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

LIETUVOS KARO ATAŠĖ - 
NEPAGEIDAUJAMAS MASKVOJE

Rusija paskelbė nepageidau
jam u Lietuvos karinį atašė 
Maskvoje Sigitą Butkų ir jis turi 
palikti Rusijos teritoriją per dvi 
dienas, sakoma Rusijos Fede
racijos užsienio reikalų ministe
rijos (URM) informacijos ir 
spaudos departamento praneši
me. Kaip pranešė Lietuvos radi
jas, Rusija inform avo, kad 
nesuteiks akreditacijos pul
kininkui Romui Zibui - naujam 
Lietuvos karo atašė Rusijoje.

"Penktadienį į Rusijos URM 
buvo pakviestas Lietuvos Res
publikos laikinasis reikalų pa
tikėtinis Rusijos Federacijoje, 
kuriam buvo pareikšta, kad Lie
tuvos karo atašė Rusijoje pa
pulkininkis Sigitas Butkus dėl 
veiklos, kenkiančios Rusijos 
federacijos interesams, paskelb
tas persona non grata ir turi pa
likti Rusijos teritoriją per dvi 
dienas", - sakoma pranešime.

Tai BNS patvirtino Užsienio 
reikalų ministras Antanas Valio
nis. Ministro teigimu, šis Rusi
jos veiksmas yra "atsakomoji 
priemonė į tai, kad Lietuva lie
pos mėnesį už veiklą, nesuderi
namą su diplomato statusu, 
išsiuntė tris Rusijos ambasados 
Vilniuje darbuotojus". Diplo
matinėje praktikoje ši formuluo
tė reiškia šnipinėjimą. Apie šį 
įvykį iki šiol nebuvo skelbta. Abi 
šalys tokioms diplomatinėms 
procedūroms vartoja standar
tines formuluotes, - kad išsiun
čiamų asmenų veikla nesuderi
nama su diplomatų statusu, - 
tačiau jų turinio neatskleidžia. 
"Manau, kad S. Butkaus atveju 
nėra jokio turinio. Bet Lietuvos 
formuluotė Rusijos diplomatų 
atžvilgiu yra su labai konkrečiu 
turiniu", - pabrėžė ministras.

A. Valionio žodžiais, minis
terija neturi teisės šio turinio 
atskleisti, o iš kitos pusės - nela
bai daug apie jį ir žino. "Buvo 
remiamasi specialiųjų tarnybų 
informacija. Kita vertus, tokiu 
atveju kalbama ir apie žmonių 
likimus, kurie vienaip ar kitaip

49 PARLAMENTARAI SIŪLO SUŠAUKTI 
NEEILINĘ SEIMO SESIJĄ

V iln ius , rugpjūčio 4 d. 
(ELTA). 49 įvairioms Seimo 
frakcijoms atstovaujantys par
lamentarai siūlo rugpjūčio 16-23 
dienomis sušaukti neeilinę Sei
mo sesiją. Parlamentarų, re
miančių tokios sesijos surengi
mą, parašai įteikti Seimo pirmi
ninkui Artūrui Paulauskui.

Sesiją inicijuojantys politi
kai siūlo svarstyti apie 50 įvai
rių įstatym ų projektų ir jų

šiuose veiksmuose dalyvavo, ir 
apie operatyvinius metodus, 
kurių taip pat nieks nenori 
atskleisti", - aiškino A.Valionis.

Pasak ministro, faktas, kad 
liepos pradžioje iš Lietuvos 
buvo išsiųsti trys Rusijos diplo
matai, buvo nutylėtas konstruk
tyvumo vardan: "Užfiksavom 
netinkamus veiksmus, - mūsų 
teisė ir mūsų pareiga su tokiais 
reiškiniais kovoti, ir pasielgėm 
taip, kaip turim pasielgti".

A. Valionis pabrėžė tikįs, kad 
nedraugiškas Rusijos atsakymas 
nesutrukdys toliau konstrukty
viai bendradarbiauti su Rusija, 
juolab kad yra daug bendrų, 
spręstinų klausimų Šių metų 
pavasarį už šnipinėjimą Lietu
va išsiuntė tris Rusijos diploma
tus. Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Albinas Januška 
interviu BNS pareiškė "ap
gailestavimą, jog "Rusija laiko
si "akis už akį" principo ir 
išsiuntė niekuo dėtą Lietuvos 
diplom atą". "Tuo pat metu 
norime atsakingai pareikšti - 
Rusijos diplomatams Lietuvoje 
ir toliau nebus leista vykdyti 
veiklą, nesuderinamą su diplo
matų statusu - kitaip tariant, 
šnipinėti", - sakė URM sekreto
rius.

Prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjas užsienio politikos 
klausimais Edminas Bagdonas 
BNS teigė labai apgailestaujan
tis dėl tokios Rusijos pozicijos. 
Pulkininkas S.Butkus Maskvoje 
dirbo trečius metus. Rusijos 
valdžia jam  nurodė išvykti iš 
šalies per 24 valandas. Krašto 
apsaugos viceministras Jonas 
Gečas BNS taip pat pareiškė ap
gailestavimą dėl gynybos atašė 
dirbusio karininko išsiuntimo iš 
Rusijos. J.Gečo teigimu, pul
kininkas S.Butkus buvo be
baigiąs savo kadenciją. Vietoje 
jo karo atašė Rusijoje planuota 
skirti ligšiolinį kariuomenės 
Mokymo ir doktrinų valdybos 
viršininką pulkininką Romą 
Zibą. Tačiau, naujienų agentūros

pataisų. Daugelis siūlomų na
grinėti teisės aktų yra antiko
rupciniai dokumentai, kuriuos 
priimti nutarta, įsiplieskus par
lam entarų korupcijos skan
dalui.

Kaip Eltai sakė Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Česlovas Juršėnas, neeilinėje 
Seimo sesijoje planuojam a 
svarstyti Politikų elgesio kodek
so patvirtinimo įstatymo projek-

Lietuvos Respublikos laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas vizito metu Čikagoje su “Draugo” 
dienraščio vyr. redaktore Danute Bindokiene ir kairėje su Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus 
pirmininke Matilda Marcinkiene. L Jasinevičiaus nuotr.

"Interfax" pranešimu, Rusijos 
URM informavo Lietuvos am
basados laikinąjį reikalų patikė
tinį, jog Rusija nesutinka akre
dituoti R.Zibą Lietuvos naujuo
ju karo atašė. "Jeigu kitai vals
tybei šis kandidatas pasirodė ne
priim tinas, ieškosim e kitos 
kandidatūros", - sakė J.Gečas.

Vasario pabaigoje Lietuva 
išsiuntė du Rusijos ambasadoje 
ir vieną - Rusijos prekybos at
stovybėje - Vilniuje dirbusius 
diplomatus.

Kaip tąkart pareiškė Valsty
bės saugumo departamentas, šie 
diplomatai, priklausantys Rusi
jos žvalgybai, naudodami žval
gybines priemones ir metodus, 
rinko politinę, ekonominę ir 
karinę informaciją, mezgė kon
fidencialius ryšius su Lietuvos 
piliečiais, įvairių institucijų 
pareigūnais, už piniginį atlygį 
siekė gauti įslaptintą Lietuvos ir 
tarptautinių organizacijų - ES ir 
NATO - informaciją.

Atsakydama į tai, Rusija 
kovo pabaigoje išsiuntė tris Lie
tuvos ambasados Maskvoje dar
buotojus. BNS

tą, Politinių partijų, politinių or
ganizacijų ir politinių kampanijų 
finansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatymo projektą, 
Viešųjų ir privačių interesų de
rinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymo papildymo projektą.

Tikimasi, kad neeilinėje 
Seimo sesijoje prisieks nauja
sis Seimo narys, kuris turėtų 
pakeisti dėl korupcinio skan
dalo iš Seimo pasitraukusį 
k onserva to rių  A rvydą V i
džiūną.

PREZIDENTAS LAUKIA INFORMACIJOS 
APIE GALIMUS TEISĖJŲ NUSIŽENGIMUS

V iln iu s , rugpjūčio  4 d. 
(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adam kus paragino Teismų 
tarybos pirmininką ir Aukš
čiausiojo Teismo pirmininką 
Vytautą Greičių nedelsiant in
formuoti apie bet kokį teisėjų 
nusižengimą ar neteisėtą veiklą.

Pasak Prezidento spaudos 
tarnybos, apie galimas teisėjų 
sąsajas su korupcijos skandalu 
šalies vadovas su V. Greičiumi 
kalbėjosi telefonu.

Aukščiausių teisėsaugos in
stitucijų vadovų susirūpinimą 
sukėlė žiniasklaidos paskleista 
informacija, kad į parlamentarų 
skandalą gali būti įsivėlę du 
Vilniaus teisėjai, kurie iš ben
drovės “Rubicon group” galė
jo  gauti po 50 tūkst. litų kyšius.

G eneralin is  p rokuroras 
Antanas Klimavičius raštu pa
reikalavo, kad teisėsaugos in
stitucijų vadovai skubiai pa
teiktų visą turimą informaciją 
apie galimą teisėjų korupciją, 
jeigu šios žinybos tokia me
džiaga disponuoja.

Pasak tą pačią dieną išpla
tinto Teismų tarybos pirminin
ko ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko pranešimo spau
dai, “Teismų taryba apie šiuos 
galimus faktus, susijusius su 
teisėjais, iki šiol nėra infor
muota”, todėl neturi galimybių 
jų  komentuoti.

Rugpjūčio 4 d. Teismų tary
ba kreipėsi į Generalinę pro
kuratūrą, Specialiųjų tyrimų 
tarnybą, Valstybės saugumo 
departamentą ir Policijos depar

tamentą, prašydama pateikti jų 
turimą medžiagą apie galimą 
teisėjų korupciją vadinamojoje 
“Rubicon group” byloje. To
kiu būdu būtų sudaryta galimy
bė, esant pagrindui, operaty
viai reaguoti į susidariusią situ
aciją teismų ir teisėjų savival
dos nustatytomis priemonėmis.

Savo ruožtu bendrovė “Ru
bicon g roup” išp latin tam e 
pranešime pareiškė įžvelgian
ti teismams daromą spaudimą. 
Pasak “Rubicon” pranešimo 
spaudai, “paskutinėmis dieno
mis šalies teism ų sistem ai 
daromas spaudimas, siekiant iš 
anksto sudaryti neigiamą tei
sėjų nusistatymą grupės at
žvilgiu” . Bendrovė pabrėžia 
kategoriškai atmetanti bet ko
kius oponentų skleidžiamus 
gandus.

Viešas kalbas apie galimas 
teisėjų sąsajas su korupcijos 
skandalu “Rubicon group” at
stovai laiko atsaku į prane
šimus apie tai, jog ketinama 
siekti valstybės institucijų ir 
atstovų atsakomybės dėl ben
drovei padarytos žalos.

“Mus labiausiai piktina tai, 
kad gandų skleidėjai sąmonin
gai dozuoja klaidingą infor
maciją, siekdami manipuliuo
ti v isuom enės, taip  pat ir 
teisėjų , nuom one ir toliau 
šmeižia mūsų įmonių grupę” , 
- teigia “Rubicon group” val
dybos pirm ininkas Andrius 
Janukonis. Jis dar kartą pa
reiškė, kad “Rubicon group” 
finansinė veikla yra skaidri.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ragina partijas 

padaryti galą nesibaigiančioms jų deleguotų europarlamentarų 
rietenoms. "Lietuvos atstovai turi veikti kaip jėga, palikusi 
partinę ar asmeninę nesantaiką bent jau už Europos Parlamento 
durų ir susivienijusi bendram tikslui - Lietuvos žmonių interesų 
atstovavimui", - pabrėžė Parlamento vadovas.

"Pastaruoju metu sulaukiau nemažai Lietuvos žmonių 
skambučių ir kreipimųsi, kuriais jie reiškia pasipiktinimą dėl 
Lietuvoje rinktų Europos parlamentarių ir parlamentarų, niekaip 
nesugebančių peržengti asm eninių ar partinių ambicijų, 
tarpusavio kovom is diskredituojančių  savo valstybę", - 
išplatintame pranešime cituojamas Seimo vadovas.

A.Paulauskas išreiškė viltį, kad Lietuvos atstovai Europos 
Parlamente suvoks, jog jų  pareiga - rūpintis Lietuvos piliečių 
interesais, o laiko švaistymas viešiems barniam s ir savo 
asmeninių tiesų įrodinėjimui yra ne kas kita, kaip nepagarba 
juos rinkusiems žmonėms.

Socialdemokratų partijos prezidiumas nutarė nestabdyti 
Vytenio Andriukaičio narystės partijoje. Pasak Socialdemokratų 
partijos pirmojo vicepirmininko Česlovo Juršėno, nepaisant 
karštų diskusijų, rastas bendras sprendimas ir jis priimtas 
vieningai. Anot Č. Juršėno, tokį prezidiumo sprendimą lėmė 
tai, kad pats politikas apsisprendė sustabdyti aktyvią veiklą 
partijoje. "Tai yra didelė auka iš jo  pusės, jei jis jaučiasi teisus", 
- pabrėžė Č. Juršėnas.

Remiantis Specialiųjų tyrimų tarnybos ikiteisminio tyrimo 
metu surinktais duomenimis, įtariama, kad V. Andriukaitis 2001
2003 metais iš "Rubicon group" bendrovės gavo 95 tūkst. litų 
kyšį. Pinigai esą buvo mokami už įtaką darytą Vyriausybėje, 
Seime, ministerijose bei savivaldybėse svarstant ir priimant kai 
kuriuos norminius aktus.

Socialdemokratų ir Naujosios sąjungos partijų prezidiumai 
pritarė sumanymui per rudenį vyksiančius rinkimus į Seimą 
sudaryti Algirdo Brazausko ir Artūro Paulausko koaliciją “Už 
darbą Lietuvai” . Tam dar turi pritarti abiejų partijų tarybos. 
Socialdemokratams kandidatų sąraše turėtų priklausyti 100, 
socialliberalams - 40 vietų. Pasak A. Paulausko, koalicijos 
sudarymas per rinkimus dar nereiškia, kad valdančiosios partijos 
gali susijungti: “Tokio punkto darbotvarkėje kol kas nėra”.

Partijas registruojančios Teisingum o m inisterijos  
atstovas, nenorėjęs prisistatyti todėl, kad esą išreiškia asmeninę, 
o ne oficialią nuomonę, teigė, kad pagal registruotų ir realiai 
veikiančių partijų santykį Lietuva yra lyg koks “durnių” kraštas. 
“Greitai gal turėsime ir Kalabybiškių ar “semečkų” gliaudymo 
partiją” , - samprotavo pašnekovas. Jo teigimu, kai spiečiamasi 
apie vadą, o ne apie idėją, kyla grėsmė nuvalkioti ir pačią idėją.

Generalinis prokuroras Antanas Klimavičius paprašė 
teisėsaugos institucijų skubiai pateikti visą turimą informaciją 
apie pasirodžiusius pranešimus, esą į vadinamąjį “Rubicon” 
skandalą gali būti įsivėlę ir du teisėjai. Teigiama, kad jie iš 
“Rubicon group” vadovų galėjo gauti po 50 tūkst. litų kyšius.

L ietu vos G en era lin es prok u ratū ros O rganizuo tų  
nusikaltim ų ir korupcijos tyrimo (ONKT) departam ento 
vyriausiojo prokuroro Algimanto Kliunkos sprendimu buvo 
oficialiai pradėtas tyrimas dėl galimo politikų - Vytenio 
A ndriukaičio, Vytauto Kvietkausko ir Arvydo Vidžiūno 
kyšininkavimo. Liepos 14 dieną ikiteisminis šios skandalingos 
isto rijos tyrim as buvo nutrauktas, kai Seim as atsisakė 
panaik in ti jų  neliečiam ybę ir neleido patrauk ti m inėtų 
p arlam en tarų  baudžiam ojon  atsakom ybėn . A tnau jin tą  
ikiteisminį tyrimą atliksiančiai ONKT departamento prokurorų 
grupei vadovaus prokurorė Nijolė Frolova.

Lietuvos garbę gins 61 sportininkas. Į Graikiją išvyko 
pirm ieji L ietuvos tautin io  olim pinio kom iteto atstovai, 
įkursiantys mūsų šalies olimpinį štabą. Savaitgalį į Atėnus 
iškeliavo ir pirmieji olimpiečiai. Vasaros olimpinėse žaidynėse 
Lietuvos garbę gins 61 sportininkas. Lietuvos sportininkų, 
atstovaujančių trylikai vasaros sporto šakų, dalyvavimas 
rugpjūčio 13-29 dienomis vyksiančiose olimpinėse žaidynėse 
Atėnuose kainuos apie tris milijonus litų. Vakar Lietuvos 
olimpinės delegacijos vadovas Vytas Nėnius teigė tikįs, kad 
rugpjūčio 30-ąją grįžus iš Atėnų turėsime kuo džiaugtis.

