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L IE T U V IŲ TA U T IN Ė S M IN T IE S L A IK R A Š T IS

AMERIKIEČIU KAPITALAS
LIETUVOJE

Illinois lietuvių respublikonų lygos pirmininkas Anatolijus Milunas, kairėje, susitikęs su senatorium
George Voinovich š. m. gegužės 15 dieną Washington, D.C., išreiškė padėka už jo paramą Lietuvos
siekiams tapti NATO nare.

KARALIAUČIAUS PROBLEMA - LIETUVOS IR
RUSIJOS MINISTRŲ SUSITIKIME
M askva/Vilnius, liepos 1
d. (ELTA). Maskvoje Rusijos
gynybos m inistras Sergejus
Ivanovas priėm ė L ietu v o s
krašto apsaugos ministrą Liną
Linkevičių. Tai buvo pirmasis
Lietuvos ir Rusijos gynybos
m inistrų darbo susitikim as.
M inisterijų vadovai aptarė
dvišalio karinių žinybų ben
dradarbiavim o klausim us ir
nemažai dėmesio skyrė Kara
liaučiaus problemai.
Rusijos gynybos ministras
akcentavo tos srities bei ka
rinių pervežimų klausimą. Abi
šalys sutarė tęsti konsultacijas,
kad sritis nebūtų izoliuota nuo
Rusijos, kad būtų plėtojam i
prekybiniai, kultūriniai ryšiai.
Šiais klausim ais derasi ati
tinkamos žinybos.
“Mes nenorėtume, kad Ka
raliaučius europiečių protuose
taptų kažkokia tvirtove, kur
esam a ekologinių ir kitokių
problemų”, - teigė S.Ivanovas.
Bet tam, pažymėjo jis, “rei
kalingas laisvas kelias į Ka

raliaučių, kad ten ir iš ten
laisvai galėtų vykti žmonės,
kad ten ir iš ten būtų galima
laisvai gabenti krovinius, taip
pat karinę amuniciją”.
Zurnalistų paklaustas, ar
Rusija planuoja imtis kokių
nors karinių priem onių a t
sakydama į būsimą Lietuvos
stojimą į NATO, S.Ivanovas
pareiškė: “Priklausyti NATO
blokui ar ne - suvereni kiek
vienos valstybės teisė”. Bet,
pasak ITAR-TASS, jis pridūrė,
jo g “mes labai nenorėtum e
peržiūrėti” sutarties dėl įpras
tinių ginkluotųjų pajėgų Eu
ropoje, pasirašytos 1990 me
tais “atsižvelgiant į tuometes
Europos realijas” .
L.Linkevičius savo ruožtu
pabrėžė, kad L ietuvos sie 
kim as įsto ti į NATO nėra
n u k reip tas prieš tre čiąsias
šalis, taip pat ir prieš Rusiją.
Ministras priminė, kad Rusijos
gynybos ministerijos atstovai
šiais metais stebėjo Lietuvos
teritorijoje vykusias Baltijos

regiono šalių pratybas “G in
tarinė viltis” . Lietuva ketina ir
ateityje kviesti R usijos k a
rin iu s atstovus į praty b as,
rengiamas jos teritorijoje.
S usitikim o m etu L.L ink e v ič iu s p a k v ie tė R u sijo s
kariškius dalyvauti 2003 me
tais L ie tu v o je ren g iam o se
tarptautinėse pratybose “Am
ber Hope 2003”, atvykti į ka
rinius aplinkosaugos kursus
Karių profesinio tobulinim o
centre Nemenčinėje. Taip pat
sutarta, kad dar šiemet į Klai
pėdos uostą su m andagum o
vizitu atvyks du Rusijos lai
vyno minininkai.
Ministerijų vadovai nutarė
tęsti Lietuvos ir Rusijos po
litines karines konsultacijas.
Pernai Rusijos gynybos m i
nisterijos atstovai buvo atvykę
į Vilnių. Šiemet, vasaros pa
baigoje, konsultacijas k e ti
nama surengti Maskvoje. To
kių susitikimų metu aptariami
abiem šalims rūpimi klausimai
saugumo ir gynybos srityje.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA).
N o rin t p ritra u k ti u ž sie n io
kapitalą, itin svarbu suteikti
investuotojam s aiškum o bei
garantuoti įstatymo viršenybę,
teigia JAV-Baltijos valstybių
fondo atstovai, kurie pristatė
prezidentui Valdui Adamkui
savo veiklos kryptis ir ateities
planus, praneša ELTA.
P asak fondo atstovų, su
Lietuvos vadovu buvo kalbėta,
kaip pritraukti užsienio, ir ypač
JAV, investicijas į Lietuvą.
P okalbio m etu V.Adam kus
išreišk ė v iltį, kad JAV in 
vesticijos į Lietuvos ūkį dar
labiau išaugs. Valstybės va
dovas pažymėjo, kad narystė
ES ir NATO užtikrins Lietuvai
saugum ą ir ekonom inį p a 
stovumą ir sakė tikįs, kad dar
šiais m etais m ūsų šalis bus
pakviesta prisijungti prie šių
tarptautinių organizacijų.
Z u rn a lista m s fondo a t
stovai pasakojo, jo g , ste n 
giantis sukuri gerą Lietuvos bei
kitų Baltijos valstybių įvaizdį,
JAV ren g ia m i su sitik im a i,
kuriuose amerikiečiams pri
statom os verslo galim ybės,
v e rslin in k a i d rąsin a m i in 
vestuoti Lietuvoje, Latvijoje
bei Estijoje.
Baltijos šalyse, kurios iš
gyvena pereinamąjį laikotarpį,
galimybės itin didelės, įsitikinę
JAV-Baltijos valstybių fondo
atstovai. Tarp trijų kaimynių
daugiau panašum ų nei skir
tumų. Vis dėlto investicijas

siekiantys pritraukti fondo
atstovai pastebi tam tikras
skirtingas tendencijas. P a 
vyzdžiui, Lietuvoje geresnės
sąlygos gamybai, Estijoje prekybai.
Svečių iš JAV nuomone,
atg av u si nep rik lau so m y b ę
Lietuva per dešim tm etį p a
siekė milžiniškos pažangos ir
p ro g n o za v o ša lia i šv ie sią
ateitį. Lietuvai įsiliejus į ES,
anot fondo atstovų, laukia
greitas ekonomikos pakilimas.
“Lankomės Lietuvoje gan
dažnai, bet kaskart pastebime
pasikeitim us, pažangą eko
nomikoje. Tai atsispindi mies
to išvaizdoje, pasižiūrėjus į
žmones, stebint naktinį gy
v e n im ą ” , - tv irtin o žiniasklaidos atstovams JAV-Bal
tijos valstybių fondo nariai.
JAV-Baltijos šalių fondas
buvo įkurtas 1990 metais. Jo
tikslas - remti demokratinius
procesus ir rinkos ekonomikos
plėtrą Baltijos šalyse. Per visą
veiklos laikotarpį JAV-Baltijos
valstybių fondas yra skyręs 8
mln. JAV dolerių vienuolikai
vietin ių B altijos valstybių
demokratinių institucijų.
Statistikos departam ento
duomenimis (2001 m. spalio
1 d.), JAV tarp pagrindinių
ša lių in v e stu o to jų u žėm ė
penktą vietą. Lietuvos įmonių
rejestre 2002 vasario 1 dieną
buvo užregistruotos 584 įmo
nės, kuriose buvo investuotas
JAV kilmės kapitalas.

STAMBULE POSĖDŽIAVO
LIETUVOS AMBASADORIAI
Stam bule (Turkija) vyko
Lietuvos am basadorių A us
trijoje, G raikijoje, Italijoje,
Izraelyje ir Turkijoje dviejų
dienų pasitarimas. Šiose šalyse
reziduojantys am basadoriai
taip pat yra akredituoti A l
banijai, Rumunijai, Bulgarijai,
Slovėnijai, Slovakijai, K ro
a tija i, Ju g o s la v ija i, A z e r
baidžanui, U zbekistanui bei
Šveicarijai. Tai pirmasis Lie
tuvos diplomatinių atstovybių
vadovų pasitarimas Pietryčių
E u ro p o s re g io n e , p ra n e ša
ELTA.
Pagrindinis dėmesys šiame
susitikim e skirtas Lietuvos
užsienio politikos specifikai
P ietryčių E uropoje ir A rti-

muosiuose Rytuose. Aptartos
perspektyvos Lietuvai tapus
ES ir NATO nare, Lietuvos
ekonominiai interesai regione,
kalbam a apie diplom atinio
darbo efek ty v u m ą n e re z i
duojamose valstybėse.
Į pasitarimą buvo pakviesti
Turkijos užsienio reikalų mi
nisterijos bei Turkijos užsienio
ek o n o m in io
b e n d ra d a r
b iav im o tary b o s a tsto v a i,
Juodosios jūros ekonominio
b en d rad arb iav im o tarybos
generalinis sekretorius.
Į šį renginį taip pat buvo
atv y k u si U žsien io reik a lų
m inisterijos valstybės sek
retoriaus Evaldo Ignatavičiaus
vadovaujama delegacija.
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T A R P T A U T IN IŲ ĮV Y K IŲ A P Ž V A L G A

■ VALSTYBĖS BIUDŽETO PLANAS VIRŠYTAS
DAUGIAU KAIP 100 MLN. LT
Finansų ministerijos duomenimis, per pirmąjį šių metų pus
metį valstybės biudžetas gavo 100,899 mln. Lt pajamų daugiau
negu tikėtasi. ELTA praneša, kad nuo metų pradžios iki liepos 1
d. į valstybės biudžetą surinkta 4 mlrd. 425,405 mln. Lt, arba
2.3 proc. lėšų daugiau nei laukta. Pusės metų valstybės biudžeto
pajamų planas - 4 mlrd. 324,516 mln. Lt. Išankstiniais duomeni
mis, per birželio mėnesį į valstybės biudžetą įplaukė 721,853
mln. Lt. Prognozuota, jog birželį biudžetas gaus 715,859 mln.
Lt pajamų. Prognozė viršyta 5,99 mln. Lt.
■ PREZIDENTO RINKIMAI
Jei artimiausią sekmadienį rinktume Lietuvos Prezidentą, rin
Algirdas Pužauskas
kimai būtų laikomi įvykusiais. Juose dalyvautų apie 54 proc.
Lietuvos piliečių. Beveik 24 proc. ignoruotų naujojo valstybės
vadovo rinkimus, apie 22 proc. dar apsisprendę. Net 45,3 proc.
Prezidentas G.W. Bush pa
skeptikų bei neapsisprendusiųjų teigė, jog neitų į rinkimus, nes
skelbė birželio 24 d. Baltųjų
nepasitiki nė viena partija ar kandidatu. Specialistų teigimu, ne
Rūmų rožių sodelyje sukvies
mažai pesimistų nedalyvautų rinkimuose nenorėdami prisiimti
tiems žurnalistams seniai lauk
net ir mažos atsakomybės už vieno ar kito kandidato išrinkimą,
tą pareiškimą, liečiantį Palesti
kurio valdymu jie bus nepatenkinti, praneša ELTA.
■ KAS TREČIO LIETUVIO GYVENIMAS NEGERĖJA nos valstybę Gazos ruože ir
Vilnius, liepos 2 d. (ELTA). Beveik kas trečias šalies gyvento Vakarų krante. Jis neminėjo
jas (31,2 proc.) įsitikinęs, jog gyvenimas Lietuvoje nė kiek nege palestiniečių pirmininko Ara
rėja. Siek tiek mažiau nei trečdalis (27,7 proc.) gyventojų pripa fat pavardės, tačiau pabrėžė,
žįsta, kad galbūt ekonomika auga, tačiau paprasti žmonės to ne kad palestiniečiai turėtų išsi
jaučia ir greit nepajus. Kas penktas (19,6 proc.) sutinka su Vyriau rinkti naują vadovybę lais
sybės bei ekonomikos ekspertų vertinimais, jog šalies ekonomika vuose balsavimuose. Preziden
nuolat auga, tačiau paprasti žmonės to dar nejaučia. Ir tik mažiau tas pabrėžė, kad palestiniečiai
nei dešimtadalis (8,7 proc.) mano, kad gyvenimas pamažu gerėja. turėtų užbaigti teroro žygius
Tokius Lietuvos gyventojų vertinimus atspindi viešosios nuo prieš izraelitus, turėtų įgyven
monės ir rinkos tyrimų studijos “Spinter” birželio mėnesį atlikta dinti ekonom inę reform ą ir
apklausa. Jos metu dešimtyje miestų buvo apklausta tūkstantis baigti korupciją. Tik tuo atveju
18-75 metų žmonių. Pastebėta, kad optimistiškiau situaciją verti Amerika padėtų įgyvendinti
na vilniečiai. Tačiau nei pajamos, nei amžius ar išsimokslinimas Palestinos nepriklausomybės
siekius, teiktų ekonominę pa
nedaro reikšmingesnės įtakos apklaustųjų nuostatoms.
ramą
ir taikingą ateitį.
■ NAUJAS GYVENTOJŲ PAJAMŲ
MOKESČIO ĮSTATYMAS
Nuo 2003 metų sausio 1 d. įsigalios naujas Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymas. Valdančiosios Seimo daugumos atstovai
džiaugiasi, kad tai pažangus įstatymas, mažinantis mokesčių naš
tą, opozicija teigia atvirkščiai, kad mokesčių našta gyventojams
augs. Už naująjį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą balsavo
68 Seimo nariai, prieš buvo 18 ir 21 susilaikė, praneša ELTA.
Naujasis įstatymas vietoj šiuo metu taikomų 8 skirtingų paja
mų mokesčio tarifų nustato tik du - 33 procentų ir 15 procentų.
33 procentų mokesčio tarifas išlieka su darbo santykiais susiju
sioms pajamoms. 15 procentų pajamų mokesčio tarifas bus taiko
mas individualių įmonių savininkams, kurie neužsiims sudėtinga
apskaita, o deklaruos tik bendras pajamas. 15 procentų tarifu
taip pat bus apmokestinamos autorinės sutartys. Iki šiol joms
buvo taikomas 13 procentų tarifas. Pasak Seimo ir biudžeto ko
miteto pirmininko Algirdo Butkevičiaus, mokesčio tarifo padidė
jimą turėtų kompensuoti įstatyme numatytas neapmokestinamas Spygliuotų vielų ritiniai paruošti
minimumas autorinėms sutartims. Jis teigia, kad mokesčių našta atskirtos palestiniečių vietovės.
gyventojams mažės nuo kitų metų sausio padidinus pagrindinį
Prezidentas pasakė, kad tai
neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) nuo 250 iki 290 Lt per
mėnesį bei indeksuojant už kiekvieną šeimos narį neapmokesti ka reikalauja naujos ir kito
namąjį minimumą 0,1 koeficientu. “Dėl to į valstybės biudžetą kios palestiniečių vadovybės,
kitąmet bus surinkta 430 milijonų litų mažiau” , sakė A. Butke kad galėtų gim ti Palestinos
vičius. Jis taip pat atkreipė dėmesį į kelias lengvatas: fiziniai valstybė.
asmenys galės dalį mokesčių pervesti į pensinius fondus, skirti
Izraelio vyriausybė tuo tar
gyvybės draudimui ir pan. Pajamų mokesčio lengvatomis taip pu užėmė aštuonis palestinie
pat galės naudotis besistatantys, perkantys būstus, mokantys stu čių miestus, kuriuose gyvena
dijų įmokas. Kiekvienas gyventojas 2 proc. iš mokesčio dalies d a u g ia u 7 0 0 ,0 0 0 žm onių.
taip pat galės pervesti visuomeninėms organizacijoms. “Aš ma Miestuose buvo įvesti pavo
nau, kad Vyriausybė žengė teisingu keliu mažindama mokestį jaus signalai, vadinamos ko
darbui”, sakė A. Butkevičius.
mendantų valandos. Žmonės
Tuo tarpu Liberalų frakcijos nario A. Matulevičiaus teigimu, negalėjo pasirodyti gatvėse,
naujasis įstatymas įrodo, kad valdančiosios daugumos deklaraci nei pirkti maisto, nei patekti į
jos apie mokesčių mažinimą, verslo skatinimą tėra tik deklaraci ligonines. Nutrūko susisieki
jos. “Išliko tie patys tarifai ir ypač blogai šiame įstatyme tai, mas tarp miestų. Hebrone tarp
kad skriaudžiama pati jautriausia visuomenės dalis - inteligentija vietinių palestiniečių, kurių ten
- padidinus mokesčių tarifą už honorarus”, sakė A. Matulevičius. yra apie 120,000, gyvena 450
Konservatorių frakcijos seniūno Andriaus Kubilius nuomone, žydų naujakurių. Pavojaus sig
didžiausias naujojo įstatymo trūkumas yra tas, kad jam e darbas nalai gerokai apsunkino ir jų
lieka neproporcingai daug apmokestinamas. Jo nuomone, pir gyvenimą. Gatvių kryžkelėse
miausiai reikėjo patvirtinti fiskalinės politikos koncepciją, joje budi kariuom enės patruliai,
numatant darbo apmokestinimo mažinimą, atitinkamai didinant tikrina dokumentus. Izraelis
kitus ar įvedant naujus kaip, pavyzdžiui, turto mokestį.
pradėjo kasti pamatus apsaugi
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras nei užtvarai, kuri kainuos apie

