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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

VALDŽIA NESUTARIA DĖL UŽSIENIO 
POLITIKOS KOORDINAVIMO 

TARYBOS VAIDMENS
Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA). Prezidento Rolando Pakso va

dovaujamos Užsienio politikos koordinavimo tarybos posėdyje 
sutarta sudaryti darbo grupę iš visų į šią tarybą įeinančių insti
tucijų atstovų, konstitucinės teisės specialistų, kuri aiškiai sufor
muluotų šios institucijos kompetencijos ribas ir funkcijas.

Abejonės ir ginčai tarp valdžios atstovų dėl šios institucijos 
vaidmens kilo dėl Europos reikalų koordinavimo. Europos rei
kalų koordinavimo modeliui Užsienio politikos koordinavimo 
taryba pritarė liepos 15 d. Modelyje numatyta, jog svarbiausi 
su ES susiję klausimai bus derinami šioje taryboje. Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas laiške, šią savaitę atsiųstame 
Prezidentui, suabejojo šios Konstitucijoje nenumatytos institu
cijos statusu, jos kompetencija, sprendimų priėmimo teise.

Užsienio politikos koordinavimo tarybą savo dekretu prieš 
10 metų įsteigė Prezidentas Algirdas Brazauskas.

Kaip po tarybos posėdžio aiškino šios institucijos steigėjas 
premjeras A. Brazauskas, taryba buvo įsteigta siekiant visiškai 
konkretaus tikslo - su visų valdžių, politinių partijų atstovais 
konsultuotis, tartis svarbiausiais užsienio politikos klausimais. 
“Lietuvos Konstitucijoje yra labai aiškiai parašyta, kad Lietuvos 
Prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus 
ir vykdo ją kartu su Vyriausybe. Štai ir viskas, ir taškas padėtas”,
- tvirtino premjeras, kartu pažymėdamas, kad konsultuotis, tartis 
demokratinėje valstybėje neuždrausta. Pasak jo, darbo grupei 
pateikus siūlymus dėl Užsienio politikos koordinavimo tarybos 
kompetencijos ribų, neliktų nereikalingų samprotavimų.

Anot Seimo pirmininko A. Paulausko, “taryba ieško savo 
vietos Europos reikalų kontekste. Tačiau, anot Parlamento va
dovo, daugelis Europos Sąjungos reikalų, Lietuvai tapus ES na
re, bus ūkiniai klausimai. “Suteikimas naujos kompetencijos 
Užsienio politikos koordinavimo tarybai verčia teisiškai pasižiū
rėti į tos veiklos teisėtumą, pasižiūrėti per Konstitucijos prizmę”,
- kalbėjo A. Paulauskas.

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis And
riukaitis sakė, kad Seimo valdybos sudaryta darbo grupė kartu 
su konstitucinės teisės specialistais jau nagrinėjo šiuos klausi
mus. Anot jo, darbo grupės išvadose pasakyta, jog taryboje yra 
galimi konsultacinio pobūdžio susitikimai, ir pabrėžta, kad 
Konstitucijoje labai aiškiai apibrėžtos Prezidento, Vyriausybės 
kompetencijos ribos. “Lietuva per maža valstybė, kad užsienio 
politikoje kalbėtų skirtingais balsais. Turim turėti vieningą politi
ką, vieningą informacinę sistemą, vieningą lauką, didžiulį susi
klausymą. Užsienio politika yra labai jautri bet kokiems gan
dams, iškraipymams, atskirų patarėjų ar pareigūnų pasisaky
mams”, - sakė V. Andriukaitis.

Pasak Prezidento patarėjo užsienio politikos klausimais Alvy
do Medalinsko, “valstybės vadovas siūlo sutarti vienu klausimu
- užsienio politika būtų rimtai koordinuojama tarp įvairių valdžių 
institucijų, kad mūsų pareigūnai, nuvykę į užsienį, kalbėtu vienu 
balsu ir tai darytų netgi artėjant rinkimams”. Anot A. Medalins- 
ko, klausimas, “ar Užsienio politikos koordinavimo taryba gali 
kuruoti ES reikalus, atsiremia į vieną klausimą, ar ES yra užsie
nis”. “Ar ES valstybės bus mums užsienio valstybės. Aš manau, 
kad jos bus užsienio valstybės. Jei kuris pareigūnas sako, kad, 
Lietuvai tapus ES nare, Madridas ar Londonas nebus užsienis, 
svarstykim ir šiuos siūlymus”, - kalbėjo A. Medalinskas.

Prezidento patarėjas leido suprasti, kad ginčai dėl Užsienio 
politikos koordinavimo tarybos kompetencijos ribų, klausimas, 
kam priklauso kuruoti ES reikalus, yra nulemti artėjančių rinki
mų. “Lietuvos laukia įdomūs metai, kai įvairios politinės par
tijos, įvairūs politikai rengsis rinkimams, užmirš priimtus, pasira
šytus dokumentus, pasakytus žodžius ir galvos apie ateitį, kas 
bus po metų. Aš labai norėčiau, kad užsienio politika, kaip siūlo 
Prezidentas, bus ta sritis, kur visos valstybės institucijos dirbs 
vieningai Lietuvai”, - sakė A. Medalinskas.

Tuo tarpu Seimo Pirmininko A. Paulausko laišką Prezidentui 
dėl Užsienio politikos koordinavimo tarybos kompetencijos A. 
Medalinskas įvertino ne kaip rinkimų kovos atributą, o kaip 
“konstruktyvius pasiūlymus”.

LR ambasadorius su naujais Ambasados darbuotojais: Kęstutis Vaškelevičius, Jurgita Dapkutė, amb. 
Vygaudas Ušackas ir Andrius Krivas. LR amb JAV nuotr.

JAV TEIKS FINANSINĘ PAGALBĄ LIETUVOS GYNYBAI

Už indėlį ta rp tau tinėse  
operacijose Lietuvai dėkingos 
Jungtinės V alstijos šiem et 
įvykdys visus susitarimus dėl 
finansinės paramos, krašto ap
saugos ministrą Liną Linke
vičių užtikrino naujasis JAV 
ambasadorius Lietuvoje Ste
phen Mull.

“JAV nepaprastai vertina 
Lietuvos paramą koalicinėms 
pajėgoms Afganistane ir Ira
ke” , - Krašto apsaugos m i
nisterijos pranešime cituojami 
trečiadienį susitikime su mi
nistru ambasadoriaus S.Mullo 
ištarti žodžiai.

S.Mullo teigimu, Lietuva 
yra patik im a JAV sąjungi
ninkė, įsipareigojusi gynybos 
reikmėms skirti 2 procentus 
bendrojo vidaus produkto. Šie
met - tai maždaug lmlrd. litų.

Politinės partijos pradėjo 
diskusijas dėl šio, 2000 metais 
ketveriems metais pasirašyto,

JAV ambasadorius Lietuvoje 
Stephen Mull.

susitarimo skirti gynybai ne 
mažiau 2 proc. BVP pratęsimo 
2004-2008 metams.

A m basadorius patikino, 
kad JAV įvykdys visas šiemet 
pasirašytas sutartis dėl finan
sinės paramos.

Birželio 30 dieną KAM ir 
JAV atstovų pasirašyti susi
tarimai numato, kad pagal Už
sien io  g ink luo tų jų  pajėgų  
finansavimo programą Lietuva 
šiemet gaus 12 mln. JAV do-

LIETUVOJE - VO KIETIJO S  
PARLAMENTARŲ DELEG ACIJA

Į Lietuvą atvykusi Vokietijos Bundestago delegacija rugsėjo 
1- 4 dienomis susitiko su Lietuvos valdžios atstovais.

Per keturias viešnagės dienas svečiai susitiko su Seimo 
pirmininku Artūru Paulausku, Ministru pirmininku Algirdu 
Brazausku, Seimo Tarpparlam entinių ryšių su Vokietijos 
Federacine Respublika grupės pirmininku Justinu Karosu bei 
jos nariais, verslininkais. Vokietijos Bundestago delegacija 
apsilankė Tolerancijos centre, apžiūrėjo parodą “Krikščionybė 
L ie tu v o je” . V okietijos p a rlam en tara i ta ip  pat lankėsi 
Druskininkuose bei Lazdijų pasienio kontrolės poste.

Lietuvoje viešinti Vokietijos Bundestago delegacija, va
dovaujama Bundestago Pirmininko pavaduotojos Susanne 
Kastner, vizitą Lietuvoje baigė rugsėjo 4 d.

Eltos inf.

lerių (36 mln. litų) vertės pa
ramą.

Lietuva suspėjo pasirašyti 
karinės paramos sutartis su 
JAV iki liepos 1-sios dienos, 
kai JAV įšaldė karinės pagal
bos programas Lietuvai ir pen
kioms būsim osiom s NATO 
narėms bei Kolumbijai, kurios 
nesutiko įsipareigoti neper
duoti Tarptautiniam baudžia
majam teismui JAV piliečių.

1 mln. dolerių (3 mln. litų) 
paramos bus išleista Lietuvos 
tarptautinių misijų logistiniam 
aprūpinimui.

Už maždaug 11 mln. JAV 
dolerių (33 mln. litų) JAV Lie
tuvai pateiks daugiau kaip 70 
įvairių modifikacijų visureigių 
“Humvee”, kurių civilinė mo
difikacija žinoma “Hummer” 
vardu, ir 8 priekabas. Taip pat 
į projekto kainą įtrauktas atsar
ginių dalių ir remonto įrankių 
tiekimas, personalo mokymas. 
Lietuvai bus pateikti kelių mo
difikacijų “Humvee” : karių 
pervežimo, ryšių, šarvuoti gink
lų gabenimui ir kitos paskirties.

Krašto apsaugos ministras 
L.Linkevičius pabrėžė JAV pa
galbos svarbą pasirengimo na
rystei NATO procese. Jis papa
sakojo apie parengtą ginkluo
tųjų pajėgų pertvarkymą, kurio 
grafikas yra sudarytas dešim
čiai metų į ateitį.

Ministras pakvietė amba
sadorių apsilankyti kariniuose 
daliniuose ir susipažinti su jų 
parengtimi dalyvauti tarptauti
nėse operacijose  ir krašto
gynyboje. BNS inf.
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■ MINISTRŲ KABINETAS NEPRITARĖ SIŪLYMUI
DRAUSTI SEIMO NARIUI DIRBTI VYRIAUSYBĖJE
Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA). Vyriausybė nepritarė grupės

Seimo narių pasiūlymui atsisakyti Konstitucijos nuostatos, kuri 
nedraudžia parlamentarą skirti Ministru Pirmininku ar ministru.

Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos, konstatuota, jog Lietu
voje realiai įgyvendintas valdžių padalijimo principas. Parla
mentinės respublikos valdymo forma lemia Vyriausybės priklau
somybę nuo Seimo paramos ir pasitikėjimo ja. Pabrėžiama, kad 
tokia valstybės sąranga neapriboja vykdomosios valdžios sava
rankiškumo, parlamentas tik daro įtaką Vyriausybės sudarymui 
ir prižiūri jos veiklą. Pareigų suderinamumo galimybė nepriešta
rauja parlamentinės demokratijos funkcionavimui.

Vyriausybė primena, kad politikai - parlamentų nariai - skiria
mi ministrais ar premjerais ne vienoje Europos valstybėje, toks 
pareigų suderinamumas buvo numatytas ir 1918 metų Lietuvos 
valstybės laikinosios Konstitucijos pamatiniuose dėsniuose.

Atsisakyti Konstitucijos nuostatos, leidžiančios Seimo narį 
skirti Ministru Pirmininku ar ministru, siūlė Seimo narys Lietu
vos krikščionių demokratų valdybos pirmininkas Petras Gražu
lis. Šią pataisą savo parašais yra parėmę 50 įvairioms Seimo frak
cijoms atstovaujančių parlamentarų. Pasak P. Gražulio, Seimo 
nario skyrimas Ministru Pirmininku ar ministru sukuria situaciją, 
kai asmenys, vykdantys įstatymų leidžiamąją valdžią, tuo pačiu 
metu atlieka ir vykdomosios valdžios funkcijas. Seimo darbo 
patirtis rodo, anot jo, kad tokia situacija sumažina Seimo įtaką 
Vyriausybei, mažiau veiksminga tampa parlamentinė kontrolė.

■ V. ALEKNOS PAGERBIMAS
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Artūras Paulaus

kas, apsilankęs Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamente, 
pasveikino ir apdovanojo disko metimo pasaulio čempioną Vir
gilijų Alekną, įteikęs jam  skulptūrą su gintaro gabalu, kuri sim
bolizuoja sportininko apdovanojimą Lietuvos auksu už pasaulio 
čempionato aukso medalį.

Tokiu būdu Seimo Pirmininko sveikinimai užbaigė V. Alek
nos pagerbimo maratoną ir leis sportininkui vėl grįžti į įprastą 
ritmą bei rengtis paskutiniesiems sezono startams. Pasaulio čem
pionas buvo sveikinamas Vyriausybėje, kur Premjeras Algirdas 
Brazauskas jam  įteikė 80 tūkst. litų premiją, o antradienį prezi
dentas Rolandas Paksas apdovanojo V. Alekną Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi. Kūno kultū
ros ir sporto departamento generalinis direktorius Vytas Nėnius 
Seimo pirmininką pasveikino su neseniai atšvęstu 50-mečiu ir 
apdovanojo jį medaliu “Už nuopelnus Lietuvos sportui”.

Lankydamasis sporto departamente A. Paulauskas pasveikino 
ilgamečius jo darbuotojus, įteikdamas padėkos raštus Aldonai 
Bušmienei, Algimantui Kukštai, Salomėjai Želvienei, Vidui 
Stankevičiui ir Mildai Laurutėnaitei. Planuota pagerbti ir kitus 
du šiais metais pasižymėjusius Lietuvos sportininkus - dviračių 
sporto pasaulio vicečempionę Editą Kubelskienę bei šiuolaikinės 
penkiakovės Europos čempioną Edviną Krungolcą - tačiau spor
tininkai negalėjo atvykti ir jų pagerbimas įvyks vėliau.

■ VAIKAI GERIA DEGTINĘ
Per 90 proc. penkiolikamečių yra ragavę alkoholinių gėrimų, 

o 44 proc. aštuoniolikmečių vaikinų ir 15 proc. jų bendraamžių 
merginų buvo girti daugiau nei 10 kartų. Į Kauno medicinos 
universiteto Vaikų ligų klinikos Reanimacijos skyrių atvežtas 
alkoholiu apsinuodijęs 1994 metais gimęs pacientas iš Garliavos 
jau išrašytas namo. Girtas tokio amžiaus vaikas tebėra retenybė, 
šis berniukas šiemet buvo jauniausias Reanimacijos skyriaus 
pacientas su tokia diagnoze. Tačiau net 77 proc. dvylikamečių 
berniukų ir 55 proc. tokio amžiaus mergaičių jau yra bandę al
koholinių gėrimų poveikį. Apie tai liudija Jaunimo narkologinės 
pagalbos centro atlikto tyrimo duomenys. Centro vadovas Aure
lijus Veryga sako, kad praktiškai visi aštuoniolikmečiai jau turi 
alkoholio vartojimo patirtį.
■ PROKURATŪROS DELSIMAS

Antrą kartą apklaustam Henrikui Daktarui Generalinės pro
kuratūros pareigūnai neskuba pareikšti įtarimų. Vakar vėl į Vilnių 
iškviestą kaunietį H. Daktarą, žinomą ir pravarde Henytė, ap- 
klausinėjo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Mindaugas Dūda. 
H.Daktaras apklaustas kaip liudytojas. Jį apklausė prokuroras, 
tiriantis Valstybės saugumo departamento surinktą medžiagą dėl 
galimo Seimo nario Vytauto Šustausko spaudimo narkotikų kon
trabandos ir padirbtų pinigų platinimo baudžiamąją bylą tirian
tiems pareigūnams. Šioje byloje, be kitų asmenų, nusikaltimais 
įtariamas ir H.Daktaro sūnus Enrikas. Prokuratūra vakarykštės 
apklausos oficialiai komentuoti nepanoro.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Preziden tas G eorge W. 
Bush pasakė kalbą St. Louis 
mieste įvykusiame Amerikos 
Legiono veteranų organizaci
jos metiniame suvažiavime, 
kuris išgirdo prezidento pažiū
ras apie padėtį Irake. Kalbėto
jas pripažino, kad JAV kariams 
tenka kovoti su teroristais Ira
ke, Afganistane ir kitose šaly
se, kad amerikiečiams nereikė
tų kovoti prieš teroristų smurtą 
New Yorke ar St. Louis ar Los 
Angeles. Prezidentas pabrėžė, 
kad vykstanti kova reikalauja 
didelių lėšų ir jis yra pasiren
gęs kartu su Kongresu veikti, 
kad laimėtų laisvė ir saugu
mas. Prezidentas pasakė: “Jie 
nekenčia krikščionių ir žydų, 
nekenčia ir musulmonų, kurie 
neturi siaurų ir piktų pažiūrų” .

