnojamų eksponatų. 
115 nuolatinių darbuotojų, ku
rių sezono metu padaugėja dar 
35 žmonėmis. Apie 80 tūkstan
čių lankytojų per metus. Tokia 
Liaudies buities muziejaus sta
tistika.

Prieš 40 metų,1966-aisiais, 
oficialiu valdžios sprendimu 
įteisinta mokslininkų, archi
tektų, etnografų idėja įkurti 
gamtoje ekspoziciją, atspin
dinčią lietuvių buitį ir gyven
seną, šiandien tapo vieta, kurią 
žino kiekvienas Lietuvos gy
ventojas ir neretas užsienio 
svečias.

Keturiasdešimtajam gimta
dieniui buvo pristatyta paroda 
“Muziejaus keturi dešimtme
čiai: praeitis ir ateitis”. Joje - 
muziejaus kūrimas, raida ir 
ateities planai. LG0TIC
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KNYGOJE APIE LAURA BUSH 
MINIMI IR LIETUVIAI

Nedažnai Amerikoje lei
džiamose knygose užtiksi ką 
nors apie lietuvius. Todėl pama
čius naujai knygynuose pasiro
džiusią knygą apie preziden
tienę Laura Bush, širdis malo
niai suvirpėjo ten keliose vieto
se pamačius ir lietuviškas pa
vardes. Si knyga, kuri vadinasi 
“Laura Bush: An Intimate Port
rait of the First Lady”. Tai gar
saus JAV žurnalisto ir rašytojo 
Ronald Kessler naujas leidinys, 
jau  16-tas iš eilės. Išleido 
Doubleday leidykla 125 tūkst. 
egzempliorių tiražu, turi kietus 
viršelius ir yra pardavinėjama 
už 26 dolerius.

Ambasadoriaus V. Ušacko 
nuopelnas

Dėl lietuvių paminėjimo 
“kaltas” Lietuvos ambasado

rius Vygandas Ušackas, kuris 
per savo buvimo Washingtone 
laikotarpį spėjo artimai susi
draugauti su autoriumi R. Kes
sler ir jo  žmona Pamela, gyve
nančiais Patomac, MD netoli 
JAV sostinės.

Dažnų susitikimų metu jie 
kalbėdavo ir apie Lietuvą. Vie
ną kartą ambasadorius papasa
kojo žurnalistui bei rašytojui, 
kad Lietuvos prezidentas atsi
sakė važiuoti į Maskvą daly
vauti ten rengiamose iškilmėse 
praėjusių metų gegužės 9-ją. 
Lietuvis pareiškė, jog  JAV 
prezidentas W. Bush Maskvoje 
nesutiks savo gero pažįstamo 
Valdo Adamkus. Šie ambasa
doriaus pasakyti žodžiai kaip 
tik pateko į čia minimą knygą.

Knygoje taip pat puikuojasi

ir istorinė nuotrauka su W. 
Bush, ir jo  žmona Laura bei 
ambasadorius V. Ušackas su 
žmona Loreta.

Apie knygos autorių
Ušackai su knygos autoriu

mi ir jo žmona susipažino vie
name labdaros renginyje ir po 
to palaikė artimus ryšius.

Kalbant apie R. Kessler, rei
kia pasakyti, jog šis žurnalistinį 
darbą pradėjo prieš 42 metus, 
patekęs į Worchester Telegram 
dienraščio kolektyvą. Tada jis 
darbavosi Boston Herald, Wall 
Street Journal, Washington 
Post laikraščiuose.

Kaip minėjome, jis išleido 
16 knygų, kurie dauguma at
skleidžia įvairių žvalgybinių 
organizacijų -  FBI, CIA, KGB 
veiklos įdomius momentus, 
naudojant sunkiai prieinamą 
medžiagą. Žvalgyba ir šnipų 
darbų atskleidimas buvo vienas 
iš jo  svarbiųjų temų.