PREZIDENTAS BUSH
PALESTINOS KLAUSIMU
200 milijonų dolerių ir atskirs
Vakarų Krantą bei izoliuos pa
lestiniečių kaimelius nuo Izra
elio teritorijos.
Palestinos vadovybės na
riam s n ep atik o p rezid en to
Bush pageidavim as sudaryti
naują, dem okratiškai rinktą
Palestinos vadovybę. Kaip ži
nom a, palestiniečių vadovu
Arafat yra išbuvęs daugiau 30
metų. Jis buvo tremtas, baus
tas, ignoruotas, tačiau išsilaikė
Palestinos Laisvinimo Organi
zacijoje kaip vienas svarbiau
sių Fatah grupuotės veikėjų.
Vyriausio komiteto gen. sekre
torium tapo teisininkas ir isto
rikas Mahmoud Abbas, gimęs
1935 m. Galilėjoj, tačiau daug
metų praleidęs Sirijoje. Jis pa
laikė ryšius su kairiaisiais izra
elitais. Kitas Arafat bendradar
bis, vėl patekęs į Izraelio kalė
jim ą, yra 42 m etų M arw an
Barghouti, pirmąsyk patekęs į
Izraelio kalėjimą, kai buvo 16
metų. Jis puikiai kalba anglų
ir hebrajų kalbomis. Tarp pa
lestiniečių veikėjų jauniausias
yra Dahlan, 40 metų. Jis palai
ko ryšius su Palestinos drau
gais arabų tarpe. Vienas svar-

iškeistas į Jordane suimtus žy
dus agentus. G azoje šeikas
įsteigė Islamo centrą, kuris turi
didelę įtaką palestiniečių jau
nimo tarpe.
Prezidentas Bush savo kal
boje nepagailėjo patarimų ir
Izraelio vyriausybei. Izraelis
turėtų atitraukti savo kariuo
menę iš Vakarų Kranto į pozi
cijas kurias kariuomenė buvo
užėmusi prieš dvejus metus.
Izraelis privalėtų sustabdyti
naujų gyvenviečių statybą Va
karų Krante ir Gazos ruože. Iz
raelis turėtų sutikti užbaigti sa
vo okupaciją, kuri prasidėjo po
šešių dienų karo 1967 metais
ir susitarti dėl aiškių ir saugių
sienų pagal Jungtinių Tautų
nutarimą. Toliau, Izraelis turė
tų atgaivinti vietinių gyventojų
judėjim o laisvę, kad nekalti
gyventojai galėtų norm aliai
gyventi ir dirbti. Izraelis turėtų
atidaryti užšaldytas lėšas, ku
rios grįžtų į atsakomingas ir
patikrinamas rankas. Klausi
mai, kurie liečia Jeruzalę ir
palestiniečių teisę sugrįžti į sa
vo buvusius namus, būtų pa
likti taikioms deryboms. Kitos
arabų šalys turėtų atgaivinti

Izraelio statomai 225 mylių sienai Vakarų kranto žemėje, kad būtų
AF/P
biausių Palestinos vaduotojų
yra ekonomistas Qureial. Jis
dalyvavo slaptose derybose
Oslo mieste, Norvegijoje 1993
m. Oficialiai jis kovoja su ko
rupcija Palestinos vadovybėje
ir manoma, kad jam reikėtų
perimti Arafat vietą, jei ji liktų
tuščia. Dėl tos vietos kovotų ir
Jibril Rajoub, 49 metų amžiaus
saugumo reikalų tvarkytojas.
Jis irgi puikiai kalba hebrajiš
kai, praleidęs net 17 metų Izra
elio kalėjimuose.
Tarp palestiniečių, kurie
laikomi Izraelio priešais, svar
biausias yra šeikas A hm ad
Y assin, H am as sav ižu d žių
dvasinis vadas, gimęs Gazos
ruože ir ten laikomas namų
arešte. Jis ragina visus arabus
sunaikinti Izraelį ir jo vietoje
įsteigti naują Palestinos valsty
bę. Seikas buvo nuteistas kalėti
iki gyvos galvos, tačiau buvo

diplomatinius ir prekybos ry
šius su Izraeliu, sakoma prezi
dento kalboje. Tie ryšiai vestų
į normalius arabų pasaulio ir
Izraelio santykius. Arabų pa
saulis sustabdytų lėšų plauki
mą, ginklų ir teroristų atsargų
siuntimą Hamas, Islamic Jihad
ir Hezbollah grupuotėms, ku
rios siekia sunaikinti Izraelį.
Arabai turėtų sustabdyti Irano
siunčiamą paramą toms orga
nizacijoms, Sirija turėtų panai
kinti teroristų parengimo sto
vyklas savo teritorijoje ir iš
tremti teroro grupes. Visa tai
įvykdžius, sakė prezidentas
Bush, Palestinos Vadovybė ga
lėtų tikėtis JAV draugiškos pa
ramos, steigiant laikinas nau
jos valstybės sienas, sostinės
klausimus svarstant ir kitais
klausimais, kurie būtų išspręsti
per trejus metus.
(Nukelta į 3 p.)
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KIRŠINIMO POLITIKA
Rusijos televizijos kanalas NTV pranešė, jog keli Dūmos
deputatai nori užregistruoti įstatymo projektą, kuriame gin
čijamas Vilniaus krašto grąžinimas Lietuvai pagal SSRS ir Vo
kietijos 1939 metų nepuolimo paktą. Tą projektą sudarė Dūmos
narys Viktoras Alksnis ir Komunistų frakcijos narys Anatolijus
Cechojevas. Rusijos Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirm i
ninkas Dmitrijus Rogozinas teigė, jog tas įstatymo projektas
turi daug galimybių būti priimtas. Projekto autoriai sakosi norį
priversti Lietuvą ir Lenkiją priimti Rusijos reikalavimus, kad
Rusijos piliečiai galėtų be vizų keliauti į Karaliaučiaus sritį ir
iš jos, kai Lietuva ir Lenkija taps Europos Sąjungos narėmis.
“Jei Europos Sąjunga priim a sprendim ą plėstis, R usija
neprieštarauja, bet negalima plėstis mažinant Rusiją”, - kalbėjo
D. Rogozinas. Tačiau jis nežino Potsdamo konferencijos nutari
mų, kad Karaliaučiaus kraštas rusams buvo pavestas adminis
truoti tik laikinai iki taikos konferencijos, kuria ir dabar dar
niekas nesirūpina.
“Lenkai, imkite Vilnių” rašė Lenkijos dienraštis “Trybuna”,
arba “Kaip sukiršinti Lietuvą ir Lenkiją”, rašė “Rzeczpospolita”, kitas plačiai skaitomas lenkų dienraštis. Tokiu būdu norima
sukelti Lietuvos ir Lenkijos konfliktą. Pagal lenkų spaudą,
“Rusija nori spausti Lietuvą, kad ji sutiktų atidaryti koridorių
į Karaliaučių”. Lietuvos ir Rusijos sutartis, kuri buvo pasirašyta
1991 metais įteisina tuos susitarimus dėl Vilniaus krašto. Taip
pat įteisintas ir sienų klausimas. Bet Rusijos Dūma nėra to
susitarimo dar ratifikavusi. Šia proga Lenkijos Seimo vicepir
mininkas ir vienas Lietuvos ir Lenkijos parlamentų asamblėjos
pirmininkų, šį Rusijos Dūmos deputatų norą pavadino “istori
niu juoku” ir pareiškė, kad Lenkija niekada nepripažino 1939
metų Molotovo-Ribbentropo pakto, tačiau ir niekada nekėlė
klausimo keisti po Antrojo pasaulinio karo nusistovėjusias
valstybių sienas”. Karaliaučiaus srities problemą susidarė patys
rusai okupavę Karaliaučių ir išžudę labai daug gyventojų.
Žinant, jog Rusijos Dūmai didelę įtaką turi prez. Putinas,
vargu galima patikėti, kad tai būtų daroma be jo žinios. Jis ne
gali nežinoti, jog Helsinkyje Europos saugumo ir bendradarbia
vimo baigiamasis aktas 1975 m. visiems laikams patvirtino
Europoje susidariusių sienų neliečiamumą. Jau kurį laiką Rusi
jos diplomatai skelbia, kad “Kaliningradas yra skriaudžiamas”.
Gi Putinas viešai pasakė Baltijos jūros kraštų premjerams, kad
“vizų įvedimas Kaliningradui būtų blogiau už šaltąjį karą”.
Tačiau įdomu, jog patys tos srities gyventojai pasisako kiek
kitaip, esą, “net pats blogiausias Europos Sąjungos sprendimas
mums nebus blogesnis už tai, kaip mes po karo pasielgėme su
vokiečiais”, pareiškė Karaliaučiaus krašto gyventojas Rusijos
televizijai. Klausimas, ar gali ES vizos pakenkti jiems, kurie
jau 11 metų gyvena toli nuo Rusijos. Bet, ar kartais Maskva
nebijo galimo Karaliaučiaus atsiskyrimo nuo Rusijos? Krem
lius gąsdindamas Vilniumi ir Varšuva, gal siekia pristabdyti
atsiskyrimo nuo Maskvos mintį, nes Karaliaučiaus žmonės ma
to savo kaimynų geresnį gyvenimą, praneša BNS.
Rusų bandymas sukiršinti Lietuvą ir Lenkiją rodo, kad
imperialistiniai norai tebėra gyvi, o Lietuvai - tai pats di
džiausias skatinimas kuo greičiau įsijungti į NATO ir Europos
Sąjungą.
S. Tubėnas
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NEREIKIA DIENOS METU
SAPNUOTI
Ir galvoti, kad Lietuvai jo 
kie pavojai jau nebegraso. Įvai
rūs nuomonių apklausinėtojai,
dažnai pačios esm ės n esu 
randa.
“ V iln iu s, birželio 18 d.
(ELTA), Rusijos Dūmos depu
tatai spekuliuoja istorijos fak
tais, teigia Emanuelis Zingeris.
Kaip primena ELTA, E. Zinge
ris yra šiuo metu Vilniuje posė
džiaujančios Tarptautinės ko
m isijos nacių ir Sovietinės
okupacijos nusikaltimams Lie
tuvoje įvertinti pirm ininkas.
Prabilti apie spekuliaciją E.
Zingerį paskatino tai, kad Ru
sijos Dūmos deputatai pateikė
Dūmai įstatymo projektą, ku
riuo norėtų užginčyti Lenkijos
valdyto Vilniaus krašto perda
vimą Lietuvai, remiantis So
vietų Sąjungos ir Vokietijos
1939 metų nepuolimo paktu.
E. Zingeris neabejoja, kad
šio veiksmo imamasi siekiant
priversti Lietuvą ir Lenkiją,
taip pat ir Europos sąjungą su
tikti su Rusijos spaudimu ne
įvesti vizų Karaliaučiaus srities
gyventojams. Anot jau antrą
dieną Vilniuje posėdžiaujan
čios Tarptautinės kom isijos
pirmininko E. Zingerio, tokios
Rusijos dūmos deputatų spe
kuliacijos istorinėmis temomis
dar kartą parodo istorinės tie
sos atstatymo ir įsisąmoninimo
būtinumą bei Tarptautinės isto
rinio teisingum o kom isijos
veiklos aktualumą.
“Jeigu mes patys netirsime
savo istorijos, nešviesime vi-

suomenės, norinčių mūsų isto
riją už mus parašyti visada at
siras”. Komisijos pakviesti is
torikai, tiriantys nacių ir sovie
tų okupacijas bei jų padarinius
Lietuvai, vertinantis vidinius ir
išorinius veiksmus, lėmusius
šių totalitarinių režimų įsiga
lėjimą Lietuvoje, turi pakan
kamai įrodymų, kad Rusijos
Dūmos deputatai prasilenkia
su istorine tiesa. Be to, pa
brėžia E. Zingeris, šios Rusijos
Dūmos deputatų iniciatyvos
šiurkščiai pažeidžia Lietuvos ir
Rusijos 1941 m. sutartį dėl tarp
valstybinių santykių pagrindų
bei visuotinai pripažįstam ų
sienų neliečiamumo ir teritori
jos vientisumo principu.”
“V iln iu s, birželio 20 d.
(NATO) Lietuvos gyventojų
parama NATO narystei ne tik
išlieka stabili, bet ir didėja. Ge
gužės - birželio mėnesio visuo
menės nuomonės apklausa pa
rodė, jog Lietuvos narystei
NATO pritaria ir nepriešta
rauja 68.1 proc. gyventojų.
Tuo tarpu metų pradžioje Lie
tuvos narystę palaikė tik 64.6
proc. apklaustų žmonių, pra
nešė ELTA.
Kas svarbiau yra tai, kad
27.2 proc. mano kad narystė
Lietuvai yra nereikalinga. Ša
lies integracija į NATO bei
valstybės saugumo perspekty
vomis nesidomi 4.7 proc. gy
ventojų.” Nepasakyta, kas su
daro tuos 4.7 proc. nesidomin
čių. Jeigu tai yra seimūnai, vy
riausybės ir informacijos šalti-

Juozas Žygas

nių žmonės - tai jau yra pavo
jingai didelis procentas. Dėl to
ir antraštėje parašiau, kad ne
reikia dienos metu sapnuoti.
Kadangi ne vienas, bet net keli
Hanibalai yra už ne taip tolimų
sienų. Manyčiau, kad seimūnai, kurie pasisako prieš Lietu
vos narystę, arba tokie, kurie
pavojumi netiki, turėtų būti iš
Seimo pašalinti. Nes tai yra tie
“sukirmiję obuoliai, kurie gali
visą statinę sveikų obuolių su
naikinti. Net tokie, kaip buvęs
universiteto rektorius mano,
kad Demokratija yra anarchi
jos sinonimas ir kad jo buvęs
titulas leidžia jam dienos vidu
ryje visokias nesąmones taukš
ti! Ir kas yra blogiausia, kad to
kių “rektorių” niekalus spauda
pasistengia išpūsti! Atrodytų,
kad iš jo burnos tik šedevrai, o
ne tauškalai galėtų sklisti! Yra
žinomas pasakymas, kad pa
vojingiausi durniai yra tie, ku
rie yra mokinti. Nes jie gali
žymiai daugiau žalos pridaryti.
Manyčiau, kad Seimas turėtų
porą psichiatrų turėti, ir seimūnus, kurių kalbose ir elgse
noje logikos trūksta, turėtų
patikrinti ir nors laikinai jo
veiklą Seime suspenduoti!
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-----------------• Izraelis pradėjo statyti
sieną tarp Vakarų Kranto ir Pa
lestinos teritorijai skirtos že
mės. Siena susidės iš gilių grio
vių, elektroninių instrumentų,
kelių, bus 225 mylių ilgio, pa
truliuojama kareivių.
• Baltųjų rūm ų spaudos
sekretorius Ari Fleischer pa
reiškė korespondentams, kad
prezidento kalba apie Palesti
nos ateitį yra tik sėklos, iš kurių
turi išaugti taikos medis. Izrae
lis neturi geros ateities, jei ne
bus Palestinos valstybės.
• “The Washington Post”
redaktorius “Jackson Diehl”
rašo, kad yra klaida išjungti
Arafat iš Artimųjų Rytų derybų
proceso.
• Komunistinė Kinija su
šaudė 64 piliečius, minėdama
valdžios įvestą prieš kvaišulių
vartojimą dieną. Nuteistieji ga
mino ir vartojo heroiną.
• JAV karo lėktuvas per
bandomuosius skraidymus nu
krito pietinėje Prancūzijoje.
Žuvo amerikietis lakūnas.