Serbijos ir Juodkalnijos ekipa negailėjo Lietuvos krepšinio 
rinktinės: deimantinio kamuolio turnyro finale Belgrade aikštės 
šeim ininkai įveikė lietuvius 93:80. Iš Belgrado Lietuvos 
krepšininkai išskrido į Madridą, kur dalyvavo turnyre su 
Ispanijos, Argentinos ir Graikijos komandomis.

XXVIII olimpiados žaidynių atidarymo parade Atėnuose 
rugpjūčio 13-ąją Lietuvos nacionalinę vėliavą neš krepšinio 
rinktinės kapitonas Saulius Štombergas.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Liepos 28 dieną Irako iš
laisvinim o laikinoji taryba 
turėjo išsirink ti valstybinę 
tarybą, kuri turėjo perim ti 
šalies valdymą iš amerikiečių. 
Irako policija suėmė du vyrus, 
kurie sunkvežim iu gabeno 
daugiau 1,000 sparnuotų ra
ketų ir 250 prieštankinių minų. 
G inklai buvo sk irti arabų 
socialistinio atgimimo partijos 
kariaunai (baath). Tą pačią 
dieną JAV kariuomenės Irake 
vadovybė paskelbė, kad Irako 
kovose jau  žuvo nuo 2003 
kovo mėnesio 916 kareivių. 
Žuvusieji buvo amerikiečiai. 
Be jų  Britanijos kariuomenė 
turėjo 60 žuvusių, žuvusių dar 
turėjo Italija-18; Ispanija-8; 
Bulgarija ir Lenkija abi po 6; 
Ukraina-4; Slovakija-3; Tai- 
landas-2; Danija, Salvadoras, 
Estija, Vengrija, Latvija, Olan
dija paskelbė po vieną žuvusį.

Bostone pasibaigė JAV 
demokratų partijos konven
cija, kuri kandidatais į pre
zidento vietą išsirinko sena
torių John Kerry. Jis sutiko būti 
kandidatu ir savo viceprezi
dentu pasirinko kitą senatorių 
John Edwards. Abu kalbėtojai 
žadėjo sustiprinti Irake karines 
jėgas. Jie ragino klausytojus 
būti optim istais, pasitikėti 
ateitimi, kuri atneš naujas viltis 
ir naujus sumanymus. Senato
rius Kerry pasakė, kad Ameri
ka prisimena Rugsėjo 11 dieną 
ir teroristų puolimą New Yorke 
ir Washingtone. Tuomet nebu
vo svarbūs partijų ryšiai, at
skirų žmonių priklausym as 
vienai ar kitai grupei. Svarbus 
buvo tautinis ryšys, ir tai, kad 
visi buvo amerikiečiai. Se
natorius Kerry pabrėžė, kad 
dem okra ta i suras daugiau 
darbų, daugiau rūpinsis svei
katos reikalais ir tvarkys te
roristus. Kalbėtojas, priminda-

—  Keliais sakiniais-----
• Irakiečiai atidėjo savo 

tūkstanties atstovų suvažia
vimą. Buvo planuota surinkti 
tūkstantį delegatų iš 18 Irako 
provincijų. Šie išrinktų šimtą 
laikinų vyriausybės žmonių, 
kurie galėtų vetuoti nutarimus, 
galėtų  tv ir tin ti  ar a tm esti 
nutarimus, galėtų keisti vy-

TA R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

ARTĖJA BALSAVIMAI

mas Rugsėjo 11 puolim us, 
pasakė Valstybės sekretoriaus 
Powell žodžiais, kad demokra
tija  nėra lengvas dalykas. 
Demokratija yra pavojinga. 
Pow ell taip pasakė, lanky
damas Vengriją. Irako karo 
re ika la i jau  susilpnėjo . Iš 
koalicijos jau pasitraukė Ispa
nija, Honduras, Domininkonų 
respublika, Nikaragva ir Fi
lipinai.

Demokratų partijos no
minuotas į prezidento vietą 
senatorius John K erry p a 
skelbė partijo s p latform ą, 
kurioje pabrėžė, kad dabartinė 
vyriausybė apsaugo nuo pa
jamų mokesčių turtingiausius 
šalies mokesčių mokėtojus. 
Tas p riveda  prie  defic ito . 
Mažiausiai uždirbantieji žmo
nės moka tiek pat mokesčių, 
kiek ir tie, kurie uždirba dau
giau kaip 200,000 per metus. 
Daug šalies gyventojų ne
pakankamai gauna sveikatos 
priežiūrai, jie turi skelti per 
pusę sveikatai skiriamų tab
lečių, nes neturi lėšų pilnoms 
tabletėms, aiškino kandidatas 
Kerry. Jis pabrėžė, kad daug 
žmonių visai negali įsigyti 
apdraudos privačiose korpo
racijose . Daug darbininkų 
visai negauna darbų, nes biz
nio bendrovės siunčia savo 
gaminius į užsienio šalis kur 
darbo jėga pigesnė. Jis siūlė 
pavyzdžiu buvusio prezidento 
Clintono politiką. Jis parodė, 
kad valstybė gali daugiau 
paremti švietimą, skirti Ame
rikos veteranam s didesnes 
pensijas, skirti daugiau lėšų 
gabiems, mokslo siekiantiems 
studentams, o kartu subalan
suoti biudžetą, išsivaduojant iš 
skolų bankininkams.

Neramu Gruzijos pasienyje, kai Rusijos tankai prie jos sienų Pietų 
Osetijoje, norinčioje atsiskirti nuo Gruzijos ir priklausyti Rusijai. AP

TA RPTAU TIN Ių ĮV Y K Ių  APŽVALGA

riausybės narius ir vestų tautą 
į šalies balsavimus kurie būtų 
sausio mėnesį. Jungtinės Tau
tos ragino atidėti rinkimus, kad 
būtų galima izoliuoti įvairias 
karingas grupes ir sustabdyti 
teroro veiksmus, pagrobimus 
ir sprogdinimus.

• Senato demokratų vado
vas Tom D aschle iš South

Senatorius K erry paža
dėjo, laimėjęs prezidentūrą, 
sukurti m ilijonam s am eri
k iečių  pakankam ai apm o
kam us darbus, pakelti d ir
bančiųjų skaičių, išvaduoti 
milijonus žmonių iš skurdo. 
Amerika vėl gali tapti eko
nomine galybe, sakė Kerry.

Washingtone prieš visas 
priemones ir įvairius debatus 
buvo sudaryta penkių res
publikonų ir penkių demokratų 
komisija svarstyti Rugsėjo 11 
d. įvykių. Ta komisija svarstė 
kaip čia buvo, kad Amerikos 
priešai galėjo nusižudyti ir 
nužudyti tiek  daug am eri
k iečių , išm okdam i valdy ti 
keleiv in ius A m erikos lėk 
tuvus. Ši komisija darbą tęsia 
toliau, tapdama įtakinga pa
saulinės politikos jėga. Ko
misija rišama ir su Irako masi
nių žudynių ginklų politika, su 
Irako žmonių laisvinim u ir 
pasaulio param a Am erikos 
uždaviniam s. Senatorius J. 
Kerry baigė savo kalbą de
mokratų partijos konvencijoje 
sakydam as, kad dabartinė 
administracija išėjo į karą su 
Iraku be plano, ypač kiek tas 
planas buvo perdėtas, kiek jis 
lietė masinio žudymo ginklus. 
Valstybė pradėjo žygį, ne
išnaudodam a diplom atin ių  
priemonių. Vyriausybė išėjo į 
kovą be plano laimėti taiką, 
pasakė senatorius, pabrėžęs, 
kad tam  ž ingsn iu i nebuvo 
pakankam ai kariuom enės. 
Tapęs prezidentu jis žadėjo 
tuoj pasiųsti 40,000 kareivių. 
Dabartinė vyriausybė toliau 
dar veikia nepakankamai, kad 
A m erika būtų tik ra i saugi, 
pasakė kandidatas Kerry.

Dakotos pasakė partijos kon
vencijoje, kad senatorius J. 
Kerry buvo Vietnamo karo 
herojus, kuris rizikavo savo 
gyvybe gelbėdamas savo laivo 
vyrus. K eliolika Vietnamo 
karo veteranų gyrė savo va
dovą, sakydami, kad jie viską 
darys, kad sen. Kerry būtų

(Nukelta į 3 p.)
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SPRENDŽIAMA 
LIETUVOS POLITIKA

Jau ne kartą Lietuvoje kartojasi panašūs dalykai, kokie 
vyksta pas rusus M askvoje. Socialdemokratų partija ir 
liberalcentristai, neleidę įtariamųjų parlamentarų korupcija 
patraukti atsakomybėn, vos nepadarė Seimą neveiksmingu. 
Naujame skandale savo rolę turi Generalinė prokuratūra ir 
STT, bet jei teisės reikalai rišami su politika, tai tikrai gresia 
pavojus valstybei. O gal sugalvota provokacija, kaip kad prieš 
antrąjį prezidento rinkimų ratą buvo daromos kratos partijų 
būstinėse. Atsim ename, jog  ir M askvoje prieš Rusijos 
valstybės Dūmos rinkimus buvo daromos kratos Putinui 
nepalankių partijų būstinėse.

Siame skandale valdančiosios partijos vadovai, kurie gerai 
žino marksizmą bei leninizmą, teprisimena Karlo Markso 
pasakymą, jog “Istorija kartojasi du kartus -pradžioje kaip 
tragedija, o vėliau kaip komedija”. Konstituciją paniekinusio 
Pakso tragedija virto komedija korupciniame Lietuvos Seimo 
skandale. Si Seimo krizė labai naudinga Darbo partijos vadui 
V. Uspaskichui, kuris rinkimus gali laimėti net didele persvara. 
Lietuvoje sėkmingai žengia populistai, neseniai laimėję 
daugiausia narių į Europarlamentą. Mes patiriame, kad 
daugeliui Lietuvos žmonių politika nėra svarbiausias dalykas, 
bet socialiniai kasdieniniai dalykai, pensijos, medicina, kainos, 
mokesčiai. Vyresnio amžiaus rinkėjai žavisi populistiniais 
radikalais. Uspaskicho ir Pakso rėmėjai, kurie skelbiasi 
didžiausiais kovotojais su korupcija ir išsigim usiom is 
partijomis, gali įsitvirtinti rudenį Seime. Kol kas Lietuva 
išvengė nelaimės -  norėjusi prezidente būti K. Prunskienė 
nebuvo išrinkta (sakoma, kad jos šalininkui K. Bobeliui, būtų 
buvę skirta Seimo pirmininko pozicija). Tad ar tariama kova 
su korupcija ir socialdemokratų žygiai prieš Seimo rinkimus 
įvedant antrąjį rinkimų ratą neturi tikslo panaikinti tradicines 
partijas? Pamažu sprendžiamas Lietuvos politinės orientacijos 
klausimas ir neblėstančios meilės sugrąžinimas Maskvos 
valdovams. Pagrindinis politikos vairuotojas -  Rusija. Todėl 
skleidžiamos visais būdais antiamerikietiškos nuotaikos, taip 
pat pasisakant ir prieš Vakarus, gi europarlamentaras R. 
Pavilionis užstoja kenčiantį Saddam Hussein, kuris mirčiai 
pasiuntė tūkstančius irakiečių.

Tuo pačiu metu socialdemokratų vadas pyksta, jei kas 
nors jam  primena, jog vykdo prorusišką politiką. Girdi, 
Rusija nebe Sovietų Sąjunga. Neseniai Rusijos prez. V. Putin 
savo Dūmos nariams priminė, kad “Rusijos prekyba su 
Europa per Baltijos jūrą yra pagrindinis Rusijos uždavinys 
per visą jos istoriją” . Todėl jis sakė, kad “reikia kontroliuoti 
Pabaltijo uostus” . Brazauskui neatrodo nieko blogo. Verta 
dar priminti Rusijos politikų specialų memorandumą savo 
Vyriausybei, kuriame klausiama: “Ar Rusijos Vyriausybė 
gina tautinius interesus. Svarbu aktyvūs veiksm ai Pa
baltijyje, nes Rusijos strateginė kontrolė visam Baltijos jūros 
regionui yra būtina siekiant išlaikyti Rusijos statusą. Todėl 
būtina pasiekti, kad Baltijos uostai taptų Rusijos tranzito 
vartais į Europą” . Rusijos imperialistinė politika nesikeičia.

Lietuvai reikia apsivalymo. Apsivalymas, prasidėjęs 2003
m. spalio 30 d., tęsiasi, nors ir dramatiškai, kai smerkiamas
net visas Seimas, bet reikalingas. „ .°  S. Tubenas

SUDĖTINGIAUSIAS PREZIDENTO -  JO KOMANDOS UŽDAVINYS
"Korupcijos byla užgniauž

ta", "Seimas pridengė saviš
kius", "Parlamentarai nedrįso 
peržengti Rubikono", "Seimo 
užtvaros teisingumui", "Ne
lieč iam ų jų  kasta". G albūt 
Seimas ir pirm iausia jo  so
cialdem okratai ir nesitikėjo 
tokių laikraščių antraščių po 
savo sprendimo neleisti pro
kuroram s ir teism ui ištirti 
korupcijos kaltinimus, kurie 
mesti trims parlamentarams.

Jeigu išties nesitikėjo, o 
kitaip sunku paaiškinti tokį 
savanoriškos kompromitacijos 
aktą, tai seimūnai turėtų susi
taikyti su mintimi, kad tokios 
antraštės juos lydės iki pat 
rinkimų rudenį.

Seimas sprendė išties sudė
tingą lygtį, kurios "x" reikšmė 
buvo pasmerkta turėti minuso 
ženklą. Kaip sakė sprendimą 
neatiduoti parlamentarų teisin
gumui nulėmę socialdemok
ratai, jie  rinkosi tarp blogo 
sprendimo ir blogesnio. Ci
tuojant Julių Sabatauską, "kaip 
toje kryžkelėje: duosi leidimą 
nuimti imunitetą, visuomenė 
pasakys: "jie kalti", neduosi 
leidimo - jie vis tiek kalti, nes 
Seimas juos dengia. Reikia 
pasirinkti tarp blogo ir dar 
blogesnio sprendimo". Gal dėl 
to, kad buvo liepos 13-oji, 
pasirinko būtent blogesnį.

Būtų atidavę įtariamuosius 
teisėsaugai - jie, jei nekalti, 
būtų suteršti tik iki teismo. 
Neatidavė - liks šešėlis iki 
gyvos politikų galvos. Artėjant 
rinkimams, kuriuose tradicinių 
partijų oponentai šokdins savo 
tradicinį "korumpuoto klano" 
arkliuką, sunku įsivaizduoti 
pragaištingesnę padėtį.

(Atkelta iš 2 p.)
išrinktas JAV prezidentu. Se
natorius, priėmęs nominaciją, 
pakartojo kelis syk, kad visi 
demokratai šiandien sėdi vie
name laive.

• Prezidentas George Bush
siekdamas perrinkimo, važi
nėjo autobusu po vidurio Ame
rikos valstijas sakydamas kal
bas, bučiuodamas kūdikius ir 
valgydamas užkandžius.

• Turkijos premjeras Er
dogan lankėsi Prancūzijoje, 
kur bandė įtikinti Prancūzijos 
vadovybę, kad Turkija turėtų 
pradėti derybas ir būtų priimta 
į Europos sąjungą.

• Singapūro premjeras Goh 
Chok Tong, išbuvęs premjeru 
14 metų, pasitraukė iš pareigų. 
Jo vietą perims Lee Loong, 
valstybės įsteigėjo Lee Kuan 
Yew sūnus.

• Ju n gtin ių  Tautų G e
neralinė Asam blėja priėm ė 
rezoliuciją 150 balsais prieš 6, 
dešimčiai susilaikius nuo bal
savimo. Balsavimas reikalavo, 
kad Izraelis sustabdytų savo

Todėl Vytenio Andriukai
čio, vienintelio iš trijų įtartų 
korupcija parlamentarų, spren
dimas savanoriškai atsisakyti 
parlam entaro  m andato bei 
neliečiamybės ir per teismą 
apsiginti garbę, atrodo ne tik 
garbingas, bet ir pragmatiškas: 
rin k ė ju i j is  tik ra i atrodys 
patrauklesnis nei tie, kurie, 
kaip neabejotinai ims teigti 
tradicinių partijų oponentai, 
"dangsto kitus".