Mums viena iš jo  įdomes
niųjų knygų atrodė leidinys, 
pavadintas “Moscow Station”, 
kurioje atskleidžiamos paslap
tys, kaip rusų žvalgybos organi
zacija -  KGB sugebėjo infilt
ruoti JAV ambasadą Maskvoje. 
Nemažiau įdomi knyga yra ta, 
kurioje pasakojama kaip Glea
son Souther pavogė Amerikos 
atominius planus ir paspruko į 
Maskvą.

Dar reikėtų paminėti, jog 
naujos knygos apie preziden
tienę Laura Bush autorius yra 
daugelio žurnalistinių premijų 
laim ėto jas. Šioje neseniai 
pasirodžiusio je R. K essler 
knygoje, žinoma nėra tokių 
intriguojančių momentų kaip 
leidiniuose apie žvalgybos 
organizacijas ir šnipus, bet jo 
sugebėjimai įdomiai bei vaiz
džiai atpasakoti padaro knygą 
nenuobodžią, skatinančią per
skaityti iki paskutinio pus
lapio.

Edvardas Sulaitis

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 ........

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

V.
Ilgai laukęs taip ir nesulaukė 

universiteto aprobacijos ir A. 
Strazdas -  Strazdelis savo 1814 
m. parengtom s "Giesmėms 
svietiškom ir šventom", kurios 
turėjo būti skiriamos parapi
jinėms mokykloms; po dešimt
m ečio tas pats A .S trazdas 
išleido lietuviškai katekizmą 
mokyklom s jau  nebeprašy
damas universiteto aprobacijos 
ir t.t.

Prie lenkinimo prisidėjo ir 
universiteto spaustuvė, ypač kai 
jai nuo 1805 m. ėmė vadovauti 
iš Poznanės atsikėlęs lenkas 
Juozapas Zavadskis, kuris rū
pinosi išleisti kuo daugiau len

kiškos literatūros, o lietuviškai 
visaip trukdė, nors išleido net 
arabiškų elementorių ir malda
knygių Lietuvos totoriam s, 
žydams.

Pirmaisiais Rusijos oku
pacijos dešimtmečiais lenkų 
nacionalistams lenkinti lietu
vius ypač lengvino tai, jog  
gebėjo paskleisti krašte nuo
statas, kad tik tai, kas len
kiška, yra patriotiška ir tik 
rusų bendrininkai bei šnipai 
pasisaką prieš lenkų kalbą, 
susijungimą su lenkais. (Beje, 
panašiai Prūsijoje vokiečiai kal
tindavo tuos mažalietuvius, ku
rie rūpinosi lietuvybės išlai

kymu; šiandieną -  tuos, kurie 
stoja prieš "suanglėjimą", Ne
priklausomos Lietuvos verty
bių menkinimą). Ir toje antilie
tuviškoje politikoje pirmu 
smuiku grojo Vilniaus uni
versitetas, kuris, anot istoriko 
A.Šapokos, "...pasidarė kultū
rinė lenkų tvirtovė, duodama 
toną beveik visos Lietuvos 
gyvenimui. Jis varė griežtą 
lenkinimo akciją beveik visose 
Lietuvos mokyklose, kurios 
buvo pavestos jo  priežiūrai. 
Niekados Lietuvoje nebuvo 
tokios lenkinimo akcijos, kaip 
šiame laikotarpyje. Kiekvienas, 
patekęs į mokyklas, turėjo virsti 
lenku."

Toks beatodairiškas lenkų ir 
tautinę savigarbą, savimonę 
praradusių. lietuvių šviesuolių 
siekimas lenkinti visą kraštą, 
ištrinti bet kokį lietuvybės pasi
reiškimą ir per bažnyčias, vie
nuolynus, mokyklas supran-