Keliais sakiniais
• Kubos valdžios įsteigtas
“seimas” patvirtino komunistų
partijos referendumą, kuris tei
gia, kad “socializmas Kuboje
yra neatšaukiamas ir nepakeistinas” .
• Jugoslavijoje aukštieji
kariuomenės vadai atmetė ša
lies prezidento nutarimą pa
keisti vyriausią kariuomenės
vadą. Generolai ir admirolai
nusprendė, kad jie neklausys
naujojo vado.
• Nors dešiniųjų jėgos lai
mėjo Prancūzijos parlamento
rinkim us, pats dešiniausias
Nacionalinio Fronto vadovas
Le Pen negavo parlamente nė
vieno atstovo.
• H agos tarptautiniam e
teisme teko atidėti Slobodan
M ilosevič bylos svarstymus
nes jis jau mėnuo kalėjime ser
ga. Byla buvo pradėta svarstyti
vasario 12 d.
• Pietinėje Rusijoje potvy
niai pareikalavo 72 žmonių
gyvybių.
• Malaizijoje susirgus ilga-

-----------------m ečiui prem jerui M ahathir,
valdžiusiam šalį 21 m etus,
staiga mirė svarbiausias opo
nentas.
• Irane įvyko stiprus že
m ės drebėjim as, žuvo 220
žmonių, 1,600 sužeistų. Irano
prezidentas Khatami pareiškė,
kad jis m ielai priim tų JAV
paramą, nors abi šalys ir neturi
diplomatinių ryšių. Prez. Bush
pareiškė Iranui užuojautą nukentėjusiems.
• K alifornijoje susidūrė
keli sunkvežimiai, važiavę be
šviesų tam sią naktį. Žuvo 6
žmonės tarp 27 nelegalių imi
grantų, atvykusių per sieną iš
Meksikos.
• Pietų Korėjon laimingai
atvyko 26 Šiaurinės Korėjos
pabėgėlių, atvykusių per Kini
ją, Singapurą ir Kanadą.
• Britų kariuomenės dali
nys Afganistano kalnuose su
rado ir užėmė didelį ginklų
sandėlį, priklausantį teroris
tams.
(Nukelta į 4 p.)
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R. PAVILIONIS REIKALAUJA REFERENDUMO

Ilgametis “Dirvos” bendradarbis Antanas Juodvalkis dalyvauja LF
suvažiavimo diskusijose Čikagoje.
Ed. Sulaicio nuotr.

LIETUVOS VALDININKŲ ATLYGINIMAI
Opozicinė Seimo Liberalų frakcija nepritaria Vyriausybės
siūlymams perskirstant šių metų valstybės biudžetą papildomai
skirti beveik 3,6 mln. litų valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui
didinti ir naujoms biurokratinėms institucijoms kurti, praneša
ELTA.
Šiuo metu Seimo frakcijose ir komitetuose yra svarstomas
Vyriausybės pateiktas šių metų biudžeto įstatymo pakeitimo
projektas, kuriuo papildomai perskirstoma 120 milijonų litų.
Jame siūloma 359 tūkst. litų padidinti Konstitucinio Teismo,
398 tūkst. litų - Statistikos departam ento, 960 tūkst. litų M uitinės departamento, 50 tūkst. litų - Sveikatos apsaugos
ministerijos, 350 tūkst. litų - Finansų ministerijos darbuotojų
atlyginimų fondą. Dar 170 tūkst. litų būtų skirta Valstybinės
terito rijų planavim o ir statybos in spekcijos d arbuotojų
atlyginim am s, 210 tūkst. litų - Nacionalinei teism ų adm i
nistracijai, 70 tūkst. litų - Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos
tarn y b ai ir t.t. P ad idinusi d arbuotojų atlyginim ų fondą
Vyriausybė planuoja dar beveik 60 asmenų padidinti valstybės
tarnautojų skaičių.
Labiausiai opozicinę Liberalų frakciją nustebino Vyriausybės
planai Teisingumo ministerijoje įsteigti Kalėjimų departamento
priežiūros skyrių, kurio išlaikymui šiemet reikės 150 tūkstančių
litų.
“Labai gaila, kad kovai su AIDS ir narkomanijos kalėjimuose
plitimu reikalingi pinigai skiriami naujų biurokratinių institucijų
kūrimui. Įdomu, ką tas skyrius ruošiasi prižiūrėti, jei Kalėjimų
departamentas ir taip yra pavaldus Teisingumo ministerijai” , stebisi Liberalų frakcijos Seime seniūnas Eligijus Masiulis.
Liberalų frakcijos nuomone, Vyriausybė negali toliau didinti
išlaidų valstybės tarnautojų atlyginimams ir jų adm inistra
ciniams gebėjimams stiprinti, nes šių metų biudžete tam jau
numatyta skirti 70 mln. litų daugiau nei pernai.
Liberalai minėtus 3,6 mln. litų siūlo skirti papildomam
policijos finansavimui arba miestų ir rajonų savivaldybėms,
pernai negavusioms 73,2 mln. litų prognozuotų ir įstatymu
patvirtintų pajamų.

Vilnius, liepos 3 d. (ELTA).
Iniciatyvinė grupė paskelbė
apie savo siekius skelbti refe
rendumą dėl Lietuvos stojimo
į NATO.
Neabejotinas šios grupės
vadas Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komiteto pirminin
kas profesorius Rolandas Pavi
lionis, jau anksčiau iškėlęs šią
idėją, spaudos konferencijoje
pateikė argumentus “už” refe
rendumą, supažindino su ini
ciatyvinės grupės nariais, pra
neša ELTA.
Pasak R. Pavilionio, keli
Konstitucijos straipsniai įpa
reigoja atsiklausti tautos, kaip
vienintelio suvereno, svarbiau
siais valstybės gyvenimo klau
simais. “Kol galioja šie Konsti
tucijos straipsniai, tol, kol Lie
tuva išlieka demokratine vals
tybe, jokia politinė Lietuvos
valdžia negali kvestionuoti pi
liečių valios referendumu, o ne
kaip k ita ip ap sisp ręsti dėl
gyvybiškai svarbaus valstybei
pasirinkim o - būti ar nebūti
NATO nare”, - sakė R. Pavi
lionis.
Kai kurių politikų argu
mentus, esą stojimas į NATO
nėra svarbiausias valstybės gy
venimo klausimas, kurį reikėtų
spręsti referendume, R. Pavi
lionis pavadino “alogiškais” .
Anot jo, narystė NATO, kaip
ir Europos Sąjungoje, buvo ir
yra vienas svarbiausių strate
ginių tikslų, kuriais grindžiama
šalies vidaus ir užsienio poli
tika.
Spaudos konferencijoje, be

teisinių argum entų už refe
rendumą, R. Pavilionis pateikė
ir praktinių. Jis pažymėjo, kad
nuo 1994 metų, kai Lietuva pa
reiškė stojanti į NATO, funda
mentalūs pokyčiai įvyko ne tik
Europoje, bet ir Šiaurės A t
lanto aljanse, ir iš esmės pakei
tė šios organizacijos prigimtį.
“Kai kas dabar jau yra linkęs
vadinti NATO JAV ir Rusijos
kariniu politiniu aljansu bei
teigia, jog susiklostė paradok
sali situacija. NATO tapo tarsi
viena dvidešimtąja dalimi po
sovietine struktūra, į kurią
ju n g tis n e le id žia L ietuvos
Konstitucija”, - sakė R. Pavi
lionis.
Referendumo iniciatorius
teigė, jog Lietuvos žmonėms
nėra aiški nei tokio jungimosi
prasmė, nei ypač kaina. “Mūsų
įsitikinimu, referendumas tu
rėtų priversti mūsų politikus
aiškiai neišsisukinėjant atsa
kyti į nuolat keliamus klau
sim us. N uo ko m us gins
NATO, kai mes tapsime jo na
re, kokių sričių sąskaita bus
skiriamos lėšos narystei”, - kė
lė klausimus R. Pavilionis.
Referendumas dėl narystės
NATO, R. Pavilionio nuomo
ne, būtų naudingas ne tik su
žinant tautos nuomonę, bet ir
valstybės demokratijos raidos
požiūriu.
“Referendumas yra mūsų
pačių demokratijos išbandy
mas, būtinas tam, kad išaug
tume iš totalitarinio mąstymo
rūbo, ji numestume kaip gė
dingą XXI amžiaus visuome

nės atgyveną, kad pagaliau
visiškai atsikratytume tokiais
fašizm o recidyvais, kuriuos
vien užsiminus apie referendu
mo idėją birželio 20 d. mėgino
atgaivinti ponas V. Landsber
gis, savo pareiškime referen
dum o iniciatorius išvadinęs
tautos išdavikais, buvusių ir
esam ų Rusijos slaptųjų tar
nybų agentais”, - sakė R. Pa
vilionis.
Referendumo iniciatyvinė
je grupėje, kurią sudaro 17
žmonių, be R. Pavilionio, taip
pat yra Seimo nariai Ramūnas
Karbauskis ir Egidijus Klum
bys, politinis kalinys Liudas
Dambrauskas, tėvas Stanislo
vas, karo lakūnas Vytautas Eid u k aitis, p ro fe so rė M arija
Aušrinė Pavilionienė, nemažai
akademinės visuomenės atsto
vų.
Parašus dėl referendum o
surengimo iniciatyvinė grupė
žada pradėti rinkti rudenį, o kol
kas dės pastangas kurti palai
kančias grupes.
Pats referendumas, R. Pa
vilionio nuomone, galėtų būti
surengtas arba gavus kvietimą
dėl narystės NATO, arba su
Prezidento rinkimais, arba tuoj
po jų. “Kad ir koks būtų refe
rendum o rezultatas, jis bus
svarbus tiek stojimo šalinin
kams, tiek ir jo oponentams.
Kiekvienu atveju politikai pa
sidalintų atsakomybę su tauta,
o referendumas įrodytų, kad
mūsų šalyje yra laisvų ir sava
rankiškai mąstančių žmonių” ,
- sakė R. Pavilionis.
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------------- Keliais sakiniais------------• Madagaskare dviem po
litikams paskelbus, kad jie lai
mėjo balsavimuose prezidento
vietą, vienas iš jų - Marc Rava
lom anana paskelbė, kad jis
“pasiduoda” ir jo konkurentas
gali valdyti. Konkurentas ta
čiau Ratsiraka išvyko su šeima
į Prancūziją. Nežiūrint, kad
abu pasiryžo sudaryti vieningą
valdžią, JAV vyriausybė lai
mėjusiu pripažino Ravaloma
nana ir jis gavo prez. Bush
sveikinimą ir pripažinimą.

•

F ilip in ų k a riu o m en ė
puolė ilgametį islamo fanatikų
vadą Abu Sabaya ir jį nušovė
kartu su šešiais palydovais,
bandantį nedideliu laiveliu
pabėgti į Mindanao salą Fili
pinuose. Prez. Bush pasvei
kino Filipinų prezidentę Gloria
Maqcapagal Arroyo, pagirdamas jos tvirtą laikyseną tero
ristų atžvilgiu. A pie 1,000
amerikiečių kareivių treniruoja
Filipinų kariuomenę.

Knygų mugėse, vykstančiose Vilniuje pavasarį, netrūksta lankytojų.

Žilvino Beliausko nuotr.

POLITINIO PASITIKĖJIMO PAREIGŪNAI GAUS DIDESNĮ ATLYGINIMĄ
Vilnius, liepos 3 d. (ELTA). Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko potvarkiu politinio
pasitikėjimo pareigūnai - patarėjai bei atstovė spaudai už viršvalandžius gaus priemokas.
“Už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą nuo liepos 1 dienos Viliui Kavaliauskui nustatyta 7,
Vidmantui Butkui ir Renaldui Gudauskui - 6, Algirdui Vapšiui - 5, Arvydui Juozaičiui - 3, Nemirai
Pumprickaitei - 47 proc. priemoka.
ELTA primena, kad Premjeras turi devynis patarėjus. Du iš jų - Salomėja Girijotienė ir Saulius
Spėčius priskirti 19, visi kiti - 18 Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų kategorijai. Atstovė spaudai priklauso 16 kategorijai.
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613 posto vėliavos ir veteranai Sv.Jurgio bažnyčioje, Clevelande, žuvusių pagerbime.
G. Juškėno nuotr.

V.ADAMKUS: LIETUVA - PEREINAMASIS KIEMAS
TARP DVIEJU RUSIJOS DALIU?
V iln iu s , lie p o s 3 d.
(ELTA). Rengti referendumą
dėl Lietuvos narystės NATO
nėra būtina, nes tiek visuo
menė, tiek valdančiosios par
lamentinės partijos iki šiol pri
tarė šalies narystei šioje orga
nizacijoje, juo labiau, kad dar
nėra gautas oficialus Aljanso
kvietimas.
Taip Seim o Švietim o ir
kultūros komiteto pirmininko
Rolando Pavilionio paskelbtą
iniciatyvą rengti referendumą
dėl Lietuvos narystės NATO
įvertino Prezidentas Valdas
Adamkus, duodamas interviu
Lietuvos radijui.
Dokumentą, kuriuo ragina
m a su re n g ti refe re n d u m ą,
V.Adamkaus žiniomis, pasira
šė valdančių partijų - Social
demokratų ir Socialliberalų,
bei mažesnių partijų - Valstie
čių, Tautos pažangos, Nacionaldemokratų atstovai.
“Taigi form uojasi nauja
įdomi koalicija”, - pastebėjo
Prezidentas. Pasak jo, kol kas
nežinia, ar po gražiais žodžiais
dėl visuomenės apsisprendimo
neslypi pigūs populistiniai žai
dimai bei NATO priešininkų
ketinimai.
“Vis dėlto norėčiau tikėti,
kad tokia iniciatyva nėra sie
kiama prieš pat Prahos viršū-

nių susitikimą sukelti abejonių
dėl Lietuvos pasiryžimo tapti
NATO nare. Jeigu būtent tokie
yra tikrieji iniciatorių tikslai,
neabejoju, kad jie pralaimės”,
- kalbėjo Lietuvos radijo klau
sytojams šalies vadovas.
K ita vertus, V.Adamkus
teigė nesąs prieš referendu
mus. “Tai svarbus demokrati
nės tautos valios išreiškim o
būdas. Tačiau Europoje nėra
tradicijos būtinai rengti refe
rendum us dėl šalių narystės
NATO”. Valstybės vadovas ne
atmetė galimybės surengti tokį
referendumą, jei šią idėją savo
parašais parems Lietuvos žmo
nės ir jai pritars Seimas.
“Jeigu vis dėlto apsispręsime, kad referendumo reikia,
jį turėtume surengti kartu su
Prezidento ir savivaldybių rin
kimais šių metų gruodžio 22
dieną. Taip sutaupytume ir pi
nigų, kurie taip rūpi referendu
mo in ic ia to ria m s ” , - teigė
V.Adamkus.
Tokiu būdu, šalies vadovo
nuomone, būtų suteikta gali
mybė visiems kandidatams į
Prezidentus ir savivaldybių ta
rybas aiškiai išsakyti savo po
ziciją dėl NATO.
“M atyt, re ik ia p a g a liau
išsiaiškinti, kas yra už laisvą ir
saugią Lietuvą Vakarų erdvėje,

o kas - už kraštą pilkojoje
zonoje. Tik įsivaizduokime: po
kelerių metų Lenkija, Latvija,
Estija - NATO ir Europos Są
jungos narės, o kas Lietuva pereinamas kiemas tarp dviejų
Rusijos dalių?”, - radijo eteryje
n u sk a m b ė jo V .A dam kaus
klausimas.
Valstybės vadovas teigė
esąs tikras, kad lietuvių tauta,
visi laisvi ir savarankiškai
mąstantys Lietuvos piliečiai
tikrai bus už saugią savo vals
tybės ateitį. “Esu tikras, kad už
tokią ateitį pasisakys ir visi
rim ti kandidatai į Preziden
tus”.
Kaip ELTA jau pranešė,
apie savo siekius skelbti re
ferendumą dėl Lietuvos stoji
mo į NATO informavo inicia
tyvinė grupė, kurios lyderis
Seim o Švietim o, m okslo ir
kultūros komiteto pirmininkas
profesorius R.Pavilionis. Pa
rašus dėl referendumo suren
gimo iniciatyvinė grupė žada
pradėti rinkti rudenį, o kol kas
dės p astan g as k u rti p a la i
kančias grupes. R.Pavilionio
nuomone, referendumas galė
tų būti surengtas arba gavus
kvietimą dėl narystės NATO,
arba su Prezidento rinkimais,
arba tuoj po jų.

toje atsidūrė didysis Lietuvos
kunigaikštis Vytautas. Tyrimo
autoriai spėja, jog lietuviams
giliai į atmintį įsirėžęs faktas,
kad šis valdovas Lietuvos ribas
buvo išplėtęs iki Juodosios
jūros.
Į klausimą “Ar jum s patin
ka gyventi Lietuvoje?” - 55,3
proc. atsakė teigiam ai, 23,4
proc. - neigiamai, o 21,3 proc.
atsakymo į šį klausimą tiesiog
neturėjo. Beje, pastebėta, kad
patriotiškiau nusiteikę vyres-

Aušrininko Martyno Jankaus kapas Bitėnų kapinaitėse, Rambyno
kalno pašonėje.
Vyt. Šliūpo nuotr.