Tuo pačiu metu apie išlai
das Irake kalbėjo koalicijos 
Irake adm inistratorius Paul 
B rem er pasika lbėjim e su 
Washington Post žurnalistais. 
Jis pareiškė jog didelių sumų 
reikės būtiniems Irako atstaty
mo reikalams. Vien elektros 
energijos reikalams teks išleis
ti du bilijonus dolerių. Bagda
dui parūpinti švaraus vandens 
reiks rasti 16 bilijonų dolerių 
ketveriems metams.

Komentatoriai pabrėžia, kad 
artėjančiuose JAV prezidento 
rinkimuose savo kandidatūras 
yra iškėlę jau devyni kandida
tai, kurie kritikuoja dabartinio 
prezidento ekonominę politi
ką. Amerikos Legiono suva
žiavime kalbėjo ir Gynybos se
kretorius Donald Rumsfeld bei 
prezidento saugumo reikalų 
patarėja Condoleezza Rice. 
Abu kalbėtojai pabrėžė, kad 
reikia kantrybės ir nuosaikumo 
kalbant apie padėtį Irake. Kai 
kurie demokratai kandidatai 
siūlė daugiau dėmesio kreipti 
į Jungtines Tautas ir veikti kar
tu su ta organizacija.

Irako pasipriešinimo jėgos 
pasirodė stiprios šiaurinėje Ira
ko dalyje, kur gimė ir augo 
Saddam Hussein. Čia partiza
nai puolimams naudoja zeniti
nes raketas, greitašaudes auto
matines patrankas, daugybę 
minosvaidžių, uždelsto veiki
mo bombų. Miesteliuose įreng
tos sukarintos gyvenvietės. 
Ginklų turi buvusi Saddamo 
vadovaujama arabų socialisti-

TAIKA DAR TOLI
nio atgimimo partija Baath. Vis 
daugiau pasaulio valstybių su
prato, kad Amerika viena ne
gali atstatyti Irako demokrati
nio režimo. Moderni JAV kari
nė jėga nuo Irako karo pra
džios jau prarado 278 kareivių. 
Auga ir sužeistų amerikiečių 
skaičiai. Juos teks pakeisti nau
jais kariais. Amerikietis kari
ninkas perdavė vieno kariuo
menės būrio vadovavimą Bul
garijos karo jėgoms. JAV mari
nų pulkininkas Matthew Lo
pez perleido komandą bulgarų 
pulkininkui Petko Marino, ku
rio 250 karių patruliuos Karba
la miestą. Čia jo jėgos bus va
dovaujamos lenkų savanorių, 
kurių jau atvyko 9,500. Lenki
jos krašto apsaugos ministras 
Jerzy Szmajdzinski Varšuvoje 
jau  paskelbė, kad Saddam  
lo ja lis ta i apšaudė K arbala 
miesto kareivines, tačiau lenkų 
kareiviai nenukentėjo.

Didžiosios Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair, atvyk
damas Londone liudyti apklau
sinėjime, pareiškė galįs pasi
traukti iš pareigų, jei pasitvirtins 
žinia, kad pranešimas dėl Irako 
masinių ginklų turėjimo yra ne
tiesa. AP nuotr.

Prancūzijos užsienio reika
lų ministras de Villepin savo 
šalies ambasadorių suvažiavi
me pasakė, jog jo  manymu Ira
ko ateities klausimus reikėtų 
pavesti spręsti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai. Jo manymu 
pokario strategija šiuo metu 
neduoda vaisių. Demokratinis 
Irakas turi teisę spręsti savo 
ateities planus, kalbėjo minist
ras, nors amerikiečiai planuoja 
tokią tarptautinę priežiūrą pa
likti Amerikos vadų rankose. 
Prancūzų ministras pabrėžė, 
kad ir Prancūzija prisidėtų prie 
pokarinio Irako kariuomenės 
sudarymo. Amerikoje į šią kal
bą atsiliepė Valstybės departa

mento pasekretorius Richard 
Armitage, pasakydamas, kad 
toks reikalų sprendimas yra 
svarstomas. Prancūzijos prezi
dentas atvyksta į Jungtinių 
Tautų pilnaties suvažiavimą ir 
manoma, kad savo pirmoje ke
lionėje po Irako karo pradžios 
jis ras progą susitikti su prezi
dentu Bush.

Pentagono atstovas genero
las Ricardo Sanchez pasakė 
spaudai, kad po formalaus Ira
ko karo užbaigimo Irako fron
tuose buvo sužeisti 1,088 ame
rikiečiai kariai. Jis pabrėžė, 
kad pritartų Jungtinių Tautų 
iniciatyvai perleisti Irako atsta
tymo reikalus tarptautinėms 
jėgoms. Tai parodytų patiems 
irakiečiams, kad jiems turi būti 
svarbūs jų  šalies reikalai. Jau 
dabar Irake veik ia  Irako  
60,000 policininkų ir 12,000 
pasienio prižiūrėtojų.

-----Keliais sakiniais------
• Brazilijos valdžia suma

nė tapti pirmoji Pietų Ameri
koje su savo į orbitą iškeltu sa
telitu. Raketų pakilimo metu 
įvyko stiprus sprogimas. Žuvo 
21 žmogus dar 20 buvo su
žeistų. Dabar sudaryta komisi
ja  aiškina, kodėl viena raketa 
užsidegė per anksti ir susprog
dino kitas tris.

• Britanijos televizijos ir 
radijo stotis kaltina premjerą 
Tony Blair, kad jis paskelbė 
klaidingas žinias apie Irako 
masinio žudymo ginklus, tuo 
įtraukdamas Britaniją į nerei
kalingą karą. Premjeras Blair 
atkirto, jog BBC stoties redak
toriai taip surašė savo paskelb
tą žinią, kad atrodė, jog Sad
dam Hussein galėjo paskelbti 
įsakymą pradėti biologinį, che
minį karą per 45 minutes.

• Amerikos ir Britanijos 
karo lėktuvai smarkiai puolė 
Afganistane pietryčių kalnuo
se esančias Taliban stovyklas. 
Gauta žinių, kad kalnuose Tali
ban vadai slapstosi ir kartu 
ginkluojasi. Vadeiva mula Mo
hamed Omar paskirstė karo 
vadovus atskiruose rajonuose.

• Indijoje Bombėjuje dvi 
vidurdienį susprogdintos bom
bos užmušė 46 žmones. Mies
to policija kaltina mieste gyve
nančius musulmonus, bet tie 
atkerta, kad tai hindų fanatikai, 
kurstomi vyriausybės. Miestas 
dabar vadinasi Mumbai. Žuvę 
gyventojai ne tiek žuvo nuo 
bombų, kiek panikai kilus bu
vo sutrypti bėgančių.

• Kinijos sostinėje vyko 
pasitarimai dėl Šiaurinės Ko
rėjos bandymų pasigam inti 
branduolinių ginklų. Pasitari
muose dalyvavo Kinija, Šiau
rinė ir Pietinė Korėjos, Rusija,

(Nukelta į 3 p.)
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BUS TVARKA- 
SKANDALAI NESIBAIGIA

Praėjo puikiai suorganizuotas Lietuvos valstybės ir ka
ralius Mindaugo 750 metų jubiliejus. Buvo pamirštos visos 
negerovės. Atvyko kitų valstybių karaliai, hercogai, pre
zidentai. Triumfavome Dainų šventėje ir kituose renginiuose. 
Džiaugėmės savo jaunimu ir suplaukusiais lietuviais iš dau
gelio pasaulio šalių.

Tačiau korupcija nesumažėjo. Ir vėl skandalas po skan
dalo. Nors Lietuva pagal tarptautinės “Transparence Inter
national” organizacijos duomenis yra 35 vietoje, nauji ko
rupcijos įvykiai temdo jos tarptautinį orumą. Pavyzdžiui, JAV 
užima 16 vietą, Estija 29, Latvija 52, o Rusija 71 vietą. Lie
tuva visur pripažįstama jau kaip demokratinė valstybė, bet 
jos teismai neteikia jai pasitikėjimo. Žinoma Europoje, kad 
daugelis lietuvių nedavę kyšio negali gauti reikiamų leidimų. 
Valdžios įstaigose valdininkai tiesiogiai pinigų nereikalauja, 
bet jų nesumokėjus, nieko nedaroma. Ir šių žodžių rašytojas 
tai patvirtina savo patirtimi. Nereikia nei Europos tarptautinio 
tyrimo duomenų.

Po neteisėtų žemės sklypų dalinimosi, prasidėjo iš Eu
ropos fondų, nors dar negautų, pinigų skirstymasis. Po to iš
girdome istoriją apie septynis diplomatus, kurie greitai pa
sitraukė ar buvo Užsienio reikalų ministro priversti pasitraukti 
iš užimamų postų. Dabar mus pasiekia žinia, kad vyksta nauja 
afera - neteisėtas miškų kirtimas ir valstybinių mokesčių ne
mokėjimas. Nepamirštinas ir “Stumbro” privatizavimas, pa
siekęs tarptautinius sluoksnius. Regis, sklypų dalinimosi 
skandalas pritilo, nes reikia, kad Seimo narių ar ministrų po
veikis giminėms būtų nutylėtas. Mums rašo, kad yra sklypų 
savininkų sąrašas, bet jis neskelbiamas viešumai. Blogiausia, 
kad SAPARD lėšų dalijimasis savo draugams ar giminėms, 
dar net neįstojus į Europos Sąjungą, tapo žinomas Sąjungos 
viršūnėse. Pagaliau, dar nebaigta “Mažeikių naftos” byla.

Lietuvos prezidentas savo kalbose išsako daug gražių 
patriotinių žodžių, bet būtų gera, kad jie nebūtų tik tuščia re
torika paguosti žmonėms. Laisvės gynėjų šventėje Ariogaloje 
jo  patarėja perdavė atostogaujančio prezidento sveikinimą 
Laisvės gynėjams. Patarėja, kalbėjusi 45 tūkstančių miniai, 
drįso išsireikšti: “Jūs, kurie patyrėte okupacijos prievartą, ir 
mes, kurie nepatyrėme”, lyg Lietuvos laisvės kova nebūtų 
buvusi visų lietuvių laisvės byla. Iš Prezidentūros ataidi, jog 
prezidentas pradeda vykdyti savo rinkimų metu pažadėtą pro
gramą, kad tvarka bus. Jo stalčiuose esama “dar daug kompro
mituojančios medžiagos”. Viena aišku, kad tie skandalai pa
deda prezidentui gaubti savo, kaip tautos gelbėtojo ir kovotojo 
su korupcija įspūdį. Bet daugelis lietuvių vis dar klausia, kada 
galutinai bus paaiškinta Prezidento rinkimų finansavimo 
istorija, kiek iš tikrųjų buvo išleista ir iš kur gauti tie milijonai.

Užsienio lietuviai nori tikėti, kad sovietinio palikimo įpra
timas, rodantis, kaip žiauriai buvo žalojamas žmogus oku
pacinėje sistemoje, pranyks ir nauji žmonės sukurs teisingą 
pažiūrą į laisvę ir į darbą. Lietuvos Vyriausybė turėtų daryti 
daug daugiau, negu dabar daro, kad Lietuva išsivaduotų iš 
pražūtį nešančios korupcijos.

S. Tubėnas

Rugpjūčio 31 d. Lietuva 
paminėjo dešimtąsias metines, 
kai iš nepriklausomybę atkūru- 
sios valstybės išvestas pasku
tinis Rusijos armijos dalinys. 
Šventiniai minėjimo renginiai 
prasidėjo Vilniuje, Nepriklau
somybės aikštėje. Čia išsirikia
vus Lietuvos kariuomenės da
liniams ir skambant himnui, bu
vo pakeltos Lietuvos vėliavos.

“Mūsų tauta, kentusi skriau
das ir netektis, tačiau visada 
gyvenusi laisvės viltimi, lygiai 
prieš dešimtį metų atvertė dar 
vieną, nepaprastai svarbų savo 
istorijos puslapį”, - iškilmin
goje valstybės vėliavos pakėli
mo ceremonijoje kalbėjo Lie
tuvos prezidentas Rolandas 
Paksas.

Šioje ceremonijoje, taip pat 
dalyvavo Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, Ministras 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, Vyriausybės, Seimo nariai, 
kariuomenės vadai, užsienio 
šalių ambasadoriai.

Rusijos kariuomenės išve
dimas buvo vienas iš didžiau
sių atgimstančios Lietuvos dip
lomatijos išbandymų ir laimė
jimų. Realios laisvės pradžia, 
sakė aikštėje susirinkusiems iš
kilmių dalyviams R. Paksas. 
Pasak jo, šiandien jau net sun
ku įsivaizduoti anų dienų rea
lybę: keli šimtai karinių objek
tų, dešimtys tūkstančių svetima 
uniforma vilkinčių kareivių. Ir 
tai anaiptol nebuvo teorinė grės
mė - juk Lietuvos žmonės išgy
veno 1991 m. sausio 13-osios 
nakties baisumus.

K ariuom enės išvedim as 
vainikavo Lietuvos laisvės by
lą ir padėjo pamatus naujiems 
mūsų valstybės santykiams su
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Japonija ir Amerika, kurios at
stovas buvo James Kelly, Vals
tybės pasekretorius. Rusijai 
atstovavo Aleksandr Losiukov, 
užsienio reikalų viceministras.

• Palestinos prezidentas 
A rafat atšaukė įgaliojim us 
Mahmoud Abbas, neseniai pa
skirtam premjerui.

• Liberijoje dar nepavyko 
sustabdyti karo veiksmų. Pre
zidento Taylor pabėgimas tik 
sukėlė dar didesnį civilių gy
ventojų kraustymąsi ir badavi
mą. Tūkstančiai žmonių apsi
gyveno mokyklose, bažnyčio
se, kur laukia iš Jungtinių Tau
tų siunčiamo maisto ir švaraus 
geriamo vandens.

• Nepalo konstitucinė mo
narchija vėl skuba ginkluotis, 
nes septynių mėnesių derybas 
nutraukė sukilėliai, reikalau
dami jungtis prie Kinijos. Suki
lėlių tarpe yra ir demokratų, ku
rie siekia išlaikyti seną režimą, 
nesiekiant Maoizmo įvedimo.

LIETUVA PAMINĖJO DEŠIMTMETĮ 
BE SVETIMOS KARIUOMENĖS

kaimyninėmis šalimis. Didžiu
lės reikšmės šiam procesui tu
rėjo ir lanksti valstybės politi
ka, ir visos tautos valia. Prezi
dentas taip pat paminėjo didelę 
paramą, kurios tada šalis su
laukė iš užsienio valstybių, va
dovų bei ambasadorių, iš tarp
tautinių organizacijų.