tamas, prisiminus ir minėtąją 
1791 m. gegužės 3 d. Konstitu
ciją, kurioje Lietuva jau nebe
buvo Lenkijos lygiapartnerė, o 
tik paprasta jos provincija, lie
tuvių tauta -  tai ta pati lenkų 
tauta, kurios dalis dar tik "ki
taip" kalbėjo, bet kuri irgi turėjo 
greičiau tapti lenkiška.. Nors tą 
Konstituciją parengė lenkų ma
sonai, vadovaujami H.Kolonta- 
jaus (Kolontaj) ir I.Patockio 
(Potocki), tik nedaugelis lietu
vių šviesuolių išdrįso prieš ją 
pakelti balsą, o kurie išdrįso bu
vo nužudyti, kaip vilniškis vys
kupas Ignas Masalskis ir livo- 
nietis vyskupas Juozas Kasa- 
kauskas, kiti priešininkai nutil
dyti grasinimais ir pan. Tad jei 
Gegužės 3-osios Konstitucija 
lenkams galėjo reikšti Lenki
jos atsigavimo ir klestėjimo, 
tolesnio lenkų tautos stiprė
jimo pradžią, tai lietuvių tau
tai ir jos sukurtai valstybei -

tuo metu Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei galutinę žūtį, 
sulydinimą su Lenkija ir len
kais.

Grįžkime prie Vilniaus uni
versiteto. Jo rektoriaus Jono 
Sniadeckio priešiškumą lietu
vių tautai ir jos valstybei rodo 
ir jo veikla prancūzmetyje, kai 
Napoleonas (1812 m.) sudarė 
atskirą Lietuvos vyriausybę 
Vilniuje ir jos švietimo ir kulto 
reikalų ministru buvo paskirtas 
rektorius. Jis ir įtikinėjo Napo
leoną, kad jokiu būdu nereikia 
atskirti Lietuvos nuo Lenkijos, 
nes ji esanti ta pati Lenkija, jos 
provincija. Apie bendros su 
Lenkija valstybės atkūrimą kal
bėjo ir beveik visi Lietuvos ka
talikų bažnyčios hierarchai. Vy
riausybės pirmininkas, lenkų 
grafas J.Sierakovskis (Siera- 
kowski) 1812 m. liepos 14 d. 
net oficialiai paskelbė.

(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.

EURO NEBUS -  O KAS TOLIAU?
Lietuvai viršijus Mastrichto 

sutarties kriterijus nustatytą 
infliacijos rodiklį, Eurokomi- 
sija atmetė Lietuvos paraišką 
įsivesti eurą nuo 2007 m. Tai 
sukėlė Lietuvoje audringą dis
kusiją, kas kaltas ir ką daryti 
juos radus. Buvo kaltinamos 
pasaulinės naftos ir dujų bran
gimo tendencijos. Rusija, kuri 
neatsispyrė toms tendencijoms, 
pakėlė Lietuvai kainas, vyriau
sybė, turėjusi "įšaldyti" atlygi
nimus ir pensijas, ir net auto
busų parkai, kurie pakilus de
galų kainoms, turėję iki euro 
įvedimo nekelti bilietų kainų, ir 
net "šventa karvė", ES pareigū
nai, sukūrę "neįveikiamą" in
fliacijos rodiklį, bei nenorintys 
jo pakeisti Lietuvos pareigūnų 
pageidavimu. Tai koks gi tas 
rodiklis? Jis yra paprastas. Tai 
trijų mažiausią infliaciją turin
čių ES šalių rodikliai plius 1.5 
%. Tos trys laimingosios -  tai 
mūsų kaimynės Švedija, Lenki
ja ir Suomija. Mažesnioji dalis 
komentatorių pastebėjo, kad 
energijos ištekliai brango visur, 
bet kažkodėl niekam neužkliu
vo, kad Švedija ir Lenkija neturi 
euro ir net neketina jo įsivesti 
artimiausiu laiku.

Dar įdomesnė buvo atsa
kingų pareigūnų pozicija. Tik 
prieš m ėnesį prem jeras A. 
Brazauskas tvirtu balsu pa
reiškė, kad euras bus, nes Lie
tuva atitinka visus tame tarpe 
infliacijos rodiklius. Dabar 
paaiškėjo, kad mūsų valdi
ninkai infliaciją skaičiavo ne 
pagal tą metodiką, nors ES 
pareigūnai apie tai jiems rašė 
jau  prieš pusm etį. Finansų 
m inistras Z. B alčytis, kaip 
užkeikimą kartojęs, kad euras 
kainų nekelia, dabar p ris i
pažino, kad žinojęs, jog Grai
k ijo je  įvedus eurą, kainos 
pakilo kelis kartus, todėl, girdi, 
nesiekęs įsivesti euro "dirbti
nėmis priemonėmis", t.y. "Lie
tuvos žmonių sąskaita".