PREZIDENTAS RAGAVO
NIUJORKIETIŠKO SŪRIO PYRAGO

LIETUVIAI “AUKSO AMŽIUMI” LAIKO SMETONINIUS LAIKUS
V iln iu s , lie p o s 4 d.
(ELTA). Per 750 metų Lietuvą
geriausiai valdė Antanas Sme
tona, Algirdas Brazauskas ir
Valdas Adamkus - tokias neti
kėtas simpatijas atskleidė žur
nalo “Veidas” užsakymu vie
šosios nuomonės ir rinkos tyri
mų studijos “Spinter” atlikta
apklausa.
A .Sm etonai savo balsus
atidavė 17,6, A.Brazauskui 11,8, V.Adamkui - 11,3 proc.
apklaustųjų. Ketvirtojoje vie

Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo bei įgy
vendinimo principus nustato Seime priimtas Žemės ūkio ir
kaimo plėtros įstatymas.
Pasak Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Gintauto
Kniukštos, kaip praneša ELTA, naujas įstatymas pakeis jau
aštuntus metus galiojantį ir teigiam ą postūm į žemės ūkio
rėmimui suteikusį Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio
reguliavimo įstatymą. Naujajame įstatyme žemės ūkio ir kaimo
plėtra pavadinta valstybės prioritetine sritimi.
Įgyvendinant Konstitucinio Teismo sprendimą, nuostata dėl
10 proc. biudžeto lėšų skyrimo žemės ūkio reikmėms jau negali
būti, anot jo, perkelta į naują įstatymą. “Todėl stengiamės kitais
būdais užtikrinti deramą valstybinę paramą žemės ūkiui ir kaimo
plėtrai”, - sakė G.Kniukšta.
Įstatymas skelbia, kad parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
teikiama iš nacionalinio biudžeto lėšų, Europos Sąjungos specia
liųjų ir kitų paramos fondų lėšų, privačių ir kitų lėšų. Įstatymas
reglamentuoja paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administra
vimą, žemės ūkio ir maisto produktų rinkos, gamybos ekonominį
reguliavimą, tiesiogines ir kompensacines išmokas, intervencinį
pirkimą, žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimą ir
importą.
Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas G.Kniukšta sakė,
kad rengiant įstatymą buvo apsvarstyta beveik 100 pasiūlymų.
Pasak jo, į šį dokumentą įrašyta nuostata, kad iki birželio 1 dienos
Vyriausybė privalo paskelbti kitų metų svarbiausių žemės ūkio
produktų gamybos kvotas bei intervencines kainas, nurodoma,
kam konkrečiai bus taikomos kvotos ir kiti apribojimai.

nio amžiaus žmonės, o skeptiškesnis - jaunim as. Vertinant
mūsų valstybės raidą, atsaky
mai pasiskirstė į dvi apylyges
grupes - viena įsitikinusi, kad
nors ir pamažu, bet Lietuva
juda į priekį (42,3 proc.). Kita
mano, kad valstybė žengia ne
į priekį, o atgal (35,9 proc.).
D ar 6,2 proc. a p k la u stų jų
pareiškė, jog Lietuva po ne
priklausomybės atkūrimo pa
darė nem ažą pažangą. 15,6
proc. neturėjo nuomonės.

Vilnius, liepos 4 d. (ELTA). Pagerbdamas JAV nepriklauso
mybės dieną, prezidentas Valdas Adamkus nacionalinės šventės
proga ambasadorių John F.Tefft su žmona pakvietė į Prezi
dentūrą drauge papusryčiauti. JAV ambasadorius šį kvietimą
pavadino labai maloniu gestu, nes V.Adamkaus darbotvarkė
išties įtempta. Tuoj po pusryčių prezidentas priėmė EK įgaliotinį
plėtrai G.Verheugen, vėliau išvyko į Rygą, kur aptars reikalus
su Latvijos ir Estijos vadovais, susitiks su JAV senatoriais.
Kadangi V.Adamkus negalės atvykti į ketvirtadienį vakare
JAV ambasados rengiamą priėmimą, diplomatinės atstovybės
vadovas atnešė Prezidentui paragauti vieną iš vakaro patiekalų
- nedidelį niujorkietišką sūrio pyragą. Pasak J.F.Tefft, JAV
nepriklausomybės dienos šventėje vyraus Niujorko miesto tema.
Bus ne tik prisim inti R ugsėjo 11-osios tragiški įvykiai.
Ragaudami įvairiausių niujorkietiškų patiekalų, svečiai pajus
daugianacionalinę šio miesto kultūrų įvairovę.
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Ir vis dėlto ne visoms tau
toms pavyko Prezidento Wilsono dėsniu tapti nepriklauso
momis. Kodėl? Vienoms stigo
vieningos sąmonės, kitos neį
galėjo atsispirti priešingoms
pajėgoms. Antra vertus, ne vi
sur tautos visuma nori sudaryti
vienalytę tautišką valstybę.
Esti taip, kad tautos dalis, dėl
šiokių ar tokių priežasčių,
sukuria atskirą valstybę, arba
su kitomis tautomis susideda
federacijos ryšiais, arba, pa
galiau, kad ir nori sutapti su
savo tautos kamienu, bet pake
lyje sutinka neįveikiamų kliu
vinių. Vadinasi, ne visuomet ir
ne visur įm anom as ar g ei
džiamas griežtas tautos apsi
sprendimas tąja prasme, kad
viena valstybė apim tų visą
tautą. Štai Belgiją sudaro va
lonai ir flamandai (vieni artimi
p ran cū zam s, an tri - o la n 
dams), ir, nors dažnai barasi ir
ginčijasi, vis dėlto lig šiol nėra
parodę noro ardyti bendrąją
valstybę ir prisiskirti vieni į
Prancūziją, antri į Olandiją.
Klasiškas pavyzdys Šveica
rija, sutelkta iš vokiečių, pran
cūzų ir italų, paskirsčiusių ma
žomis valstybėlėmis, vadina
m om is k an tonais. Jie taip
gerai sugyvena, kad nenori
šlietis nei į Vokią, nei į Pran
cūziją, nei į Italiją, nors tų
kraštų tautoms jie, kas sau,
jaučia didelės simpatijos, ir su
jomis palaiko kultūros ryšius.
Amerikos Jungtines Valstybes
yra įkūrę anglai emigrantai;
kai pasijuto stipresni, atsiskyrė
nuo savo metropolijos A ng
lijos. Dabar tenai auga, anglų
padermės vadovaujama, nauja
tauta, daroma iš viso pasaulio
atėjūnų. Tą pat galima pasaky
ti ir apie Pietų Amerikos vals
tybes. Ispanai ir portugalai kū
rė kolonijas, ir kai šios sustip
rėjo, tai atsikratė savo auklėto
jų. Kitur, kaip va Vidurinėje
Europoje, bent kelių naujaku
rių valstybių kom ponentai,
būdami skirtingos tautos, no
rėtų prisidėti į jų tautiečių
valstybes. Bet tai jiems kliudo
bendroji Europos situacija.
Šiaip ar taip, tautų apsi
sprendimo teisė ne vien tau
tinės valios rėmėsi, kai teko jai
susidurti su nenugalimais isto
rijos išbrėžtais veiksniais. Ly
ginant valstybių sienas, reik
davo kartais neatsiklausus gy
ventojų skirti juos ten, kur ne
norėjo. Todėl vienur svetima
tautybė paliko įsiterpusi sala
valstybės viduryje, kitur ji, bū-

LIETUVIŲ TAUTA IR JOS PASKIRTIS
Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos kalba 1936 m. kovo 24 d.
valstybės teatre ideologinių paskaitų pradžios proga
II
dama gausinga, per visą plotą
mišriai pasklidusi su pagrin
dinės tautos gyventojais. Kad
tie svetimieji elementai galėtų
augti savo kultūra, Versalio
Sandora įvedė T. Sąjungos statutan tautinių mažumų teisės
garantiją. Tik gaila, kad di
džiosios valstybės sau netaiko
tos pataisos. Va jau keliolika
metų kai veikia toji garantija,
ir per tą laiką Tautų Sąjunga yra
gavusi daugybę skundų, kur
mažumos skundžiasi, kad jų
teisės laužomos. Tie skundai
lieka dažniausiai be rimtų pa
sėkų, ir dėl to pasitikėjimas tei
singumu visur mažėja. Kas kal
tas? Gal ne tiek Tautų Sąjungos
silpnumas, kiek tos valstybės,
kurios nesilaiko savo p a si
žadėjimų. Tautų Sąjungai, nuo
lat turinčiai budėti visuomenės
taikos sargyboje, nelengva
bešališkai vertinti valstybių
painius vidaus santykius. O kai
kurie Tautų Sąjungos nariai,
pasitikį savo pajėga, viešai
atsisako skaitytis su mažumų
teise, užsimoję negailestingai
jas tirpdyti. Kurie nepatenkinti
Versalio Sandora, tie kalba apie
jos išvestų sienų reviziją. Tautų
Sąjungos statutu ji yra galima,
vadinasi, galimas ir sienų ištai
symas. Bet praktiškai sunku
būtų tatai padaryti, nes, pra
dėjus ardyti Versalio taikos
suaustą Europos žem ėlapio
tinklą vienur, jis imtų savaime
irti kitur. Kad taip neatsitiktų,
reikia (sako teisininkai ir poli
tikai) valstybėm s, labiausiai
naujakurėms, sąžiningai laiky
tis Wilsono idėjos. Bet jų balsą
nustelbia liguisto minių nacio
nalizmo audringi sūkuriai, ego
istiškos politikos įsiūbuoti. Kai
teisė norima pakeisti pajėga ir
jąja viena remtis, tai tautos pa
miršta tą pagrindą, kuriuo jos
yra atgijusios ir kuriuo laikosi
nepriklausomos. Tautų auklėji
m as, vadinasi, turi daugiau
etikos, nei pajėgos, linkme būti
sukamas. Šiandien neretai da
roma priešingai: religija, me
nas ir mokslas klastojami, kad
būtų pateisintas smurtas. Vie
nintelės pasaulyje įstaigos,
kaip Tautų Sąjunga ir Hagos
Teismas, yra taikos laidas pa
sauliui, ypač mažosioms tau
toms. Kad tos įstaigos ir nevi
sagalės, tačiau jų svoris jau 
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čiamas visur. Jeigu jos neišsi
laikytų, tai smurtas dar dau
giau įdrįstų, tautų saugumas ir
jų taikingas bendravimas dar
labiau sumažėtų.
2. Vilniaus ginčas ir jo
priežastys.
Lietuvių tautiškoji sąmonė,
kaip jau minėta, pradėjo švisti
gana vėlai, palyginus su kito
mis pavergtomis tautomis, nes
tik į devynioliktojo šimtmečio
pabaigą. Dvi pajėgos ją slopi
no: Rusijos valdžia ir sulen
kėję mūsų bajorai ir dvasi
ninkai. Tačiau jau 1905 m.,
per Rusijos revoliuciją, m ū
sų tautinio sąjūdžio srovės,
vadovaujam os nedaugelio
šviesuolių, Vilniuje pareika
lavo Lietuvai autonom ijos
etnografinėse ribose, su Vil
niaus miestu. Vadinasi, pir
mas viešas lietuvių politikos
žygis.

to Lietuvos laisvę laikė nepa
teisinamu separatizmu. Prie
šingu vieningos Lenkijos idė
jai. Šit kodėl nerandame nie
kur bendro lietuvių su lenkais
laisvės fronto kovoje su Ru
sija, nors kelių šimtų metų is
torija, rodos, turėjo derinti
abiejų kraštų santykius. Išėjo
priešingai. Kodėl? Todėl, kad
Lenkija, gerai jausdama isto
riškai, blogai tačiau vertino
dabartį. Per L ietu vą labai
daug sau laim ėjusi, per j ą
toli išplėtusi savo sienas, ji
norėjo pasiimti iš Lietuvos ir
tai, kas ja i buvo likę: jos
p ilietinio vieneto sąm onę.
Taigi, Sovietų Rusijai pripaži
nus Maskvos sutartimi Lietu
vai etnografines ribas su sosti
ne Vilnium, Lenkija smurtu
jon įsibrovė, nors prieš tai Su
valkuose pasirašė sutartį T.
Sąjungos atstovų akivaizdoje,
pasižadėjusi laikytis sutartyje
nurodytos demarkacinės lini

Iliustracija iš A. Smetonos “Rinktinių raštų”.

L ietuvių Taryba, skelb
dama Lietuvą nepriklausoma
valstybe, po jo sąm oningai
baigia kelią jau pramintu taku.
Kas gi apibrėžė tas etnografi
nes ribas? Kaip 1905 m., taip
ir 1918 m. negi galima buvo
klaustis gyventojų, kokios jie
nori autonom inės ar nepri
klausomos Lietuvos. Tai buvo
juk revoliucinis žygis. Seimas
ir Taryba tikėjosi paskesnio
pritarimo, kada galės pasi
reikšti, o dabar vadavosi viršiniais tautiškumo daviniais,
neabejotinai tvirtinančiais
lietuvišką gyventojų kilmę.
Lenkai arba geriau pasakius
sulenkėję Lietuvos luomai,
bajorai ir kunigai, prieš karą
nepalankiai stebėję lietuvių
atgim im ą, nepasitikėdam i
sutiko ir Lietuvos paskelbi
mą nepriklausoma valstybe.
Jie tebesilaikė istorijos palai
doto Liublino unijos akto ir dėl

jos, kol bus galutinai išspręstas
Vilniaus krašto ginčas. Kad
neteisingai Lenkija pasielgė
tuomet su Lietuva, tai patvirti
no paskum ir aukščiausias
Tautų teismas, Hagos Tribuno
las, davęs suprasti, kad Amba
sadorių konferencija, 1923 m.
priskyrusi Lenkijai Vilniaus
Kraštą, apsilenkė su savo kom
petencija. Lietuva juk nesutiko
su tuo priskyrimu ir todėl tas
aktas neturi jai privalomos tei
sinės reikšmės. Tiesa, Lenkija,
šaukiasi savo taikos sutarties
su Sovietų Rusija, Rygoj 1921
m. sudarytos, iš kurios, esą
einą, kad V ilniaus k raštas
jiems tenkąs. Bet iš sutarties
teksto taip neina, nes jis tepa
sako, kad vietoje Sovietų turė
sianti L enkija n u statyti su
Lietuva sienas. Sovietai pas
kum viešai p asisak ė prieš
Lenkijos interpretaciją.