N ors frakc ijo s kolegos 
mėgino įpiršti afekto būklę, o 
oponentai kaltino savireklama, 
V. Andriukaičio poelgis vertas 
pagarbos jau vien todėl, kad 
neleis viso Seimo su visomis 
jo  trad icinėm is partijom is 
vadinti "korumpuotu klanu".

Tiesa, būtų buvę dar gra
žiau mandato atisakyti dar iki 
balsavimo dėl neliečiamybės 
panaik in im o, taip  a tp a la i
duojant parlam entarus nuo 
dramatiškos dilemos - atiduoti 
kolegas teisinėn mėsmalėn, 
nors ir netiki jų nekaltumu, ar 
sulįsti visiems į politinę mės
malę, nors iš jos išlįsti - var
gana viltis.

O dėl afekto būklės, tai per 
pasisakymus Seimo posėdyje 
buvo ne vienas tokių, kurių 
leksika ir psich ikos būklė 
galėjo sukelti kur kas liūdnesnį 
įspūdį nei Andriukaitis.

Na, o sąmokslų paranojikai 
iš paksinių stovyklos, kuriems 
Andriukaičio poelgis atrodo 
savireklama, apkaltintų savo 
vado kritikus bet kuo, kad ir 
lietinga vasara.

Konservatorių nuogąstavi
mas, kad Seimo nario mandato 
atsisakymas taps precedentu 
prokurorams "valyti" neįtiku-

TARPTAUTINIU ĮVYK Ių  APŽVALGA

saugumo sienos statybą Va
karin iam e Krante. Izraelis 
atsakė neturįs tokių sum a
nymų.

• Saudi Arabija pasiūlė 
planą sudaryti taikos priežiū
ros kariuomenę iš musulmonų 
kareivių. Liepos 31 d. šiaurės 
rytų Bagdade savižudžiai puo
lė policijos būstinę, nužudė 70 
žmonių.

• Bengalijoje potvyniuose 
žuvo 450 žmonių. Jungtinės 
Tautos paragino šelpti nuken
tėjusią šalį, nes vanduo padarė 
didelių nuostolių žemės ūkiui.

• Tarptautine gydytojų 
organizacija “Medecins Sans 
F ro n tie re s” paskelbė , kad 
pasitraukia iš Afganistano, 
kuriame dirbo 24 metus. Pa
reišk im e sakom a, kad p a 
blogėjo saugumas, neseniai 
teroristai nužudė penkis gy
dytojus.

• Argentinos prezidentas 
pašalino iš pareigų teisingumo 
ministrą Gustavo Beliz, nes 
m inia puolė Buenos A ires 
miesto valdžios rūmus. Pre-

sius parlamentarus, deja, yra 
savo bejėgiškumo pripažini
mas. Kam gi kitam , jei ne 
Seimo nariams, tikrinti ir 
prižiūrėti, kaip dirba proku
rorai ir Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (ST T ). Per žinia- 
sklaidą piktintis jų  veiklos 
politiniu pamušalu yra gana 
efektinga, bet būtų veiksmin
giau išsiaiškinti Seime, ar iš 
tiesų teisėsauga, kaip, beje, 
mano vos ne pusė Lietuvos 
piliečių, vykdo kažkieno poli
tinius užsakymus.

Savo poziciją šiuo atveju 
neišvengiamai turės pareikšti 
prezidentas Valdas Adamkus, 
be kurio valios negalima nei 
nušalinti, nei palaiminti STT ir 
Generalinės prokuratūros va
dovų. Pasveikinęs Vytenio 
Andriukaičio sprendimą at
siduoti į teisėsaugos rankas, 
prezidentas anksčiau ar vėliau 
turės įvertinti STT ir Genera
linės prokuratūros vadovų 
veiklą, bent jau vadinamosios 
"parlam entarų korupcijos" 
bylos pretekstu. Nuimti arba 
palikti poste generalinį proku
rorą ir STT vadovą techniškai 
nėra ypatinga problema. Kur 
kas sudėtingiau bus motyvuoti 
vieną ar kitą sprendimą, kad 
liktų kuo mažiau vietos spe
kuliacijoms apie tariamą po
litinį susidorojimą. Kaip regis, 
bent jau kol kas, iki Seimo 
rinkimų rudenį, tai bus bene 
sudėtingiausias prezidento ir jo 
naujosios kom andos užda
vinys.

(Komentaras skaitytas per 
Lietuvos radiją.)

Audrius M atonis , BNS 
Lietuvos naujieną redaktorius

www.omni.lt

zidentas Kirchner skundėsi, 
kad mieste nėra tvarkos ir per 
daug nusikaltimų.

• Italijos parlamentas pa
tvirtino naują pensijų įstatymą, 
kurį buvo nelengva pravesti po 
trejų metų prem jero Silvio 
Berlusconi bandymų. Tai lai
kom a d ideliu  ekonom inių  
reformų laimėjimu.

• Tarptautinis Hagos teis
mas nusprendė paleisti iš ka
lėjimo 1993 metais nuteistą 
generolą kroatą Thiomir Blas- 
kic. Jis kalėjime išbuvo jau 8 
metus ir tribunolas pareiškė, 
kad bausmė jam sumažinama. 
Pripažinta, kad bausmė gene
rolui buvo per sunki ir ne
įrodyta. Kroatijoje žmonės 
džiūgavo ir sveikino bausmės 
sumažinimą iš 45 metų iki 9.

• Nežinom i piktadariai 
susprogdino Bagdade kelias 
katalikų bažnyčias. Spėjama, 
kad teroro veiksm ai siekia 
paveikti krikščionių  tik in 
čiuosius. Irake gyvena apie 
800,000 krikščionių, apie 3 
procentus.

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.omni.lt
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PREZIDENTAS V. ADAMKUS LENKIJOJE
Prezidentas Valdas Adam

kus rugpjūčio  7 d. vyko į 
Lenkiją, kur Gdanske susitiko 
su šalies vadovu Aleksandru 
Kwasniewskiu ir savaitgaliui 
pasiliko pailsėti jo  viloje. Tai 
pirmasis V.Adamkaus vizitas į 
užsienį po inauguracijos prezi
dentu liepos 12 dieną.

Kaip BNS sakė prezidento 
patarėjas Edminas Bagdonas, 
Gdanske susitikę Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai aptarė 
infrastruktūrinių projektų - 
automobilių kelio "Via Bal- 
tica", geležinkelio "Rail Bal- 
tica" ir elektros eksporto tilto iš 
Lietuvos per Lenkiją toliau į 
Vakarus - įgyvendinimą.

Siuo metu Lietuva yra be
veik baigusi tiesti jai priklau
sančią kelio "Via Baltica" at
karpą, bet Lenkijoje šis projek
tas lėtai įgyvendinamas.

"Via Baltica" yra pirmojo 
transeuropinio koridoriaus da
lis. Antroji - geležinkelis "Rail 
Baltica", kuris yra įtrauktas į 
ES prioritetinį sąrašą.

Trečiasis bendras infra- 
struktūrinis projektas - elektros 
tiltas - yra įtrauktas į "greito 
starto" ES projektų sąrašą. Lie
tuva ir Lenkija kartu turi kreip
tis į ES dėl lėšų skyrimo ir 
įsteigti bendrą įmonę, kuri

SOCDEMAI IR SOCLIBAI VIENIJASI 
PRIEŠ POPULISTUS

V iln iu s , rugpjūčio  4 d. 
(BNS, ELTA) Valdančiosios 
daugumos Seime atstovai so
cialdemokratai ir sociallibe
ralai eis kartu į rudenį vyksian
čius parlam ento  rinkim us. 
Naujosios sąjungos pirminin
kas Artūras Paulauskas teigė 
"šimtu procentų" apsisprendęs 
dalyvauti rudenį vyksiančiuo
se Seimo rinkimuose ir būti 
formuojamos su socialdemo
kratais rinkimų koalicijos vie
nu vadovų.

Trečiadienį posėdžiavęs 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) prezidiumas nusprendė 
rekomenduoti partijos tarybai 
pritarti koalicijos su social
demokratais per būsimus Sei
mo rinkimus sudarymui.

Socialdemokratų partijos 
prezidiumas taipogi pritarė, 
kad Seimo rinkimuose būtų 
sudaryta koalicija su Naująja 
sąjunga (socialliberalais).

Trečiadienio vakarą posė
džiavęs prezidiumas nuspren
dė siūlyti partijos tarybai su
daryti su Naująja sąjunga koa
liciją rudenį vyksiančiuose Sei
mo rinkimuose. Socialdemo
kratų skyriai iki rugpjūčio 15 
dienos turėtų pareikšti savo 
nuomonę, ar palaiko tokią parti
jos vadovybės poziciją.

Prezidiumas taip pat pakvie
tė kitas partijas, išpažįstančias 
panašias vertybes, jungtis į 
plačią rinkimų koaliciją. Pak
laustas, kam atiteks pirmoji 
bendro sąrašo pozicija, soc-

užsiimtų projekto įgyvendi
nimu.

Energetikos agentūros di
rektoriaus pavaduotojas Jonas 
Kazlauskas, kuruojantis elek
tros tilto projektą, BNS sakė, 
kad pagal parengtą studiją 
parengiamiesiems darbams - 
projekto rengimui, trasų tie
simui - reikėtų 29 mln. eurų 
(beveik 102 mln. litų). Šias 
lėšas reikėtų įsisavinti per 
artimiausius dvejus metus.

Be to, susitikime preziden
tai ketino patvirtinti, kad Lietu
vos ir Lenkijos strateginė part
nerystė ir po abiejų šalių įstoji
mo į Europos Sąjungą šių metų 
pavasarį bei po Lietuvos prisi
jungimo prie NATO, kurios nare 
Lenkija yra nuo 1999 metų, 
tebėra aktuali ir bus toliau 
tęsiama.

V.Adamkus, į Lenkiją vyk
siantis kartu su žmona Alma, 
pasiliks nakvoti šiuo metu 
atostogaujančio A.Kwasniews- 
kio poilsio viloje Baltijos pajū
ryje esančiame Juratos mieste.

Pirmosios savo prezidentavi
mo kadencijos metais 1998
2003 m. V.Adamkus su A.Kwa- 
sniewskiu ne kartą yra susitikęs 
tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, 
tiek tarptautinių renginių metu 
kitose pasaulio šalyse. BNS

demų vadas tarstelėjo: "Kad aš 
ž inoč iau ..." . "Mes beveik  
ketverius metus dirbome kar
tu, mūsų Vyriausybė organiza
vo ūkio valdymą, ir, pasaky
čiau, neblogai atliko tą darbą. 
Todėl, artėjant rinkim am s, 
mums reikia galvoti apie bend
rą strategiją ir natūralu, kad 
kilo noras kartu eiti į rinkimus, 
sukuriant stipresnę politinę 
jėgą", - sakė A.Paulauskas.

A.Paulausko teigimu, pa
grindinis koalicijos sudarymo 
su socialdemokratais tikslas - 
atsispirti sparčiai populiarėjan
čioms populistinėms jėgoms, 
pirmiausia Seimo milijonieri
aus Viktoro Uspaskicho vado
vaujamai Darbo partijai.

Anot NS vadovo, priešingu 
atveju įvyktų "beveik savano
riškas valdžios atidavim as 
populistams". Jo teigimu, pir
majame bendro sąrašo dešim
tuke bus keturi NS atstovai - 
pats A.Paulauskas ir tikriau
siai trys dabartinės Vyriau
sybės m in istra i - A ntanas 
Valionis, Vilija Blinkevičiūtė ir 
Algirdas Monkevičius.

Kalbėdamas po trečiadie
nio popietę įvykusio NS skyrių 
pirmininkų ir partijos vadovy
bės pasitarimo, A.Paulauskas 
teigė "neturįs garantijų", kad 
Socialdemokratų partijos vado
vas, premjeras Algirdas Bra
zauskas bus įrašytas į rinkimų 
koalicijos sąrašą, tačiau patvir
tino, kad premjeras sutiko duoti 
sąrašui savo vardą. Anot A.Pau-

Dvyliktoje tautinių šokių šventėje liepos 3 d. garbės svečiai: Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas, 
Lietuvos Respublikos laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas, Jolanta Paulauskienė, JAV senatorius 
Richard Durbin. J.Kuprio nuotr.

RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA ŽUDYNIŲ KATYNĖJE 
GENOCIDU

SAKNDALAI
LIETUVOS

V iln iu s , rugpjūčio  5 d. 
(ELTA). Rusija nepripažins žu
dynių Katynėje genocidu ir 
nepersekios jų kaltininkų. Tai 
trečiadienį Maskvoje išgirdo 
Lenkijos Tautos atminties insti
tuto ir URM  atstovai, rašo 
dienraštis “Gazeta Wyborcza ”.

“Lenkijoje sakoma, kad 
Katynės tragedija tebenuodija 
Lenkijos ir Rusijos santykius. 
Aš esu pasirengęs padaryti 
visa, kad ši problem a būtų 
išspręsta”, - pareiškė Rusijos 
užsienio reikalų ministerijoje 
TAI vadovas Leon Kieres. Bet 
iš Rusijos pareigūnų jis išgirdo 
tik abstrakčius patikinimus, 
jog “pastaraisiais metais de
dama daug pastangų, kad būtų 
pateiktas pagrįstas tų įvykių 
vertinimas”.

Kuo skiriasi Varšuvos ir 
Maskvos požiūriai į Katynės 
tragediją? “Abi šalys sutinka, 
kad įsakymą sušaudyti beveik 
22 tūkstančius lenkų k a ri
ninkų, suimtų po 1939 metų 
rugsėjo 17 d., davė SSKP poli
tinio biuro nariai, o jį įvykdė 
NKVD darbuotojai. Rusai 
neginčija, kad tai buvo nusi
kaltimas, neneigia, kas jį pa
darė, nemažina aukų skaičiaus. 
Tai jau tam tikras laimėjimas”, 
- sakė laikraščiui profesorius 
L. Kieres.

Bet TAI reikalauja, kad 
Katynės žudynės būtų pri-

lausko, linkstama prie nuomo
nės, kad abiejų partijų rinkimų 
darinys vadinsis "A.Brazausko 
ir A.Paulausko koalicija "Už 
darbą Lietuvai".

Dauguma posėdyje dalyva
vusių NS skyrių pirmininkų, 
kurie yra ir NS tarybos nariai, 
pasisakė už stiprios koalicijos su 
socialdem okratais suform a
vimą. Koalicijoje galėtų daly
vauti ir kitos partijos. Tarp 
galimų partnerių A.Paulauskas 
paminėjo Lietuvos rusų sąjungą, 
opozicinę Liberalų ir centro są
jungą, tačiau teigė, jog atsakymų 
iš šių partijų dar negauta.

pažintos genocidu. O Rusija 
teigia, jog to padaryti neleidžia 
jos įstatymai. Mat SSRS pasi
rašė JT konvenciją dėl geno
cido 1948 metais, o Katynės 
tragedija įvyko 1940 metais.

“Jeigu  šis nusikaltim as 
būtų pripažintas genocidu, tai, 
pagal tarptautinę teisę, be tie
sioginių vykdytojų, kaltais 
reikėtų laikyti konvojininkus, 
asmenis, kurie transportavo 
lenkų karininkus, perdavinėjo 
įsakymus ir t. t. Mūsų duome
nimis, tokių žmonių susidarytų 
apie du tūkstančius. Reikėtų 
nustatyti, ar dar kas nors iš jų 
yra gyvi”, - pareiškė dienraš
čiui “Gazeta Wyborcza” TAI 
atstovas spaudai Stanislaw 
Ciechanowski.

Rusai teigia apklausę 900 
susidorojimo su lenkais liudy
tojų, bet kaltinim ai niekam 
nebuvo pateikti. “Mūsų duo
menimis, nusikaltimo inicia
torių ir vykdytojų nebėra tarp 
gyvųjų, todėl bylą reikėtų nu
traukti” , - mano Rusijos vy
riausiasis karinis prokuroras 
Aleksandras Savenkovas.

Apie Katynę rugsėjo mėne
sį M askvoje turėtų kalbėti 
L enkijos p rez iden tas A le
ksander Kwasniewski, kuris 
lankysis Rusijos sostinėje su 
vizitu. “Jis ragins prezidentą 
Vladimir Putin padaryti geros 
valios gestą ir užbaigti Katy- 
nės tragedijos tyrimą. Mūsų 
nuomone, tai nėra beviltiška 
užduotis” , - sakė Lenkijos 
URM atstovai. Jų nuomone, 
nuo Kremliaus politinio spren
dimo priklausys, ar pavyks 
susitarti dėl nusikaltimo, pa
daryto daugiau kaip prieš 60 
metų, bendro vertinimo.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ

TEISMUOSE
V iln iu s , rugpjūčio  5 d. 