Tačiau dabar, nukritus infor
macinei blokadai, pasirodo ir 
kitokios ne tik euro entuzias
tams naudingos informacijos.

Atrodė, kad stambiam kapi
talui, turinčiam dideles apy
vartas su užsieniu, euras bus 
naudingas. Juk visa Lietuva, 
išvengdama valiutų pakeitimo, 
sutaupytų per metus apie 29 
mln. litų. Žinoma, tai atsipirktų 
tik po kelių metų, nes įvedimo 
išlaidos būtų buvę keleriopai 
didesnės. Bet Ž. M arcinke
vičius, vienas iš "Maximos" 
savininkų numojo į tai ranka. 
Jis pareiškė, kad dėl euro neįve- 
dimo nei kiek nepergyvena. 
Teisybė, juk už 29 mln. litų tik 
dvi degalines pasistatysi. Kas 
jam koks milijonas iš šitos su
mos, kai turi milijardines apy
vartas. Didžiausio Lietuvoje 
statybinių medžiagų prekybos 
tinklo atstovas, "Senukų" pre
kybos įmonių sąjungos prezi
dentas ir vienas iš savininkų 
Augustinas Rakauskas buvo 
dar atviresnis. Jis pareiškė 
"Žinių radijo" laidoje, kad 
Lietuvos ekonomika dabar gy
vena šiltnamio sąlygomis, ku
rias jai sudarė ES šalys, parduo
damos mums savo prekes že
mesnėmis kainomis negu euro 
zonoje. O jam antrinęs Vilniaus 
Gedimino technikos univer
siteto rektorius, privatizacijos 
kom isijos pirm ininkas R o
mualdas Ginevičius pavadino 
euro įvedimą "sukrėtimo tera
pija". Teisybė, kai ligonis yra 
prie mirties," sukrėtimo te
rapija" yra ko gero vienintelė 
priemonė jį išgelbėti. Žlugus 
kom unistinei sistemai, taip 
buvo "gydoma" Lenkija ir kitos 
pokom unistinės valstybės. 
Tačiau kam reikalinga "sukrė
timo terapija" Lietuvai, vienai 
iš greičiausiai besivystančių 
Europos ekonomikų, dažnai 
Vakarų ekspertų vadinam ai 
"Baltijos tigru"? Pavyzdžių juk 
yra. Italijos ūkis, įsivedus eurą 
nustojo augti ir nebeauga iki 
šiol. Neįtikinami yra ir Lie
tuvos banko pirm ininko R. 
Šarkino teigimai, kad įsivedus 
eurą nukris palūkanų normos, 
t.y. paskolos taps apie 0.5 % 
"pigesnės". Bet juk jau dabar 
palūkanos Lietuvoje yra vie-

KAIP NUO NEVILTIES 
IŠSIGELBĖJAU

Pensijos mažos, mokesčiai 
dideli, vaistai ir maistas bran
gūs, sąnariai braška nuo druskų, 
pavasaris pavėlavo, vasara 
nesirodo, infliacija auga, todėl 
kažkokio  ten euro Europa 
neduosianti, Mažeikių naftos 
nesiseka parduoti -  nors žemėn 
lysk. Vien neviltis. Dar sieninio 
kalendoriaus lapelyje per
skaičiau, kad yra tokia liga 
depresija, o jos jaunesnioji 
sesuo esanti vienatvė. Iškart 
suvokiau, kad neviltis, dep
resija ir vienatvė mane yra 
gerokai pagraužusios.