“Po dešimties metų, kurie 
praėjo nuo to laiko, kai iš Lie
tuvos išriedėjo paskutinis sve
timos kariuomenės vagonas, 
esame visaverčiai pasaulio 
bendruomenės nariai.

Šiandien su pasididžiavimu 
žvelgiame į mūsų - laisvos Lie
tuvos - karius. Prieš dešimt metų 
dar sunkiai įsivaizdavome, kad 
kariai, kurių uniformas puošia 
Lietuvos simbolika, taps realia 
valstybės laisvę ir saugumą gi
nančia jėga. Mes žengiame pir
myn, ir kartu su kitomis šali
mis, kurių bendrijoje esame 
laukiami, dalijamės atsakomy
be už pasaulį. Tai didžiulis mū
sų valstybės laimėjimas ir įpa
reigojimas”, - pabrėžė R. Paksas.

Lygiai prieš dešimt metų 
Lietuva parašė paskutinę isto
rinio puslapio eilutę - po pusės 
amžiaus paskutinis svetimos 
kariuomenės ešelonas išdun
dėjo į rytus su savo amunicija 
ir ideologija, Nepriklausomy
bės aikštėje susirinkusiems 
kalbėjo Seimo pirmininkas A. 
Paulauskas. “Jų nėra jau 10 
metų. Tai mūsų diplomatų, ka
rių, visų mūsų nuopelnas. Ta
čiau nesidalinkime nuopelnų - 
didžiuokimės jais”.

Dešim ties metų senumo 
įvykius prisiminė ir Ministras 
pirmininkas A. Brazauskas. Po 
1990 m. Kovo 11-osios laisvės 
ir neprik lausom ybės apsi-

TARPTAUTIN IŲ  ĮVYKIŲ  APŽVALGA

• Palestiniečių vadas Ara
fat pasisakė už taikingas dery
bas su Izraelio vyriausybe, ra
gindamas radikalus sustabdyti 
savižudiškus izraelitų puoli
mus. Hamas organizacija at
metė Arafato siūlymą, o Izrae
lio vyriausybės patarėjas Gis- 
sin pasakė, kad Arafat niekad nė
ra atsisakęs teroro strategijos.

• Maroko teismas nuteisė 
keturis asmenis mirties baus
me už teroristinį bombų sprog
dinimą Casablanka mieste, kur 
žuvo 45 žmonės. Kiti 83 kalti
namieji gavo sunkias kalėjimo 
bausmes.

• Buvęs vyriausias NATO 
karinių jėgų  vadas W esley 
Clark, kuris dažnai kritikavo 
karą Irake, pareiškė spaudai, 
kad jis išgirdęs nemažai kritikų 
dėl karo Irake. Esą daug žmo
nių, kurie ragina jį tapti kandi
datu į prezidento vietą.

• Washingtone pilnai vei
kia Amerikos Balso radijo sto
tis, kuri siunčia žinias ir muzi
ką persų kalba. Tai populiari

sprendimo Lietuva dar turėjo 
nueiti ilgą ir nelengvą kelią. 
Svetimos kariuomenės išvedi
mas, pasak A. Brazausko, ne
buvo momentinis dalykas. Tai 
buvo sudėtinga procedūra, kai 
buvo išnaudojamos visos dip
lomatijos formos, asmeniniai 
ryšiai. Premjeras minėjo didelį 
darbą tuomet nuveikusius dip
lomatus ir derybininkus, kurie 
to neturėjo iš ko mokytis, ne
buvo jokio panašaus patyrimo. 
Mat laisvę varžiusi svetima ka
riuomenė iš Lietuvos buvo iš
vesta net metais anksčiau nei 
iš Vokietijos ir Lenkijos. Prem
jeras sakė gerai prisimenąs tą 
dieną, kai Kenos geležinkelio 
stotyje paskutinis svetimos ka
riuomenės ešelonas kirto sie
ną. Čia paskutiniųjų karių lau
kė simbolinės vaišės, tačiau iš 
Kauno vėluojančio traukinio 
buvo nutarta nė nestabdyti.

Okupacinės kariuomenės 
padarytą žalą, dip lom atin į 
smurtu įsitvirtinusios kariuo
menės išvedimo derybų kelią 
priminė ir tuometinis Aukš
čiausiosios Tarybos-Atkuria- 
mojo Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.

Žuvusiųjų už laisvę ir ne
priklausomybę atminimas bu
vo pagerbtas tylos minute. Iš 
Nepriklausomybės aikštės iš
kilmingai išneštų gėlių buvo 
padėta Laisvės gynėjų memo
riale Antakalnyje, Parlamento 
gynėjo Artūro Sakalausko žū
ties vietoje ir ant Nežinomojo 
kareivio kapo Rasų kapinėse.

XVIII amžiaus istorinė pa
tranka iššovė tris salves: žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, Lietuvai ir jos 
žmonėms ir Lietuvos laisvei.

stotis, nors religiniai vadai ir 
bando trukdyti.

• Japonijoje lankėsi Irano 
užsienio reikalų ministras Ka
mal Kharrazi, kuris pasakė, jog 
bandys tartis su JT dėl Irano 
bandymų naudoti taikos reika
lams atominę energiją. Iranas 
galėtų įsileisti ir tarptautinius 
inspektorius.

• Serbijos parlamentas vėl 
sukėlė piktus komentarus, pa
skelbdamas, kad Kosovo teri
torija priklauso Serbijos-Juod- 
kalnijos federacijai. Ta pačia 
proga Serbija pasisiūlė siųsti į 
Iraką nemažai savo kareivių.

• Argentinos Senatas at
šaukė du amnestijos įstatymus, 
kurie lietė karininkų bausmes. 
Diktatūra tęsėsi 1976-83 m. 
Dabar šis galvosūkis pasieks 
šalies aukščiausiąjį teismą.

• Rugpjūčio 29 automo
bily paslėpta bomba susprog
dino Najaf musulmonų šven
tyklą. Žuvo 85 žmonės, sužeis
ta 150. Žuvo nuosaikus Irako 
įtakingas šijitų religinis vadas.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Su Lietuvos Respublikos Garbės konsulu Palm Beach, Floridoje, Stanley Balzeku Jr. rugpjūčio 
3 dieną susitiko šio regiono lietuvių bendruomenės nariai. Sį kartą buvo aptarti bendruomenės 
veiklos planai rudeniui. Rimgailė Zotovienė ta proga organizavo pietus. (Iš dešinės į kairę): 
Kęstutis Miklas, Marius Sodonis, Putrina Sodonis, Stanley Balzekas Jr., Rimgailė Zotovienė, 
Alicija Solienė ir Henrikas Solis. Stefa Tamoševičienė

10-MECIO PROGA - VALSTYBES APDOVANOJIMAI 
KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJAMS

V iln iu s , rugsėjo  3 d. 
(ELTA). Prezidentas Rolandas 
Paksas įteikė valstybės apdo
vanojimus Konstitucinio Teis
mo teisėjams. Valstybės apdo
vanojimai Prezidento dekretu 
skirti Lietuvos Konstitucinio 
Teismo 10-mečio proga už 
nuopelnus kuriant ir stiprinant 
valstybės konstitucinę teisę. 
Kartu su Lietuvos Konstituci
nio Teismo teisėjais apdovano
jimus pelnė ir jų  kolegos iš už
sienio, teikią paramą šiai Lie
tuvos teisinei institucijai.

Kaip pažymėjo apdovano
jimo ceremonijoje prezidentas 
Rolandas Paksas, per 10 savo 
gyvavimo metų Konstitucinis 
Teismas suformavo visuome
nės požiūrį, kad jo  sprendimai 
yra privalomi, neleido pamiršti 
politikams, politinėms institu
cijoms, jog kiekvienas įstaty
mas ar nutarimas gali būti gin
čijamas šiame teisme, nuolat 
primindavo, kad politika yra 
daroma tik Konstitucijos rė
muose.

“Politikas turi teisę nesaky
ti, ką jis galvoja, gali negalvoti, 
ką sako, bet jis negali nevyk
dyti K onstitucinio  Teismo 
sprendimų”, - sakė valstybės 
vadovas.

Lietuvos d idžiojo kun i
gaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro didįjį kryžių Prezi
dentas įteikė K onstitucinio 
Teismo pirmininkui Egidijui 
Kūriui.

Lietuvos d idžiojo kun i
gaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro kryžiais apdovanoti 
Konstitucinio Teismo teisėjai 
Egidijus Jarašiūnas, Jonas Pra
piestis, Vytautas Sinkevičius. 
Toks pats apdovanojim as 
įteiktas Lenkijos Konstitucinio 
tribunolo pirmininkui Marek 
Safjan.

Ordinais “Už nuopelnus 
Lietuvai” taip pat apdovanoti 
Vokietijos Federalinio Konsti
tucinio teism o pirm ininkas 
Hans Jugen Papier ir Europos 
Žmogaus Teisių Teismo pirmi
ninkas Luzius Wildhaber.

Valstybės padovanojimai 
taip pat įteikti ir grupei Konsti
tucinio Teismo darbuotojų.

Visų apdovanotųjų vardu 
padėkojęs Konstitucinio Teis
mo pirmininkas E. Kūris žadė
jo ir toliau dėti visas pastangas, 
kad Lietuvoje stiprėtų konsti
tucinė demokratija.

Pagal 1992 m. spalio 2 d. 
referendumu priimtą Konstitu
ciją, konstitucinę kontrolę Lie
tuvoje vykdo Konstitucinis 
Teismas. Konstitucinio Teismo 
veiklą reglamentuoja 1993 m. 
vasario 3 d. priimtas Konstitu
cinio Teismo įstatymas. Sis tei
sės aktas numato, kad “Lietu
vos Respublikos Konstitucinis 
Teismas garantuoja Konsti
tucijos viršenybę teisės siste
moje ir konstitucinį teisėtumą, 
nustatyta tvarka spręsdamas, ar

įstatymai ir kiti Seimo priimti 
aktai neprieštarauja Konstitu
cijai, taip pat ar Prezidento bei 
Vyriausybės aktai nepriešta
rauja Konstitucijai arba įstaty
mams”. Spręsdamas, ar teisės 
aktai atitinka Konstituciją, 
Konstitucinis Teismas oficia
liai aiškina Konstituciją.

Pirmieji devyni prašymai 
Konstituciniame Teisme buvo 
įregistruoti 1993 m. rugpjūčio 
2 d. Pirmasis teismo posėdis 
įvyko 1993 m. rugsėjo 15 d., 
o pirmasis nutarimas priimtas 
rugsėjo 17-ąją.

Iš viso per dešim t metų 
Konstitucinis Teismas gavo 
361 prašymą. Buvo ginčijami 
884 teisės aktai. Pareiškėjų 
nuomone, Konstitucijai prieš
taravo 1113 šių teisės aktų 
nuostatų. Per dešimt darbo me
tų pripažinta, kad Konstitucijai 
ir įstatymams prieštarauja 233 
teisės aktai arba jų  nuostatos. 
314 kartų abejonės dėl teisės 
aktų arba jų  nuostatų priešta
ravimo Konstitucijai pripažin
tos nepagrįstomis.

NETEISĖTAI ĮSIGYTU SKLYPU BYLA
Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas pritarė komisijos, 

tiriančios valstybės tarnautojų žemės nuosavybės įsigijimo teisė
tumą, siūlymui sudaryti darbo grupes apskrityse tolesniam tyri
mui vykdyti. Pasak komisijos vadovo A. Astrausko, po pokalbių 
su apskričių viršininkais ir tyrimuose dalyvaujančiais darbuoto
jais kilo įtarimų, kad tyrimas gali būti neobjektyvus, todėl siūlo
ma pasitelkti ekspertus - teisės ir žemės specialistus. Premjeras 
taip pat pageidavo, kad tyrimas vyktų kaip galima sparčiau ir 
visuomenė būtų informuota apie rezultatus. Vyriausybės vado
vas supažindintas su apskričių viršininkų administracijose dir
bančių tikrintinų asmenų sąrašu. Jame - 1026 pavardės. Daugiau
siai pavardžių Utenos - 139, Kauno - 126, Telšių - 117 apskrityse.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:30-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

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

SEIMO KOMITETAS REMIA 
MINISTRO A. VALIONIO POZICIJĄ

Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis laiku ir principingai reagavo į Valstybės 
saugumo departamento pateiktą informaciją apie diplomatus, 
kurių veikla kėlė grėsmę diplomatinės tarnybos saugumo 
užtikrinimui.

Tai pažymėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
kom itetas, aptaręs “diplom atų skandalo” aplinkybes ir 
diplomatinės tarnybos saugumo įvairius aspektus. Parlamentinio 
komiteto posėdyje dalyvavo užsienio reikalų ministras A. 
Valionis ir Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys 
Laurinkus.

Seimo komiteto pirmininko Alvydo Sadecko nuomone, 
ministras A. Valionis ėmėsi ryžtingų veiksmų gerinant padėtį jo 
vadovaujamoje ministerijoje, tobulinant vizų išdavimo tvarką.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas savo 
priimtame sprendime taip pat paragino Valstybės saugumo 
departam entą kartu su kitom is teisėsaugos institucijom is 
išnaudoti ikiteisminio ir tolesnio operatyvinio tyrimo galimybes 
bei nustatyti nusikalstam os veiklos buvim ą ar nebuvimą 
diplomatų veikloje.

Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus, 
žurnalistų paklaustas, ar užteks departamento surinktos me
džiagos, kad “susitepusiem s” diplom atam s būtų iškeltos 
baudžiamosios bylos, sakė, jog reikalui esant tyrimas gali būti 
pratęstas.

“Prokuratūra labai aiškiai mums pavedė atlikti tolesnį tyrimą 
ir priimti sprendimą. Tą mes ir darysime. Mes turime pakankamai 
medžiagos, jeigu reikės pratęsime tyrimą ir priimsime teisiniu 
pagrindu sprendimą”, - sakė jis.

Jeigu bus pagrindas kelti baudžiam ąją bylą, pasak M. 
Laurinkaus, apie tai bus informuota prokuratūra.

M. Laurinkus sakė, kad Valstybės paslapčių komisija dar kartą 
įvertins informaciją, argumentaciją, siūlydama atimti galimybę 
diplomatams dirbti su valstybės paslaptimis. Si komisija, anot 
jo, gali kreiptis į ekspertų komisiją, kas yra numatyta įstatymų 
procedūrose, dėl galimybės paviešinti tam tikrą informacijos dalį. 
“Tačiau tą turi nuspręsti ekspertų komisija”, - sakė Valstybės 
saugumo departamento vadovas.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paragino 
Vyriausybę paspartinti Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus 
funkcionavimo užtikrinimo programos rengimą.

Komiteto nuomone, Užsienio reikalų ministerija turėtų 
stiprinti savo vidaus tyrimo veiklą bei ieškoti galimybių plėsti 
apsaugos skyrių. Parlamentarai siūlė tobulinti vizų išdavimo 
tvarką Lietuvos konsulinėse įstaigose, kad būtų pašalintos 
sąlygos piktnaudžiauti tarnyba.

RAGINA SAUGOTI 
ŽEM ĖTVARKININKŲ DO KUM ENTUS

Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA). Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
vadas Seimo narys Valdemaras Tomaševskis kreipėsi į Ministrą 
pirmininką Algirdą Brazauską, prašydamas pasirūpinti vagių 
taikiniu tapusiomis žemėtvarkininkų saugomomis bylomis.

Atkreipdamas dėmesį į neseniai įvykusias paslaptingas vagys
tes Trakų rajono seniūnijose, parlamentaras pažymi, kad jos keis
tai sutapo su neseniai Lietuvą sudrebinusiais “sklypų skandalais”. 
“Tai, jog būtent sklypų skandalai yra pagrindinė vagysčių prie
žastis, patvirtina faktas, kad vagių nesudomino nei kopijavimo 
aparatas, nei telefonai, nei brangus fotoaparatas, o buvo įsilaužta 
į seifus su žemėtvarkininkų bylomis”, - teigia V. Tomaševskis.