(ELTA). Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
narė Rasa Juknevičienė teigia
mai vertina STT siekius stab
dyti galimas korupcijos ap
raiškas teismuose. Tačiau pra
nešim ai apie tai, kad STT 
svarstys, ar pateikti turimą 
medžiagą Generalinei prokura
tūrai, yra, jos nuomone, dau
giau nei skandalingi.

“Jei nesi tikras ir nori rimtai 
kovoti su korupcija, daryk 
solidžius veiksmus ir kalbėk 
tik tada, kai esi tikras. Dabar 
gi tęsiama ta pati veikla iš se
rijos “viskas Lietuvoje supuvę, 
lietuviai nesugeba patys tvar
kytis”, - pabrėžė R. Juknevi
čienė ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje Seime.

Todėl parlamentarė kviečia 
Lietuvos Prezidentą Valdą 
Adamkų, Seimo Pirmininką 
Artūrą Paulauską ryžtingai pa
sinaudoti Konstitucijos ir įsta
tymų suteiktomis teisėmis ir 
užtikrinti, kad kova su korupci
ja netaptų valstybės diskredi
tavimo, žmonių supriešinimo ir 
politinės kovos įrankiu.

R. Juknevičienės nuomone, 
dar iki prasidedant neeilinei 
Seim o sesijai operatyvinę 
veiklą kontroliuojanti Seimo 
kom isija turėtų išanalizuoti 
besiklostančią padėtį, pateikti 
informaciją Seimui ir atsakyti 
į visus kylančius klausimus.

Lietuvos Prezidentas V. 
Adamkus paragino Teismų tary
bos pirmininką ir Aukščiausiojo 
Teismo pirm ininką Vytautą 
Greičių nedelsiant informuoti 
apie bet kokį teisėjų nusižen
gimą ar neteisėtą veiklą.
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JAV MAŽINA ĮTAMPĄ TARP 
RUSIJOS IR GRUZIJOS

Jungtinės Valstijos pasiūlė 
ketvirtadienį padėti suregu
liuoti didėjančius Rusijos ir 
Gruzijos nesutarim us, nors 
Maskva paragino Vašingtoną 
nesikišti į jo  konfliktą su šia 
Amerikos sąjungininke Kau
kaze.

Anksčiau šią savaitę Gru
zijos prezidentas M ichailas 
Saakašvilis pareiškė, kad lai
vai su Rusijos turistais, kurie 
lankosi Abchazijoje, bus ap
šaudomi. Tai sukėlė Rusijos 
nepasitenkinimą, ir ji pareiškė 
ketinimą ginti savo piliečius.

Įtampa tarp Rusijos ir bu
vusios sąjunginės respublikos 
susijusi ne tik su Abchazijos 
autonomijos, bet ir Pietų Ose- 
tijos likim u. Pietų O setija 
siekia susivienyti su Rusijai 
priklausiančia Siaurės Osetija 
nuo po karo, kilusio iširus So
vietų Sąjungai, pradžios.

Tuo tarpu JAV Valstybės 
sekretorius Colinas Powellas, 
susitikęs su Gruzijos lyderiu, 
kuris Amerikoje yra baigęs 
teisės mokslus, paragino šalis 
išsiaiškinti nesutarimus dia
logu.

"Mes labai norėtume nura
minti situaciją, pašalinti nesu
tarimus bei dingstis provoka
cijoms ir grįžti prie dialogo", - 
sakė Valstybės sekretorius po 
susitikimo su M.Saakašviliu.

C.Powellas taip pat sakė, 
kad JAV pasirengusios padėti 
šalims diplomatinėmis prie
monėmis, vengdamos tiesio
ginio kišimosi į jų  reikalus, bet 
patardam os, kaip pašalin ti 
įtampą.

Pats M.Saakašvilis, kuris 
ketina susigrąžinti sukilusių 
autonomijų kontrolę nepaisy-

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

(1988 - 1990 M.)
LXI

[...] LK P galėjo  tikėtis 
laimėti 16% vietų. Taigi opo
nentai tikėjosi laimėti rinki
mus, sausio 14 d. sušaukti su
važiavim ą, o vasario 16 d. 
paskelbti Lietuvos net ir pradė
ta persekioti. Todėl mes atkak
liai įrodinėjome tokio žingsnio 
pavojingumą. Todėl draugas 
Brazauskas savo pranešime 
sakė, kad Lietuvos valstybin
gumo atkūrimas - tai ne tik 
trinktelėjimas durimis, kad tai 
- procesas ir jam  reikia reng
tis, priešingai - tai būtų avan
tiūristinis žingsnis. Ir tuo daug 
ką pavyko įtikinti. Rinkimai 
pas mus numatyti vasario 24 
d. T ikim ybė, kad mes la i
mėsime, - nedidelė. Tačiau 
tokiomis sąlygomis mes atsi
dursime opozicijoje kaip poli-

damas Rusijos valios, pasiūlė 
po susitikimo su C.Powellu, 
kad Gruzija galėtų tai padary
ti, padedama Jungtinių Vals
tijų.

Jis pridūrė, kad norėtų tęsti 
dialogą su Rusija ir išvengti 
susipriešinimo. "Mes norime 
tęsti dialogą, įskaitant ir dia
logą su rusais, - sakė jis. - 
Mažiausiai mums norisi ko
kios nors konfrontacijos".

Tuo tarpu Gruzija Jung
tinėms Valstijoms yra svarbi 
interesų sfera, nes jos teritori
ja  yra prie Kaspijos, turinčios 
daug naftos, kurią  išgauti 
Vašingtonas suinteresuotas, 
kad turėtų alternatyvinį ener
getikos produktų šaltinį.

Anksčiau šią savaitę Rusi
jos užsienio reikalų viceminis
tras Valerijus Loščininas davė 
suprasti, jog Maskva nepalan
kiai vertina JAV vaidmenį jos 
san tykiuose su T b ilisiu  ir 
norėtų, kad Vašingtonas atsi
žvelgtų į Rusijos interesus.

Tačiau C.Powellas mano, 
jog tai nereiškia, kad Rusijos 
ir JAV santykiams iškilo krizės 
grėsmė.

"Pripažįstu, kad čia esama 
kiek įtampos, tačiau nemanau, 
kad mes priartėjome prie to
kios krizės, apie kurią kai kas 
užsimena, - sakė jis. - Turėjome 
panašių problemų anksčiau, 
tad, manau, žinome, kaip tai 
išspręsti diplomatiniu būdu".

Tuo tarpu Gruzijos prezi
dentas Michailas Saakašvilis 
mano, kad kai kuriais Rusijos 
parlamento deputatų pareiški
mais siekiama išvesti Gruziją 
iš pusiausvyros.

"Beprotiškais kai kurių Vals
tybės Dūmos deputatų pareiš-

tinė, o ne valstybinė partija. 
Nebesirūpinsime kadrais, nors 
jau ir dabar to nebedarome. 
Esant demokratiniams rinki
mams dažnai ir išrenkami vi
sai kiti, negu būna planuota. 
Mes dabar netgi nebegalėsime 
numatyti, ką partijos rajono ar 
miesto komiteto sekretoriumi 
išrinks, nekalbant apie minis
trus, kuriuos tu ri tv ir tin ti 
A ukščiausioji Taryba. [...] 
Savarankiška LKP bus svarbi 
politinė jėga, ypač kai su ja 
eina daugelis žym iausiųjų  
mokslininkų, inteligentai ir 
panašiai. Taigi mes, būdami ir 
opozicijoje, gebėsime apginti 
komunistus nuo persekiojimų, 
nes mes būsime jėga. Todėl 
mes ir sutikome, kad būtų or
ganizuotas LKP XX suvažia

Momentas iš dvyliktosios tautinių šokių šventės liepos 3 d. Rosemont miestelyje, netoli O 'Hare 
aerouosto Čikagoje. J.Kuprio nuotr.

kimais siekiama tik vieno tiks
lo - išvesti Gruziją iš pusiaus
vyros ir priversti ją  imtis kokių 
nors jėgos priemonių, kad po to 
būtų galima pradėti agresiją 
neva savo piliečiams apginti", 
- interviu Gruzijos televizijos 
kompanijoms ketvirtadienio 
vakarą Vašingtone sakė M.Saa
kašvilis.

"Aš ramiai reaguoju į visus 
šiuos pareiškimus iš Maskvos, 
nes mes žinom e, su kokiu 
fenomenu turime reikalą", - 
pažymėjo jis.

Pasak jo, "Gruzija jau įgijo 
patyrimo, ir tokie grasinimai 
bei pareiškimai jai pro vieną 
ausį įeina, pro kitą išeina, o tuo 
tarpu ji daro savo darbą".

M.Saakašvilis pridūrė, jog 
esant šiai situacijai Gruziją 
visiškai remia ne tik JAV, bet ir 
visas civilizuotas pasaulis.

Be to, Gruzijos prezidentas 
mano, jog "vakarykštę pro
vokaciją, kai buvo apšaudytas 
Kokošinas, surengė Rusijos 
specialiųjų tarnybų atstovai ir 
Pietų Osetijos separatistai, kad 
parodytų visam pasauliui, neva 
G ruzija užpuolė Valstybės 
Dūmos deputatą".

vimas, bet jame priimtų nuta
rim ų vykdym ą planavom e 
atidėti iki TSKP XXVIII su
važiavimo, tikint, kad jo  metu 
bus reorganizuota SSKP ir tada 
bus galim a pagalvoti apie 
ryšius su SSKP. Ir taip tikriau
siai būtų buvę. Bet likus savai
tei iki suvažiavimo pradėta 
kalbėti, kad lygiagrečiai su 
mūsų suvažiavimu savo su
važiavim ą organizuos dau
giausia kitos tautybės komu
nistai, kurie priims sprendimus 
nepripažinti LKP XX suvažia
vimo nutarimų, imta kalbėti, 
kas bus ir naujojo CK sekreto
riai ir pan. Tie planai tapo ži
nomi ir daugeliui LKP XX su
važiavimo delegatų, todėl ir 
forsuotas suvažiavimas, doku
m entų priėm im as, kad ne-

ČEČĖNIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRUI -  
POLITINIS PRIEGLOBSTIS

Užsienio reikalų ministrui 
naujoje Čečėnijos prezidento 
Aslano Maschadovo vyriau
sybėje Iljasui Achm adovui 
suteiktas politinis prieglobstis 
Jung tinėse  V alstijose. Tai 
penktadienį pranešė naujienų 
agentūra France Presse.

Pats I. Achmadovas agentū
rai telefonu pareiškė sužinojęs 
apie prieglobstį pirmadienį.

I. Achmadovą terorizmu 
kaltinanti Rusija reikalavo jį 
išduoti nuo 2002 metų, kai I. 
Achmadovas atvyko į JAV.

Pasak kai kurių šaltinių, I.

Gruzijos užsienio politikos 
žinyba savo ruožtu paragino 
Rusiją susilaikyti nuo pareiš
kimų ir veiksmų, kuriais kėsi
namasi į Gruzijos teritorijos 
vientisumą ir nepriklausomybę.

Ketvirtadienio vakarą išpla
tintame pareiškime URM pa
reiškė susirūpinimą "dėl Rusi
jos pradėtos Gruzijai priešiškos 
kampanijos, kuri neatitinka 
konstruktyvaus abiejų šalių 
prezidentų bendradarbiavimo ir 
normalių santykių tarp dviejų

įvyktų alternatyvus suvažiavi
mas. [...] Vienintelis prašymas: 
nepriim ti kokių nors ypač 
griežtų  nutarim ų m ūsų a t
žvilgiu. Visa reikia daryti ra
miai, nes politinė situacija 
mūsų krašte labai įtempta. Tik 
taip išvengsime tragiškų pa
darinių. Gal būtų tikslinga, kad 
pas mus į respubliką atvyktų 
SSKP CK atstovai. Galbūt jie 
padės mums surasti išeitį iš 
susidariusios padėties.

B.Zaikauskas, buvęs LKP 
CK sekretorius. Gerbiamieji 
draugai! Mano pavardė Zai
kauskas. Aš - buvęs LKP CK 
sekretorius. Išsakysiu keletą 
minčių. Esu nuomonės, kad 
sprendimui priimti, padėčiai 
ištirti reikia sudaryti komisiją. 
Dėl atstovavimo. Aš nežinau 
kito žm ogaus, kuris labiau 
tiktų į tokią kom isiją kaip 
draugas Brazauskas. Jis turi 
didelį autoritetą respublikoje. 
Turime būti realistai, nereikia 
vadovautis jausmais, o atsi
žvelgti į objektyvią padėtį. Aš

Achmadovas dirbs nevyriau
sybinėje organizacijoje - Na
cionaliniame fonde demokrati
jai remti.

Čečėnijos prezidentas As- 
lanas Maschadovas informa
vo, kad sudarytas naujas kabi
netas, kuriame - 12 ministrų. 
I. Achmadovas šioje vyriau
sybėje užima užsienio reikalų 
ministro postą.

I. Achmadovas patvirtino šį 
paskyrimą ir pareiškė ketinąs 
atstovauti Čečėnijos intere
sams Jungtinėse Valstijose ir 
kitose šalyse. ELTA

suverenių valstybių".
"Rusija kategoriškai ir ig

noruodama bet kokią logiką, 
mėgina suversti Gruzijai atsa
komybę už situacijos pablo
gėjimą. Ir tai daro tuo metu, kai 
savo vienašališkais veiksmais 
Abchazijoje ir Cchinvalio re
gione šiurkščiai pažeidžia anks
čiau pasiektus susitarimus bei 
pamatinius tarptautinės teisės 
principus", - sakoma Gruzijos 
URM pareiškime.

BNS

už tai, kad visa tai problema 
būtų palikta spręsti pačiai res
publikai. Manau, kad respub
likos komunistai yra pajėgūs 
tai padaryti. Ir vadovauti ko
misijai siūlyčiau draugą Bra
zauską.

Toliau. M anau, nesunku 
pasmerkti, nepripažinti LKP 
XX suvažiavimo nutarimų, bet 
tai neišspręs problemos. [...] 
Suprantam a, plenum as turi 
teisę bausti ar pagailėti, bet 
reikia protingų sprendimų...

Apskritai daugelis kalbė
jusių plenumo dalyvių tik trys 
- V.Astrauskas, V.Beriozovas, 
B.Zaikauskas mėgino pateisin
ti LKP XX suvažiavimo orga
nizatorius ir nutarimus. A.Bra- 
zauskas savo knygoje “Lietu
viškos skyrybos” apie tą ple
numą prisimena: “Salėje vaiz
das buvo nejaukus. Parteryje - 
CK nariai, antrame aukšte, 
kaip įprasta, - kariškiai, visų 
karinių apygardų vadai ir poli
tinių valdybų viršininkai.”

(Bus daugiau)
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“Blezdingėlės” šokio detalė XII tautinių šokių šventėje liepos 3 d. Allstate arenoje. J.Kuprio nuotr.

UŽSIENYJE UŽDIRBTUS PINIGUS 
BŪTINA DEKLARUOTI

TĖVYNĖS SĄJUNGA ARIOGALOJE
RUOŠĖSI RINKIMAMS

V iln iu s/A r io g a la , ru g 
pjūčio 5 d. (ELTA). Šeštadienį 
Tėvynės sąjungos taryba, su
sirinkusi į posėdį Ariogaloje, 
ketino pritarti glaudžiam ben
dradarbiavimui Seimo rinki
m uose su k ita  opozicijo je  
esančia L iberalų  ir centro 
sąjunga.

Pagrindinis konservatorių 
tarybos posėdžio darbotvarkės 
klausimas - pasiruošimas ru
denį vyksiantiems Seimo rin
kimams.

Tarybos nariai turėtų palai
kyti partijos vadovybės planus 
Seimo rinkimuose bendradar
biauti su liberalcentristais, taip 
siekiant suduoti smūgį šiuo 
metu populiariausiai šalyje 
populistinei Darbo partijai.

Abi opozicijoje esančios 
partijos jau kurį laiką derasi dėl 
dalies vienmandačių apygardų 
pasidalijimo, palaikymo per 
antrąjį rinkimų turą bei po- 
rinkim inės koalicijos suda
rymo.