Važiavau pas pagarsėjusią 
žiniuonę, kuri, tepaklaususi, ar 
man išsprūsta ašara žiūrint 
televizijos laidas "Atleisk" 
arba "Bėdų turgus", ir, gavusi 
teigiamą atsakymą, nustatė, 
kad be paminėtų ligų aš dar 
esąs iš prigimties pesimistas. 
Paaiškino, kad pesimistai yra 
tie, kurie nuolat verkšlena, 
kuriems gyvenimas -  ašarų 
pakalnė, pridūrė, kad dabar 
visa Lietuva verkšlenanti, o 
ašaros dažniausiai esą netik
ros, nes jau minėtos ligos esą 
užkrečiamos. Patarė atsiriboti 
nuo pesimistų, bendrauti tik su 
optimistais, nebežiūrėti tele
vizoriaus, nebeklausyti radijo, 
nebeskaityti laikraščių, ne
klausyti politikų pažadų, už 
pažadukus nebalsuoti.

G rįždam as iš žiniuonės 
patyriau, kad visi autobuso 
keleiv iai -  pesim istai, nes 
kalbėjo apie menkas pensijas 
ir m ažas p ieno  supirkim o 
kainas, apie didelius mokes
čius ir brangų benziną bei 
alkoholį, apie žmonių vėžį, 
karvių kempinligę ir paukščių 
gripą. Parvažiavęs negalėjau 
užm ig ti, vis ieškojau  tarp 
pažįstamų optimistų, tačiau, 
pagal patirtus požymius, jie 
visi buvo užsikrėtę nelem 
tomis ligomis, kiti per jas iš 
šios ašarų pakalnės buvo pasi
traukę į amžinybę. Tik paryčiui 
prisiminiau netolimą kaimyną 
siuvėją Lauryną, kuris siū-

nos iš mažiausių Europoje ir 
mažesnės negu euro zonoje?! 
Tai kam gi euro įvedimas būtų 
buvęs naudingas? Gal nekil
nojamojo turto spekuliantams 
lošusiems iš kainų augimo? 
Tačiau net euro šalininkas G. 
Nausėda pranašavo, kad įsi- 
vedus eurą L ietuvoje  kris 
nekilnojamojo turto kainos.

Apklausos rodo, kad 41.8 
% gyventojų visiškai nenori 
euro, 23 % - norėtų euro po 
penkių  ar dešim ties metų. 
Taigi viso -  64.8 %. Tik 30.5 
% gyventojų norėtų euro kuo 
greičiau. Įdomu, kad nežiūrint 
informacinės blokados ir to, 
kad L ietuvos ž in iask la ida  
platino tik euro įvedimui pa
lankią informaciją, nenorinčių

damas niūniuodavo, švilpau
davo ir retsykiais linksm ai 
sušukdavo: "Ech, gyvenimėli, 
kada tu pablogėsi?! Vis dar 
gerai, vis dar gerai!" Jei kas 
jam  apie kokią bėdą p rasi
tardavo, jis tuoj atšaudavo: 
"Kad tik  bėdų būtų, iše itį 
visuom et surasime!" O jau 
pašnekėt Laurynas mėgo, nes 
gerai išlavintą ir blogai pririštą 
liežuvį turėjo.

Taigi, radęs optimistą, rytą 
pas jį  ir nupėdinau. Radau 
siuvėją siuvamą mašiną glos
tantį, nes dabar už kelis litus 
patvorinėse parduotuvėse dra
bužius perka ar iš užsienių kaip 
labdarą nem okam ai gauna, 
todėl siuvėjas laiko turi į valias.

- Sveikas, Lurynai!
- Sveikas kaip sukirmijęs 

ridikas, - linksmai atsiliepė 
siuvėjas.

- Šalnos šiąnakt būta, net 
žolė apsvilusi, - pasiguodžiau.

- Bus dar ne tokių! Girdėjau 
nuo Maskvos rimtesnis šaltis 
ateina, vaikučiai dar ir į pa
čiūžas galės įsispirti.

- Sausra, - sakau užsitęsė, 
karvei ganiavos nebus.

- Ne naujiena! Šventas 
Raštas mini iš eilės septynerius 
sausros metus; išgyveno gyvu
liai, išgyveno žmonės.

- Pasiutligę po Lietuvą lapės 
nešioja.

- Ir be lapių pasiutėlių dabar 
Lietuvoje pilna, - nuramino 
Laurynas.

- Kraujasiurbiai mašalai jau 
vėl atsigauna, o valdžia nuo
dams pinigų neturi.