Jo nuomone, akivaizdu, kad bandoma nuslėpti neteisėto že
mės sklypų skyrimo aferų pėdsakus, siekiant išvengti potencia
lios atsakomybės. Parlamentaras prognozuoja, kad tokio pobū
džio vagystės ir bylų naikinimas, kaip Trakų rajono Grendavės, 
Paluknio, Onuškio ir Aukštadvario seniūnijose, gali pasikartoti 
ir kitose šalia Vilniaus išsidėsčiusiose seniūnijose arba pajūryje, 
kur žemė turi ypatingą kainą.

V. Tomaševskis prašo Premjero imtis skubių priemonių, sie
kiant išvengti panašių vagysčių, galinčių turėti skausmingų 
pasekmių teisėtiems savininkams ir kompromituojančių mūsų 
valstybę. Parlamentaro nuomone, be nuolatinės policijos prie
žiūros, vienas iš efektyviausių sprendimų galėtų būti sargų etatų 
įsteigimas 530 seniūnijų, kur yra vyriausybinės administracijos 
žemėtvarkos skyriai.

Jo paskaičiavimais, per metus tai galėtų kainuoti apie 2,5 
milijono litų. Eltai jis sakė manąs, kad šias lėšas būtų galima 
paimti, pavyzdžiui, iš Bedarbių rėmimo fondo.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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ĮSTATYMAS PADĖS INVENTORIZUOTI 
GYVENTOJŲ TURTĄ

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA). Seimas pritarė Vienkartinio 
gyventojų turto deklaravimo įstatymo projektui, kurį priėmus 
nuolatiniai šalies gyventojai turėtų deklaruoti turtą ir pinigines 
lėšas. Pasak projektą pateikusio finansų viceministro Vito Va
siliausko, šiuo įstatymo projektu norima atlikti savotišką dabar 
gyventojų turimo turto, apie kurį šiandien nėra duomenų nė 
vienam registre, inventorizaciją.

Todėl, anot viceministro, siūloma tam tikrai datai - tai yra 
2003 m. gruodžio 31 d. - fiksuoti turimą turtą.

Nuolatiniai gyventojai turėtų deklaruoti, kaip numatoma pro
jekte, 7 kategorijų turtą ir pateikti deklaracijas mokesčių inspek
cijai. Projekte numatoma deklaruoti pinigines lėšas, turimas ban
kuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei kitose kredito 
įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 40 tūkst. litų, pasiskolintas 
ir negrąžintas bei paskolintas ir nesusigrąžintas pinigines lėšas, 
jeigu jų  bendra suma viršija 2 tūkst. litų, vertybinius popierius, 
jeigu jų bendra vertė viršija 2 tūkst. litų. Įstatymo projekte numa
tytas įpareigojimas deklaruoti nebaigtą statybą bei kitą nekilno
jamąjį daiktą, kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos nekilno
jamojo turto registre, taip pat užsienio valstybėse esantį nekilno
jamąjį daiktą arba kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui 
pagal Lietuvos teisės aktus privaloma teisinė registracija, meno 
kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius me
talus, kurių vieneto vertė viršija 10 tūkst. litų, ir kitą, nuolatinio 
Lietuvos gyventojo nuomone, vertingą turtą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasak projekto, iki 2005 m. 
gegužės 1 d. privalės pateikti mokesčio administratoriui turto 
deklaraciją. Tačiau finansų viceministras V. Vasiliauskas siūlė 
parlamentarams pasvarstyti ankstesnę datą, pavyzdžiui, iki 2004 
m. gegužės 1 d.

Įstatymo projektas skelbia, kad, nuolatiniam  Lietuvos 
gyventojui šio įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravus turto, šiuo 
turtu negali būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai.

Pasak V. Vasiliausko, Seimui priėmus šį dokumentą, bus 
atsisakyta šiuo metu teikiamų deklaracijų pagal gyventojų turto 
ir pajamų deklaravimo bei brangaus turto deklaravimo įsta
tymus.

Su Lietuvių fondo dovanojimo akto įrašu, kuris buvo rodomas Fondo suvažiavime, kad dailininko 
Prano Domšaičio kūriniai skiriami Klaipėdos dailininko vardo būsimai galerijai, stovi dr. Gediminas 
Balukas ir rašytojas Stasys Džiugas. Z. Degučio nuotr.

• Teisininkai tikina, jog  
Prezidentas savo dekretu ne
gali kurti Užsienio politikos 
koordinacines tarybos ar kitų 
institucijų ir nustatyti tų insti
tucijų kompetencijos, jei įsta
tymuose nėra pavedimo to
kioms institucijoms kurti. Ta
čiau, pagal Konstituciją už už
sienio politikos įgyvendinimą 
atsakingi Prezidentas ir Vy
riausybė turi įstatymų leidybos

iniciatyvos teisę ir gali teikti 
Seimui įstatymo, skirto minėtai 
problemai spręsti, projektą.

Paskelbtose Teisės projektų 
ir tyrimų centro išvadose sako
ma, kad pagal Konstituciją Pre
zidentas, vykdydam as savo 
įgaliojimus, taigi ir leisdamas 
dekretus, daro tai, ką jam pave
da Konstitucija ir įstatymai.

Vykdydamas užsienio poli
tiką reguliuojančias Konstitu-

cijos bei įstatymų nuostatas, 
Prezidentas leidžia dekretus, 
tačiau Konstitucijoje nurody
tais atvejais, pavyzdžiui, Vy
riausybės teikimu skirdamas 
diplomatinius atstovus. Tačiau 
Prezidento dekretais negali bū
ti kuriamos institucijos užsie
nio reikalams koordinuoti ir 
nustatomos valdžios įstaigų, 
pareigūnų teisės ir pareigos 
tose institucijose.

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

Tačiau LKP CK, taip pat 
jo  šeimininkus iš Maskvos 
jaudino  prisim inim ai apie 
1987 m. rugpjūčio 23 d. vy
kusį m itingą V ilniuje prie 
A .M ickevičiaus pam inklo, 
kuriam e v iešai pasm erkti 
SSRS ir Vokietijos 1939-1940 
m. slapti suokalbiai okupuoti 
ir Baltijos šalis. Kad būtų “už
kirstas kelias naujiems bur
žuazinių nacionalistų išpuo
liams” , 1988 m. sausio 18 d. 
LKP CK biuras įkūrė Opera
tyvinės propagandos štabą. 
Stabo vadovu patv irtin tas 
LKP CK antrasis sekretorius 
- Lietuvos generalgubernato
rius N. Mitkinas, nariais: LKP 
CK sekretorius L. Šepetys, 
LSSR MT pirmininko pava
duo to jas A. C esnav ič ius, 
LSSR prokuroras L. Sabutis, 
LSSR valstybės saugumo ko
miteto pirmininkas E. Eis- 
muntas, LPK CK partijos ra
jonų ir miestų komitetų, vyk
domųjų komitetų vadovai - 
S.Apanavičius, V.Beriozovas, 
K.Zaleckas, S.Imbrasas, S.Li- 
sauskas, L. Maksimovas ir kt.

1988 m. sausio 26 d. LKP 
CK plenumas buvo skirtas 
taip pat ideologinio darbo klau-

Dr. A lg im antas LIEKIS

(1988 - 1990 M.) 
XVIII

sim ams svarstyti. Plenum e 
LKP CK pirmasis sekretorius 
R.Songaila kalbėjo: “...Kol kas 
respublikoje dar ne visai gerai 
internacionalistiškai auklėja
mas jaunimas (...). Komunistai, 
v isi Lietuvos darbo žmonės 
ruošiasi tinkamai sutikti tarybų 
valdžios ir LKP 70-metį. Tuo 
tarpu saujelė nacionalistinių ir 
religinių ekstremistų, skatina
mi Vakarų antitarybinių centrų, 
visaip stengiasi iškelti Lietuvos 
nepriklausom ybės 70-mečio 
reikšmę, kad sukeltų tarpnacio
nalinę nesantaiką, neapykantą 
kitoms tautoms (...)” . Per ple
numą LKP CK sekretorius L.Še- 
petys teigė: “...Ideologiniame 
darbe nėra svarbesnio uždavi
nio, kaip internacionalizmas, 
karinis-patriotinis auklėjimas, 
kaip pastangų ištrinti klasinę 
sampratą ir idealizuoti buržua
zinę Lietuvą demaskavimas. 
Bet nacionalista i nesudėjo 
ginklų. Dabar jie, visaip užsie
nio skatinami, vėl rengiasi anti- 
sovietinėms akcijoms, vasario 
16-osios jubiliejui (...)”.

1988 m. sausio 28 d. LKP 
CK sekretorius - generalguber
natorius N.Mitkinas nusiuntė

“visiškai slaptą” raštą Nr. 75/ 
60 ss SSKP CK generaliniam  
sekretoriui M .Gorbaciovui, 
kuriame rašė: “Dėl to, kad 
priešiškos jėgos stengiasi iš
pūsti “Lietuvos nepriklauso
mybės” 70-metį, LKP CK biu
ras įkūrė Operatyvinės kontra- 
propagandos štabą (...). Res
publikos spaudoje išspausdinta

•v. Mišias tikintiesiems prie grąžintos Katedros laiko kardinolas Vincentas Sladkevčius. Vilnius, 
1988 spalio 23 diena.

daug straipsnių apie Tarybų 
valdžią ir jos atkūrimą Lietuvo
je 1940 m., apie 1939-1940 m. 
SSRS ir Vokietijos sutartis, 
apie tikrąjį internacionalizmą 
SSRS ir kt.

1988 m. sausio 20 d. res
publikoje organizuota vieninga 
politinė diena, per kurią darbo 
žmonių susirinkimuose nagri
nėti lietuvių tautos valstybin
gumo raidos ir panašūs klausi
mai. Tuose susirinkimuose da
lyvavo LKP CK nariai N. Mit- 
kinas,V. Astrauskas, A. Bra
zauskas, L. Šepetys, J.Šėrys ir

kiti. LKP CK įvyko susitiki
mas su visų aukštųjų mokyklų 
rektoriais, partinių, komjauni
mo komitetų sekretoriais, svars
tyta, kaip geriau organizuoti 
propagandinį darbą dėl “nepri
klausomos” Lietuvos 70-mečio 
(...). Lietuvos kino studija išlei
do dokumentinį kontrapropa- 
gandinį kino filmą “Kas jūs, ku
nige Svarinskai?” Per respubli
kinę televiziją ir radiją trans
liuojami ciklai laidų Tarybų 
Lietuvos, lietuvių tautos valsty
bingumo ir kitais klausimais 
(...). (Bus daugiau)
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Organizacijų atstovai ir lietuvių visuomenė pagerbė S.Darių ir S.Girėną Čikagoje prie jų  atminimui 
pastatyto paminklo. Ed.Šulaičio nuotr.

KUNIGO DR. ARVYDO ZYGO 
VIEŠNAGĖ CICEROJE 

Edvardas Šulaitis

Ciceroje gimęs ir augęs 
kun. dr. A. Zygas, po dviejų 
su puse metų vėl sugrįžęs į 
savo gimtąjį miestą, atlaikė šv. 
Mišias, padarė pranešimą apie 
savo veiklą Kauno kunigų se
minarijoje bei gyvenimą Lie
tuvoje, o taip pat susitiko su 
jaunystės draugais ir kitais 
tautiečiais.

Rugpjūčio mėn. 24 d. ryte 
šv. Antano parapijos bažny
čioje, kurioje turėjo primicijas 
2001 m. sausio 13-ją, jis at
našavo šv. Mišias ir pasakė 
prasmingą pamokslą.

“Nėra tokių žodžių, kuriais 
galėčiau išreikšti tą džiaugs
mą, kuris atsirado grįžus į na
mus, savo gimtąją parapiją” . 
Jis čia prisiminė ir savo dienas 
šv. Antano parapijos mokyk
loje, “Dainavos” ir “Rako” 
stovyklas, kas daug prisidėjo 
prie lietuviško nusiteikimo su
formavimo. Pamokslininkas 
taip pat dėkojo Dievui, jog 
Lietuvoje išvengta klaikių 
vaizdų, kurie reiškėsi buvu
sioje Jugoslavijoje, kur žudė 
vieni kitus. “Atleiskite net ir 
tiems, kurie yra jūsų priešai” , 
- tų faktų akivaizdoje jis ragi
no tikinčiuosius.

Po pamaldų gana gausus 
būrys tautiečių (o jų buvo dau
giau negu šimtinė) susirinko į 
Šv. Antano parapijos salę. Čia 
pasivaišinus sumuštiniais, py
ragais ir kava, Cicero ir visos 
Amerikos lietuvių veiklos ve
teranas dr. Petras Kisielius pri
statė svečią iš Kauno, ne vieną 
dešimtmetį praleidusį Cicero 
lietuvių tarpe. Jis kaimynys
tėje gyvenusiam ir čia lietu
viškoje ir religinėje dvasioje 
brendusiam kun. Arvydui ne
gailėjo gražių žodžių, jog da
bartinis kaunietis dirba su jau
nimu ir kad jis Lietuvą iš arti 
pažįsta nuo 1988 metų, kai ją 
dar valdė komunistai.

Savo daugiau negu pusva
landį užtrukusiame pranešime 
kun. dr. A. Zygas palietė daug 
dalykų. Jis pradžioje prisipa

žino, jog dabar nėra lengva 
dirbti su jaunais klierikais, nes 
komunizmas ilgus metus ban
dė išbraukti tuos istorijos pus
lapius, kurie kalbėjo apie tau
tiškumą, religinę filosofiją. To
dėl ir dabar iš naujo reikia pri
statyti Šalkauskį, Maceiną ki
tus filosofus, reikia aiškinti 
apie Sibiro maldaknygę, dau
gelį kitų svarbių dalykų.

Jis dėkojo Dievui, kad Lie
tuva išliko tautiškiausia iš visų 
trijų Pabaltijo valstybių, ji bu
vo katalikiškas kraštas ir tai 
žmonėms padėjo atsispirti prieš 
okupantų nelemtas užmačias.

Jis pasidžiaugė, kad Lietu
voje nėra tokios neapykantos, 
kaip Kosove ir kitur, nors žmo
nių susiskaldymas pasireiškia, 
tačiau jis nedidelis. “Negalime 
žiūrėti, kas mus skiria, bet kas 
mus vienija”.

Jis nelabai džiaugėsi kai 
kuriomis Europos Sąjungos 
atnešamomis idėjomis: E S no
ri išbraukti Dievo vardą ir ji 
pilna kosmopolitizmo (kai ku
rie net sako - “mes nesame lie
tuviai, mes europiečiai”).

Kun. dr. A. Zygas iškėlė ir 
daugiau svarbių minčių. Jis 
paminėjo, jog Marija Šiluvoje 
pasirodė anksčiau negu kitose 
Europos vietovėse, nežiūrint, 
kad tai pasaulyje nėra plačiai 
žinoma. Pabrėžė, kad šiame 
miestelyje Kauno arkivysku

Lietuvos vėliavos įžeidimas. Clevelande per festivalį (The 
East 185th Street Festival) nuo liepos 30 iki rugpjūčio 3 d., į 
kurį atvyksta tūkstančiais, buvo proga pastebėti kaip Lietuvos 
vėliava plėvėsavo klaidingai iškelta savo spalvomis.

pas Sigitas Tamkevičius kaip 
tik steigia Dvasinį centrą, kuris 
ruoš kandidatus į kunigus, o 
vasaros metu kvies tautiečius 
ne vien iš Lietuvos, bet ir kitų 
pasaulio kraštų. Jis akcentavo 
didelius arkivyskupo S. Tam- 
kevičiaus sugebėjimus.

Kalbėtoją nedžiugino fak
tas, kad net 90% iš tarptautinių 
fondų ateinančių lėšų lieka 
Vilniuje, nors ir kiti Lietuvos 
miestai, o ypatingai kaimas, 
reikalingi paramos. Jis pažy
mėjo, jog nereikia skubėti su 
Valdovų rūmų atstatymu, nes 
laukia daug kitų svarbių darbų, 
pav. Kauno Prisikėlimo šven
tovės atstatymo užbaigimas.