Be jau minėtų teisinių įro
dymų, kaip Maskvos sutar
tis, Suvalkų sutartis ir Hagos
teismo sprendimas, lietuviai
turi Vilniaus bylai ginti pa
kankamai stiprių istorinių,
etnografinių ir ekonominių
argum entų. Juk ir patiem s
lenkam s seniau neateidavo
galvon ginčioti, kad Vilniaus
kraštas Lietuva. Ką jau bekal
bėti apie Rusiją. Kai Lenkijos
dalis ir Didžioji Lietuvos Ku
nigaikštija jai atateko, tai viena
Kunigaikštijos dalis buvo pa
vadinta lietuviškomis guberni
jomis (Vilniaus, Kauno ir Gar
dino), kita dalis - Bielorusija
(Minsko, Mogilevo ir Vitebsko
gub.) ir pagaliau Kijevo žemės
buvo pavadintos Malorosija.
Tai gal Rusijos politika “rasplastat Litvu” padarė tokių
skirtumų? Taip. Bet tai rodo,
kad ir ji tebejautė, kas yra
vadinamoji Lituania Propria
- Tikroji Lietuva.
Joje, tiesa, arti pusės gy
ventojų nebekalbėjo tuomet
lietuviškai, tačiau jų neabejo
tinai lietuviška kilmė buvo ži
noma ir rusams. Be to, istorija
tvirtina, kad Gardino sritis, jot
vingių gimtoji žemė, siekusi
dargi už Bielostoko. Juk ir
dabar vietiniai žmonės tebeat
mena, kad ten buvusi kadaise
Litva ir kad jie Litvos palikuo
nys, tik kalbą poprostemu. Lie
tuvos reikalaujamos etnogra
finės ribos daug siauresnės už
istorikų vadinamos Lituanios
Proprios ribas. Laikas ėjo lie
tuvių nenaudai, kai juos spau
dė rusų ir lenkų svoris, kaip
esu minėjęs, iš dviejų šonų.
Taigi, apsispręsdam i lietu
viai sustojo ten, kur lietuviš
kumo pėdsakai tebebuvo žy
mūs. Devynioliktojo šimtme
čio viduryje etnografinės ži
nios, rusų ir lenkų duoda
mos, tvirtina, kad Vilniaus
gu b ern ijoje, b ū tent tam e
plote, kurį Lietuva šiandien
sau reikalauja, didžioji dau
guma gyventojų lietuviai, o
lenkų, palyginti, tik keliolika
procentų. Kadangi po 1863
m. sukilim o dvarai ir baž
nyčia visomis pajėgomis įni
ko lenkinti liaudį, tai, žino
m a, lietu višk ai k albančių
skaičius vis mažėjo. Vilniaus
krašte nebuvo nė vienos baž
nyčios, kur nebūtų skaitoma
lenkiškų evangelijų ir p a
mokslų ir gal nė vieno dvaro,
kuriam būrų rūpėjusi lietu
vių sąm onė. Antra vertus,
reta bažnyčia rasdavos, kur
būtų gerbiama lietuvių kal
bos teisė. O jei atsiminsime
lietuvių rašto uždraudimą ir
rusų valdžios panieką lietu
vių kalbai, tai visiškai supra
sime, kodėl Vilniaus krašte
pavėlavo mūsų tautiškas at
gimimas.
(Bus daugiau)
( “Trimitas” 1936 metų
balandžio 2 d. Nr. 14)
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JURGINĖS PADANGĖJE

Gerardas Juškėnas

Parapijoje gautas vyskupo
E.Pevec pranešimas, kad 2002
m. rugsėjo 1 d. jis išeina pen
sijon ir uždarys savo įstaigą.
Tame laiške jis dėkoja visiems
už maldas ir paramą per 52-jis
metus jo kunigystės ir 20 m. ei
nant vyskupo pareigas. Vysk.
E.Pevec buvo mielas bičiulis
daugeliui Sv. Jurgio parapijoje,
kada jis buvo kaimyninės Sv.
Vito parapijos klebonas, prieš
tapdam as vyskupu. D augelį
metų jis buvo paslaugus, rem 
damas Sv. Jurgio parapiją ir jos
kleboną, skatindamas užlaikyti
mūsų parapiją ir gyvas tradici
jas. Mes pasigesim e jo kaip
vyskupo pagalbininko, bet mes
ir toliau jį gerbsime kaip mielą
bičiulį.
Per pastaruosius kelis me
tus buvo svarstomas parapijos
pastatų atnaujinimas. Pirmas
žingsnis būtų klebonijos pas
tato keitim as. Po daugelio
svarstymų ir maldų Parapijos
taryba nusprendė, kad šiuo me
tu nebus įmanoma sutelkti lė
šas tokiam dideliam planui.
Tartasi su statybos inžinieriais
ir rangovais. Išvada - geriausia
bus atnaujinti vien klebonijos
pastatą. Labiausiai reikalingi
pagerinimo yra klebonijos sto
gas ir rytinė pastato siena (prie
automobilių aikštės). Už kelių
savaičių bus gautos sąmatos
tiems darbams vykdyti. Tada

šios fazės kainos bus visiems
praneštos ir pradedama talka
lėšoms sutelkti.
Vaikams pasibaigė mokslo
metai. Daugelis šeimų planuo
ja atostogas arba kitokius užsi
ėmimus, kurie jas atitrauks nuo
Jurginės šią vasarą. Linkime vi
siems saugios ir malonios va
saros. Kartu primename kiek
vieną savaitgalį dalyvauti Mi
šiose, net ir kelionėse. Kas sa
vaitę parem kite m ūsų para
piją, kada jon neatvyksite. At
rodo, kad parapijos išlaidos
neturi atostogų.
Kas mėnesį visi parapijie
čiai gauna aukų vokelių siuntą.
Joje būna vienas, kuris yra ski
riamas Patobulinim o Fondui
(Improvement Fund). Tam fon
dui sutelktos lėšos padeda pa
rapijai mokėti už Jurginės pa
statų pataisymus ir patobulini
mus. Mūsų dujų vamzdžio pa
taisymui pritrūksta 2,800.00
dol. už tą darbą sumokėti. Ne
trukus teks taisyti klebonijos
pastatą. Visi yra skatinami kas
mėnesį naudoti Patobulinimo
Fondo vokelius, kad sukaup
tume atsargą reikalingiems pa
taisymams apmokėti.
Atėjus šiltam vasaros orui
Sv. Jurgio parapijos šeštadie
nio 5:30 val. p.p. ir sekmadie
nio 9:00 val. Mišios aukojamos
vėsinamoje pirmo aukšto kop
lyčioje. Asmenys nepakeliantieji vasaros karščių yra skati
nami dalyvauti savaitgalio Mi
šiose mūsų koplyčioje. Sekma
dienio 10:30 val. ryto Mišios ir
toliau aukojamos bažnyčioje.

Vasaros kaitra, drėgmė ir
tarša yra pavojingos vyres
niesiems parapijiečiams. Ska
tiname juos saugotis ir būti
atsargiems kada jie būna lauke
vasaros metu. Jaunesniuosius
parapijos narius kviečiam e
globoti mūsų senolius - ypač
tuos, kurie neturi šeimos ar
tim ųjų. K artu m es galim e
vieni kitais rūpintis, kad visi
liktume saugūs ir sveiki šią
vasarą.
Mūsų Šalpos Centras kas
m ėnesį išd alin a arti 6,000
porcijų maisto apylinkės varg
šam s. Be šių patarn av im ų
apylinkei, tas Šalpos Centras
gali padėti bet kuriam vargan
patekusiam parapijos nariui.
N o rin tie ji p a re m ti Š alpos
Centro veiklą arba reikalingi
jo paramos, kviečiami kreiptis
į kun. Juozą Bacevičių.
2002 m. antrąjį pusmetį Šv.
Jurgio parapijoje numatyti šie
renginiai: rugpjūčio 15 d. Švč.
Motinos Marijos Dangun ėmi
mas (Žolinė - privaloma daly
vauti Mišiose); rugp. 25 d. parapijos tarybos posėdis; rug
sėjo 8 d. - tradicinė parapijos
gegužinė ir sugrįžtuvės; spalio
6 d. - parapijos tarybos posėdis,
spalio 12 d. - Ligonių Patepi
mo Mišios, spalio 19-20 d. - pa
rapijos tarybos rinkimai; lap
kričio 1 d. - Visų Šventųjų šven
tė (privaloma dalyvauti Mišio
se), lapkr. 3 d. - parapijos tary
bos posėdis, lapkr. 17 d. - tradi
cinė rudens šventė; gruodžio
1 d. - parapijos tarybos posė
dis, gruodžio 25 d. - Kalėdos.

C H I C A G O , IL

• Sesele kazimieriete Perpetua birželio mėnesį minėjo
savo 101-ąjį gimtadienį. Seselė
Sv. K azim iero v ien u o ly n e
tebesirūpina lietuviška b ib 
lioteka ir vienuolyno m uzie
ju m i. A ld o n a ir R im an tas
Vaitkai iš Arizonos valstijos
sudarė internetinę svetainę
apie seselę P e rp e tu ą ir to
vienuolyno muziejų Čikagoje:
http:/w w w .lithaz.org (p asi
renkant St Casimir of Lithu
anian Culture)
• Rimo Vėžio poezijos ir
prozos knygą Šešėliai veid
rodyje išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidim o fondas.
Knygoje yra 89 kūriniai.
• K a rd in o la s F ra n cis
G eo r g e , Č ikagos a rk iv y s
kupas, pranešė, jog tuoj pat
suspenduoja penkis kunigus
dėl jų buvusių nusikaltimų su
mažamečiais.

Tėviškės Žiburėlių darželio vaikučiai smagiai vaišinasi. Iš kairės:
Alenutė Miškinytė, Jimmy O'Meara, Kovas Kijauskas, Jonas Pylė,
Laura O'Meara, Kyrius Kijauskas ir Augustinas Tarasevičius.
Aidos Bublytės-O'Meara nuotr.

Orchidėjų pynė.

G.Juškėno nuotr.

PROSENELIŲ DŽIAUGSMAS
Birželio 21 d. vidurnaktį - pirmąją vasaros dieną Elkton,
M aryland gyvenantiems Lisai ir Jonui LoPresto gimė antras
sūnelis - Morkus. Jonas LoPresto yra clevelandiečių Nelės ir
Gerardo Juškėnų vaikaitis. Jis ir jo pirmagimis sūnelis Lukas
buvo pakrikštyti Clevelando Šv. Jurgio bažnyčioje. Juškėnai
džiaugiasi šeštuoju provaikaičiu, kurį sveikina jo broliukas, dvi
pusseserės ir du pusbroliai.

TENISO VARŽYBOS CLEVELANDE
2002 m. Š. Amerikos lietu
vių lauko teniso pirmenybės ir
2-sis Clevelando LSK Žaibo
Kviestinis lauko teniso tur
nyras įvyks 2002 m. liepos 27
28 dienomis, Euclid Memorial
Park, East 222-nd Street, prie
Milton Drive, Euclid, Ohio. Iš
greitkelio I-90 paim ti East
222-nd St. Išvažiavimą (Exit
183) ir važiuoti į šiaurę apie
v ien ą m y lią, tad a p asu k ti
Milton Dr. gatvę į rytus. Lie
taus atveju, varžybos vyks
Club Ultim ate (Riverview),
34650 M elinz Pkwy., E ast
lake, Ohio.
Varžybų programa: Viene
tai - vyrų atvira klasė (neriboto
amžiaus), vyrų senjorų (45 m.
ir vyresnių), vyrų veteranų (65
m. ir vyr.) ir jaunių (18 m. ir
jaunesnių). Dvejetai - vyrų,
m o terų ir m išrus (am žius
n e rib o tas). K la sifik a c ija pagal dalyvio amžių 2002 m.
liepos 27 d. Programa gali būti
praplėsta ar suglausta atsi
žvelgiant į galutinį žaidėjų
skaičių.
Išankstinė dalyvių registra
cija - iki liepos 22 d. imtinai,
šiuo adresu: Algis Gudėnas,
104 East 199-th St., Euclid,
OH 44119. Tel. 216-481-0465.
F aksas: 2 1 6-481-6064. E 
mail: linrik@adelphia.net

Papildom as ryšys: Euge
nijus Krikščiūnas, ŠALFASS
lauko ten iso vad o v as, 105
Anndale Dr., Willowdale, Ont.
M2N 2X3, Canada. Tel. 416
225-4385. E-m ail: dkrik3@
rogers.com
D alyvių skaičius neapri
botas visose klasėse. K iek
vienas žaidėjas gali dalyvauti
ne daugiau kaip 3-se rungtyse.
Starto mokestis yra 15.00
US dol. suaugusiems ir 7.00
US dol. jauniam s, nežiūrint
keliose rungtyse žaidėjas da
lyvautų, jei sum okam as iki
liepos 22 d., arba 20.00 US dol.
su au g u siem s ir 10.00 dol.
jauniams, jei sumokamas var
žybų dieną. Čekis rašom as:
LAC Žaibas.
Varžybų formatas bus nu
statytas atsižvelgiant į išanksti
nės re g istra c ijo s davinius.
Dalyvių registracija bus pri
imama ir varžybų dieną. Da
lyvauti kviečiami visi lietuvių
k ilm ės ž a id ė ja i. P la te sn e s
in fo rm a c ija s gau n a sp o rto
klubai bei kai kurie žaidėjai.
Suinteresuoti, prašomi kreiptis
į A. Gudėną ar E. Krikščiūną.
LSK Žaibas
ŠALFASS Lauko Teniso
Komitetas
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LIETUVA IR PASAULIS
TRANZITO KORIDORIUS - PRAEITIES DALYKAS
Europos Komisijos įgaliotinis plėtrai Giunter Werhoigen
mano, kad Europos Sąjungos plėtra į Rytus gali atnešti nemažai
privalumų Rusijai ir ypač Karaliaučiaus sričiai, jei abi šalys to
nuoširdžiai norės. Europos komisijos pareigūnas pažymėjo, kad
kol kas kalbos apie Karaliaučių ribojasi vien tik transporto
problem om is ir labai kritiškai vertino R usijos siūlym us,
sprendžiant srities gyventojų judėjim o klausimus, sudaryti
tranzito koridorius.
Karaliaučiaus srities problemą, be kita ko, ES pareigūnas
palietė , kalbėdamas Lietuvos Seime surengtoje diskusijoje dėl
Europos ateities, praneša ELTA.
Lietuvai ir Lenkijai, kaip numatoma 2004 metais įstojus į
ES, Karaliaučiaus sritis taps apsupta ES valstybių. Rusija iš ES
reikalauja bevizio režimo, kad srities gyventojai galėtų keliauti
į Rusiją, kalba apie tranzito koridorius per Lietuvos ar Lenkijos
teritoriją.
“Aš esu įsitikinęs, kad tranzito koridorius yra praeities
instrum entas. Jis visiškai iškrinta iš bendro siekio sukurti
vieningą Europos erdvę. Dar daugiau, ES niekada nesiderės dėl
jokio sprendimo, kuris liestų Lietuvos ir Lenkijos suverenias
teises ir teritoriją”, pabrėžė EK įgaliotinis plėtrai.
Pasak G.Werheugen, sprendžiant Karaliaučiaus klausimą, ES
pasirengusi būti kuo lankstesnė, ir tai dar kartą buvo pakartota
ES viršūnių susitikim e Sevilijoje. Tačiau, anot jo, tikrasis
Karaliaučiaus srities geografinės problemos sprendimo būdas
yra tai, kaip besiplečianti ES ir Rusija kartu užtikrins padėties
šiam e anklave pagerėjim ą, kad srities gyventojai pajustų
ilgalaikius ir rimtus kaimynystės su ES privalumus.