- Nebūk žiaurus, kaimyne, 
tegul tie skrajūnėliai gyvena, 
juk medikai specialiai siurbėles 
veisia, kad surūdijusį kraują iš 
kūno išsiurbtų.

- Atsistatydino socialinės 
apsaugos ministrė Blinkevi- 
čiūtė, nežinia, kas bus su pen
sijomis.

- Neabejoju, kad pensijos 
greitai padidės, nes ta poniutė 
tik puikuotis prieš pensininkus 
mokėjo, tik po kelis litus ir tuos

euro skaičius per pusm etį 
išaugo daugiau negu jo  no
rinčių. Ir kokias gi išvadas 
padarė mūsų valdžios vyrai? 
Dabar jie samdys geriausias 
reklam os agentūras, kurios 
įgyvendins euro įvedimo in
formavimo kompaniją. Taigi, 
vietoj informavimo-reklama, 
vietoj diskusijų-propaganda. 
Kaip sovietiniais laikais -  
"Partijos ir vyriausybės nuta
rimus - gyvenimą!".

Todėl ir krinta visų Seimo 
partijų įvertinimai, nusitemp
dami piliečių pasitikėjimą savo 
valstybe...

Ričardas Garuolis, ekono
mistas,

Tautininkų žinios, 2006 m. ge
gužės Nr. 9-10.

DIRVAI
AUKOJO

I. Alantienė,
Rockford, M I .....................75
J. Petronienė,
Los Angeles, C A ................50
V.Koklys,
Cave Creek, A Z .................45
E.Žinavičiūtė-Carter,
Chicago, I L ........................ 30
E.Šilgalis,
Willoughby, O H .................25
A.Venckūnas,
Santa Monica, C A ............. 25
A.Kisielius,
Sidney, OH ........................ 15

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

ne iš savo kišenės prie pensijos 
pridėjo.

- Lietuvoje didelis nedarbas.
- Nedarbas nuolat mažėja, 

nes bedarbiai išsivaikšto po 
užsienius. Užtat klesti nauji 
verslai: tinginystė, girtuoklystė, 
elgetystė.

Visus mano pesimistiškus 
pastebėjimus Laurynas savo 
triuškinančiu optimizmu at
rėm ė, todėl ryžausi trenkti 
paskutinį, pesimistiškiausią:

- Jau taip viskas blogai 
Lietuvoje, taip blogai, kad 
blogiau būti nebegali!

Čia Laurynas mane pervėrė 
paniekinamu žvilgsniu ir švy
tėdamas kaip perkūnas ati- 
trenkė:

- Gali, gali! Bus, bus!
Ėjau namo ir džiaugiausi, -

gera turėti kaimyną optimistą, 
- nei depresijos, nei vienatvės, 
nei pesimizmo neliko nė kvapo.

Algimantas Zolubas

(Atkelta iš 7 psl.)

ATSISVEIKINUS SU...

V. Ušackui sėkmės ateities 
darbuose.

Ambasadorius Vygaudas 
Ušackas padėkojo visiems sve
čiams ir džiaugėsi, kad likimas 
jam suteikė progą sutikti tiek 
daug Lietuvos draugų ir jų tarpe 
darbuotis Lietuvos labui.

Vakarienę filmavo Ameri
kos Lietuvių Televizija, svečius 
lietuviškos muzikos garsais 
linksmino Washington apylin
kės Lietuvių bendruomenės 
atstovai David ir Violeta Pivo
riūnai.

Šiuo metu JAV yra 15 gar
bės konsulų. Du iš jų paskirti 
šiais metais -  Dennis Garrison 
San Francisco, California vals
tijoje ir Otto Veinsreider, Still
water, Minnesota valstijoje. 
Lietuvos Respublikos ambasados inf.
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SPORTO ŽINIOS

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS 
Čikagos lietuvių futbolo lygos III ratas

ČLFL kom andos birže- 
lio17 d. turėjo treciojo rato 
susitikimus. To šeštadienio 
popietę prie PL centro Le- 
monte buvo sužaistos 4 rung
tynės, kuriose netrūko staig
menų.