Jis palietė ir daug kitų svar
bių temų tačiau visa tai sunku 
šiame reportaže sužymėti. Ta
čiau jo  pagrindinis akcentas - 
padėka visiems Cicero lietu
viams, kurie jam padėjo sufor
m uoti lietuvišką ir religinį 
nusiteikimą. Kalbėtojas pami
nėjo eilę pavardžių (jas nevar
diname, nenorėdami ką pra
leisti). Jis tai įvardino kaip Die
vo dovaną, kurią labai brangina.

Jis padarė pranešim ą ir 
“Seklyčios” lankytojams tre- 
čiadieninių susitikimų progra
moje rugpjūčio 27 d.

Rugsėjo 2 d. jis vėl pakėlė 
sparnus atgal į Kauną, kur jo 
laukia svarbios pareigos.

Norisi palinkėti šiam buvu
siam Cicero lietuvių telkinio 
gyventojui geros kloties ir Die
vo palaimos auklėjant jaunimą 
lietuviškoje ir katalikiškoje 
dvasioje mūsų tėvynėje!

35 DAILININKŲ PARODA
Čikagoje veikiančiame Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

atidaryta unikali dailės paroda iš šio muziejaus kolekcijos. 
Ekspozicijoje - 35-ių išeivijos ir Lietuvos dailininkų kūriniai iš 
muziejaus fondų.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus per visą savo gyvavimo 
istoriją yra sukaupęs nemažą vertingų meno kūrinių kolekciją, 
kurioje yra žinomų išeivijos ir Lietuvos dailininkų tapybos, 
grafikos, akvarelės bei kitomis technikomis atliktų darbų. Dalis 
į šią kolekciją patekusių kūrinių yra dovanoti pačių autorių, 
eksponavusių savo darbus muziejaus galerijoje, kitus dovanojo 
dailės kolekcininkai, dalį paveikslų muziejus yra įsigijęs savo 
iniciatyva.

Parodos rengėjai stengėsi, kad ši paroda atspindėtų skirtingų 
kartų ir patirčių autorių kūrybą. Joje galima susipažinti su JAV, 
Australijoje bei Lietuvoje sukurtais ir jau dailės klasika tapusiais 
paveikslais, taip pat - su jauniausios kartos menininkų darbais. 
Paroda apima lietuvių dailininkų kūrybą nuo 1930 iki 2003 metų.

Didžioji dalis autorių yra gimę Lietuvoje, tačiau vėliau 
pasitraukę į Vakarus. Kai kurie jų, kaip Bronius Murinas, Antanas 
Petrikonis, Vaclovas Ratas ir Elena Urbaitytė, įvairias meno 
mokyklas yra lankę dar Lietuvoje, o vėliau mokslus tęsė užsienyje 
- Paryžiuje, Londone, Venecijoje, Florencijoje, Romoje, 
Miunchene, Fraiburge, JAV aukštosiose ir meno mokyklose.

Parodoje galima pamatyti vieną paveikslą iš gausios tapytojo 
Adomo Varno kūrybos - rašytojo Balio Sruogos portretą. Parodos 
lankytojai pamatys ir sesers Marie Mercedes tapytą poeto 
M aironio portretą, Antano Poškos pieštą nepriklausom os 
Lietuvos ministro Stasio Šilingo bei Liudo Vilimo sukurtą 
aktoriaus ir režisieriaus Stasio Pilkos portretus. Eksponuojami 
ir išeivijos dailininkų Edvardo Valaičio bei Vytauto O. Virkau 
darbai. Lietuvoje gyvenantiems dailininkams atstovauja Vilma 
Repečkaitė, Saulius Edmundas Paliukas, Nijolė Šaltenytė, Lina 
ir Simonas Gutauskai, įvairiomis progomis eksponavę savo 
kūrybą JAV.

Paroda veiks iki spalio 6 dienos. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus nuo šiol planuoja kasmet organizuoti parodas iš savo 
fondų.

Be dailės kolekcijos, muziejus per 36 metus yra sukaupęs 
daug inform acijos apie lietuvius, įvairia is laikotarp iais 
emigravusius į JAV arba gimusius šioje šalyje. Čia sukaupta ir 
didžiausia Amerikoje nekrologų kartoteka. Pernai muziejuje 
įkurtas Genealogijos tyrimų skyrius. Muziejaus biblioteka turi 
daugiau kaip 50 tūkst. knygų apie Lietuvos istoriją ir kultūrą.

2003 m. Š. Amerikos lietuvių teniso pirmenybių, įvykusių liepos 
26-27 d. Clevelande, vyrų senjorų (55 metų ir vyresnių) vieneto 
laimėtojai: Kęstutis Kliorys, kairėje (Clevelando Žaibas) - II vieta 
ir Andrius Šenbergas (San Francisco, CA) - I vieta.

Elvyros Vodopalienės nuotr.
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LIETUVIŲ DIENOS CLEVELANDE
Šeštadienį, rugsėjo 27 d. 6:30 v.v.

KONCERTAS

Lietuvių Meno Ansamblis 
DAINAVA

Dirigentas DARIUS POLIKAITIS 
Dievo Motinos Parapijos Auditorijoje

Bilietai į koncertą platinami Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 

Tel.: Regina Čiuberkienė 216 481 8067 
Bilietų kainos: 20 dol., 15 dol. ir 12 dol.

RUGSĖJO 27 D. IR 28 D.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d. 10:00 v.r. 
šv. Mišios Dievo Motinos Šventovėje 

Giedos:
Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA 

Dievo Motinos Parapijos choras 
EXULTATE

11:30 v.r. MENO IR RANKDARBIŲ 
MUGĖ

Dievo Motinos Parapijos salėje 

PIETŪS

LIETUVIŲ DIENAS RENGIA JAV LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

ŽALIOSIOS KORTELĖS 2005 METAMS
JAV Valstybės departa

mento konsulinių reikalų vizų 
tarnyba praneša, kad ir vėl bus 
galima laimėti žaliąją kortelę 
loterijos būdu.

Šiemet pakeista prašymų 
pateikimo tvarka. Visi prašy
mai žaliajai kortelei turės būti 
siunčiami tik elektroniniu  
paštu nuo 2003 m. lapkričio 
1 d. iki gruodžio 30 d. Norin
tieji dalyvauti loterijoje, galės 
tas formas gauti internete: 
www.dvlottery.state.gov re
gistracijos metu, pradedant 
lapkričio 1 d. Paprastu paštu

siunčiamos formos nebus pri
imamos. Instrukcijose (http:// 
travel.state.gov/dv2005) rašo
ma, jog norintieji dalyvauti lo
terijoje turi būti gimę tuose 
kraštuose, kurių piliečiams lei
džiama dalyvauti loterijoje. Jie 
turi būti baigę bent 12 metų 
mokslą arba turėti dvejų metų 
darbo patirtį pastarųjų penkerių 
metų laikotarpyje, kuris reika
lauja dvejų metų mokslo.

Negalima siųsti kelių prašy
mų, nes tada prašymas bus at
mestas. Prašymai turės būti la
bai tiksliai užpildyti ir su nuo-

traukomis. Departamento sky
rius elektroniniu paštu pasiųs 
patvirtinimo raštą, kad prašy
mas gautas. Loterijos formose 
yra visos informacijos, kaip 
reikia formą užpildyti, kas gali 
dalyvauti, kokios turi būti nuo
traukos ir kt. Laimingieji bus iš
rinkti kompiuteriniu būdu ir 
jiems bus pranešta 2004 m. ge
gužės-birželio mėnesiais. Ne
laimėjusiems nebus pranešta. 
Vizos bus išduodam os nuo 
2004 m. spalio 1 d. iki 2005 
m. rugsėjo 30 d. Dalyvavimas 
loterijoje nieko nekainuoja.

ALTS Los Angeles skyriaus vicepirm. Juozas Raibys ir ižd. 
Ramūnas Bužėnas laiko gražųjį gobeleną “Gegužinėje po stogu”, 
kuri įvyko liepos 13 dieną.

“DAINAVOS” DIRIGENTAS
Trijų lietuviškų muzikinių vienetų vadovas, di

rigentas, visuomenininkas Darius Polikaitis meilę 
lietuviškai dainai ir veiklai paveldėjo iš savo tėvų 
Irenos ir Juozo Polikaičių. Tėvų pavyzdys pamo
kė, kad gyvenime visada reikia išlaikyti pusiau
svyrą. Šeima, vaikai turi būti pirmoje vietoje, bet 
negali užsidaryti vien tik “savame kieme”. Taip 
sakė Darius 2002 m. gegužės mėnesio Pasaulio 
lietuvio pokalbyje su žurnaliste Vaiva Ragaus
kaite.

Darius Polikaitis gimė ir augo Chicagoje. Stu
dijavo pianiną, kompoziciją, trimitą, balsą, diriga
vimą. Jis neatsimena savo gyvenimo be muzikos. 
Mamos dainavimas turėjo daug įtakos. Ji vaikus 
paruošdavo atlikti programas parapijos rengi
niams ir ateitininkų stovyklų programoms.

Studijuodamas inžineriją Darius mokė lietu
viškas dainas Kristijono Donelaičio lituanistinėje 
mokykloje ir ateitininkų stovyklose Dainavoje. 
Grojo tautinių šokių ansambliams “Suktinis” , 

“Grandis” , “Rambynas” ir “Perkūnas”. 1990 metais dirigavo VII-toje JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventėje. 1992 m. buvo Laisvojo Pasaulio lietuvių VIII-osios šokių šventės vyriausias 
muzikos vadovas ir dirigentas. 1993 m. dalyvavo Lietuvos jaunimo susitikime su popiežium 
Jonu Paulium II Kaune, atlikdamas savo sukurtą dainą “Sveikas, Dievo Piligrime” ! (žodžiai 
Bernardo Brazdžionio). 1994 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje dirigavo Stepo Sodeikos dainą 
“Šiaurės Pašvaistė”. 1998 m. Vilniuje dainų šventėje koordinavo užsienio chorus, rūpinosi gaido
mis ir dirigavo bendram jaunimo chorui. 1999 m. su “Dainavos” vyrų oktetu keliauja per lietuvių 
gyvenvietes. Aplanko Detroitą, Clevelandą, New Yorką, Washingtoną, Los Angeles, Torontą, 
Floridą ir aišku, daug kartų dainavo Chicagoje. Išleidžia kompaktinę plokštelę. 2003 m. Trečioje 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje MES dirigavo K.V. Banaičio dainą “Už Jūrių Marių” ir koordi
navo užsienio chorų ir tautinių šokių grupių administracinius reikalus.

Darius yra įsitikinęs, kad visi jo  darbai yra reikalingi jo  sielai, jis taip pasakojo Pasaulio lie
tuvio pokalbyje. “Aš iš savo tėvų išmokau, kad gyvenimu reikia dalintis su kitais. Tikiu, kad iš 
manęs ir mano žmonos Lidijos to paties išmoks ir mūsų vaikai. Amerikiečiams draugams sakyda
vau, kad Amerikoje jaučiuosi labiau lietuvis negu amerikietis. Kuo daugiau pažįstu Lietuvą, tuo 
labiau suprantu, kad ten mano istorija, šaknys. Mėgstu lankytis Lietuvoje, bet Amerika yra ma
no namai. Mus Dievas apdovanojo dovanomis, talentais. Ateitininkų šūkio “Viską atnaujinti 
Kristuje” prasme dalinamės tomis dovanomis, pasaulį praturtiname ir kuriame mažus dangaus 
gabalėlius čia žemėje”.

Darius Polikaitis 1997 m. apdovanotas JAV LB Kultūros Tarybos muzikos premija.Yra Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Muzikų sąjungos narys. Priklauso American Choral Directors Association.

Aldona Stempužienė, LB inf.

N E W  Y O R K , NY

Kai tik peržengiame į rugsėjo mėnesį, tenka dramatiškai ir 
staigiai atsisveikinti su vasara - lietus, rūkas, šalta. Linkime vi
siems gražaus rugsėjo mėnesio. O tiems, kurie mėgsta šiltą orą, 
užuojauta.

• Rudens Radijo balius yra atkeltas dėl organizacinių 
priežasčių.

• Maironio lituanistinė mokykla pradeda šiuos mokslo metus 
rugsėjo 13 d. Pamokos vyks Viešpaties Atsimainymo parapijoje 
kiekvieną šeštadienį nuo 10:00 val. ryto iki 1:00. Mokykloje 
veikia vaikų klasės, darželis ir lopšelis. Taip pat veikia ir dvi 
lietuvių kalbos klasės saugusiems. Dėl informacijos skambinti 
Audrei Lukoševičiūtei 718-849-6083.

• Šeštadienį, rugsėjo 20 d., 7 v.v., Union Congregational 
Church, teatro sambūris “Žaltvykslė” iš Čikagos pristatys viena
veiksmį vaidinimą lietuviškai, amerikiečio pietiečio Tennessee 
Williams “This Property is Condemned” - “Pasmerkti namai”. 
Pjesė buvo parašyta 1952 metais. Vaidinimas labai įdomus - apie 
motiną ir dvi dukteris Amerikos depresijos eros laikais. Seniai 
nematėme jokio dramos vaidinimo New Yorke, tai bus įdomu 
koks bus pastatymas. Po vaidinimo, bus muzikos vakaras - gros 
džiazo trio “Baltic Asteroids”. Rengia restoranas Krezo 2.

• Rugsėjo 28 d. pramatytas Apreiškimo parapijos piknikas- 
gegužinė įvyks Apreiškimo parapijos apatinėje salėje ir kieme. 
Kviečiami visi atsilankyti. Veiks kavinė ir baras, bus loterija, 
gražios lietuviškos muzikos. Norintys paaukoti fantus loterijos 
traukimui arba kitaip prisidėti prie šio renginio, prašome pranešti 
Vladui Sidui 212-975-1723.

Dr. Giedrė Kumpikas

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METU - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

http://www.dvlottery.state.gov
travel.state.gov/dv2005
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVA RUOŠIASI ATSISAKYTI
LAISVOS PREKYBOS SUTARČIŲ
Vilnius, rugsėjo 3 d. (ELTA). Ministrų Kabinetas nutarė pra

šyti prezidento Rolando Pakso pateikti Seimui atsisakyti laisvos 
prekybos sutarčių su Bulgarija, Čekija, Kroatija, Lenkija, Rumu
nija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Ukraina, Vengrija, Estija ir 
Latvija. Taip pat bus nutrauktos sutartys su Latvija ir Estija dėl 
prekybos žemės ūkio prekėmis ir dėl netarifinių barjerų preky
boje naikinimo. Šios sutartys neteks galios nuo 2004 metų gegu
žės 1 dienos - Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.

Įstojusi į ES, Lietuva perims Sąjungos teisės aktus, kurie 
reglamentuoja organizacijos bendrąją rinką bei išorinius pre
kybos santykius. Šių metų balandžio 16 d. pasirašydama stojimo 
į ES sutartį, Lietuva įsipareigojo nutraukti dvišales bei daugiaša
les laisvos prekybos sutartis.

Šių sutarčių galiojimo nuostatuose yra užfiksuota, kad jas 
sudariusios šalys gali sutartį atsakyti, ir jų  galiojimas bus nu
trauktas, jeigu pranešimas apie sutarties nutraukimą bus gautas 
likus 6 mėnesiams iki nustojant galioti sutarčiai. Norint įvykdyti 
Lietuvos įsipareigojimus, notas apie sutarčių denonsavimą susi
tariančios šalys turi gauti iki šių metų lapkričio 1 dienos.