PASKUTINIS ES ĮGALIOTINIO VIZITAS LIETUVOJE
V iln iu s , lie p o s 4 d.
(ELTA). T urėti ar neturėti
branduolinę energetiką - kiek
vienos šalies apsisprendimo
reikalas, pareiškė Europos
Komisijos įgaliotinis plėtrai
Gunter Verheugen, kai prezi
dentas Valdas Adamkus jį in
formavo, jog Lietuva svarsto
galimybę ateityje statyti naują
modernų atominės elektrinės
reaktorių, praneša ELTA.
K e tv irta d ie n į p riėm ęs
G.Verheugen, šalies vadovas
pakartojo Lietuvos nuostatą,
jog pirmojo ir antrojo Igna
linos atominės elektrinės reak
torių uždarym ui reikalingas
ilgalaikis ES finansavimas. Ir
net tik techniniams darbams,
bet ir socialiniam s-ekonominiams padariniam s likvi
duoti. Dėl modernaus reakto
riaus statybos, kaip svečiui

m inėjo V.Adamkus, Seimas
turėtų apsispręsti artimiausiu
metu, svarstydamas energeti
kos strategijos pataisas.
G.Verheugen pabrėžė, jog
kiekviena šalis turi teisę nau
doti atominę energetiką, tačiau
privalo užtikrinti saugumo rei
kalavimus.
B aigiam ajam e derybų su
Europos Sąjunga etape į Vilnių
atvykęs Europos K om isijos
įgaliotinis plėtrai po susitikimo
su P rezidentu žurnalistam s
pažymėjo, jog Lietuva - “sau
gioje pusėje” . Jo įsitikinimu,
d id žia u sio s p ro b lem o s ja u
praeityje. Įgaliotinis tikisi kitą
kartą atvykti į Lietuvą kaip į
naująją ES narę.
Aptariant itin aktualų že
mės ūkio sektorių, V.Adamkus
pabrėžė, jog reikia atsižvelgti
į specifinę Lietuvos situaciją.

LIKO NEIŠSPRĘSTOS TRYS PROBLEMOS
Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje liko neišspręs
tos trys sudėtingiausios problemos - žemės ūkis, Ignalinos
atominės jėgainės uždarymas ir Karaliaučiaus srities klausimas.
Tokius tris barjerus, kuriuos Lietuva turi įveikti siekdama
tapti ES nare, spaudos konferencijoje įvardino M inistras
pirmininkas Algirdas Brazauskas.
“Šie klausimai patys sudėtingiausi, tačiau nėra labai aštrūs
ir, tikiuosi, kad sėkmingai juos išspręsime, kadangi turime dar
pakankamai laiko. Mes labai detaliai kalbėjome apie žemės ūkio
problemas - apie Konstitucijos 47-ojo straipsnio pataisą, mūsų
tolesnių veiksmų eigą, pataisų priėmimą bei kitų dokumentų,
susijusių su integracija, ypač žemės ūkio srityje, priėmimą. Mes
prisiminėme ir Ignalinos atominę elektrinę ir nemažai laiko
kalbėjom e apie K araliaučiaus problem ą taikant Šengeno
reikalavimus”, - sakė A.Brazauskas.
Anot Vyriausybės vadovo, galima išreikšti pasitenkinimą,
k ad an g i tiek o fic ialiu o se san ty k iu o se, tiek asm eniškai
bendraujant su EK komisaru yra atsiradęs pasitikėjimas vienas
kitu.
Europos Komisijos pareigūnas G.Verheugen vizitą į Lietuvą
apibūdino kaip apsilankymą pas gerus draugus - valstybėje, kuri
sėkmingai dalyvavo plėtros procese. “Galiu teigti, kad iš tiesų
jūs atsidūrėte visiškai arti galutinio tikslo”, - akcentavo Europos
Komisijos įgaliotinis plėtrai, kurio nuomone, jokių kliūčių
sėkmingai derybų baigčiai nėra.
Tiesa, jis atkreipė dėmesį, jog kai kurių korektyvų gali įnešti
rinkimų kampanijos bei debatai. Lietuvos grįžimą prie žemės
pardavimo klausimo EK plėtros komisaras pavadino techniniu
dalyku, kadangi yra valstybių, suderėjusių pereinam uosius
laikotarpius. Tačiau detaliau ką nors kom entuoti, neturint
oficialių dokumentų, nenorėjo.
Kalbėdamas apie Ignalinos atominės elektrinės eksplo
atacijos nutraukimo finansavimą EK pareigūnas akcentavo, jog
Europos Sąjunga tvirtai laikosi pozicijos, kad tai yra bendra
atsakomybė ne tik šiuo metu, bet ir ateinančius dešimtmečius.
Pasak G .V erheugen, sprendžiant K araliaučiaus srities
problemą nebus kuriamos privilegijos ar keičiam i Europos
Sąjungos teisės principai. “Europos Kom isija nekeis savo
pozicijos klausimu, kuris liečia kitų šalių, šiuo atveju Lietuvos,
teritorijų vientisum ą ar suverenitetą” , - patikino plėtros
komisaras.
Jo nuomone, apmaudu, kad iki šiol Rusija akcentuoja vien
tik vizų klausim ų, kai būtina spręsti pasienio problem as.
Infrastruktūrai gerinti Rusijos pasienyje Europos Komisija yra
pasiūliusi savo paramą.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Hamiltone, Kanadoje, minint Kovo 11-ąją, susitiko Seimo narė
daktarė Irena Degutienė, trečia iš kairės, ir R. Žilinskienė, dešinėje.

Valstybės vadovas paragino
Europos Komisiją ir ES nares
padidinti Lietuvai žemės ūkio
p ro d u k cijo s kvotas. P asak
Prezidento atstovės spaudai
Violetos G aižauskaitės, dėl
Laisvo kapitalo skyriaus su
sitikime nebuvo plačiai dis
kutuota. Prezidento požiūris
nepakito - jis mano, kad derėtis
dėl jau suderėtų nuostatų nėra
geras precedentas, ir tikisi, kad
bus rastas abipusis kom pro
misas.
Tuo tarpu G .V erheugen
žurnalistams nenorėjo komen
tu o ti galim o ja u su d e rė to
skyriaus atnaujinimo, kol toks
prašymas “neguli ant jo stalo”.
P asak E u ro p o s K o m isijo s
nario, jei taip nutiktų, šį klau
simą reikėtų svarstyti labai
atsargiai. Už ES plėtrą atsa
kingas E uropos K om isijos
narys Lietuvą pavadino aiškia
ir patikim a kandidate, kuri
tu rė tų sė k m in g a i u ž b a ig ti
derybas šių metų pabaigoje.
Pokalbio metu iškėlus Ka
raliaučiaus problemą, V.Adamkus pakartojo nuostatą, jog
Lietuva niekada nesutiks su
“beviziais k o rid o ria is” per
savo suverenią teritoriją. Ta
čiau, pasak prezidento, Lietuva
deda ir toliau dės visas pa
stangas, kad būtų kiek įm a
nom a labiau supaprastintas
žmonių judėjim as per sieną,
tuo pačiu nepažeidžiant Šen
geno susitarimų. Tam pritarė ir
EK įgaliotinis. Jo nuomone, į
ES ir R usijos derybas šiuo
klausim u turi būti įtrauktos
Lietuva ir Lenkija.

KAI MELSIS LIETUVOS ŪKININKAS
V iln iu s, liepos 4 d.
(ELTA). Europos Komisijos
įg a lio tin is p lė tra i G iu n ter
Werheugen visiškai normaliu
dalyku laiko Lietuvos siekį
atnaujinti derybas su ES dėl
pereinamojo laikotarpio dirba
mos žemės pardavimui užsie
niečiams. Anot jo, šis klausi
mas nėra toks baisus Europos
Sąjungos valstybėms, kad bū
tų rizikuojama Lietuvos visuo
menės parama ES plėtrai.
Pareigūnas taip pat pataria
mūsų ūkininkams melstis, kad
Lietuva kuo greičiau taptų ES
nare. Mat, tada, Europos Ko
misijos skaičiavimais, ūkinin
ko pajam os padidės 50-60
procentų.
Ketvirtadienį Lietuvos Sei
me EK įgaliotinis dalyvavo
diskusijoje apie Europos ateitį,
atsakė į Seimo narių klausi
mus, praneša ELTA.
Absoliučiai neteisingais G.
W erheugen laiko skaičiavi
mus, jog Lietuvos žemės ūkis,
įstojus į ES, gaus tik k e t
virtadalį subsidijų, lyginant su

valstybėmis narėmis. Pasak jo,
per 10 metų subsidijos Lietu
vos žemės ūkiui augs, ir paly
ginus su 10 metų ES vidurkiu,
galutiniai skaičiai pasieks ne
25-kis, o 60-100 procentų.
Jis taip pat pastebėjo, kad
Lietuvoje ūkininkavimo kaštai
yra žymiai mažesni negu Dani
joje ar Vokietijoje. “Iš esmės
būsimų valstybių narių ūkinin
kai bus geresnėje padėtyje,
negu dabartinių, nes įvesime
mūsų rinkos taisykles” , sakė
ES įgaliotinis. A not jo , EK
atliktais skaičiavimais, tokių
rinkos taisyklių įvedimas padi
dins Lietuvos ūkininkų paja
mas maždaug 50-60 procentų
nuo pat narystės pradžios.
Jis taip pat minėjo ES lėšas,
skiriamas kaimo plėtros pro
gramoms, kurios bus didesnės
nei dabar skiriamos valstybėms
narėms.
“Kai sudėsite visa tai, ką aš
minėjau. Man regis, Lietuvos
ūkininkas kiekvieną rytą ir
kiekvieną vakarą atsiklaupęs
melsis, kad Lietuva taptų ES
nare, kuo greičiau, kad tai

neužtruktų nei vieną dieną”,
sakė G. Werheugen.
K albėdam as apie p e re i
namąjį laikotarpį dėl dirbamos
žem ės pardavim o užsienie
čiams, įgaliotinis plėtrai sakė,
kad tai yra normalus dalykas
ir visos valstybės jo prašiusios
gavo.
“EK neturi neigiamos nuo
statos dėl pereinamojo laiko
tarpio”, sakė pareigūnas. Anot
jo, tai psichologiškai ir poli
tiškai jautrus klausimas, todėl
re ik ia sie k ti k om prom iso.
L ietuvos d ery bininkus EK
įgaliotinis paragino pateikti
labai aiškų pereinamojo laiko
tarpio būtinumo pagrindimą.
“Pereinamasis laikotarpis
nėra klausimas taip jau baisiai
svarbus ES, kad mes rizikuo
tum e L ietuvos visuom enės
parama ES plėtrai” , sakė G.
Werheugen, reikšdamas viltį,
kad bus rastas sprendim as,
tenkinantis Lietuvos poreikius.
Lietuvos politikams jis taip pat
patarė neliesti šio klausimo,
keliant emocijas ir baimes.
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KULTŪROS PUSLAPIS

VILNIUJE - NAUJAS
ISTORIJOS PUSLAPIS
Gedimino prospekte aptikti
archeologiniai radiniai yra
naujas Vilniaus istorijos pus
lapis. Tai, kaip inform uoja
ELTA, buvo pasakyta Lietu
vos istorijos institute sureng
toje spaudos konferencijoje.
Pradėjus G edim ino pro
spekto rekonstrukcijos ir pože
minių autom obilių aikštelių
statybos darbus, nuo birželio
vidurio čia atliekami ir arche
ologiniai tyrimai. Pasak šių
tyrimų grupės vadovo Gedi
mino Vaitkevičiaus, pirmieji
radiniai leidžia teigti, jog ši
teritorija buvo apgyvendinta
nuo penkioliktojo am žiaus
pradžios- stovėjo namai, buvo
lydomas metalas, gaminamas
varis. Iki šiol manyta, kad m i
nėtos m iesto dalies istorija
prasideda 18 amžiuje.
Nors savivaldybės atstovai
pabrėžia esą archeologiniai
radiniai Gedimino prospekte
jiem s nėra jokia staigmena,
tiek m okslininkus istorikus,
tiek paveldosaugos specialis
tus pradėti požeminės statybos
dabai visai netoli Vilniaus pi
lių teritorijos ir aptikti radiniai
verčia nė akimirkai neprarasti
budrumo. Tam tikrų garantijų,
kad viskas vyks sklandžiai,
derinant istorijos mokslo, paveldosaugos ir verslo intere
sus, teikia tai, kad archeologi
niams tyrimams, pasak insti
tuto direktoriaus dr. Alvydo

Nikžentaičio, vadovauja tarp
tau tin į p rip ažin im ą pelnęs
specialistas G .V aitkevičius,
kviečiamas tyrimams į Pran
cūziją ir kitas Vakarų Europos
šalis, originalaus metodo au
torius.
Spaudos k o n feren cijo je
dalyvavusi V alstybinės p a
minklosaugos komisijos pir
m ininkė G ražina D rėm aitė
pasidžiaugė, kad Gedim ino
prospekto kultūrinio sluoksnio
sargyboje stovi Lietuvos isto
rijos institutas ir palinkėjo
archeologams padorumo. Už
baigus šios teritorijos archeo
loginius tyrim us, įvertinus
radinius, kaip pranešta žur
nalistams, bus ruošiamos reko
m endacijos, kaip suderinti
miesto plėtros ir paveldo išsau
gojimo interesus, gal net bus
siūloma pakoreguoti projektą.
O jeigu paaiškės, kad tų in
teresų suderinti neįmanoma, ar
bus iš viso atsisakyta pože
minių automobilių aikštelių po
Gedim ino prospektu ir gre
timose teritorijose? Į šį Eltos
klausimą buvo atsakyta: taip.
Tačiau Vilniaus savivaldybei
atstovavusi mero patarėja Da
lia Bardauskienė išreiškė viltį,
jog taip neatsitiks, jog suderin
ti - pavyks. Ji taip pat pageida
vo, kad nebūtų nepagrįstų rei
k alav im ų , ir p ab rė ž ė , kad
statybos darbų stabdyti ne
galima.

Dr. Leonardas Simutis ir inž. Eugenijus Bartkus kalbasi apie Amerikos Lietuvių tarybos ilgamečio
pirmininko Leonardo Simučio archyvus “Lietuvių balso” vakarienės metu Čikagoje.
Z. Degučio nuotr.

UŽ LIETUVOS VALSTYBEI SKIRTUS KŪRINIUS PINIGINĖS PREMIJOS
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija paskelbė grožinės literatūros kūrinių konkurso,
skirto Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui, nugalėtojus.
Trejus metus vyksiančio konkurso rengėjai siekia suaktyvinti Lietuvos praeities apmąstymą
šiuolaikine meno kalba. Pernai buvo apdovanoti geriausių esė autoriai, šįmet antrajame konkurso
etape dalyvavo 26 autoriai, pateikę 14 dramų, 9 poemos ir 6 kino scenarijai. Visus darbus vertino
žinomų literatūros, teatro ir kino kritikų sudaryta ekspertų komisija. Ji paskyrė pinigines premijas
penkiems žinomiems rašytojams.
Kaip Eltą informavo konkurso rengėjai, didžiausią - 12 tūkst. Lt premiją pelnė poetas Vladas
Braziūnas už poemą “Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai”. Po 6 tūkst. Lt skirta dramaturgams
Juozui Glinskiui už dramą “Vieno tėvo vaikai” ir Tautvydui Galiniui už dramą “Lietuvos tilto
atsiminimai”. Taip pat po 6 tūkst. Lt atiteko prozininkui Petrui Dirgėlai už kino scenarijų
“Begalybės riba” apie Lietuvos Statuto kūrėjus ir dramaturgui Mariui Ivaškevičiui už kino
scenarijų “Purpuriniai dūmai” apie lietuvių ir žydų šeimų likimus pokario metais. Šie kūriniai
įvertinti kaip labiausiai atitikę konkurso idėją šiuolaikine meno kalba kelti ir svarstyti Lietuvos
istorijos klausimus bei žanrų reikalavimus.

“BALTICA” FESTIVALYJE INDĖNŲ IR EUROPOS FOLKLORAS

“Europos dienos” paradas Vilniuje pražygiavo ir Gedimino prospekto grindiniu, po kuriuo atkastas
XV amžiaus kultūrinis sluoksnis.
Z. Beliausko nuotr.