Jose praėjusio sezono nu
galėtojai -  "Vilniaus" ekipa 
prarado pirm uosius taškus, 
sužaidusi lygiomis (2-2) su 
"Žilvino" komanda. Pirmuo
sius taškus prarado ir "Aly
taus" futbolininkai, kurie turė
jo dvi pergales. Juos 2-1 pasek
me įveikė "Lietuvėlės" atsto
vai.

Gana atkakliai kovojo "Kre
tinga" ir "Capella-Baltic" žai
dėjai, nors jų  susitikimas bai
gėsi "taikiai" 2-2. Pirmą pergalę 
šį sezoną pasiekė Panevėžio

JIE SAVO GRUPĖJE PIRMI
Jeigu “Lituanicos” futbolo 

klubo vyrų ir dublerių ekipos 
praėjusius du sezonus daugu
moje rinko tik pralaimėjimus, 
šio klubo veteranų vienuolikė 
-įtikinančiai mušė savo varžo
vus.

Birželio 10 d. išvykoje lai
mėję prieš Rams komandą 3-0, 
lietuviai 2005-2006 m. “Metro
politan” lygos veteranų (virš 32 
metų amžiaus) A grupės pirme
nybėse atsistojo 1-je vietoje. 
Lietuviai po 16 rungtynių su
rinko 43 taškus (14 pergalių, 1 
lygiosios ir 1 pralaimėjimas. 
Antroje vietoje liko vokiečių 
“Schwaben” futbolininkai su 
40 taškų.

"Amerikos lietuvio" fu tbo
lininkai, nugalėję varžovus 
"Šiaulių" komandą 2-0.

Po treciojo pirmenybių rato 
lentelės viršuje stovi "Vilniaus" 
ir "L ietuvėlės" kom andos, 
turinčios po 7 taškus.

Šeštadienį birželio 24 d. PL 
Centro aikštėje buvo IV rato 
varžybos.

"Lituanicos" futbolininkai, 
birželio 18 d. pralaimėję ati
dėtas "M etropolitan" lygos 
"Major" divizijos rungtynes 
beveik  prarado visas g a li
mybes išsilaikyti stipriausioje 
grupėje.

Žaidžiant Lemonte prieš I- 
je vietoje stovinčią "Lightning" 
vienuolikę m ūsiškiai buvo 
sutriuškinti net 7-0. Pirmojo 
kėlinio rezultatas 3-0.

Čia reikia pažymėti, kad tos 
pačios veteranų lygos veteranų 
B grupėje čem pionų titulą 
laimėjo ukrainiečių “Lions” 
ekipa, kuri per 18 susitikimų 
pelnė 47 taškus (15 pergalių, 2 
lygiosios ir 1 pralaimėjimas).

A grupėje, kur rungtyniavo 
lietuviai, žaidė 7 komandos, o 
B grupei -  priklausė 8. Dabar 
šių dviejų grupių nugalėtojai 
turės susitikti tarpusavyje dėl 
aukso medalių. Tos rungtynės 
num atytos rugpjūčio  5 d. 
“Green White” aikštėje, 5 val. 
vak. Reikia palinkėti mūsų 
veteranams geros sėkmės jose 
ir galimybę į namus parsivežti 
gražią taurę.

Neturėdami geresnių žai
dėjų ir savo gretas papildę 
futbolininkais iš rezervinės 
komandos, jie neturėjo jokios 
galimybės pelnyti taip reika
lingus taškus.

Mūsiškiai taip ir liko pa
skutinėje 10-je lentelės vietoje: 
iš 17 rungtynių lietuviai surinko 
14 taškų ir 20-40 įvarčių san
tykį. Reikia pažymėti, jog dvi 
komandos "United Serbs" ir 
"Legovia" turi po 15 taškų, 
tačiau joms dar reikia sužaisti 
po3 rungtynes.

"Lituanicai" yra likusios 
vienerios rungtynės prieš III-je 
vietoje stovinčią "Polonia" 
ekipą, kurią bus sunku įveikti. 
O serbams ir "Legovijai" iš 3 
susitikimų yra nemaža gali
mybių surinkti bent po pora 
taškų ir atsistoti aukščiau mū
siškių.