SEIMUI PRISTATYTA
LIETUVOS STOJIMO Į ES SUTARTIS
Rugsėjo 2 d. Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 

pateikė Seimui ratifikuoti Sutartį dėl Lietuvos Respublikos ir 
kitų devynių šalių stojimo į Europos Sąjungą. Sutartis buvo 
pasirašyta šių metų balandžio 16 d. Graikijos sostinėje Atėnuose. 
Ji įsigalios, kai ją  ratifikuos visų ES narių ir kandidačių 
parlamentai. Lietuvos piliečiai šalies stojimui į ES pritarė gegu
žės 10-11 dienomis vykusiame referendume - už narystę ES 
buvo atiduota 91,07 proc. balsų.

“Jums tenka pareiga ir atsakomybė patvirtinti šį piliečių apsi
sprendimą”, - sakė iš Seimo tribūnos ministras A. Valionis, šalies 
Prezidento ir savo vardu prašydamas pritarti šiam istoriniam 
dokumentui. Stojimo į ES sutartyje atspindėtas visas vykusių 
derybų turinys, apibrėžiamos finansinės narystės ES sąlygos, 
konkrečios ES paramos sumos numatomos infrastruktūros, re
gionų plėtrai, žemės ūkiui, žemės ūkio gamybos kvotos, lėšos 
Ignalinos AE uždarymui.

VALSTYBĖS APDOVANOJIMAS
Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA). Grįždamas iš Estijos ir Lat

vijos, į Vilnių trumpam užsuko Europos Komisijos narys, atsa
kingas už plėtrą, Guenter Verheugen. Vilniuje prezidentas Ro
landas Paksas aukštam EK pareigūnui įteikė Lietuvos valstybės 
apdovanojimą.

Guenter Verheugen už nuopelnus Lietuvai ir pagalbą inte
graciniuose procesuose Mindaugo karūnavimo 750 metinių pro
ga yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Didžiuoju kryžiumi. Po ceremonijos prezidentas R. Pak- 
sas ir EK narys G. Verheugen kartu vakarieniavo. Jis kol kas 
yra vienintelis iš aukštų ES pareigūnų, iš arti susipažinęs su 
prezidento R. Pakso pilotavimo menu. Šių metų balandžio 25 
d. Lietuvos Prezidentas dviviečiu sportiniu lėktuvu paskraidino 
G. Verheugen, pademonstravo jam  ir aukštojo pilotažo figūras.

L. LINKEVIČIUS - VENGRIJOJE
Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius su oficialiu 

vizitu vieši Vengrijoje. Vizito metu ministras susitiks su šios 
šalies gynybos ministru Ferencu Juhaszu, Nacionalinės Asam
blėjos Gynybos komiteto pirmininku Giorgi Keleti, Užsienio 
reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi Andras Barsony.

L. Linkevičius su Vengrijos pareigūnais aptars aktualius re
gioninės saugumo politikos, dvišalio karinio bendradarbiavimo 
klausimus, kalbėsis apie strategiškai svarbias NATO direktyvas, 
priimtas po Prahos susitikimo. Lietuvą domina Vengrijos patirtis 
pertvarkant karines pajėgas pagal NATO reikalavimus bei šios 
valstybės pozicija dėl kuriamų ES karinių pajėgumų.

Lietuva ir Vengrija 1997 m. pasirašė susitarimą dėl dvišalių 
kontaktų ir bendradarbiavimo gynybos srityje. Šiuo metu yra 
parengtas dvišalio susitarimo projektas dėl įslaptintos karinės 
informacijos apsaugos.

ŠUO PADĖJO SURASTI NARKOTIKUS
Muitinės kriminalinės tarnybos šuo rusų spanielis Ardas 

padėjo aptikti dar vieną stambią narkotikų siuntą - 5 kg marihua
nos. Jos vertė juodojoje rinkoje gali siekti apie 200 tūkst. litų. 
Autobusą, kuriuo buvo gabenami narkotikai, prieš tai tikrino 
vokiečių ir lenkų muitininkai su tarnybiniais šunimis, bet nieko 
nerado. Ardas pasirodė esąs sumanesnis už užsieniečių šunis. 
Šis šuo šiemet pasižymėjo jau penktą kartą. Visų Ardo surastų 
narkotikų vertė juodojoje rinkoje siekia kelis mln. litų.

LGITIC inf.

Istorinis įvykis, kai Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 1993 m. rugsėjo 4 d. pirmą kartą atvykęs į 
Lietuvą bučiavo Lietuvos žemę. Juozo Polio nuotr.

LIETUVOS SEIMAS PAMINĖJO 
POPIEŽIAUS VIZITO DEŠIMTMETĮ

V iln iu s , rugsėjo  4 d. 
(ELTA). Prieš dešimt metų įvy
kęs popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizitas L ietuvoje pam inėtas 
Seime.

Prisimindamas ypatingą ju 
biliejų tuometinis Seimo pirmi
ninkas ir dabartinis Seimo pir
mininko pirmasis pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas pažymėjo, 
kad ši ganytojiškoji kelionė pa
dėjo sutvirtinti mūsų gležną, 
neseniai atkurtą nepriklauso
mybę, auginti pirmuosius de
mokratijos daigus.

“Bet - svarbiausia - popie
žiaus apsilankymas mums įkvė
pė vilties, suteikė tvirtybės nau
jame nelengvame kelyje, davė 
daug žmoniškumo pamokų” , - 
sakė Č. Juršėnas.

Anot jo, Jonas Paulius II 
Lietuvoje lankėsi ypatingu 
metu - Jį pasitikę bažnyčių 
varpai ką tik džiaugsmingai 
skambėjo, 1993 m. rugpjūčio 
31-osios vėlyvą vakarą išve
dus paskutinįjį svetimos ka
riuomenės dalinį.

Socialdemokratas Č. Jur
šėnas, prisimindamas popie
žiaus homilijas ir kalbas, sakė, 
kad jos visos - prasmingos, 
skirtos mums visiems: katali
kams, kitiems krikščionims, 
tik in tiesiem s ir la isvam a
niams.

“Aukštasis svečias Lietu
voje nepolitikavo, neauklėjo 
kitaip manančių, bet Jisai ne
vengė ir aktualių didžiosios 
politikos temų, neslėpė savo

požiūrio į svarbiausias politi
nes ir dvasines problemas”, - 
kalbėjo Č. Juršėnas. Jis taip pat 
pažymėjo, kad daugelis kalbų 
buvo pasakytos gražia, taisyk
linga lietuvių kalba. Jo nuomo
ne, nė vienas aukštasis mūsų 
svečias per visą II Respublikos 
istoriją taip nepagerbė L ie
tuvos. Č. Juršėnas Seime ap
žvelgė prieš 10 metų įvykusius 
popiežiaus susitikimus, citavo 
jo pasakytus žodžius, akcen
tuodamas ypatingą Jo Švente
nybės popiežiaus meilę Lietu
vai, jos žmonėms. 1993 m. rug
sėjo 4 d. tuometinis Seimo pir
mininkas Č. Juršėnas garbin
gam svečiui pristatė Seimo va
dovybę, komitetų pirmininkus 
ir frakcijų seniūnus.

V. LANDSBERGIS RAGINA NEDELSTI 
GYNYBOS POLITIKOS SUSITARIMO VYKDYMO

Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narys Vytautas Landsbergis yra susirūpinęs dėl to, kad 
delsiama dar ketveriems metams pratęsti parlamentinių partijų pasirašytą susitarimą skirti krašto 
apsaugai ne mažiau kaip 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.

Parlamentaro nuomone, atnaujinti šį 2001 metais pasirašytą susitarimą dėl gynybos politikos 
buvo galima ir prieš vasaros atostogas.

“Atrodė, kad viskas pakankamai aišku. Čia reikėjo tik tašką pastatyti prie to, dėl ko lyg ir 
susitarta, bet greta to prasidėjo kažkokios spekuliacijos” , pažymėjo V. Landsbergis spaudos 
konferencijoje.

Pasak jo, jau pasigirsta kalbų, kad kam nors trūkstant pinigų jų  galima paimti ir iš gynybos 
biudžeto. V. Landsbergis atkreipė dėmesį į, jo nuomone, keistą žaidimą, kurio ženklai pastebimi 
ne tik Lietuvoje. “Labai paprastai diegiama nuostata neva mes jau priimti į NATO, nors tai 
netiesa, ir todėl jau galime apgauti savo partnerius ir neįvykdyti įsipareigojimo dėl bendrojo 
vidaus produkto procento, skiriamo gynybai, ir Lietuvos įnašui į kolektyvinę gynybą, saugumą 
bei taikos palaikymą pasaulyje”, pabrėžė parlamentaras. Jis taip pat pridūrė, kad partijų pasirašyto 
susitarimo dėl gynybos politikos atnaujinimas kažkodėl uždelstas.

“Ar tai tik vangumas, delsimas, ar kokios nors užmačios pakeisti šitą Lietuvos įsipareigojimą 
parodant valstybę kaip apgavikę, kuri jau gavo JAV Senato teigiamą balsavimą ir dabar gali sau 
leisti pamoti ranka iš tolo?”, svarstė V. Landsbergis. Pasak jo, to neturėtų būti, nes tai būtų pati 
blogiausia dabartinės valdžios politika.

ELTA primena, kad šių metų birželio 18 d. Seimo Pirmininko Artūro Paulausko surengtame 
parlamentinių partijų atstovų pasitarime buvo sutarta rudenį pratęsti susitarimą dėl gynybos 
politikos.

2001 metais pasirašytą ir iki 2004 metų pabaigos galiojantį susitarimą planuojama pratęsti 
dar 4 metams, tai yra iki 2008 metų. Eltos inf.
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KULTŪROS PUSLAPIS

ŠILUVOJE ATIDENGTAS 
DIDYSIS ALTORIUS IR 

RESTAURUOTAS PAVEIKSLAS

Šiluva. Prieš garsiuosius Švč. Mergelės Marijos gimimo, 
arba Šilinės, atlaidus Šiluvos bazilikoje atidengtas Didysis alto
rius su restauruotu stebuklinguoju paveikslu.

Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje buvo nuimti pasto
liai, dengę Didžiojo altoriaus dalį. Nebe pirmus metus restauruo
jamoje bažnyčioje baigta dažyti centrinė altoriaus dalis. Gausiai 
lankomoje bažnyčioje maldininkai vėlgalės gėrėtis meno kūri
niais, mat visu grožiu nušvis ir šiemet restauruotas Didžiojo al
toriaus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas.

Kultūros vertybių apsaugos departam entas, bažnyčios 
restauravimui šiemet skyręs 110 tūkst. Lt, numato ir kitais metais 
tęsti unikalaus bazilikos interjero restauravimą.

Šiluvos bažnyčios Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo 
restauracija Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno muziejinių 
vertyb ių  restau rav im o  cen tre  užba ig ta  šį pavasarį. Iš 
septynioliktojo amžiaus mus pasiekusio stebuklais pagarsėjusio 
paveikslo “Dievo Motina su kūdikiu” tyrimas ir restauracija 
truko dvejus metus. Po cheminių, fizikinių, biologinių tyrimų 
ir specialistų konsiliumų išryškėjo deformacijų slėpta didžiulė 
paveikslo meninė vertė ir pirm apradis grožis. A tidengti 
autentiški dažų sluoksniai, ištaisyti brangaus metalo apkaustų 
reljefai, auksuotos karūnos, sutvarkyti įtrūkimai. Šių metų 
gegužės 7 dieną paveikslas buvo parvežtas į Šiluvos baziliką ir 
įmontuotas Didžiajame altoriuje.

Šiluva, dar vadinama Lietuvos Lurdu, yra viena iš penkių 
vietų Europoje, kur M arijos apsireiškim as yra oficialiai 
pripažįstamas Bažnyčios.

Šiluvos atlaidai turi kelių šimtmečių istoriją. Šį Lietuvos 
miestelį plačiai išgarsino piemenėliams pasirodžiusi Marija, ir 
tai yra laikoma pirmuoju žinomu Europoje Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos apsireiškimu. Toje vietoje, kur apsireiškė 
Marija, pastatyta koplyčia. Nuo 1775 metų, popiežiui leidus, 
Šiluvos atlaidai švenčiami aštuonias dienas. 1991 m. rugsėjo 8 
d. Šiluvoje kardinolas Vincentas Sladkevičius Lietuvą pavedė 
Švč. Mergelės Marijos globai.

Exultate choro nariai dalyvavę Lietuvių Dainų šventėje liepos 6 d. Iš kairės Tadas Gelažis, Jonas 
Beržinskas, Kristina Kliorytė, Dalia Armonienė ir Rauda Gelažienė.

ODĖ PANEVĖŽIUI

KETURIASDEŠIMT PIRMASIS

“Dirvos”

Novelės Konkursas
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania 

vyriausioji valdyba JAV-se

Finansavimas: iš A.A. Simo Kašelionio palikimo

Tematika: autoriams suteikiama neribota teisė 
pasirinkti novelės temą.

Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo 
būti parašytos mašinėle ar kompiuteriu su 
lietuvišku raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių 
ir dviejų su puse centimetrų lauku ir turi būti 
neilgesnės kaip 20 puslapių. Novelės privalo 
būti pasirašytos slapyvardžiais. Slapyvardis 
užrašomas ant pridėto užklijuoto vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris. Atplėšiami tik laimėjusių 
vokeliai. Nepremijuoti rankraščiai negrąži
nami.

__Darbų pateikimas: iki 2003 m. metų lapkričio 1 d.
I (pagal pašto antspaudą).

Įteikimo vieta: rankraščius siųsti šiuo adresu:

"Dirva", Noveles konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

Cc
C

C
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com

Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių, 
Antroji premija - 300 JAV dolerių

Konkurso darbų vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

Rugsėjo 4-7 dienomis Pane
vėžys šventė miesto 500 metų 
jubiliejų. Visame mieste vyko 
gausybė renginių ir atrakcijų, 
skirtų garbingai sukakčiai pa
minėti.

Šventė prasidėjo rugsėjo 4 
dieną iškilmingu miesto vėlia
vos pakėlim o cerem onialu  
Laisvės aikštėje. Vėliau pane
vėžiečiai ir miesto svečiai ga
lėjo dalyvauti įvairiose jubilie
jinėse akcijose bei koncerte. 
Penktadienį renginių gausa ir 
įvairove buvo galima džiaugtis 
ne tik Laisvės aikštėje, kur 
vakare vyko oficialus šventės 
atidarymas, bet ir visame mies
te. Įvairiausi koncertai, spek
takliai, parodos, daugybė žaidi
mų, akcijų ir varžytuvių visas 
tris dienas vyko Laisvės aikštė
je, miesto kultūros centro lauko 
estradoje, Nepriklausomybės 
aikštėje, Senvagėje, Ukmergės 
gatvėje ir Stetiškių aeroklube.

Šventės renginiuose daly
vavo per 8 tūkst. dalyvių. Savo 
apsilankymu miestą pagerbė 
prezidentas Rolandas Paksas, 
Panevėžio meras Vitas Matu- 
zas, kiti garbūs svečiai.

Daugiau kaip 200 atlikėjų 
rugsėjo 6  dieną Panevėžio 
Laisvės aikštėje atliko specia
liai miesto 500 metų jubiliejui 
sukurtą “Odę Panevėžiui” . 
Kūrinio tekstą, istoriškai at
spindintį miesto gyvenimą, su
kūrė panevėžietė poetė Elena 
M ezginaitė, muziką parašė 
kompozitorius Laimis Vilkon- 
čius. Iškilmingą kūrinį atliko 
Valstybinis simfoninis orkest-

ras, vadovaujam as m aestro 
Gintaro Rinkevičiaus, Nacio
nalinio operos ir baleto teatro 
solistai Irena Milkevičiūtė, Vy
tautas Kurnickas, chorai “Jau
na muzika”, “Panevėžio muzi
ka” , “Studium ” , Panevėžio 
konservatorijos mišrus choras 
ir jau n u o lių  vokalin is an
samblis.

Trijų dienų šventę rugsėjo 
7 d. užbaigė legendinio miu
ziklo “Velnio nuotaka” prista
tymas Stetiškių aeroklube.