Kaip Eltai sakė Tėvynės 
sąjungos prezidium o narys 
Jurgis Razma, jau tvirtai su
sitarta pasidalyti maždaug 20 
vadinamųjų rajoninių apygar
dų. Dėl dar dviejų dešimčių 
miestietiškų apygardų derybos 
tebevyksta. Iš viso Lietuva yra 
suskirstyta į 71 vienmandatę 
apygardą.

Pasak J. Razmos, apygar
das abi politinės jėgos skirstosi 
a tsižvelgdam os į keliam ų 
kandidatų populiarumą ir par
tijų  stiprum ą kiekvienam e 
rajone.

“Jei, pavyzdžiui, Ignalinos-

Švenčionių apygardoje libe- 
ralcentristai kelia buvusį Sei
mo narį Kęstutį Trapiką, mes 
savo kandidato nebesiūlome. 
Tuo tarpu Alytuje palaikysime 
savo merą Algirdą Vrubliaus- 
ką, nes ten gavome gerokai 
daugiau paramos ir savivaldos, 
ir Europos Parlam ento rin 
kimuose” , - teigė konserva
torius.

D alį T ėvynės sąjungos 
kandidatų vienmandatėse rin
kimų apygardose numatoma 
patvirtinti šeštadienį, tačiau 
prezidiumui bus palikta teisė 
juos atšaukti, jei to primygtinai 
reikalaus liberalcentristai.

Tėvynės sąjungos ir libe- 
ralcentristų derybos dėl ben
dradarbiavim o rinkim uose 
turėtų būti baigtos kitą savaitę. 
Tuomet numatoma pasirašyti 
abiejų partijų susitarimą dėl 
bendradarbiavimo.

Dokumente ketinama dek
laruoti bendras politines ver
tybes, nurodyti vienmandates 
apygardas, kuriose bus keliami 
tik vienos ar kitos partijos 
kandidatai. Likusiose apygar
dose abi partijos kels savo 
kandidatus, tačiau pasižadės 
laikytis korektiškos rinkimų 
kovos ir nekritikuoti vienas 
kito.

Konservatoriai ir liberal- 
centristai taip pat ketina su
sitarti dėl paramos tiems par
tijų kandidatams, kurie pateks 
į antrąjį Seimo rinkimų turą. 
Jei kurioje nors apygardoje 
antrajame rinkimų ture liks 
abiejų partijų atstovai, taip pat 
žadama vadovautis susitarimu

dėl korektiškos kovos.
Be to, žadama paskelbti 

apie partijų planus bendra
darbiauti po rinkimų, sudarant 
koaliciją arba įsipareigojimą 
kartu derėtis dėl galimos koa
licijos su kitomis partijomis, 
jei to prireiks, siekiant sufor
muoti valdančiąją daugumą 
naujame Seime.

Tėvynės sąjungos tarybai 
šeštadienį ketinama pateikti 
abėcėlinį siūlomų kandidatų į 
parlamentarus sąrašą. Pasak J. 
R azm os, j ame tu rė tų  būti 
daugiau nei 141 - tiek yra 
Seimo narių - pavardė.

Siūlomus kandidatus pir
miausia aptars tarybos nariai, 
vėliau ketinam a atsiklausti 
skyrių nuomonės. Apklausos 
duomenis ketinama susumuoti 
po savaitės, o galutinį konser
vatorių kandidatų sąrašą rugp
jūčio 28 dieną turėtų patvirtinti 
partijos taryba.

Šeštadienio posėdyje taip 
pat bus pristatytos pagrindinės 
programinės nuostatos. Ga
lutinę Tėvynės sąjungos rinki
mų programą taryba taip pat 
tvirtins rugpjūčio pabaigoje.

Manoma, kad tarybos na
riai svarstys ir kyšio ėmimu 
įtariam o dabar jau  buvusio 
Seimo nario Arvydo Vidžiūno 
likimą.

Eksparlamentaras jau yra 
sustabdęs savo pareigas Tė
vynės sąjungoje. A. Vidžiūnas 
yra šios partijos pirmininko 
pavaduotojas, prezidiumo ir 
tarybos narys.

J. Razma abejojo, ar konser
vatoriai kolegai siūlys sustab
dyti ir narystę partijoje, ar 
apskritai atsisakyti nario bilie
to.

Europos Sąjungos šalyse 
uždirbtus pinigus parsivežant 
į Lietuvą jų  deklaruoti nerei
kia. Todėl, anot pareigūnų, 
nemaža dalis svetur uždarbiau
jančių lietuvių atsisako bankų 
paslaugų. Tačiau bet kurias 
užsienyje gautas pajamas kartą 
per metus mokesčių inspekci
ja  reikalau j a deklaruoti ir 
sumokėti nuo jų  mokesčius, to 
nepadarius, gali kilti keblumų 
įsigyjant registruotą turtą.

Uždarbiaujantys užsienyje 
lietuviai suka galvą, kaip į Lie
tuvą perduoti uždirbtus pini
gus. Nusprendę, kad pervesti 
pinigus per banką brangu, 
daugelis juos parsiveža grynai
siais. Bankininkai sako, kad 
pinigus pervesti galima įvairi
ais būdais. Tačiau pigiausiai 
pervesti per banką, giminingą 
Lietuvoje veikiančiam, pavyz
džiui, priklausančiam tai pa
čiai grupei.

“Klientam s tai kainuoja 
įvairiai -  nuo kelių ar kelioli
kos euro centų iki keliasdešimt 
eurų. P rik lauso nuo to, ar 
pavedim as vykdom as euro 
zonos šalyse eurais, ar kita 
užsienio valiuta, ar skubus 
pavedimas, ar paprastas“, - 
teigė Vilniaus banko Finansų 
institucijų skyriaus viršininkė 
Monika Rimkūnaitė.

Pinigus pervesti galim a 
bankui perdavus grynuosius 
p inigus, kuriuos Lietuvoje 
atsiimtų kitas asmuo. Toks per
davimas įvykdomas greitai, 
tačiau pats brangiausias, be to, 
Lietuvoje ne visi bankai gali 
šią operaciją atlikti.

Lietuvos televizijos Naujienų 
tarnyba

JAV KARIŠKIAI ŽEMINO IR KANKINO IRAKIEČIUS, 
NORĖDAMI PASILINKSMINTI

JAV karišk ia i B agdado 
"Abu Ghraib" kalėjime visaip 
žemino ir kankino belaisvius 
irakiečius, "norėdami pasi
linksminti", o ne vykdydami 
aukštesnio rango vadų įsaky
mus. Tai karinei komisijai, tu
rinčiai nuspręsti, ar liūdnai pa
garsėjusios Lynndie England 
byla bus perduota nagrinėti 
karo tribunolui, pareiškė vie
nas JAV karinis tardytojas.

Vyresnioji grandinė En
gland, kuri išgarsėjo visame 
pasaulyje kaip kariškė, už pa
vadžio laikanti nuogą irakietį, 
į p irm ąjį kom isijos posėdį 
atvyko apsirengusi dengiamos 
spalvos uniform a, j uodais 
batais ir berete.

Kitas būdas - atsidaryti są
skaitą užsienio banke, pasidė
ti į ją pinigus ir įvykdyti tarp
tautinį pavedimą. Tačiau ban
kas gali pritaikyti papildomus 
mokesčius už pinigų padėjimą. 
Galutinė mokesčių suma pri
klausys ir nuo to, kiek bankų 
tarpininkauja šioje operacijoje. 
Taip pat pinigus galima padėti 
į užsienyje pagamintos mokė
jim o kortelės sąskaitą. Tada 
reikėtų pasidomėti, kiek kai
nuos pinigų išgryninimas Lie
tuvoje. Anot bankininkų, pa
slaugos kainą galima dalintis 
per pusę - dalį sumokant pini
gus įnešusiam asmeniui, dalį - 
jų gavėjui.

Iš ES įvežtų grynųjų pinigų 
pasienyje deklaruoti nereikia. 
Tačiau nedeklaravusiems iš 
bendrijai nepriklausančių šalių 
įvežtos valiutos, jei jos vertė 
didesnė nei 10 tūkstančių litų, 
gresia baudžiamoji atsakomy
bė. Visus užsienyje uždirbtus 
pinigus mokesčių inspekcija 
reikalauja kartą per metus de
klaruoti ir sumokėti mokes
čius. To nepadarius esą bus 
sunku įsigyti registruotą turtą.

“Jeigu darbdavys už dar
buotoją nėra deklaravęs p i
nigų, o jis  išlaidauja, mes 
galim jį pakviesti ir paprašyti 
pagrįsti pajamų šaltinį“, - sakė 
Mokesčių inspekcijos Tiesio
ginių mokesčių skyriaus vedė
ja Alina Gaudutytė. Anot mo
kesčių inspekcijos, reikėtų de
klaruoti ir nelegaliai uždirb
tus pinigus.

Septintą mėnesį nėščia mo
teris nebendravo su dešimtimis 
žurnalistų, laukusių jos prie 
Fort Brago (Šiaurės Karolinos 
valstija) karinės bazės teismo 
rūmų. Teismo salėje į jos bylą 
nagrinėj ančios karin inkės 
klau-simus ji atsakinėjo trum
pai - taip arba ne, o į popietinį 
posėdį neatvyko. Jos advoka
to teigimu, L. England prireikė 
skubios gydytojo konsulta
cijos.

Karo tardytojas Paul Arthur 
karinei kom isijai sakė, kad 
L.England dar sausio mėnesį 
jam  oficialiai pareiškė, jog 
Bagdado kalėjime nuogi be
laisviai buvo fotografuojami, 
"tik norint pasilinksminti". AP

Bendro vaizdo dalis iš Lietuvių tautinės sąjungos Čikagos skyriaus ruoštos gegužinės, praėjusios didžiu pasisekimu. K Jasinevičiaus nuotr.
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ALT s-gos Los Angeles skyriaus valdyba. Iš k: vicepirm. Juozas 
Raibys, vicepirm. Irena Bužėnienė, pirm. Rūta Šakienė, sekr. 
Gražina Raibienė, ižd. Ramūnas Bužėnas.

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

PADĖKA
Liepos aštuonioliktą vyku

si Los A ngeles tau tin inkų  
ruošiama “gegužinė po stogu” 
Dirvai paremti, nežiūrint įvai
rių kitų subuvimų, gražiai pri
pildė Tautinių namų salę.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems atsilankiusiems. Dėkui 
už atneštus skanumynus, už tiek 
daug vertingų dovanų laimės 
stalui, ačiū ponioms, kurios taip 
nuoširdžiai įsipareigojo įvai
rioms užduotims, kad gegužinė 
gerai pavyktų ir sklandžiai 
praeitų. Ačiū Aloyzui Pečiuliui 
už meistriškai pravestą loteriją 
ir varžytines.

Dosnūs ir Dirvos sunkią fi
nansinę padėti suprantantys 
svečiai, rengėjams irgi kiek 
prisidėjus, suaukojo visą tūks
tantį dolerių.

Nuoširdus dėkui visiems.
Rengėjai

Tautinės s-gos Los Angeles 
skyriaus ruoštoje “Gegužinėje 
po stogu” 2004 m. liepos 18

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

VASAROS VEIKLA 
PILĖNŲ TUNTE

Clevelando Pilėnų skautų 
Tunto tuntininkas v.s. Remigi
jus B elzinskas išsiuntinėjo 
skautų šeimoms pranešimus 
apie tunto skautų užsiėmimus 
šią vasarą.

Vasarai baigiantis Cleve
lando Pilėnų sk. tuntas rug
pjūčio 14-15 d. rengs savait
galio iškylą dviračiais -  skau
tams, prityrusiems skautams ir 
skautams vyčiams. Pradedama 
iš C levelando M etroparkų 
Ohio and Canal Reserv. Visi
tor Center, East 49th Str. (iš 
Harvard Rd.). Dviračiais bus 
keliaujama Cuyahoga Valley 
Nat’l Park Bike Path ir Akron- 
Bedford Bike Trail takais. Ke
liausime į Silver Springs Par
ką, Stow Ohio (3760 Darrow 
Rd.). Kelionės nuotolis viena 
kryptimi apie 25 mylios. Nak
vynė bus Silver Springs Parko 
Campgruond palapinėse. Sun
kesnį krūvį -  miegmaišius ir 
stovyklavimo įrangas automo
biliu į stovyklavietę nuveš iš 
iškylos pradžios vietos. Tėve-

d. aukojo:
Alfonsa Pažiūrienė.... 25 dol.
Rūta Sakienė.......................25
R. ir P. U rbonai.................. 25
Juozas Raibys ..................... 10
Jonas Petronis...................100
Stasė V. Pautienienė...........25
Birutė ir Aleksas
G riciai................................ 100
Gina ir Gediminas
L ešk iai.................................20
Aloyzas Pečiu lis................ 28
Regina Gasparonienė........13
R. M ulokas......................... 80
V. Čekanauskas.................. 25
Antanas M ažeika............... 20
Rimtautas D abšys.............. 10
Laimis D ovydaitis.............20
Nemyra E nck ........................ 8
Vytautas Vidugiris..............25
Irena ir Ramūnas
B užėnai................................76
Albinas M arkevičius..........20
Paul A ras..............................18
Kostas M akauskas............. 15
Povilas Švarcas.................. 25
Bruno ir Mary A ras............50
ALT s-gos
Los Angeles sk................. 237
Viso:.......................  1000 dol.

liai kviečiami kartu iškylauti. 
Iškylos dalyviai renkasi Ohio 
ir Erie Canal Reserv. Visitor 
Center rugpjūčio 14 d., šeš
tadienį 9:00 val. ryto. Iškylą 
užbaigsime ten pat rugpjūčio 
15 d. sekmadienį apie 2:00 val. 
p.p. Iškylos mokestis 10 dol. 
asmeniui. Pabaigoje kvietimo 
rašoma kaip rengtis šiai iškylai 
bei kokius reikmenis pasiimti.

Linkime mūsų skautiškam 
atžalynui sm agiai praleisti 
laiką jų  vasaros iškylose.

Gerardas Juškėnas

Loteriją pravedęs Aloyzas Pečiulis ir ilgametis skyriaus meno 
vadovas režisierius Petras Maželis.

S T . P E T E R S B U R G ,FL

A.L.Klubo valdyba birželio 
mėn. 15 d. posėdyje nustatė 
trad ic in ių  K lubo reng in ių  
datas. Narių patogum ui tas 
datas skelbiam e R enginių  
kalendoriaus skyriuje. Valdy
ba prašo atkreipti dėmesį į 
m etinio/rinkim inio susirin
kimo dienos pakaitą į trečia
dienį, lapkričio mėn. 17 d. Tą 
dieną, 12:00 val., prieš susi
rinkimą, valdyba rengia nemo
kamus pietus nario mokestį 
susimokėjusiems nariams.

Klubo įstatų peržiūrėji
mo komisija, kurią sudaro visi 
buvę Lietuvių klubo pirminin
kai, direktorius Vilius Juška, 
Juozas Šulaitis ir Klubo pirmi
ninkė Angelė Karnienė prašo 
narius patiekti įstatų pakeiti- 
mo-papildymo siūlymus iki 
rugsėjo mėn. 30 d. bet kuriam 
komisijos nariui. Klubo įstatų 
knygelė gaunama (nemoka
mai) pas Klubo sekretorę Rimą 
Kilbauskienę.

Virėjų sukaktuvės. Birže
lio mėn. 27 d. popietėje klubo 
pirmininkė Angelė Karnienė 
pranešė, kad šį mėnesį sukanka 
dešimt metų, kai mūsų virtu
vėje darbuojasi Nijolė ir Kos
tas Dimos, rūpestingai paruoš- 
dami klubo nariams ir sve
čiams pietus sekmadieniais ar 
kitomis progomis. Pirmininkė 
pakvietė klubo narį inž. Mečį 
Šilkaitį, prieš dešim tį metų 
buvusį klubo pirmininku, kad 
jisa i papasakotų  kokiom is 
aplinkybėmis Nijolė ir Kostas 
tapo mūsų virėjais.