KLAIPĖDOJE - ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ CHORŲ FESTIVALIS
Birželio 26 d. Klaipėdoje prasidėjo ketvirtasis tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių chorų fes
tivalis. Lietuvoje tokia šventė vyko pirmą kartą. Penkias dienas trukusiame renginyje dalyvavo
per 4 tūkstančius dainininkų. Kaip Eltai sakė jo organizatoriai, į festivalį pakviesti mėgėjiški ir
profesionalūs kolektyvai. Programoje buvo bendri visų dalyvių - lietuvių, švedų, suomių, danų,
norvegų, latvių, estų - koncertai, atskirų chorų pasirodymai, konkursai bei koncertai maratonai.
Vyko teoriniai ir specialūs seminarai, kuriuose pripažinti chorvedžiai dalinosi patirtimi ir idėjomis.
Liepos 1 dieną Klaipėdos rajone, Plungėje, Nidoje, Skuode, Šilutėje, Kretingoje, Mažeikiuose,
Palangoje, Telšiuose vyko Mažieji festivaliai. Tęsiant pirmosios Šiaurės ir Baltijos šalių dainų
šventės, 1995 metais vykusios Rygoje, tradiciją, choristai ne tik koncertavo, bet ir ilsėjosi, susipaži
no su Lietuva. Festivalio organizatoriai mano, kad renginio meninė programa pademonstravo
geriausias chorinio dainavimo tradicijas.

Vilniuje įvyko 15-asis tarp
tautinis folkloro festivalis “Baltica 2002”, Lietuvoje rengia
mas penktą kartą. Šis festivalis
nuo 1987-ųjų pamečiui rengia
mas trijose Baltijos šalyse Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Vilniaus Bernardinų bažny
čioje vyko pirmasis festivalio
koncertas “Kad aš dainavau,
toli girdėjos” . Oficialus festi
valio pradžios koncertas buvo
Nacionaliniame dramos teatre.
Festivalio renginiai - kon
certai, eitynės, vakaronės, ak
cijos - kvietė ne tik į sostinę,
bet ir Jurbarko, Širvintų, Trakų
rajonus, Lietuvos liaudies bui
ties muziejų Rumšiškėse, in
formuoja ELTA.
Šių m etų festivalis siekė
pristatyti Lietuvai Europą ir
pasaulį, tad ypač spalvingas
buvo festivalio svečių būrys.
Pirmą kartą Lietuvoje viešėjo
tradicinių Zuni šokių atlikėjai
- Pueblo indėnai iš JAV, pasiro
dė folkloro ansambliai iš Pran
cūzijos, Italijos, Kroatijos, Ju
goslavijos, Lenkijos, Rusijos,
Latvijos ir Estijos, o Lietuvai
atstovavo net 60 kolektyvų.
S ereik išk ių parke veikė
festivalio miestelis, kuriame

įvairių tautų atstovai pristatė
savo tradicijas, amatus, nacio
nalinės virtuvės ypatum us.
Prancūzai vaišino gurmanus
savo ypatingais troškiniais, ru
sai kvietė paragauti apeiginių
pyragų, italai neapsiėjo be tra
dicinių makaronų, o indėnai
lietuviams pasiūlė keptų driežų
ir kukurūzinių papločių.
Liepos 6-ąją Sereikiškių par
ke vyko Valstybės dienai skir
tas koncertas “Oi valioj valioj,
Lietuva”, kuriame buvo atlikti
nauji m odernizuoto folkloro
projektai. Koncerte grojo sak
sofonininkas Petras Vyšniaus
kas, pasirodė grupė ZAS, M a
rijonas M ikutavičius, Linas
R im ša, G ed im in as Z ujus,
V.Povilionienė, folkloro an
samblis “Blezdinga”, jaunieji
atlikėjai, koncertą vedė Algir
das Kaušpėdas.
“B altica-2 0 0 2 ” liepos 7
dieną baigėsi svečių ir Lietu
vos atlikėjų koncertu bei vaka
rone Sereikiškių parke.
Festivalį surengė Lietuvos
kultūros ministerija, Lietuvos
liaudies kultūros centras, Jur
barko, Širvintų, Trakų rajonų
savivaldybės ir Lietuvos liau
dies buities muziejus.
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Jau vasara. Karšta. Ežeras
tyvuliuoja ramus ir pilnas žu
velių. Sėdžiu ant laiptelių.
Daug vasarų taip sėdžiu. Daug
kas dabar sėdi savo sodybose,
soduose, tėviškėse... Nuobo
du. Tas pat ir tas pat. Bark save
nebaręs, kartok nekartojęs:
“Tai ko tau trūksta? Kas nege
rai? Bėdos įsigeidei? “Raškažius” užpakalį drasko?” Vadi
nasi, atėjo “sausros” metas.
Širdies akis užsivėrė ir vėl
spoksau į kasdienybę tik savo
žm ogiškais “veizolais” . Ką
daryti?
Prisiminiau žiemą. Vieną
vasario dieną. Ir čia pat sukri
zenau. Įdomi buvo diena. Re
gis, nieko ypatingo - taip,
kvailos smulkmenos.
Iš pat ryto viskas atrodė
juokinga. Prabudusi pasirai
viau, pamykiau, prieš veidrodį
pasimaiviau ir pakikenau. Iš
gėrusi kavos, apsivilkau savo
senąją “šunišką” striukę, išė
jau su Pikiu į kiemą. Kaimy
nas su Džekiu jau čia. Kalba
mės. Kaimynas kažko ima ki
kenti. “Kas yra, P etrai?” klausiu. “Tu šį rytą ypatingai
pasistrajijusi, Viktorija”, - ir
vėl kikena. “Kas yra?” - sunerimstu, pradedu apžiūrinėti sa
vo kojas, čiupinėju galvą...
“Žiūrėk už nugaros, kokį “ve
liumą” nešioji” , juokiasi gar
siai. Pagraibiau ir sugriebiu
pėdkelnių galiukus. Kažkaip
užkibo už kapišono, ir išėjau
su kabančiu “grožiu” į kiemą.
Laimei, kad ne į parduotuvę.
“O kad tave kur! Kaip jos čia
prikibo? Matyt, Pikis “užkabi
no” . Ir kikenam abudu su kai
mynu. (Jis irgi pajuto, kad
šiandien įdomi diena.)
Paskaičiau. Eisiu, manau,
pakrimsiu riešutų. Einu pasi
imti maišelio nuo šaldytuvo.
Matyt, buvo riebalų pataškyta
šalia viryklės - šlepetė pasly
do, aš ir sėdžiu ant grindų.
Riešutai brrr... po visą virtuvę.
Kelį skauda. Ir sėdžiu. Labai
juokinga. Šūktelėjau vyrui.
Norėjau, kad ir jis pasijuoktų.
Įkišo galvą pro duris, pasakė:
“Čia dabar kas?” Puolė mane
kelti. Sakau: “Sustok! Nieko
nedaryk! Aš dar pasėdėsiu.
Labai juokinga”. “Išdurnėjai,
- sako, - užplikyk kavos, aš
skubu”. Ir nieko juokinga neį
žiūrėjęs, įlindo į vonią. Atsi
stojau, krizendam a surinkau
riešutus. Užplikiau kavą. Pa
dariau sumuštinius ir išleidau
savo draugą į veiklųjį pasaulį,
palinkėdama jam ko nors to
kio, kas padėtų užsidirbti pi
nigų.
Išėjau pas dantistą. Ten vis
kas vyko rimtai, sklandžiai,
tiek laiko, kiek skirta mano
vienam dančiui valdiškoje po
liklinikoje. Pikis laukė p ri
rištas lauke. Linksmai grįž
tame mažomis gatvelėmis na
mo. Mašinų čia nedaug. Užtat

Doloresa Kazragytė

IV

Fantastiškai
visokių šunėkų ir kačių - kiek
nori. Pikis “darbuojasi” vos
kvapą atgaudamas. O aš stebiu,
ar neprasiskleis lango užuolai
dos, ar neįsiskverbs piktos
akys į Pikį, kai jis galingu dra
matiniu tenoru (Karuzo!) aploja m edyje tupinčią katę. Jei
užuolaida sujuda - einu tolyn apsimetu, kad to šuns nepa
žįstu. O jei išpuls su šautuvu,
tai čia jau, Piki, “tavo likimas
tavo rankose”.
Prieiname tvorą. Metalinę.
Pikis pro didoką skylę puola
katę, tupinčią šalia tvoros. Ta į medį, kuris irgi šalia tvoros,
Pikis - loti kaip išprotėjęs. O
langai čia pat. Kišu ranką, petį
per skylę, bandau pastverti Pi
kį. (Ant vartelių spyna.) Vis
lendu, vis labiau pralendu - jau
ir galva, jau pusė krūtinės, pastveriu Pikį už uodegos... O at
gal neišlendu. Sprandą taip
dygtelėjo, lyg geležimi pervė
rė. Nervą pasitempiau. Kaili
niai įstrigo. Pusiau klūpau, pu
siau tupiu, persikreipusi, galvą
ir krūtinę į kiemo pusę iškišusi.
Muisčiausi, raičiausi, matau ateina žmogus. Smulkus vyriš
kis, su portfeliuku, senyvo am
žiaus, bet nesukriošęs. “Atleis
kit, gal galite man pagelbėti.
Įstrigau. Nebegaliu išlįsti”, - ir
paaiškinau situaciją. Žmogus
pasitaikė linksmas. Pasistato
portfeliuką, nusivelka paltelį ir
sako: “Aš perlipsiu tvorą ir
stumtelėsiu jus iš anos pusės”.
Tvora neaukšta. Bet lipimas
buvo vertas slapto filmavimo.
Aš vėl tyliai sau krizenu: “Ko
kia subtiliai juokinga situacija.
Ir vaizdas”. Pikis nutilo. Su
prato - esame įstrigę. Stumia
šiaip, stumia taip - neišeina.
Sprandas taip dygteli, kad net
garsiai aikčioju. “Žinote, - sa
kau, - sugalvojau. Aš atsisegsiu
kailinius, o jūs traukite už ran
kovės. G al aš lėtai pati iš 
nirsiu”.
Išnirau. Visai sklandžiai.
Žiūrim - stovi moteris šalia, ne
didukė, apvalaina, pensinio
amžiaus, rakina vartelių spyną
ir sako: “Tai ką čia mano kieme
darote?”
Vėl išaiškinu situaciją. Ir
vėl pasitaik ė m oteris, kuri
mėgsta juoktis. Sako: “Čia tai
niekai! Kartą beuogaudam a
koją pataikiau į tokius spąstus
žvėrims, jog nė krust. Visą nak
tį ir kitą dieną iki popietės iš
buvau taip rėkdama, jog savai
tę neprakalbėjau. Kibirą uogų
suvalgiau”. “Susipažinkime, sakau, - labai linksma mūsų
kompanija, ar ne? Aš - Vikto
rija” .

į dom i

“Prakseda, pensininkė, sako moteris, - buvusi Plungės
odos fabriko darbininkė. Dar
bo žym ūnė” , - ir kvatojam
visi.
“Konstantinas, irgi pensi
ninkas, - sako mano gelbėto
jas, - buvęs buhalteris, dabar
renku m edžiagą apie savo
krašto partizanus. Bandysiu
rašyti knygą. R eikia kažką
veikti”.
“Einam, - sakau, - į bariu
ką. Čia šalia. Išgersim kavos.
Aš vaišinu”.
“Ir konjako po penkiasde
šimt, - sako guviai Konstanti
nas, - aš vaišinu!” Vėl juokia
mės. Ot gera! Ot linksma man
su ponu Konstantinu ir ponia
Prakseda. O jiems - su manim.
Begeriant kavą su konjakėliu
ir šokoladu, staiga ponas Kon
stantinas kad pašoko: “Portfelį
palikau prie tvoros! Ten kny
gos rankraščiai!” Lekiam. Lai
mė - netoli. Portfeliukas ra
miai laukia šeimininko. Vėl
juokiamės.
“Pasikeiskime telefonais, sakau. - Gal bus vėl ypatingų
nutikimų. Aš truputį rašinėju”.
Užsirašom e telefonų num e
rius. Atsisveikiname kaip gi
minės. Fantastiški žmonės!
Stebuklingi!
Namie. Pikis nusikamavęs,
palakęs krenta ant šono. Aš
kramtau apdžiūvusį sumuštinį
ir vėl kikenu: pilna kriauklė
nešvarių indų, o virš jos spin
telė kabo ant vienos vinies.
Ant vienos! Nusvirusi ir jau
vos besilaikanti. Kada ji spėjo
nukristi? Laimė, kad lėkštės
buvo išimtos.
Ir šovė mintis paskambinti
ponui Konstantinui: ar jam
viskas gerai?
“Žinote, - sako p. Konstan
tinas, - visą pusvalandį ieškau
šlepetės. Ir radau. Vonioje.
Chalato kišenėje. Kaip ji ten
atsidūrė?”
“O! - sakau, - čia kalta ši
fa n ta s tiš k a i įd o m i d iena.
Skambinsiu Praksedai, kaip ji
ten laikosi”.
“Galite neskam binti. Ką
tik ji man skambino. Sėdi pas
draugę. Užtrenkė duris, o rak
tas liko viduje. Laukia sūnaus,
kad atidarytų”.
Tuo tarpu aš vartaliojau se
ną telefonų knygą ir...
“ O! - sušukau, - ponas
Konstantinai, aš ką tik senoje
knygoje radau 100 litų, ku
riuos prieš metus tariausi pa
metusi! O! Kokia fantastiškai
įdomi diena!” - ir kvatojame.
“Linkiu Jums, ponia Vikto
rija, ir fantastiškai įdomios
nakties”.

D iena !
“Ir Jum s to paties, pone
Konstantinai” .
“Ne, ne, - geriau palinkė
kite man ramios nakties. Am
žius ne tas. O! - girdžiu sušuko
ponas Konstantinas, - ponia
Viktorija, turime baigti pokal
bį, mano paklodę vėjas iš bal
kono bloškė kažin kur žemyn.
Bėgu ieškoti! Sudiev!”
Įsivaizduoju, kaip m ažiu
kas Konstantinas laksto aplink
didžiulį “dangoraižį” ir ieško

paklodės. Fantastiškai įdomi
diena.
O gal, galvoju dabar sėdė
dama prie ežero, reikėtų įkurti
“F antastiškai įdom ių dienų
puoselėtojų partiją” ? Rengti
konferencijas, dalytis įsp ū 
džiais. Susidraugauti su užsie
nio linksmuoliais. Pavažinėtume po užsienius. O smagu būtų
važiuoti su ponu Konstantinu,
ponia Prakseda ir daug daug
juoktis...
Brangieji! Linkiu Jums fan
tastiškai įdom ių dienų. Šaipykim ės iš savęs: gražesni,
sveikesni ir laisvesni būsime.
Tebūna šiandien Jums viskas
ju o k in g a! Ir m an pasid arė
linksma, kol rašiau šiuos prisi
minimus. Sudiev!