Paskutiniai režisieriaus Norberto Lingertaičio patarimai Esterai - 
kaim o m okytojai K astutei, ruošiant A. G ustaičio spektaklį 
“Sekminių vainikas” Bostone.

NUOTAIKOS VAKARAS
Š. m. rugpjučio 29 d. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje buvo graži proga 

pasiklausyti Andriaus Žlabio fortepijono rečitalio. Vakaro programa susidėjo iš Preludes and 
Fugues in C Minor and F  sharp Major, J.S.Bach (1685-1750); Fantasia in C Minor, K. 396, 
W.A.Mozart (1756-1791); Sonata in DMinor, Op. 31, No.2 (Largo, Allegro, Adagio, Allegretto), 
L. van Beethoven (1770-1827) ir Prelude, Chorale and Fugue, C. Franck (1882-1890).

Gal du šimtai klausytojų buvo sužavėti neabejotinu pianisto talentu ir apgailestavo, kad 
programa truko tik truputį virš valandos. Po Beethoveno sonatos, trukusios dvidešimt vieną 
minutę, Andrius Zlabys susilaukė garsiausių ir ilgiausių ovacijų.

Liūdna ir apgailestautina, kad asmenys, save laikantys kultūros puoselėtojais, neatvyko į šį 
malonų ir puikiai atliktą rečitalį. Gaila, kad parapijos salė yra labiau tinkama minėjimams bei 
sportui, ne koncertams. Padėties nepagerino vasaros karštis ir drėgmė. Tokiose aplinkybėse nebuvo 
lengva nei klausytojams nei pačiam menininkui.

Po rečitalio visi dalyviai susirinko į parapijos kavinę, kur laukė turtingas skanumynų stalas. 
Kleb. kun. Gediminas Kijauskas, S.J., kaip pagrindinis šio vakaro rengėjas (rečitalio rengėjai 
buvo Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, Lietuvos Garbės konsulatas Clevelande ir 
lietuvių organizacijos Clevelande), visų rengėjų vardu įteikė pianistui Andriui Zlabiui $ 2,800- 
visas rečitalio pajamas. Priimdamas šia dovaną, pianistas savo gilią padėka išreikė trumpu ir 
nuoširdžiu žodžiu. A.V. Matulionis

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Lietuva pasirašė stojimo į 
Europos Sąjungą dokumentus. 
Lietuva - gal, bet Lietuvos va
gys, sukčiai, mafijozai, žudi
kai, narkomanai ir kiti pana
šaus plauko nedorėliai jau se
niai yra Europos Sąjungoje. 
Netrūksta jų  Lotynų Amerikoje 
ir Jungtinėse Valstijose. Nėra 
jokios abejonės, kad lietuvių 
“darbštumui” ir išradingumui 
ribų nėra!

Prieš pora dienų Belgijos 
mieste Lieze prasidėjo 17 kau
niečių teismas už 2000 auto
mobilių vagystę ir detalių ga
benimą į Lietuvą. Kolumbijos 
kalėjimuose sėdi keturi lietu
vaičiai, laukdami teismo už 
narkotikų kontrabandą - vienas 
iš Telšių, du iš Kauno, vienas 
iš Klaipėdos. Ispanijoje reke
tininkų savivaliavimui nesima
to galo. Norvegijoje lietuviai 
pagarsėjo kaip užsakomieji žu
dikai.

Beje, dėka nusikaltim ų  
Norvegijoje policija išsiaiški
no, kad Kaunas yra Europos 
sintetinių narkotikų sostinė, iš 
kur narkotikai daugiausia siun
čiam i į Skandinavijos šalis 
(vienintelis nusiskundim as, 
kad šie narkotikai yra... per 
daug geri!). Daug narkotikų 
“dylerių” jau buvo teisti. Blo
giausia, kad paskelbti nuo
sprendžiai yra per švelnūs tei
siamiesiems ir pribloškia ne tik 
nukentėjusius, bet ir prokuro
rus.

Kas darosi JAV, nereikia ir 
rašyti. Apie vykdomus nusikal
timus gali paliudyti mūsų am
basada ir konsulatai. Greitai 
nebus jokia garbė būti Lietuvos 
Garbės konsulu.

Lietuvos nusikalstamumo 
statistika yra gana liūdna. Mes 
pirmaujame ne tik savižudžiu 
skaičiumi, bet ir nusikalstamu
mo procentu. Kodėl? Argi Lie
tuvos skurdas didesnis už kitų 
post-sovietinių valstybių? Jei
gu ir taip, tai vis vien nepatei
sintų fakto, kad per paskutinius 
12 metų 200 tūkst. jaunų lietu
vių sėdėjo arba sėdi kalėjimuo
se, ir procentiniai jų  nusikalti
mas viršija visas Europos Są
jungos šalis - 4,15 % kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų.

LIETUVOS NUSIKALSTAMUMO 
STATISTIKA

Prof. Stasys Gostautas

Kadaise Pietų Amerikoje 
mačiau daug vaikų, prašančių 
duonos riekelės, bet niekad 
tiek, kiek prieš pora metų Kau
ne. Kur dingsta išeivijos pa
galba našlaičiams? Pensinin
kams? Tremtiniams? Lietuvo
je priimtina bet kokia priemo
nė pasipelnyti vardan patrio
tizmo. Net iš Sibiro sugrįžu
sius tremtinius tampo visokie 
aferistai, politikai, valdininkai 
ir verslininkai, norėdami pasi
pelnyti.

Už pavogtą duonos kepa
liuką vargšas veikas papuola į 
kalėjimą beveik iki gyvos gal
vos, bet visi aferistai, kurie va
gia iš valdžios (nes “kadaise 
vogti iš valdžios buvo patrio
tiška ir taip įpratom”), aišku, 
nepapuola į Lukiškes. Tiems 
dideliems vagims nėra kon
krečios nusikaltimo sudėties, 
nėra ką apkaltinti už piktnau
džiavim ą arba aplaidum ą. 
Ach, kaip gerai išmokom iš 
sovietų! Bet ar tikrai? Gal net 
nereikėjo išmokti, gal jau gi
mėme mokėdami? Žiūrėti su 
humoru į mūsų bėdas yra visai 
ne pro šalį, nes kai viskas yra 
blogai, lieka tik pasijuokti iš 
savęs ir iš kitų - puiki sovieti
nių laikų pramoga.

Gal prezidento Rolando 
Pakso artimi santykiai su aiš
kiarege Lena Lolišvili padėtų 
išspręsti viską, kas yra bloga 
Lietuvoje? Gal be pašaipos ji 
yra “ponia Rasputina” , kaip 
balandžio 15 dieną ją pavadi
no prancūzų  la ik raštis  Le 
Monde? Žinoma, Paksas nėra 
pirmas šalies vadovas, ieškąs 
išeities ir paguodos sunkiai 
valstybės naštai. Astrologų yra 
turėję visos karalystės, bet iki 
šiol nežinom, kad jie būtų tik
rai išgelbėję kraštą. Tad Paksui 
čia tikrai yra puiki proga pasi
rodyti. Tik gal be tualetinio po
pieriaus...

Baigsiu šią dalį klausda
mas, kodėl buvęs Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus

nebuvo įtrauktas į Lietuvos 
delegaciją, važiavusią pasira
šyti sutartį dėl įstojimo į Euro
pos Sąjungą? Juk jis prie jos 
pasirašymo tiek prisidėjo. Įdo
mu sužinoti, kas buvo jo vieto
je? Politiniai skandalai ir parti
jų rietenos, šalies vadovų intri
gos pakeliui į Atėnus nedaro 
mums garbės. Tuo tarpu vie
nintelis nusiskundimas - tai, 
kad lėktuvas buvo per prastas. 
Gerai kad jaunimas pradėjo 
mitinguoti ir protestuoti prezi
dentūros aikštėje.

* * *
Bet visos šios blogybės yra 

tik viena medalio pusė. Beveik 
tą pačią dieną, kai prezidentas 
Adamkus nebuvo įtrauktas į

Solistė Violeta Urmanavičiūtė

lietuvių delegaciją, išvykstan
čią į Atėnus, kur taip išdidžiai 
nuskrido mūsų šalies vadovai, 
UNESCO generalinis direkto
rius paprašė ex-prezidento būti 
tos organizacijos Geros Valios 
ambasadoriumi kartu su kitais 
36 žymiais žmonėmis, tarp ku
rių yra pora aplankiusių Lietu
vą (M ontserrat C aballet ir 
Mstislavas Rostropovičius).

Kai skaitai New York Times 
komentarus apie Violetos Ur- 
manavičiūtės dainavimą “Met
ropolitan Opera” ir klausai vi
soje Amerikoje transliuojamo 
Vagnerio “Parsifal”, išdidžiai 
pasigiri, kad tu ją girdėjai, ma

tei ir pasveikinai. O kur visi 
k iti L ietuvos dain in inkai, 
koncertavę žymiausiose pa
saulio operose: I. Milkevičiū
tė, N. Ambrazaitytė, S. Stony
tė, V. Noreika ir kiti?

Kai klausai Mūzos Rubac- 
kytės koncerto fortepijonui 
kur nors Bostono pašonėje, 
kur suvažiuoja pasaulin io  
masto dirigentai ir solistai, 
sakai “graži ta Lietuva” !

A rba skaita i Ispan ijos 
spaudoje apie vykstančią
M.K. Čiurlionio parodą Mad
ride (nuo vasario 11 d. iki ge
gužės 25 d.), pavadinta “Mu
zikinės analogijos - Kandins
ky ir jo  amžininkai”. Čiurlio
niui skirta beveik visa salė, pa
vadinta “Kosmologinė simfo
nija” , kur eksponuojama 20 
paveikslų. Bravo parodos or
ganizatoriams ir Čiurlionio 
muziejaus darbuotojams Kau
ne! Beje, neseniai italė Jolan- 
da Nigro Covre parašė monu
mentalią knygą “Astrattismo” 
(Milano, Federico Motta Edi- 
tore, 2002), kur virš dešimt 
puslapių skiria Čiurlioniui ir 
švedei Hilma af Klint (nesu
maišyti su austru Klimtu) - 
ezoterinio meno pradin in
kams. Ten yra paralelės su 
Kandinskiu, Kupka, Franz 
Mark ir t.t.

Kai skaitai Kolumbijos ar 
Italijos spaudos atsiliepimus 
apie režisieriaus Eimunto Ne
krošiaus paskutinį pastatytą 
šedevrą, tuomet yra gera būti 
lietuviu ir jausti: nors ir mažas 
m ūsų kraštas, tačiau daug

Aleksas Sepkus ir jo  sukurtas 
žiedas. Juvelyras gyvena ir 
kuria New Yorke, o Čikagoje, 
Oak Parke yra jo  papuošalų 
salonas.

Pianistė Mūza Rubackytė

talentų davė per paskutinius 
šimtą metų. Atrodo, lyg visos 
kūrybinės jėgos susikoncen
travo aname šimtmetyje ir da
bar įsilieja į XXI amžių. Nueini 
į prabangią parduotuvę, kur 
pamatai tarsi muziejuje įsta
tytus Alex Sepkaus sukurtus 
juvelyrinius šedevrus; inter
nete randi Romualdo Sviedrio 
IBM patentus; atsiverti New  
Yorker žurnalą arba New York 
Times laikraštį ir pastebi lie
tuvio sukurtus šaržus; nueini į 
Harvardą ir atrandi paskutinį 
Sarūno Barto filmą; skaitai 
apie San Francisco arba kitus 
filmų festivalius ir matai lai
mėtojų lietuviškas pavardes, 
žiūri televiziją ir stebi lietuvius, 
pirmaujančius šokyje ant ledo, 
kitus - šokančius salėje, o ką 
jau bekalbėti apie mūsų krep
šinio pasaulinio garso meistrus 
ir ledo ritulininkus!... Visa tai 
m alonu ir padeda prim iršti 
liūdnus faktus.

In t e l l ig e n t

d e s ig n , ltd.

University Heights, Ohio

216-387-3204 
Fax: 440-461-3162

info@pcintelligent.com

Intelligent technology solutions 
for all your business needs

Business network solutions
Maintenance

Maintenance contracts for 
Windows & Linux environments 

Consultation
Hardware & 

software solutions
Email hosting 
E-commerce 
Web hosting

Internet Web Design 
High-speed Internet access

BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪRININKŲ  

BENDRADARBIAVIM AS

Vilniuje pasirašyta Trišalė bendradarbiavimo programa tarp 
Baltijos šalių kultūros ministerijų 2003-2005 m. skatins Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos menininkus bei specialistus aktyviau dalintis 
patirtimi ir pažinti kaimynų meną bei kultūrą. Pagal bendradar
biavimo programą bus skatinamas menininkų ir ekspertų daly
vavimas muzikos, operos, baleto, dainų, šokių ir folkloro bei 
filmų festivaliuose, konkursuose, meno parodose ir kituose kul
tūriniuose renginiuose, vykstančiuose Latvijoje, Lietuvoje ir Es
tijoje. Trys valstybės keisis informacija apie Kultūros ministerijų 
teisinius aktus ir darbą, muziejų ir bibliotekų administravimą, 
profesinių asociacijų veiklą muziejų ir bibliotekų mokslo srityje, 
skatins bendradarbiavimą naujų informacinių technologijų, 
teatro, intelektinės nuosavybės ir kitose srityse, vykdys specialis
tų ir ekspertų mainus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas regioni
niam bendradarbiavimui ir ryšių palaikymui su Siaurės Ministrų 
Taryba, bendrų trišalių renginių populiarinimui užsienio šalyse.

mailto:info@pcintelligent.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 28 d. Lietuvių diena, Lietuvių Meno Ansamblio 

“Dainava” koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. 
Rengia JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

SPALIO 18 d. 7:00 val. Dievo Motinos parapijos auditorijoj 
BALFO metinio vajaus koncertas.

LAPKRIČIO 16 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

RUGSĖJO PRAMOGOS

14 d. Metroparkų Brecksville Nature Center, 1:30 - 2:30 
val. p.p. Parkų apsaugos seržantas Flanigan pristatys žiūrovams 
savo palydovą šunį (K-9) Radarą. Tel. 440/526-1012

14 d. 7 v.v. Marvin Hamlich, Toledo Simfoninio orkestro 
koncertas. Mentor Performing Arts Center, Mentor, OH. Bilietai 
15-35 dol.

15 d. 8 v.v. June Stasun parodys savo kelionių vaizdus nuo 
Rio per Buenos Aires, Andus Čilėje bei Antarktikos ledynus. 
Metroparkų North Chagrin Nature Center. Tel. 440/473-3370.

16 d. 7:30 v.v. The Glenn Miller orkestro koncertas, Lorain 
Palace Civic Center. Bilietai 19-22 dol.

17-30 d. 9:30 v.r. - 5 v. p.p. Metroparkų Rocky River Nature 
Center - Andrea Nagy ir Melanie Moldovan gamtos vaizdai - 
pieštuku, pastele, akvarele ir fotografija. Tel. 440/734-6660.

19 d. 9 v.v. Gillian Welch, liaudies dainininko ir kūrėjo va
karas Beachland Ballroom ant Tavern, Cleveland, OH. Bilietai: 
22 dol. iš anksto perkant, 25 dol. koncerto dieną prie durų. Tel. 
216/383-1124.

20 d. 10 v.r. poros valandų iškyla dviračiais iš Canal Way 
Center. Bus stabtelta aptarti gamtą, santvarką bei žmones, kurie 
buvo įsikūrę prie Ohio kanalo. Tel. 216/206-1000.

20 d. nemokama Rudens šventė paveldo dienai 11 v.r. - 5 v. 
p.p. Clevelando Metroparkų North Chagrin Reserv. Nature Cen
ter, Sunset Ln iš (Rt. 91) SOM Ctr. Rd., Mayfield Vlg. Muzika, 
pobūvis, žaidimai vaikams. Tel. 440/473-3370.