E.Šulaitis

Kadangi klubo vyrų ir dub
lerių komandos šį sezoną lieka 
savo pirmenybių uodegėlėse, 
veteranai vieni apgynė “Litua- 
nicos” klubo gerą vardą, kurį 
jos atstovai buvo susidarę per 
ilgus dešimtmečius.

Dabartinėje Lituanicos ve
teranų ekipoje matosi nemaža 
veidų iš šio klubo ankstesnės 
p irm osios kom andos, kuri 
dažnai nugalėdavo stipriausias 
Čikagos ir apylinkių komandas 
ir ilgus metus išsilaikė “major” 
divizijoje. Jų pasišventimas ir 
meilė futbolui ilgiems laikams 
bus įrašyti į “Lituanicos” fut
bolo klubą ilgą 55 metų istoriją.

“Lithuanicos” veteranų ko
mandai vadovauja ilgametis 
klubo narys Don Brandonisio. 
Jo sugebėjimai gerai nuteikia 
visus šios vienuolikės žaidėjus.

Geros sėkmės jam  ir ko
mandos nariams ateityje!

Edvardas Sulaitis

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti nanųh 
p r ię į p riim da m i galutinį sprundimq apęjlankyk ite  

Šiose interneto svetainėse, arba paskambinki! 
LINUI MUL1OLIUI - 216-387-3204 
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vwfc.LyndburstOhrin Hmea.com
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Lietuvos Seimo jaunimo 
reikalų kom isijai pristatyta 
idėja - 2013 metais Šiauliuose 
surengti pasaulines neolimpi- 
nių sporto šakų žaidynes. Ko
misijos nariai idėjai pritarė. 
Manoma, kad žaidynėse galėtų 
dalyvauti apie puspenkto tūks
tančio sportininkų, jos truktų 
dešimt dienų. Nagrinėjami keli 
žaidynių geografijos variantai.

Rengdamiesi “Intertoto” 
taurės turnyro atsakomosioms 
rungtynėms su Airijos klubu 
Vilniaus “Vėtros” futbolininkai 
sunegalavo ir atsidūrė medikų 
rankose. Įtariama, kad kai kurie 
komandos nariai galėjo už
sikrėsti salmonelioze. Ligoni
nėje buvo apžiūrėti 20 “Vėtros” 
žaidėjų. Visi jie, išskyrus Žil
viną Žudį, išleisti gydytis am
bulatoriškai, o ligoninėje liku
sio sportininko būklė birželio

2005-2006 metų veteranų baigminė lentele (virš 32 metų): 

Komandos vardas rungt. laim. lyg. pral. įv.sant. taškų

1 Lith-Lituanica 16
2 Schwaben 16
3 High/Light. 16
4 Rams 16
5 Poseidon 16
6 Croatia 16
7 Concordia 16

22 d. buvo sunki, jam prijungta 
lašelinė. Futbolininkai blogai 
pasijuto pirmadienio vakarą, 
kai kurie pradėjo karščiuoti. Jie 
m aitinosi sostinėje esančio 
viešbučio “Holiday Inn Vil
nius” restorane - čia apsilankę 
Vilniaus miesto valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
specialistai paėmė ištirti maisto 
produktų likučių.

Liepos 1-ąją Kaune, S. Da
riaus ir S. Girėno stadione, vyk
siančiose Europos lengvosios 
atletikos asociacijos “Permit 
Meeting” kategorijos varžybo
se dukart olimpinio bei pasaulio 
čempiono Virgilijaus Aleknos 
konkurentu disko metimo sek
toriuje bus ir Vokietijos sporto 
legenda Lars Rydel. Pasak 
varžybų direktoriaus Virgini
jaus Daukšio, vokietis oficialiai 
patvirtino atvyksiąs į Kauną.

14 1 1 49:5 43
13 1 2 42:8 40
9 3 4 43:24 30
7 4 5 40:29 25
6 0 10 26:45 18
3 0 13 31:40 9
3 0 13 24:52 9

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)

Hmea.com
loma.net
http://www.Fqjper-PikE-Hjwnes.com
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