Savo prisiminimuose M. 
Šilkaitis sakė, kad tuo metu, 
pasitraukus buvusiems virė
jams, buvo mėginta pavesti tą 
darbą jaunai merginai, tačiau 
po keletos savaičių paaiškėjo, 
kad ja  negalim a pasitikėti. 
Kaip tik tuo laiku St. Peters- 
burge apsigyveno jauna pora 
su maža mergaite. Jie pasirodė 
esą darbštūs, draugiški, malo
nūs, sukalbami ir nesiskųs- 
dami dirbo įvairius darbus. 
Vieną dieną pasikviečiau šią 
porelę į klubą, nupasakojau 
jiem s mūsų problem as, ap- 
rodžiau virtuvę ir pasiūliau 
jiems apsiimti gaminti mums 
m aistą. K ostas buvo labai

atsargus -  b ijo jo  pasiim ti 
darbą, kuriame neturi patyri
mo. Nijolė irgi atsargiai klausi
nėjo, kaip pereiti nuo pietų 
gamybos šeimai iki gamybos 
šimtams asmenų. Po ilgesnio 
pokalbio, Kostui dar vis abejo- 
jan t, N ijolė nusišypsojo ir 
pasakė: gerai, bandysim... Ir 
šiandieną, po dešimties metų, 
viskas eina labai sklandžiai. Ta 
buvusi maža jų  dukrelė Rūta 
jau studijuoja universitete, o 
tėvai pap ildom ai dar sėk 
mingai veda picos restoraną St. 
Petersburge. Džiaugiuosi jų  
energ ija , pastovum u, gera 
nuotaika, paslaugumu ir linkiu 
jiem s dar daug metų dirbti 
mūsų klubo gerovei, -  sakė 
Mečys.

Nijolė ir Kostas buvo pa
kviesti prie mikrofono, kur jie 
padėkojo už sukakties prisi
minimą, ir, lydint popietės 
dalyvių plojimams, priėmė iš 
pirm ininkės po butelį šam 
pano.

Paminėtas Dariaus-Girė
no skrydis. Liepos mėn. 18 d. 
popietėje Lietuvių klube buvo 
prisiminti mūsų transatlanti
niai lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas, prieš 71 me
tus perskridę Atlantą ir žuvę 
Soldino miške, Vokietijoje, 
650 km. nuo savo tikslo. Pa
valgius pietus, popietei vado
vavusi klubo vicepirmininkė 
Aldona Andriulienė padek
lam avo Jono Graičiūno ei
lėraštį “Darius ir G irėnas” , 
perskaitė jų  testamentą jau 
najai Lietuvai ir pakvietė inž. 
Vytautą M ažeiką paskaitai. 
Savo įdomioje paskaitoje jis 
palietė abiejų lakūnų kilmę, jų 
gyvenimą, jų  norą skraidyti 
Amerikoje ir nutarimą skristi 
į Lietuvą. Jų skrydis per At
lantą tais laikais buvo vienas 
iš tiksliausių krypties atžvilgiu, 
neskaitant sunkaus palikimo 
perkrautu lėktuvu iš oro uosto 
New Yorke. Spėjama, kad jie 
žuvo dėl netobulos aukščio 
rodyklės, kuri rodė aukštį nuo 
jūros lygio bet ne nuo žemės 
apačioje. Jų kūnai buvo didelės 
minios žmonių sutikti Kauno 
oro uoste ir iškilmingai palai
doti Kaune, dalyvaujant orga
nizacijoms, kariuomenės da
liniams ir gausiai visuomenei. 
Jų skrydis, nors ir nelaimingai 
užsibaigęs, išgarsino Lietuvos 
vardą visame pasaulyje.

Popietė buvo užbaigta visų 
dainuojama “Lietuva brangi” .

Lietuvos Vyčių veikla. 
Š.m. liepos mėn. 13 d. mažo
joj e L ietuvių  k lubo  salėj e 
buvo sukv iestas L ie tuvos 
Vyčių organizacijos 147 kuo
pos susirinkim as, kuriam e 
dalyvavo 22 iš priklausomų 
kuopai 38 narių  ir keletas 
svečių . S usirink im ą, kaip  
visada, pradėjo kuopos pir
mininkas Jonas Jonaitis, pa
sveikindamas visus dalyvius. 
Perskaitęs darbotvarkę, pa

kvietė kuopos dvasios vadą 
kun. dr. Matą Čyvą invokaci- 
ja i -  m aldai kurio je  p ris i
mintas vyčių globėjas šv. Ka
zimieras. Patikrinus valdybos 
ir komisijų narių dalyvavimą, 
buvo perskaitytas sausio 20 d. 
susirinkimo protokolas, kuris 
buvo priimtas ir pirmininko 
pasirašytas. N edalyvaujant 
iždininkui, pirmininkas pra
nešė, kad p rae itam e su s i
rinkime nutarti visi piniginiai 
įsipareigojimai atlikti. Romos 
k o leg ija i ir Telšių kun igų  
seminarijai Lietuvoje paauko
ta po 100 dolerių.

Po trumpų finansų ir ritua
lų komisijos pranešimų, kuo
pos pirmininkas kalbėjo apie 
Lietuvos Vyčių 91-jį suvažia
vimą, rugpjūčio mėn. 4-8 die
nomis NJ valstijoje. Kuopos 
atstovas į šį suvažiavimą ne
numatytas.

Susirinkime dalyvaujantis 
kan. Bernardas Talaišis pas
veikino vytiečius, linkėjo ne
pailsti ir energingai darbuotis 
Dievui ir Tėvynei.

Irena Kriaučeliūnienė Lietuvių 
tautinės sąjungos Čikagos sky
riaus suruoštoje gegužinėje pla
tino laiminguosius bilietus, ku
riuos tuoj visus išpardavė -  
pritrūko bilietų.

L Jasineviciaus nuotr.

K viečiam i nau ji naria i 
įstoti į šią garbingą 1913 m. 
įsikūrusią patriotinę kultūrinę 
organizaciją Amerikoje: Lie
tuvos Vyčiai -  K nights of 
Lithuania. Tuo reikalu reikia 
k reip tis  į p irm ininką Joną 
Jonaitį.

S usirink im as užbaig tas 
malda. Po to pabendrauta ir 
pasiv a išin ta  kava ir narių  
susineštais skanumynais.

M okykla pradeda dar
bą. “ S a u lė s” litu a n is tin ė  
m okykla pradės veikti rug
pjūčio 14 d., šeštadienį, 9:30 
val. ryto. Laukiam e naujų 
m ok in ių , k ad  aug tum e ir 
stiprėtume lietuvių kalboje, 
papročiuose ir mūsų garbin
goje istorijo je. Vaikai p ri
imami nuo 3 metų. Pamokos 
vyks Holy Nam e o f Jesus 
patalpose, 5800 -  15th Ave. 
South, Gulfport. Dėl sm ul
kesnės informacijos prašome 
kreiptis į Vidą M eiluvienę, 
tel. 360-1364.

St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klubo biuletenis “Lietuvių  
Žinios”, Nr. 337.
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LIETUVA IR PASAULIS
PREMJERAS DOMĖJOSI OLIMPIEČIŲ PASIRENGIMU

Vilnius, rugpjūčio 3 d. (ELTA). Ministras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas antradienį lankėsi Lietuvos tautiniame 
olimpiniame komitete (LTOK) ir domėjosi Lietuvos olimpiečių 
pasirengimu Atėnų olimpinėms žaidynėms. Ataskaitą jam  
pateikė Lietuvos olimpinės delegacijos vadovas, Kūno kultūros 
ir sporto departamento generalinis direktorius Vytas Nėnius.

Jis pažymėjo, kad visi olim pinius normatyvus įvykdę 
sportininkai yra sveiki ir sėkmingai rengiasi olimpiniams 
startams. Šiuo metu delegacijoje yra 61 sportininkas, tačiau ją 
dar gali papildyti vienas kitas lengvaatletis, je i įvykdys 
normatyvus.

Susitikim e su LTOK prezidentu  A rtūru Poviliūnu ir 
generaliniu sekretoriumi Vytautu Zuberniu buvo aptartos 
Premjero vizito į Atėnus detalės.

A. Brazauskas planuoja vykti į olimpines žaidynes kartu su 
pagrindine Lietuvos delegacija rugpjūčio 12-ąją ir grįš namo 
rugpjūčio 18-ąją.

Kartu su kitų šalių vadovais Premjeras gyvens kruiziniame 
laive “Queen Mary 2” . Jo vizito oficialiojoje programoje 
num atyti susitik im ai su G raikijos prezidentu , m inistru  
pirmininku ir Atėnų olimpinių žaidynių organizacinio komiteto 
pirmininke Jana Angelopulos Daskalaki (Giann Angelopoulos 
Daskalaki).

A. Brazauskas planuoja karštai palaikyti Lietuvos sportininkus, 
būtinai apsilankys lengvaatlečių, krepšininkų, dviratininkių 
varžybose. Jis taip pat stebės plaukimo, šaudymo, teniso, dziudo 
varžybas, lankysis olimpiniame kaimelyje, susitiks su LTOK 
rėmėjais.

Nuo rugpjūčio 21 dienos Atėnuose žada lankytis Prezidentas 
Valdas Adamkus ir Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas. 

LIETUVOS URM REIŠKIA PARAMĄ IRAKO ŽMONĖMS

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA). Užsienio reikalų ministerija 
ketvirtadienį išplatino pareiškimą, kuriuo užtikrinama Lietuvos 
valia nepasiduoti teroristų grasinimams Irake ir solidarumas su 
Irako žmonėmis.

“Siekdami susilpninti tarptautinės visuomenės paramą Irako 
vyriausybei, teroristai ir buvusio režimo atstovai vis dažniau 
grobia įkaitus bei vykdo egzekucijas. Mes griežtai smerkiame 
nekaltų civilių grobimą ir žudymą. Mes suprantame jų  šeimų 
skausmą ir tų valstybių, kurių piliečiai buvo pagrobti ir su kuriais 
buvo žiauriai elgiamasi, aukas. Mes taip pat solidarizuojamės 
su Irako žmonėmis, kurie buvo pagrindinis teroristinių atakų 
taikinys”, - skelbiama pareiškime. “Mes, tarptautinių daugiašalių 
pajėgų Irake nariai, esame vieningi ir pasiryžę nedaryti nuolaidų 
teroristams ir nepasiduoti jų  grasinimams. Mes įsipareigojame 
užtikrinti, kad teroristinių atakų prieš mūsų valstybių piliečius 
ir karius kaltininkai būtų nubausti. Mes suprantame, kad, 
nusileidus teroristų reikalavim am s, būtų sukelta grėsmė 
tarptautinėm s daugiašalėm s pajėgom s ir visom s šalims, 
prisidedančioms prie Irako atstatymo ir humanitarinės pagalbos 
teikimo. Mes esame Irake šios šalies Vyriausybės kvietimu, nes 
norime paremti irakiečių siekį sukurti demokratinę valstybę, 
sustip rin ti saugum ą ir atkurti ekonom iką. Tarptautinės 
daugiašalės pajėgos Irake yra sankcionuotos Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1546.

Niekas neprivers mūsų atsisakyti užsibrėžtų tikslų. Mes ir 
toliau laikysim ės įsipareigojim o suteikti galimybę Irako 
gyventojams įgyvendinti jų  geresnės ateities troškimus” , - 
pabrėžiama pareiškime.

Šiuo metu Irake tarnauja 120 Lietuvos kariškių. Karines 
pajėgas Irake dabar turi 33 valstybės, įskaitant JAV.

EUROPOS KOMISIJOJE -  DALIA GRYBAUSKAITĖ
Išrinktas naujas Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jose 

Manuelis Durao Barroso šventė politinę pergalę, nes į Europos 
Komisijos narius buvo nominuota kaip niekad daug moterų.

Buvęs Portugalijos ministras pirmininkas praėjusį mėnesį 
pranešė, kad trečdalis iš 24 EK narių turėtų būti moterys.

"Noriu, kad mano komandoje būtų aštuonios moterys", - sakė 
centro-dešiniosios pakraipos politikas iškart po to, kai liepos 
22 dieną Europos Parlamentas patvirtino jį EK pirmininku. 
Dauguma Europos Sąjungos (ES) pareigūnų abejojo, ar Jose 
Manuelis Durao Barroso įgyvendins savo siekius.

Tarp nominuotų moterų yra aukštas pareigas užimančių 
politikių: Austrijos užsienio reikalų ministrė Benita Ferrero- 
Waldner, Lenkijos komisarė Danuta Huebner, koordinavusi 
Varšuvos pasirengimą įstoti į ES, bei buvusi Lietuvos finansų 
ministrė Dalia Grybauskaitė.

XII tautinių šokių šventėje giedant himnus: Jolanta Paulauskienė, Lietuvos laikinasis prezidentas Artūras 
Paulauskas, Lietuvos Generalinis konsulas Arvydas Daunoravičius, JAV Atstovų rūmų narys John 
Shimkus, JAV senatorius Richard Durbin ir Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas. J.Kuprio nuotr.

LIETUVA BANDO SUSTABDYTI NAFTOS TERMINALO 
STATYBĄ KARALIAUČIAUS SRITYJE

Pasikeitus Rusijos aplinko
saugos vadovybei, Lietuvai 
tenka iš naujo ieškoti kelių, kaip 
sustabdyti numatytą naftos ter
minalo statybą kaimyninėje 
Karaliaučiaus srityje. Kaip BNS 
sakė Aplinkos m inisterijos 
sekretorius Aleksandras Spruo- 
gis, Rusijoje vykstant Gamtos 
išteklių ministerijos reorganiza
cijai, lietuviai nebegauna jo 
kios informacijos apie naftos

terminalo statybų planus. "Šiuo 
metu atleisti visi Gamtos ištek
lių ministerijos viceministrai, o 
nauji viceministrai kol kas nela
bai kompetentingi spręsti to
kius klausimus. Tų darbuotojų, 
su kuriais mes bendradarbia
vome, jau nebėra", - pasakojo 
A.Spruogis.

Anot jo, Lietuva jau kreipėsi 
į Rusiją, prašydama atnaujinti 
kontaktus šiuo klausimu, tačiau

tik gavo atsakymą, kad šiuo 
metu vyksta reorganizacija bei 
pažadus vėliau suteikti pagei
daujamą informaciją. Lietuvos 
aplinkosaugininkai jokių žinių 
apie galimas naftos terminalo 
statybas negavo. Aplinkosaugi
ninkų, taip pat ir Karaliaučiaus, 
manymu, naujo naftos termina
lo statyba gali sukelti pavojų 
Baltijos jūros, kuri ir taip yra 
užteršta, ekologinei situacijai.

MASKVA ĮSPĖJA NEKENKTI 
RUSIJOS PILIEČIAMS

Maskva įspėjo Tbilisį, pa
reiškusi, kad bet kurie veiks
mai, galintys pakenkti Rusijos 
piliečiams, susilauks reikiamo 
atkirčio.

"Rusija įspėja, kad bet ku
rie m ėginim ai pakenkti jos 
piliečiams, juo labiau - pasikė
sinti į jų  gyvybę, susilauks 
reikiamo atkirčio", - sakoma 
URM pranešime.

D okum ente prim enam a, 
kad "Oficialusis Tbilisis žengė 
precedento neturintį žingsnį - 
pagrasino "apšaudyti ir skan
dinti visus laivus, kurie pasiro
dys netoli Abchazijos pakran
tės".

"Šis įspėjimas taikomas ir 
Rusijos turistam s, kurie iš 
Sočio plaukia jūra į ekskursi
jas Novyj Afone ir Suchu
myje", - pažymimą pranešime.

"Tbilisis turi galvoti, ką kal
ba, ir suvokti savo atsakomybę, 
kai turimos omenyje žmonių 
gyvybės. Rusijos piliečiai turi 
teisę pasirinkti poilsio vietas, 
kurių jie nori", - pabrėžia URM.

M.Saakašvilis įsakė skan
dinti visus laivus, kurie įplauks 
į Suchumio uostą be Gruzijos 
valdžios žinios. "Į visus laivus, 
kurie įplauks į Suchumio uostą 
be Gruzijos valdžios sutikimo, 
turi būti paleista ugnis, ir jie turi 
būti nuskandinti", - sakė jis.

Prezidentas pareiškė, kad 
Rusijos turistai neturi lankytis 
Abchazijoje. "Kai bus galutinai 
sureguliuotas Abchazijos klau
simas ir "kai visi praeities 
tragiški puslapiai bus užversti",

tada "Rusijos turistai bus la
biausiai laukiami svečiai Ab
chazijoje", - sakė jis.

"Tada atvykite ir leiskite 
savo pinigus. Dabar, jeigu  
norite atplaukti kateriais į Su
chumį, atminkite ir tai, kas ten 
įvyko prieš kelias dienas, kai 
mūsų kovinis laivas apšaudė 
laivą-pažeidėją", - sakė M.Saa- 
kašvilis. Jis sakė, jog tiems tu
ristams, kurie neatsižvelgs į 
G ruzijos valstybės vadovo 
žodžius, teks rizikuoti, jeigu jie 
kateriu atplauks iš Sočio į Ab
chaziją. Jis pridūrė, jog praėjusį 
šeštadienį Gruzijos pasienie
čiai apšaudė vieną tokių laivų, 
nors, pasak jo , tada niekas 
nenukentėjo.