D. Adomaičio skulptūra “Aš didelė- Tu maža. Būkime kartu”
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JAV KARO AKADEMIJOSE
YRA VIETOS IR LIETUVIAMS
Vilnius, liepos 4 d. (ELTA). Sveiki, fiziškai stiprūs ir labai
gerai mokantys anglų kalbą 17-22 metų vaikinai bei merginos
kviečiam i stoti į Ju n gtinių A m erikos V alstijų sausum os
kariuomenės, karinių oro bei jūrų pajėgų, taip pat pakrančių
apsaugos akademijas. Sėkmingai baigę ketverių metų programą,
jie čia įgis bakalauro ir karininko laipsnius bei privalės ne mažiau
kaip 6 metus atitarnauti Lietuvos krašto apsaugos sistemoje,
praneša ELTA.
Į šias m okslo įstaigas priim am i tik nesukūrę šeimų bei
neturintys vaikų jaunuoliai. Be kitų reikalavimų, jiems taip pat
būtinos tvirtos matematikos bei fizikos žinios.
Stojantieji pirmiausiai laikys anglų kalbos ir pradinį fizinio
pasirengim o testą Gen. Jono Žem aičio Lietuvos karo aka
demijoje, vėliau bus tikrinam a jų sveikata Karo medicinos
tarnyboje.
Po šių patikrinimų atrinkti kandidatai keletą mėnesių Lietuvos
karo akademijoje rengsis tarptautiniams SAT ir TOEFL testams,
kuriuos laikys Vilniaus universitete. Taip pat Karo akademijoje
reikės laikyti pagrindinį fizinio pasirengimo testą pagal JAV karo
akademijų standartus.
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A. f A.
MARIJA STANKUVIENĖ

RENGINIŲ KALENDORIUS
LIEPOS 13 d., 4 v.v. - kasmetinė “Gijos” gegužinė - kaip
visada, Beachland piknikų vietovėje, ant Erie ežero kranto. Kaip
ir pernai Jus linksmins akordeonistas Bronius Mūras iš Čikagos.
RUGPJŪČIO 18 d. BALFo piknikas dėl nepalankių
aplinkybių yra atšaukiamas.
RUGSĖJO 8 d.,
io parapijos gegužinė
parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 29 d., Lietuvių dienos metu Teatras “Žalt
vykslė” : Žem aitės kom edija “Trys m ylim os” vyks Dievo
Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV LB Clevelando
Apylinkės valdyba.
SPALIO 19-20 dienomis dailininko Rimo Laniausko ir
stiklo m enininko Jono Degučio m eno darbų paroda Dievo
Motinos parapijos auditorijoje. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00
(atidarymas 7:00 v.v.) ir sekmadienį 11:00 v.r. iki 2:30 v.p.p.
Rengia Korp! Giedra.
LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘‘Exultate” choro 20-mečio
jubiliejinis koncertas ir banketas.
LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.
LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį, “Lietuvos Dailės Muziejaus
Ansamblis Kanklės” koncertas. Rengia JAV LB Clevelando
apylinkės valdyba.
2003 m.
VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas
Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
BALANDŽIO 27 d. Lietuvių Meno Ansamblio “Dainava”
koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV
LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

A. f A.
V. NEMICKIENEI
iškeliavus Amžinybėn,
jos vyrui, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Tarybos garbės nariui
Dr. BRONIUI NEMICKUI, jo šeimos nariams,
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos Valdyba

Mylimiems Tėveliams

A. f A.
IGNUI ir MARIJAI
STANKAMS
iškeliavus į A m žinybę,
m ielam D R. V IK T O R U I STA N K U I reiškiam e
gilią užuojautą ir kartu liūdim e

Artimieji: Kazys, Eleonora, Vida Gaižučiai
Danutė Abriani su šeima ir
vaikaičiai Kristina ir Andrius Stankai

Dar nespėjo nei žolė užželti ant a.a. Igno Stankaus kapo,
palaidoto 2002 m. balandžio 6-tą, kai iškeliavo pas Dievulį
birželio 24-tą jo ilgo vedybinio gyvenim o bičiulė, žmona
M arija Stankuvienė (Stankevičienė). Netekę m otinos ir
senelės, giliam liūdesy palikti sūnus dr. Viktoras Stankus,
vaikaičiai - Andrius ir Kristina, ir Stankevičių, GaižučiųAbriani, Maželių ir Dulebų šeimos.
A.a. M arijos, pergyvenusios ir I ir II Pasaulinio karo
sunkumus, gyvenim o kelionė buvo perm aininga, įdomi ir
tragiška.
Carui pašaukus jos tėvą Aleksandrą Vitvitcką į karinę
prievolę ir atvaryti galvijus iki Samaros Rusijoje, šeima visai
jaunutę Mariją buvo priversta perduoti prieglaudai prie Samaros,
nes šeimos vyresnės moterys irgi turėjo atlikti carui darbus.
Marija ten pergyveno neigiamas pasekmes kol tėvas, laikinai
grįžęs iš vokiečių-rusų fronto, ją ištraukė iš prieglaudos ir
sutaupytais pinigais sujungė šeimą vienoj gyvenvietėje.
Kai ilgainiui rusų valdžia leido šeimai grįžti, jau į Nepri
klausomą Lietuvą, pradinė mokykla nepriėmė Marijos, nes,
sakė, nekalba lietuviškai ir jau virš amžiaus. O jinai užsi
angažavusi ateidavo kasdien, sėdėdavo paskutiniam suole, kol
mokytojas pagailo ir pats asmeniškai ją pradėjo mokyti lie
tuviškai. Puikiai išmoko lietuviškai, ir vėliau susipažino ir
susituokė su Ignu Stankum (Stankevičium).
Bet karo audros vėl išblaškė šeimą iš Lietuvos ir jos jaunutis
sūnelis Zinukas (Zenonas) vokiečių-nacių stumdymo neišlaikė
ir mirė. Motina liko dvasiniai sužalota ir sirguliuojanti, kad ne
galėjo išsaugoti sūnelio. Atvykus Amerikon ją sukrėtė vėl kito
sūnaus Julio netikėta mirtis.
Su a.a. Marija atsisveikinti 6/27/02 susirinko daug giminių,
artimų, pažįstamų Jakubs and Son laidotuvių namuose. Maldas
kalbėjo kun. Gediminas Kijauskas, pravedė giesmes, įprasmino
velionės kelionę į amžinybę.
LR Garbės konsulė Ingrida Bublienė paminėjo užuojautas,
prasm ingus ram inančius žodžius iš L ietuvos, “D raugo”
redaktorės Danutės Bindokienės, JAV LB pirm. Algio Gečio,
senatoriaus George Voinovich, Clevelando miesto tarybos ir
jos nario Michael Polensek.
Clevelando LB apylinkės pirm. ir šeimos artimas Algis
Gudėnas tarė atsisveikinimo žodį. Sūnus dr. Viktoras švelniai
apibūdino žemišką kelionę. Amerikoje vis vien buvo džiaugs
m o, kai O hio didžiausias laikraštis “The Plain D ealer”
atspausdino jos laišką apie Kalėdų prasmę Kalėdų dieną 1994
m. O ji labiausiai džiaugėsi, kad jos sūnaus Juliaus santuoka su
dr. Danute Gaižutyte davė jai brangiausią dovaną-vaikaičius
Kristiną ir Andriuką. O giminių vardu jausmingai su senele
atsisveikino anūkas Andrius Stankus.
Kitą rytą po gedulingų pam aldų velionę išlydėjo susi
rinkusieji į Visų Sielų kapines. Atsisveikinimo žodį tarė kun.
Leonas Zaremba ir itin jautriai paguodė artimuosius lietuvių
kilmės paslaugus Jakubs laidotuvių namų direktorius Kenny
Schmidt.
Man kaip Stankų-Stankevičių šeimos senam pažįstamui teko
paskutinis žodis. Atskridau iš Čikagos, nes mano senelis ir Ignas
Stankus nuo senų laikų buvo geri draugai. Mūsų ModestųModestavičių šeima, gyvendama Clevelande, palaikė artimus
ryšius su Stankų šeima. Tas ryšys nenutrūko, kai Modestai
išsikėlė į Chicagą. Mes vis aplankydavom Igną, Mariją, Viktorą,
Julių, Kristiną ir Andrių.
Noriu išsitarti: Viktorai, kaip sūnus, atlikai pareigą savo
tėvam. O Marijai, dabar Tave danguje priims Ignas, Julius ir
Tavo mažytis Zinukas (Zenonas), ir pasakys Tau - mama tu
padarei viską mane išsaugoti, Tave myliu.
Edas Modestas
MUZIKINIS RUGPJŪTIS
Prieš penkerius metus Klaipėdos muzikinio teatro meno va
dovas Stasys Domarkas savo kolektyvui metė iššūkį: negi tuo
met, kai visa Lietuva suplūsta į pajūrį, kartu su jais pilvus saulėje
šildys ir artistai?! Iššūkis buvo priimtas - taip uostamiestyje gi
mė operos ir simfoninės muzikos festivalis “Muzikinis rugpjūtis
pajūryje”. Tai buvo pirmas mėginimas sutelkti miesto ir šalies
muzikus rimtam ir intensyviam darbui vasarą. Dvejojančių festi
valio reikalingumu yra iki šiol. Bet vien tas faktas, kad jis šiemet
bus jau penktasis, rodo, jog ir pritariančių, palaikančių šio festi
valio idėjas bei tradiciją uostamiestyje netrūksta.

DIRVAI
AUKOJO
A.Mažeika,
Marina Del R. C A ............... 60
V.Apanius, Chesterland, OH ... 25
K.Leknius, Sun City, AZ ........ 25
J.Smulskis, Lima, OH .............25
C.Grigas, Salinas, C A ........... 10
J.Povilaitis, Omaha, NE ..........10
M.Ramanauskas,
Metuchen N J ...................... 10
A.Špakauskienė,
Ft Myers, F L ...................... 10
R.Pažemėnas, Vacaville, CA ... 5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

■ĮVAIRENYBES

GYDYTI LAUKE
NEREIKĖJO
Trys karo gydytojai ir dvi jų
padėjėjos grįžo iš Gruzijos, kur
visą savaitę dirbo ekstremalio
mis sąlygom is. Nors gydyti
lauke, kaip buvo pasirengę, ne
teko, šioje šalyje konsultavo
žmones, kurie nesilankė pas
gydytoją 10-14 metų. Planuo
jant tarptautines pratybas “Co
operative best effort 2002”
Gruzijoje, vienam NATO atsto
vui kilo mintis teikti realią me
dicinos pagalbą vietos gyven
tojams. Lietuvos medikų gru
pės vyresnioji karo medicinos
gydytoja kapitonė Jolita Sesartienė pasakojo, kad pacientus
konsultavo dviejose pabėgėlių
stovyklose (Tbilisyje ir šalia jo,
kalnuotoje Tskneti vietovėje)
bei Vazianio miestelyje.
SENSACINGAS
RADINYS
Lietuvoje gyvenantis Juri
jus Lipovka teigia, kad jam pa
vyko atskleisti vienintelio šian
dien žinom o n ep ersk aity to
teksto etruskų rašmenimis pa
slaptį. Šis tekstas - kūno mumifikavimo aprašymas. Jis sura
šytas lino rietime, į kurį buvo
susukta Egipte, netoli Kairo
buvusiame kape, rasta mumija.
Sensacingiausias J.Lipovkos
teiginys yra toks: jo perskaity
tas tekstas etruskų rašmenimis
yra lietuviškas, surašytas dar
prieš 2000 metų.
BYLA
Vienintelis Palangos garbės
pilietis grafas Alfredas Tiškevi
čius vėl priverstas bylinėtis su
Palangos valdžia dėl nuosavy
bės teisių į žemę prie Kurhauzo
atkūrimo. Grafas tvirtino net
septynis kartus priminęs Palan
gos valdžiai apie savo teises į
žemę prie pastato, tačiau iki
šiol tai nebuvo padaryta.

12

DIRVA • 2002 m. liepos 9 d.
ĮV A I R I O S Ž IN IO S

METAI BRAZAUSKO VYRIAUSYBEI
Liepos 12 dieną sukanka
metai, kai Seime prisiekė so
cialdem okrato A.Brazausko
v a d o v a u ja m a V yriausybė.
Nors Lietuvoje ministrų ka
b in eta i vald žio je išsilaik o
vidutiniškai m etus, A .B razauskas “Respublikai” teigė
esąs nusiteikęs dirbti iki Sei
mo k ad en cijo s pab aig o s 2004-ųjų spalio: “Jei viskas
sėkmingai susiklostys, baigsis
Seimo kadencija, ir Vyriau
sybė baigs darbą. Bus 2004ųjų spalis. R inkim ai. Tada

nauja Vyriausybė. Toks mūsų
užmojis, bent dabar. Kas žino,
kaip bus toliau”.
“Jokių nereikalingų politi
nių sprendimų neturi būti. Turi
būti vieninga koalicijos ir ją
palaikančių partijų veikla. Mus
palaiko krikščionys demokra
tai, Naujosios demokratijos ir
valstiečių sąjunga. Tai liudija
apie politinį stabilumą Parla
mente bei Vyriausybėje. Tuo
galima tik pasidžiaugti”, - sakė
prem jeras Algirdas Brazaus
kas interviu “Respublikai”.

TRECIAS MIESTAS
Klaipėda - trečias pagal dydį Lietuvos miestas. Tad nenuo
stabu, kad kiekvieną dieną čia verda gyvenimas, kuris, beje,
turi ir savo juodąją pusę. Beveik kasdien susiduriama su įstatymų
pažeidimais. Tačiau iškyla ir kita problema - ar policininkai
pakankamai užtikrina miesto ir miestiečių saugumą? Iš ryto ir
dieną retai sutiksime patruliuojantį policininką. Tik kada ne kada
pravažiuoja policijos mašina. Bet vakare situacija keičiasi.
Mašinos patruliuoja dažniau, jų - daugiau.

EtlROPA TRAVEL 692-1700
LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL
TO EAST EUROPE
paupotu * vl$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY
for oVer ss Years

"LEADERS IN LOW C05T TRAVEL’

Dalis jauniausių Neringos tunto sesių “Paukštytės” ir “Liepsnelės”.

IŠDAVYSTĖ?
Seimo narys, Liberalų de
mokratų partijos lyderis, iškel
tas kandidatu į prezidentus
Rolandas Paksas šią savaitę
prisipažino, kad per trum pą
Naujosios politikos koalicijos
laikotarpį jam teko susidurti su
Liberalų sąjungos ir politinių
partnerių socialliberalų išda
vyste. Kaip buvo iš tiesų “Respublika” pakalbino Sei
mo pirm ininką A rtūrą P au
lauską.

SPORTO AIKŠTELĖJE
MALONIAU
L iepos 2 d. vakarą, kai
parlamentarai dirbo tvankioje
posėdžių salėje, Seimo vado
vas Artūras Paulauskas sporto
m anieže spardė futbolo k a
muolį. A.Paulauskas teisinosi,
kad iki vėlum os vykusiam e
Seimo plenariniame posėdyje
nedalyvavo todėl, kad nebuvo
planuojama priimti įstatymų,
jie buvo tik svarstomi.

Artėjant Seimo neeilinės
sesijos pabaigai parlamentarai
taip atsipalaidavo, kad pradėjo
girtauti tiesiog Seimo plena
rinių posėdžių salėje. Vakar
50-metį šventęs Socialliberalų
frakcijos narys Kęstutis Skamarakas per vakarinį plenarinį
posėdį pradėjo vaišinti bren
džiu kitus parlamentarus.

BRĘSTA SKANDALAS
“Mažeikių naftos” bendro
vėje bręsta skandalas. Mano
ma, kad kelios aferistų grupuo
tės be dokumentų šioje įmo
nėje įsigyja benzino ir dyzeli
nių degalų, o paskui parduoda
kitoms bendrovėms.
M įslin g i degalų srautai
kvepia didele afera. Šią aferą
narpliojantys Finansinių nusi
k a ltim ų ty rim o tarn y b o s
(FNTT) pareigūnai jau kelios
dienos “M ažeikių n afto je”
a tlie k a įv a irių dokum entų
poėmius.

KONTRABANDA
SVARAIS
Vakar pasienyje aptiktas re
kordinis šiais metais nedekla
ruotos valiutos kiekis. Kalvari
jos kelio poste muitinės krimi
nalinės tarnybos pareigūnai
rytą sulaikė du marijampolie
čius, kurie slapta į Lietuvą ban
dė įvežti maždaug 140 tūkst.
D idžiosios Britanijos svarų
sterlingų (apie 756 tūkst. litų).
Kontrabandininkai pelną pra
rado pasienyje.

DAILININKO
KŪRYBA
Palangos Antano M ončio
namas-muziejus gerokai pa
pildė savo kolekciją - iš Pran
cūzijos atkeliavo apie 1200
įvairiausių darbų. “A.Mončys
net sapnuot nesapnavo, kad jo
darbai kada nors įsikurs taip
gražiai” ,- sakė “Respublikai”
n am ų -m u ziejau s d ire k to rė
Loreta Birutė Turauskaitė.

S AVI

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)