20-21 d. Nemokama Tremont meno ir kultūros šventė, 11 
v.r. - 6 v. p.p. Dailės paroda, žaidimai vaikams, pobūvis, vaišės 
ir muzika. Lincoln Park prie Starkweater Str., tarp W. 11th ir 
W. 14th Str., Cleveland, OH. Tel. 216/575-0920.

21 d. 12:30 - 6 v. p.p. nemokama muzikos šventė Severance 
Hall. Programoje: Dance Africa Dance, Roberto Ocasio Latin 
Jazz, Koinonia Balsai ir Clevelando orkestras, diriguojamas 
Franz Welser-Most.

21 d. vidurd. - 5 v.p.p. Derliaus Diena, Shandy Hall, 6333 
S. Ridge Rd., Geneva, OH. Programoje - pobūvis, dailė ir 
rankdarbiai. Tel. 440/466-3680, (nemokama).

22 d. 8 v.v. Nemokamas Cleveland Chamber Symphony kon
certas, dirig. John McLaughlin Williams. Programoje Elliott Bo- 
rishansky, Dennis Kam ir Erwin Schulhoff kūriniai, atliekami 
soprano Adele Karam, Tenoro Timothy Culver ir pasakotojo John 
Fleming. Cleveland State Universiteto Drinko rečitalių salėje.

23 d. 9:30 v.r. - vidurd., iškyla jaunoms širdims Bedfordo 
Reserv. Buckeye Trail taku šalia Sagamore Creek su gamtininku 
David Dvorak, gėrintis rudens gėlėmis. Pasiimkit priešpiečius. 
Tel. 440/526-1012.

24 d. 7:30 v.v. Clevelando Dailės Muziejuje, Alisa Weller- 
stein cello ir Vivien H. Wellerstein piano. Duetas atliks Kadaly, 
Joe Hallman, Bach, Janacek ir Prokofiev kūrinius. Bilietai 5
20 dol.

26 d. 8-9 v.v. Baldwin-W allace Symphony Orchestra 
nemokamas koncertas Kulas Musical Arts Bldg., Berea, OH 
Tel. 440/826-2322.

27d. 9-11 v.r. Huntington Beach Reserv. išskrendančių 
paukščių stebėjimas su gamtininku Tim Krynak. Pasiimkit 
žiūronus. Tel. 440/734-6660.

Ger. Juškėnas

A.A. MINDAUGO STALYGOS FONDAS
Iki šiol prisimenam gegužyje įvykusį gražų kamerinį kon

certą Klivlende (Chesterland), kur profesionaliai fortepionu 
akompanavo Rasa Stalygienė iš Cincinačio. Antri metai Rasa 
groja vargonais “St. Peter and St. Paul” bažnyčioje Cincina- 
tyje. Rasos vyras Jonas Stalyga yra Cincinačio universiteto 
konservatorijos studentas. Rugpjūčio keturioliktąją skaudi 
nelaimė ištiko Rasos šeimą - dėl nelaimingo atsitikimo žuvo 
jaunėlis dešimtmetis sūnus Mindaugas. Sunkią minutę kvie
čiame tautiečius paremti jauną šeimą materialiai. Sąskaitos 
nr. 2680 Mindaugo Stalygos Fund, c/o Taupa Lithuanian 
Credit Union 767 East 185th Street, Cleveland, OH 44119
0387. Iš anksto dėkojame už parodytą dėmesį. Liūdi šeimos 
draugai - Aušra Krasaitienė, Artūras Bandža, Gintė 
Bistras, Remis Bistras, Rita Mockus, dr. Linas Mockus.
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2003 m. S. Amerikos lietuvių teniso pirmenybių Clevelande 
mergaičių jaunių (18 metų ir jaunesnių) vieneto žaidėjos: Vesta 
Dvareckaitė, 18 metų, kairėje, - II vieta ir Cassi Sakenytė, 13 m. - 
I v. Abi iš Clevelando Žaibo. Elvyros Vodopalienes nuotr.

L IE T U V O J E

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Archeologai tyrinėja
Baltadvario pilkapyną
Kultūros paveldo centro 

archeologai šią vasarą tyrinėjo 
Baltadvario pilkapyno, vadi
namo Svedkapiais, pilkapį 
Molėtų rajone, ardomą kvar
talinės ir priešgaisrinės miško 
linijos. Tai didžiausias iš tirtų 
pilkapių Lietuvoje - jo  skers
muo 26 metrai, aukštis 2 met
rai.

2000-2002 m. Baltadvario 
pilkapyne Kultūros paveldo 
centro archeologai jau ištyrė 
tris žalojamus pilkapius, esan
čius po aukštos įtampos elekt
ros laidais ir du pilkapius 
kvartalinėje linijoje. Pirmą 
kartą prieš tyrimus buvo pa
daryti tikslūs tiriamo pilkapio 
topografiniai matavimai, nau
dojant šiuolaikines techno
logijas - palydovines padėties 
nustatymo sistemas.

Tyrinėjamas pilkapis uni
kalus tuo, kad jam būdingi visų 
Rytų Lietuvos pilkapių egzis
tavimo laikotarpio (V-XII a. po 
Kristaus) požymiai. Pilkapyje 
aptikta didelių akmenų, juosu- 
sių sanpilą, fragmentai, duobė, 
buvusi iškasta įrengiant miru
siojo deginimo ir laidojimo 
vietą, bei griovys aplink san- 
pilą. Pilkapyje aptikta ir titna
ginių akmens amžiaus radinių,

rodančių, kad pilkapynas su
piltas to laikotarpio gyvenvie
tės vietoje. Netoli pilkapyno, 
šalia senojo Vilniaus-Rygos 
kelio, nustatyta XVI-XVIII a. 
karčemos vieta, kurioje rasta 
archeologinių dirbinių: spyna, 
įtveriamasis peilis, batų ap
kaustai ir kt.

Baltadvario pilkapyno ty
rimai pagal Kultūros vertybių 
apsaugos departamento ardo
mų archeologinių vietų ištyri
mo programą bus tęsiami ir ki
tais metais.

Menininkai protestuoja 
prieš žmonių 

sumaterialėjimą
Rugsėjo 4 d. sostinės Ge

dimino prospekte Senamiesčio 
teatro aktoriai rengė šokiruo
jančią socialinę akciją “Meni
ninkai prieš valdžios ir visuo
menės sumaterialėjimą”.

Humoristinėmis gatvės ak
cijom is pagarsė ję  ak toriai 
miestiečiams šįkart sieks pa
rodyti “tai, kuo virsta žmogus, 
kai jis vertinamas tik per pi
nigų prizmę”, ir įteikti specia
lią notą Seimo nariams.

Socialinė akcija “Meninin
kai prieš visuomenės ir val
džios sumaterialėjimą” prasi
dėjo vidurdienį aktorių eisena 
nuo A rk ikated ros a ikštės.

Veidus prisidengę pinigų pa
vidalo kaukėmis, aktoriai Ge
dimino prospektu keliavo į 
Seimą, pakeliui įtraukdami į 
savo akciją praeivius, pažymė
dami juos “monetomis”.

Eisena keletą kartų buvo 
pertraukiama trumpu reginiu, 
kurio metu vienas iš akcijos 
dalyvių, išteptas klijais, vo
liojosi “piniguose” . Akcijos 
dalyviai įžengė į Seimo rūmus, 
kur Seimo pirmininko pava
duotojui G intarui Stepona
vičiui įteikė dokumentą. Juo 
aktoriai oficialiai kreipiasi į 
visuomenės išrinktus atstovus 
prašydami “nepamiršti žmo
gaus, moralinių ir dvasinių ver
tybių, nes tai yra valstybės ir 
tautos pagrindai”.

Erkės ir ožkos pienas
Kaune išaiškintas grupinis 

susirgimas erkiniu encefalitu. 
Tai pirmasis toks atvejis šiais 
metais. Visi trys vienos šeimos 
nariai gėrė nevirintą ožkos 
pieną. K auno v isuom enės 
sveikatos centro duomenimis, 
šiais metais erkiniu encefalitu 
sirgo 27 kauniečiai, pernai - 
24. Erkės aktyviausios gegu
žės ir rugsėjo mėnesiais. Šiuo 
laikotarpiu reikia būti ypač 
atsargiems.

Kyšininkai
Lietuviai, vykstantys į Lat

viją, Būtingės - Rucavos pasie
nio poste neretai latvių muiti
ninkams turi sumokėti kelių 
šimtų litų baudą už smulkius 
arba tariamus pažeidimus, arba 
reikalaujama duoti 20 litų kyšį. 
Panašiai vyksta ir kituose Lat
vijos pasienio postuose.
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DVIGUBOS TENISO VARŽYBOS

Moterų vieneto finalistės: Graži-na 
Varnelienė, kairėje, (Žaibas) - II v. ir 
Danutė Miselienė - I v.

2003 metų Š. Amerikos lietuvių lauko teniso pirmenybės 
ir kartu III-sis Clevelando LSK Žaibo kviestinis turnyras įvy
ko liepos 26-27 d., Clevelando priemiestyje Euclid, Ohio.
Varžybas rengė LSK Žaibo l. teniso sekcija, vadovaujama 
Algio Gudėno. Turnyrą pravedė ŠALFASS-gos 1. teniso va
dovas Eugenijus Krikščiūnas iš Toronto, Ont. ir Algis Gudė- 
nas. Sekretoriavo Algirdas Bielskus. Varžybos praėjo sklandžiai.

Turnyre dalyvavo 21 žaidėjas: 15 vyrų ir 6 moterys, iš ku
rių dvi jaunės iki 19 m. Varžybų programoje - vienetai ir dve
jetai. Vienetai vyko vyrų atviroje (neriboto amžiaus), vyrų 
senjorų (55 m. ir vyresnių), moterų (neriboto amžiaus) ir 
mergaičių (18 m. ir jaunesnių). Dvejetai: vyrų, moterų ir mišrus 
(visi neriboto amžiaus). Vyrų senjorų amžius buvo 45 m. ir 
vyresni ir taipogi buvo numatyta vyrų veteranų (65 m. ir 
vyresnių) klasė, kuri buvo prijungta prie vyrų senjorų. Pa
keitimai buvo padaryti daugumos žaidėjų pritarimu.

Mišraus dvejeto laimėtojai, iš k.: Eugenijus Krikščiūnas ir Diane Vienetų (išskyrus mergaičių) varžybos vyko dviem ratais.
Krikščiunienė (Toronto, Ont.) - II vieta ir Danutė Miselienė (Pitts- Pirmame rate buvo žaidžiama dvejose grupėse, kiekvienas
burgh, PA.) su Jurgiu Vodopalu (Vašingtono Vėjas) - I v. su kiekvienu, iš kurių po 2 pirmas vietas ėjo į baigminį ratą

- pusfinalius. Dvejetų varžybos vyko vieno minuso sistema.
Dėmesio centre buvo vyrų “Open” vieneto varžybos, kur dalyvavo 7 žaidėjai. Pirmame pusfinalyje Romas Tarasevičius 
(Žaibas), įtemptoje kovoje laimėjo prieš Gediminą Saunorį (H. Kovas) 8:7, o antrame pusfinalyje Eugenijus Krikščiūnas 
(Toronto) sunkiai įveikė Šarūną Stanislovaitį (Čikaga) 8:6. Finale, R. Tarasevičius nugalėjo E. Krikščiūną 8:3. Žaidimą dėl
3-čios vietos laimėjo Š. Stanislovaitis įveikęs G. Saunorį 6:3; 6:4. Vyrų senjorų vienete žaidė 8 varžovai. Baigminiame rate, pirmame pusfinalyje Kęstutis Kliorys 
(Žaibas) įveikė Jurgį Vodopalą (W. Vėjas) 8:3, o antrame - Andrius Šenbergas (San Francisco, CA) nugalėjo dr. Algį Saunorį 8:2. Finale A. Šenbergas lengvai 
laimėjo prieš K. Kliorį 6:1; 6:1. Dėl 3-čios vietos J. Vodopalas įveikė dr. A. Saunorį 8:3. Vyrų veteranų (65 m. ir vyresnių) vieneto laimėtojai buvo išvesti iš vyrų 
senjorų pasekmių, atskirų varžybų nevykdant: 1) Jurgis Vodopalas, 2) dr. Algis Saunoris, 3) Edmundas Varnelis (Žaibas). Moterų vienete - 6 žaidėjos. Baigminio 
rato pirmame pusfinalyje Gražina Varnelienė (Žaibas) pateikė staigmeną laimėdama prieš turnyro favoritę Dalią Saunorienę (H. Kovas) 8:7, pastarajai negaluojant 
dėl ankstesnio susižeidimo. Antrame pusfinalyje praeitų metų laimėtoja Danutė Miselienė (Pittsburgh, PA.) įveikė 13-metę Cassi Šakenytę (Žaibas) 8:3. Finale, 
pasekmei esant 4:3 D. Miselienės naudai, žaidimas buvo nutrauktas dėl lietaus. Esant nepastoviam orui. G. Varnelienė pasitraukė iš turnyro, pripažindama laimėjimą 
D. Miselienei. Bijant didesnio susižeidimo D. Saunorienei pasitraukus, C. Šakenytei teko 3-čia vieta be žaidimo. Mergaičių vienetą, esant 2 žaidėjom, nelengvai lai

mėjo C. Šakenytė prieš Vestą Dvareckaitę (Žaibas) 6:4; 6:8; 6:4).
Vyrų dvejete žaidė 7 poros. Laimėtojais tapo R. Tarasevičius/ 

E. Krikščiūnas finale įveikę Š. Stanislovaitį/A. Gudėną 8:3. Pus
finaliuose, Stanislovaitis/Gudėnas įveikė J. Vodopalą/K. Kliorį 
8:6, o Tarasevičius/Krikščiūnas eliminavo dr. A Saunorį/G. Sau
norį 8:4. Moterų dvejete - 3 poros. D. Saunorienei/C. Šakenytei 
pasitraukus dėl Dalios susižeidimo, D. Mislienė/D. Krikščiūnienė 
laimėjo prieš G. Varnelienę/V. Dvareckaitę 8:2. Mišriame dveje
te - 6 poros. Nugalėtojais išėjo D. Miselienė/J. Vodopalas finale 
įveikę D. Krikščiūnienė/E. Krikščiūną 8:3. Pusfinaliuose, Mise- 
lienė/Vodopalas laimėjo prieš C. Šakelytę/A. Gudėną 8:2, o Krik- 
ščiūnienė/Krikščiūnas prieš D. Saunorienę/Z. Stanaitį be žaidimo.

Turnyras praėjo geroje, draugiškoje nuotaikoje. Žaidėjai ir žai
dėjos parodė daug entuziazmo. Pitsburgiečiai Miseliai suteikė 
siurprizą, pavaišindami turnyro dalyvius skaniais Clevelando lie
tuvių klubo paruoštais cepelinais. Iki pasimatymo sekančiais me
tais! Algirdas Bielskus

Pirmenybių vedėjas Algis Gudėnas su vyrų atviros klasės vieneto medalistais, iš k.: Šarūnas Stanislo
vaitis (Čikaga) - III vieta, Algis Gudėnas, Romualdas Tarasevičius (Žaibas) - I v. ir Eugenijus Krikš
čiūnas (Toronto), ŠALFASS lauko teniso vadovas - II v. Elvyros Vodopalienės nuotraukos
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Paul Steransc

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)

JAKOBS AND SON
Laidoiiipo Įstaiga
wnifam uakuiKSr.
w m ia m  l  JaKuta Jr
Kenneth Stlirnidt
B arb ara  Jakuta Schmidt

LkeraijiHrtp direktoriai ir batząmuptolai
Em les* Smet OenUpd, Oto+tn?

JM M  Lriwlxm Btvi El*ULo, Ohio 444M
<2161 511-7770

LaUoluidų hoplvtla eid*L vUrwrna.
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