Gruzijos pasieniečiai apšau
dė Turkijos laivą, plaukusį į Su
chumį, kai Abchazijos atstovai 
pareiškė, kad laikinai nebedaly- 
vaus derybose su Gruzija. Su
reguliuoti konfliktus Abchazi
joje ir kitoje buvusioje Gruzijos 
autonomijoje Pietų Osetijoje - 
vienas svarbiausių naujo Gruz
ijos prezidento, atėjusio į valdžią 
šių metų pra-džioje po pernai 
lapkritį įvykusio šalyje taikaus 
valdžios pasikeitimo, uždavinių.

Gruzijos valdžia sieja šių 
konfliktų sureguliavim ą su 
Rusijos, kurios taikos palaiky
mo pajėgos tarnauja abiejuose 
regionuose, vadovybės pozicija.

Jungtinių Tautų stebėjimo 
misija Gruzijoje paragino Gru
ziją ir Abchaziją nesiimti jokių 
vienašališkų veiksmų, kurie 
galėtų padaryti neigiamą po-

veikį taikiam sureguliavimo 
procesui ir dar labiau komp
likuoti padėtį. "Misija ragina 
visus Gruzijos ir Abchazijos 
taikaus proceso dalyvius imtis 
visų būtinų pastangų, kad būtų 
surasta išeitis iš susidariusios 
situacijos", - sakoma misijos, 
kurios kariniai stebėtojai stebi 
situaciją Gruzijos ir Abchazijos 
konflikto zonoje, pareiškime.

BNS

HAMBURGO PROFESŪRA 
NESUTINKA, KAD 

V. PUTIN BŪTŲ 
SUTEIKTAS GARBĖS 
DAKTARO VARDAS

55 Hamburgo un-to profeso
riai pasirašė peticiją, reika
laudami nesuteikti Rusijos prez. 
Vladimir Putin jų mokymo įstai
gos garbės daktaro vardo. "Rusi
jos valstybė įgauna vis daugiau 
autokratinių bruožų", - inicia
tyvinės grupės vardu pareiškė 
soc. mokslų fakulteto dekanas 
Michael Greven. V. Putin, be to, 
"nepasiekęs išskirtinių moksli
nių pasiekimų", kurie leistų jam 
pagrįstai pretenduoti į ekonomi
kos mokslų garbės daktaro 
vardą. Peticijos autoriai, nekri
tikuodami visos Vokietijos poli
tikos Rusijos atžvilgiu, vis dėl
to esantys prieš tai, kad akade
minė įstaiga būtų išnaudojama, 
siekiant pagerbti užsienio vals
tybės vadovą. Profesoriai, smer
kia "tarptautinę teisę pažei
džiantį karą Č ečėnijoje" , 
spaudimą Rusijos nepriklauso
moms žiniasklaidos priemo
nėms ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms. ELTA
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KULTŪROS PUSLAPIS

DAR VIENAS SVEIKATOS PATARIMŲ TOMAS 
Išleista dešimtoji “Kvieslio sveikaton” knyga

Kaip atrodo, č ikag ietis  
gydytojas, dr. Jonas Adomavi
čius nori sumušti knygų leidy
bos rekordus. Mūsų knygų 
lentyną jau papildė neseniai 
gauta 10-ji knyga iš jo “Kvies
lys sveikaton” serijos.

Kaip ir ankstesnieji, taip 
pat ir šis tomas yra gana stam
bus -  turi 367 puslapius, turi 
kietus viršelius. Išleistas UAB 
“Valstiečių laikraščio ” spaus
dintas standartų spaustuvėje 
Vilniuje. Vyriausias redakto
rius Jonas Švoba.

Šis dešimtasis tomas turi 
pavadinimą “Kai kurios vidaus 
ligos” . O  knygoje randame 
šiuos skyrius: “Širdies sveikata 
-  mūsų pačių rūpestis”, “Šir
dies ligos” , “Kaip išvengti 
inkstų akmenligės” , “Inkstų, 
tulžies pūslės ir šlapimtakių 
akmenligė” , “Dar kartą apie 
vėžį” .

Knygoje sudėti autoriaus 
per radijo programas skaityti 
patarimai ir lietuviškoje spau
doje anksčiau išspausdinti 
rašin ia i. D augiausia  tokių 
straipsnių paimta iš “Naujie
nų ” bei “Draugo ” dienraščių, 
o taip pat vienas kitas yra iš 
“Laisvosios Lietuvos”, “Lie
tuvių balso ”, “Darbininko ”, 
“Dienovidžio”.

Knygos pradžioje skaitome 
tokias dr. J. A dom avičiaus 
mintis: “Viena svarbiausių ligų 
priežasčių -  maistas, kuriame 
gausu cholesterolio, riebalų, 
cukraus ir valgomosios drus
kos. Nemarinkime savęs neti
kusiai gyvendami -  tinginiau
dami, persivalgydami ir persi
rūkydami bei netvarkydami 
padidėjusio kraujospūdžio.

Dr. Jonas Adomavičius šalia savo knygų “Kvieslys sveikaton” 
serijos. E.Šulaičio nuotr.

Grįžkime į ramų ir visapusiš
kai saikingą gyvenimą. Tvar
kykime savo kūną ir jausmus. 
Svarbiausia -  venkime rūkalų 
ir svaigalų. Niekada nepamirš
kime, kad visas ligas gydo pats 
žmogaus kūnas, o gydytojas 
tik talkina.”

O jos užpakaliniame virše
lyje telpa šis autoriaus tekstas: 
“Tik širdies apsauga yra tikras 
širdies gydymas”.

Visi turime širdį, bet ne visi 
artimą mylime iš širdies. Visi 
turime ausis, bet tik retas kuris 
klausome tiesos žodžio apie 
savo sveikatą. Visi turim e 
galvas, bet retas kuris protingai 
elgiamės savo sveikata sau
godami. Todėl šiandien, visi 
šiuos žodžius skaitan tieji, 
įsidėkime medicinišką tiesą 
giliai į savo širdis ir protus.

Nedarykime klaidų -  nesė- 
kime žieminių rugių pavasarį. 
Kiekvienas savo sveikata rū
pinkimės nuolat, klausydami 
savo gydytojo patarim ų ir 
atsikratydami blogų įpročių 
bei pradėdami sveikai gyventi, 
galvoti ir maitintis.

Beje, knygos pradžioje yra 
įdėti Lietuvos Šaulių Sąjungos 
vado plk. ltn. Juozo Širvinsko 
raštai, kuriuose teigiama, kad 
dr. Jonas A dom avičius už 
aktyvų bendradarbiavimą ir 
pagalbą apdovanojamas III 
laipsnio Šaulių Sąjungos pa
sižymėjimo ženklu “Už nuo
pelnus Šaulių sąjungai” .

“Kvieslio sveikaton” seri
jos autorius mums sakė, kad 
dar turi pasirodyti ir XI tomas. 
Tada, kaip atrodo, bus užbaigta 
dr. J. A dom avičiaus knygų 
leidyba. Edvardas Šulaitis

Režisierė Silvija Povilaitytė su keliais grupės aktoriais, kurie vaidino 
Šekspyro “Vidurvasario nakties sapną” Omahoje, NE. E.Šulaičio nuotr.

LIETUVOS JAUNIMAS VAIDINO ŠEKSPYRĄ 
Edvardas Šulaitis

Apie vizitus Omahoje 
ir Čikagoje

Kuršėnų (Šiaulių rajono) 
Lauryno Ivinskio gimnazijos 
vaidybinė grupė dalyvavo šių 
metų Nebraskos Šekspyro fes
tivalio -  “Shakespeare on the 
Green” pastatymuose, kurie 
vyko Omahos mieste, NE.

Grįždami į namus, šie vaid
intojai kartu su palydovais ne
pilnoms dvejoms paroms buvo 
sustoję ir Čikagoje. Čia apie šią 
išvyką plačiau mums papasako

Keturiasdešimt antrasis “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. Rašiniai privalo būti pasirašyti 
slapyvardžiu. Šis slapyvardis užrašomas ant 
pridėto užklijuoto vokelio, kuriame įdėta auto
riaus tikroji pavardė, adresas ir telefono nume
ris. Atplėšiami tik laimėjusių vokeliai. Nepre
mijuoti rankraščiai negrąžinami.

Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2004 m. lapkričio 1 d. 
(pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Novelės konkursas,
P.O. Box 19010 
Cleveland, Ohio 44119-0010 
USA

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

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

Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia 
paprasta balsų dauguma.

jo Šiaulių teatro aktorė ir Šiau
lių universiteto dramos dėstyto
ja Silvija Povilaitytė šiai išvykai 
specialiai surežisavusi Šekspy
ro veikalo “A M idsum m er 
Night’s Dream” (“Vidurvasario 
nakties sapno”) pastatymą.

Kadangi vaidinti reikėjo 
anglų kalba, tai buvo ieškoma 
jaunuolių, kurie mokėtų ang
liškai. Tokiu būdu pasirinkta 
Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija, 
turinti sustiprintą anglų kalbos 
dėstymo klasę.

Čia reikėjo 8 žmonių -  4 
mergaičių ir 4 berniukų. Atran
kos projektas nebuvo lengvas: 
prisiėjo dėmesį kreipti ne vien 
tik į gabumus, bet žiūrėti, kad 
vaidintojai galėtų apsimokėti 
kelionės išlaidas.

Amerikon buvo atvykę šie 
jaunuoliai: Evelina Bislytė, 
Dovilė Gaubaitė, Akvilė Rap- 
sevičiūtė, Rūta Roikaitė, Arnas 
Bakavičius, Vaidas Gajauskas, 
Vaidotas Jurašius, Arvydas Ra- 
sickas.

Projekto vadovu buvo či- 
kagiečiams ir bendrai Amerikos 
lietuviams gerai pažįstamas Zig
mas Ripinskas iš Šiaulių univer
siteto, kuris jau nekartą buvo 
atsivežęs to universiteto grupes 
į Omahą bei Čikagą (vėliausia 
jo grupė Čikagoje lankėsi šių 
metų kovo mėnesį).

Išvykos vadovas -  Romual
das Bladzinauskas, o ketvirtoji 
palydovė -  anksčiau minėtos 
gimnazijos anglų kalbos dėsty
toja Tatjana Kriliuvienė.

Beje, reikia pasakyti, kad ši 
išvyka suorganizuota Šiaulių -  
Omahos miestų susigiminiavi
mo projekto dėka, nes patį fes
tivalį rengė trys Omahos įstai
gos: Creighton’o bei Nebraskos 
universitetas Omahoje ir Oma- 
hos “Parks ir Recreation” depar
tamentas.

Žavėjosi amerikiečiai
Lietuviai Omahoje svečia

vosi beveik 3 savaites. Per tą 
laiką turėta nemaža pasirodymų 
(reikia pasakyti, kad mūsiškiai 
reiškėsi mėgėjiškų grupių tarpe, 
nes buvo ir profesionalių kolek
tyvų). Pati režisierė dar reiškėsi 
ir koncertinio pobūdžio spektak
liuose, skaitydama Šekspyro bei 
kitų autorių kūrinius.

S. Povilaitytė džiaugėsi, kad 
jos grupei buvo rodomas dide
lis dėmesys. Atstovams iš tė
vynės labai padėjo tiek ameri
kiečiai, tiek vietos lietuvių bend
ruomenės nariai. Jiems buvo 
proga ne vien tik parodyti savo 
sugebėjimus, bet ir daug ką 
pamatyti, praturtinti savo žinias. 
Vaidintojams, kurie buvo 17 
metų amžiaus moksleiviai, tai 
buvo neišpasakyta patirtis. 
Jiems, žinoma, įdomiausi buvo 
susitikimai su amerikiečių jaun
imu ir galimybė praturtinti anglų 
kalbos žinias.

Dėkojo ir čikagiečiams
S.Povilaitytė ir kiti grupės 

nariai ypatingai prašė padėkoti 
švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos Marquette 
Parke kunigui Rimvydui Ado
mavičiui. Jis ne tik pats pasi
stengė apgyvendinti dalį grupės 
narių, bet ir parūpinti nakvynes 
kitus “Seklyčios” pastate ir se
serų “kazimieriečių vienuo
lyne”.

Šalia kunigo būta ir kitų 
geradarių. Pati S. Povilaitytė 
buvo globojama senų pažįstamų 
-  aktorių Apolonijos ir Petro 
Steponaičių, kurie yra įkūrę teat
ro studiją “Kaukas”.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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REZISTENTO VERTA KNYGA 
Antanas Dundzila

Šį pavasarį “Dirvoje” skai
tėme ištraukas iš Kaune iš
leistos knygos, “Gyvenimas 
M eteoro Skrydis” , apie ne
eilinį rezistentą Antaną Va
liukėną. Tai paskutinėmis karo 
dienomis sovietų puolamame 
B erlyne sąm oningai pasi- 
likusio lietuvio likimas, kai
navęs jam  gyvybę. Du to 
asmens bruožai šiandien ypač 
akina dėmesį: Lietuvos po
grindžiui kritiškai svarbi Va
liukėno misija karo meto Ber
lyne ir faktas, kad apie jo  
veiklą mažai ką težinojome. 
Pasirodžius čia minimai Me
čislovo Treinio parašytai kny
gai, nežinios uždanga prasi
skleidė. Su šiuo leidiniu Va
liukėnas nebeišnyks nežino
mųjų rezistentų eilėse (čia 
pagalvokime apie daugelyje 
k raštų  ypatingoj pagarboj 
laikomus Nežinomųjų karei
vių kapus!), jam  yra pastatytas 
labai tinkamas paminklas -  
knyga. Tinkamas, nes Valiu
kėnas buvo rašto  žm ogus, 
užsirekom endavęs tik apy
braiža.

T elkiant įspūdžius apie 
leidinį, svarbu suminėti pa
grindinio joje aprašomo as
mens duomenis. A. Valiukėnui 
(1913-1946) iš tikrųjų tinka 
neiškreiptas rezistencijos he
rojaus vardas. Jis -  žurnalistas 
ir kovotojas prieš vokiečių ir 
sovietų okupacijas. Prieš karą 
studijavo Vytauto Didžiojo ir 
Šveicarijos universitetuose, 
gerai mokėjo vokiečių ir pran
cūzų kalbas, priklausė Neo- 
lithuania korporacijai. Redaga
vo tautininkų krypties perio
diką, rašė straipsnius kultūros 
ir politikos klausimais. 1940 
pasitraukė į Vokietiją ir čia 
prasidėjo jo bene svarbiausia, 
lietuvių pogrindžio aspira
cijoms ir knygoje reikšmin
giausia gyvenimo dalis. Ber
lyne buvo vienu iš Lietuvių 
Aktyvistų Fronto organiza
torių, jo  programinių doku
mentų redaktorium, plk. K. 
Škirpos sekretoriumi, vėliau 
VLKo ir VLIKo atstovu, Lie
tuvių Sąjungos Berlyne sek
retoriumi. Rengė apžvalgas

Žymaus pogrindžio dalyvio, Algirdo Vokietaičio (1909-1994) Vyčio 
kryžiaus, pomirtinis apdovanojimas 2004-II-16.

apie padėtį okupuotoje Lie
tuvoje ir, per Berlyne karo 
metu tebeveikiančius diplo
matinius kanalus, juos per
siųsdavo į laisvuosius Vakarus. 
Karo pabaigoje iš Berlyno 
nesitraukė. 1945 gegužės 19 d. 
(Vokietijai kapituliavus tik 
prieš 12 dienų!) SMERŠ grupė 
Berlyne j į  suėm ė, bet Va
liukėnas sugebėjo pabėgti. 
Birželio mėn. jį susekė ir vėl 
suėmė iš Vilniaus atsiųsta 
lietuvius medžioti A. Slavino 
grupė, buvo nuteistas ir žuvo 
Sibire. Visa tai išdėstyta iliu
struoto je, 500 psl. g ražiai 
išleistoje knygoje.

Antanas Valiukėnas -
studentas ir žurnalistas 

(J.Penčylos šaržas)

VALIUKĖNO RASTAI
Knyga susideda iš kelių 

dalių: epizodais daugumoje 
parašytos Valiukėno biogra
fijos ir trijų priedų -  Valiukėno 
11 prieškarinių straipsnių, 13 
pranešim ų dem okratiniam s 
Vakaram s (1941 .V III .7 -  
1945.IV) ir Šveicarijoje rezi
davusio mūsų diplomato dr. A. 
Geručio 16 laiškų Valiukėnui 
V okietijo je (1941 .III.9 - 
1943.V III.7). A trodo, kad 
autorius atrinko ir paskelbė, 
kas Valiukėnui reikšminga bei 
svarbu, ką galėjo  su rasti. 
Savaime suprantama, dar gali 
kur nors būti ir nesurastos 
medžiagos.

Žvelgiant į knygos apimtį, 
Valiukėno biografija suglaus
tai apibūdinome šio rašinio 
pradžioje. Ypatingiau nesigi
linant į knygoje paskelbtus 
V aliukėno p rieškarin iu s

straipsnius (o jų  Valiukėnas, be 
abejo, buvo paskelbęs daug, 
daug daugiau), čia sustosime 
prie tos trylikos pranešimų 
Vakarams. Šių pranešimų re
dagavime ir išsiuntime glūdi 
Valiukėno didysis įnašas, jį 
rikiuojantis į neeilines, prie
šinimosi okupantams asmeny
bes. Įdomu, kad jis šį uždavinį 
vykdė pačiame vokiečių Rei
cho širšių lizde, Berlyne.Dar 
įdom iau, kad, ačiū D ievui 
Gestapas jo  nesugavo. A u
torius čia mums atskleidžia 
“kaip” tai buvo vykdoma ir 
“kas” atlikta.

Visų pirma apie tą “kaip?” . 
Karo metu legalia i gyven
damas Berlyne, Valiukėnas 
naudojosi savo prieškarinės 
tarnybos pažintim is su už
sienio žurnalistais bei diplo
matais, kai jis buvo ELTOS bei 
“Lietuvos Aido” korespon
dentu. Taip pat, k iek buvo 
įmanoma, skaitantis su vo
kiečių  karo m eto cenzūra, 
Valiukėnas iš B erlyno tie 
sioginiai susirašinėjo su lietu
viais neutraliuose kraštuose, 
pvz., Šveicarijoje esančiu dr. 
A. Geručiu. Jau visiškai slaptų 
ryšių kanalai ėjo iš Vokietijos 
per vengrus į Šveicariją, iš ten 
-  į Švediją ir taip patekdavo į 
Lietuvos Pasiuntinybes Va
šingtone, Londone, Romoje, 
Berne, Argentinoje ir kt. Taip 
pat pažymėtinas Valiukėno su 
Vakarais ryšininkas, Švedijos 
karo attache’ Berlyne, plk. 
Dannfelt.

Y ra išlikę  knygoj e p a 
ske lb ti 1 3 V aliukėno p ra 
nešimų Vakarams. Įvairiais 
būdais, įskaitant ir Valiukėno 
keliones iš Berlyno į Lietuvą, 
duomenys pranešimams bū
davo pristatomi iš Lietuvos į 
Berlyną, o Berlyne juos Va
liukėnas paruošdavo  to li
m esnei kelionei. A utorius 
Valiukėną šiose pastangose 
labai taikliai vadina Lietuvos 
okupacijos metraštininku bei 
L ietuvos okupacijos m etų 
isto rijo s kūrėju . Tai su s i
steminta, lietuvių rankomis 
surinkta ir persiuntimui Va
liukėno paruošta informacija 
apie okupacinę padėtį L ie
tuvoje. Jie įdomūs ir šiandien. 
Juos skaitai, kaip puslapius iš 
istorijos vadovėlių apie prieš 
pusšimtį metų buvusius, vaiko 
akimis m atytus ar girdėtus 
vaizdus. Skaitytoją intriguoja 
ram iai, dalykiškai dėstom i 
faktai bei užfiksuoti, tragiški, 
alinamos tautos rūpesčiai.

Nors knygoje duom enų 
m ažoka, tač iau  V aliukėno 
gyvenimas karo naikinamame 
Berlyne nebuvo be pavojų 
gyvybei ar be rūpesčių pačių 
lietuvių pogrindžio reikaluose. 
Nuomonių skirtumai, mato
mai, visu aštrumu iškildavo ir 
mūsų pogrindininkų tarpe. 
Pvz. knygoje  yra slaptas 
VLIK o (au to rius įta ria  V.

Algirdo Vokietaičio pomirtinis apdovanojimas Vilniuje 2004-II- 
16. Eina sūnus Algirdas Kaare ir giminaitė Simonija Samulevičienė.

Sidzidauską) 1945-III-20 d. 
aplinkraštis Lietuvos pasiunti
niams, kad VLIKas su Valiu
kėnu nutraukė visus ryšius, net 
grasinim as, kad “ . j o  bylą 
greičiausiai spręs ypatingas 
Tautos te ism as” (sic!). V. 
Sidzikauskas savo atsimini
muose (“Lietuvos Diplomati
jos Paraštėje”, Kaunas, 1994), 
atrodo (-kaip gaila, knyga 
išleista  be v a r d y n o .) ,  šio 
incidento nemini, bet psl. 224 
apie patį Valiukėną labai tei
giam ai atsiliepia (“Berlyne 
radau ir puikiai veikiančią 
slaptą informacijos tarnybą su 
A. V aliu k ėn u .”).

LIKIMAS BERLYNE
N egalim a nepam inėti ir 

laba i svarbaus, asm eninio  
įvykio paskutinėmis karo die
nomis. 1945 vasario mėnesį A. 
Valiukėnas ir Laima Janke
vičiū tė Berlyne susituokė. 
Vėliau jau suimtą Valiukėną 
prieš išvežant į Vilnių, čekistai 
atvežė parodyti sužeistai žmo
nai į Berlyno ligoninę, matyt, 
tikrindam i Valiukėno tapa
t y b ę .  Pasveikusi Valiukėnie- 
nė pasiekė Vakarus, įsikūrė 
Amerikoje.

Bent man knygoje įtik i
nančiai neatsakytas klausimas 
liko apie Valiukėnų apsispren
dimą likti Berlyne net tuomet, 
kai jau vyko kovos gatvėse ir 
miestas buvo paverstas griuvė
siais. Autorius įvairiais duo
menimis į tai bandė atsakyti. 
Jeigu jau ten ir vyravo kokia 
nors konspiracinė logika, tai 
kodėl pačiame Berlyne, bet ne 
kur nors už jo, planuojant, 
reikalui esant, į miestą sugrįž
ti? Gaudžiant patrankoms ir 
tra tinan t kulkosvaidžiam s, 
rusų kareiviams plėšiant gy
ventojus ir masiniai prievar
taujant moteris, “Mūsų pla
n a s .  iškelti Lietuvos vėliavą 
virš Antano Kantstrasse įstai
gos ir taip pakartotinai ati
daryti Lietuvos diplomatinę 
misiją, kaip nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinę atstovy
be naujojoje V o k ie ti jo je .”

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

(psl. 246) tiek šiandien, tiek 
paskutinių dienų karo koš
mare, pažįstant bolševikus, 
turėjo atrodyti vaikiškai nai
vus. Jeigu tai buvo tikrai, tikrai 
tikrasis Berlyne pasilikim o 
motyvas, tai Valiukėnas už jį 
užmokėjo savo gyvybe.

Didoka M. Treinio knyga 
vertinga, nes, pvz., m ūsų 
bostoniškėje Lietuvių Enci
klopedijoje žinių apie Valiukė
ną šykštu. Tai suprantama, nes 
1965 išleisto tomo bendradar
biai apie dingusį asmenį duo
menų neturėjo , o je i  ką ir 
žinojo, tai nedrįso skelbti. 
Algirdo Vokietaičio “Raštuo
se” (Kaunas, 2003) Valiukėno 
veikla Berlyne minima. Jau 
minėta, V. Sidzikauskas Valiu
kėną taip pat mini. Be abejo, 
pribarstytų duomenų yra ir 
kituose lietuvių leidiniuose. 
Tai ką skaitėme šioje knygoje 
-  galėtų būti puikiu siužetu 
filmui: per Valiukėną čia ma
tome originalią, kitų autorių 
nečiupinėtą, Lietuvos pogrin
džio istorijos sritį.

Knygą ruošiant, autoriui 
teko peržiūrėti daug medžia
gos, ją  apdoroti. Autoriaus 
kalba sklandi, suprantama, jei 
atleisime už retkarčiais pasi
taikančius, nesuprantamus ar 
iš vis nereikalingus barbariz
mus, pvz., “kamufliažinis” (
naudota su patriotizmu), “ko- 
rumikabilumas” ir kt. Spaudos 
darbas be priekaištų, pastebė
jau vieną korektūros klaidą 
datoje. Išleidim ą finansavo 
L ie tuv ių  tau tin is  ku ltū ros 
fondas Čikagoje, tai irgi labai 
reikšmingas įnašas.

Išvada: puiki knyga apie iki 
šiol mažai žinotą rezistencijos 
istoriją, tikrą rezistencijos 
herojų.

Mečislovas Treinys,
GYVENIMAS-METEORO  

SKRYDIS. Žurnalisto ir re
zistento Antano Valiukėno, jo  
kartos ir idėjų apybraiža. 
NEOLITAS, 2003, Kaunas. 
Leidykla “Kas yra Lietuvoje ”, 
Palangos g. 9, LT-3000 Kau
nas.

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 12 d. 11:30 v. ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 

parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 25-26 d. Lietuvos Vyčių Vidurio centrines 

apylinkes šventkelionė -  Dievo Motinos parapijos patalpose.
SPALIO 9 d. 5:30 v.p.p. Sergančių patepimo mišios Sv. 

Jurgio bažnyčioje.
SPALIO 9-10 dienomis, Mariaus Narbutaičio meno darbų 

paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 
Rengia vyr. skaučių Židinys.

LAPKRIČIO 13 d. 2:30 v.p.p. plačiai išgarsėjusio Vilniaus 
kvarteto koncertas Clevelando Meno muziejuje (University 
Circle). Programoje Beethoven ir lietuvių kompozitorių kūriniai.

LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

Fyne Home Contact.
Tired o f feeling lost and not knowing how you can 
buy that new home. Well you have made the first 
Step when you call Fyne Home Contact.
We offer, HOME MORTGAGE LOANS, 
personal loans, small business loans and consoli
dation loans.

Toll free number 1-877-447-0393

“Skubiai parduodamas puikus penkių kambarių 
butas Vilniaus centre, apie 110 kv. metrų (1185 kv 
pėdas) didžio, trečiame aukšte su balkonu. Vaizdas į 
Operos ir baleto teatrą, miesto aikštes, Vilniaus ir 
Gedimino gatves. Idealus prabangiam gyvenimui. 
Skambinti Stanley 773-582-5143, ESPC, Suite 219, 6500 
S.Pulaski Rd., Chicago,IL 60629. Yra nuotraukų.”

SUMMER HAPPENINGS
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB

HAPPY HOUR DAILY UNTIL 7:00 P.M.
FAMOUS WING NIGHT ON THURSDAYS UNTIL 10:00 PM.

LITHUANIAN CLUB ANNUAL PICNIC 
SUNDAY, AUGUST 15th, 2004 * 12 NOON TILL 6 P.M.

FREE BEER AND POP * FUN & MUSIC * GOOD FOOD

ITALIAN AMERICAN PICNIC GROUNDS & PAVILION 
29717 EUCLID AVENUE * WICKLIFFE, OHIO

Must have 2004 membership card to attend....Guest admission $5.00....still time to renew-just $10 
SUPPORT THE CLUB*JOIN US FOR THESE FUN-FILLED EVENTS* IKI PASIMATYMO* SEE YOU THERE!

SPORTAS

ĮSPŪDŽIAI
ŠALFO 54 krepšinio tur

nyras, kuris įvyko Bridgeport, 
Connecticut, birželio 18-20 
dienomis, paliko daug įdomių 
įspūdžių. Tikrai buvo malonu 
matyti tokį didelį gražų skaičių 
sportininkų. Taip pat aš buvau 
labai nustebęs pamatęs ne dvi, 
bet keturias moterų komandas 
-  iš Vakarų, iš Rytų ir net iš 
Kanados.

Visos rungtynės buvo įdo
mios. Buvo tikrai puiku maty
ti vyrų B finalą tarp Chicagos 
Stumbro ir New Yorko LAK. 
Stumbras vedė per visas rung
tynes, kartais net daugiau negu 
dvylika taškų. Likus 5 se
kundėm Stumbras vedė vienu 
tašku. LAK turėjo  progos 
laimėti, bet jų  šūvis atsimušė į 
lanką ir Stumbras laimėjo vyrų 
B čempionatą -  bet tik vieno 
taško skirtumu!

Po rungtynių  man teko 
pasikalbėti su LAK kapitonu 
Juozu M iluku. Jis pasakė, 
“Mes pralošėm pirmas rung
tynes daugiau negu 20 taškų 
skirtumu. Šį sykį, prieš pra
dedant finalą, m ūsų vyrai 
išreiškė nuom onę kad tose 
rungtynėse nebuvo parodytos 
mūsų visos jėgos, mes turime 
įrodyti sau ir visiems žiūro
vams, kad mes mokam žaisti, 
kad mes esame vyrai ir kovo
sime iki paskutinių jėgų.”

Vyrų A grupė man sukėlė 
didžiausią įspūdį ir didžiausią 
džiaugsmą. Šitoj grupėj daly
vavo 8 komandos, tarp jų  -  
Chicagos galingas Žalgiris. 
Kitos stiprios komandos tai 
buvo Chicagos Lituanica, To
ronto Vytis ir visai nežinomas

Philadelphijos Aras.
Chicagos Žalgiris įsikūrė 

prieš 3 metus ir per tuos tris 
metus niekas jų  negalėjo nu
galėti. Kur Žalgiris pasirodė -  
ten ir buvo jų  taurė. Koman
da, turi gerų aukštų puolėjų ir 
gerų gynėjų. Daugumas iš jų 
žaidė Lietuvoj įvairiuose klu
buose. Jų amžiaus vidurkis 
buvo virš 26 metų.

O Philadelphijos ARAS? 
Kokia tai komanda. Iš kur ji 
atsirado? Komanda atvažiavo 
tik su šešiais žaidėjais. Vyriau
sias ir aukščiausias žaidėjas tai 
27 metų, 6’7” aukščio, trečios 
kartos puolėjas Rob Hodgson. 
Iš kitų 5 žaidėjų tik vienas 
lankė kolegiją o kiti keturi, tai 
dar gimnazistai -  tų penkių 
žaidėjų ūgis tai apie 6,1-5” .

ARO pirm os rungtynės 
buvo prieš Naujos Anglijos 
Žvaigždes. Aras laimėjo 15 
taškų skirtumu. Aro žaidėjai 
buvo greiti, geriau gynė ir vi
sai neblogai mėtė tritaškius.

Sekančios rungtynės tai 
buvo prieš Žalgirį. Šios rung
tynės atrodė kaip Dovydas 
prieš milžiną. Rungtynės pra
sidėjo  greitu  tem pu. ARO 
žaidėjai puikiai veržėsi į Žal
girio krepšį, mėtė tritaškius ir, 
agresyviai gynė Žalgiriečius, 
praėjo 10 minučių ir Aras vedė 
15 taškų skirtumu. Žalgirie
čiai nesijaudino, nes kas čia -  
tik laikinas dalykas. Pirma 
pusė pasibaigė -  Aras vedė 13 
taškų -  jau buvo matyti -  žal
giriečiai susirūpinę atsisėdo 
ant suoliuko.

Prasidėjo antra pusė -  ir 
Aras dar veda, tritaškiai kren
ta, gynimas dar žiauresnis, ag
resyvesnis -  žalgiriečiai pra
randa kamuolį, nesugeba gerai 
pasuoti. Ir nė vienas žalgirietis 
negali sustabdyti brolių Hodg
son. Jauniausias brolis Ryan 
veržėsi ir veržėsi į krepšį -  ir 
du taškai. O kai žalgiriečiai 
bandė jį agresyviau ginti ir 
sustabdyti, jis  sustodavo ir 
pradėjo bom barduoti žalgi
riečius tritaškiais!

Kai jau liko tik trys minutės 
Aras vedė 12 taškų ir buvo 

(Nukelta į 12 p.)

DIRVAI
AUKOJO

D.Januta, Oakland, C A .........  100
A. Mironas,
Paso Robles, C A ...................  100
P.Buchas, Oaklawn, I L .............72
I. Satkas, Kirtland, O H .............. 54
Kun. J.Bacevičius,
Cleveland, O H .......................... 50
Cipkus Management,
Wlwk., O H ................................50
T.Palionis, Madison, W I.........50
VlJakubėnas Fondas,
Oakland, IL ................................25
R.Baika, Salem, N H ................. 25
B. Šimkus,
Santa Monika, C A ...................25
D. Trimakas,
Cleveland, O H ........................ 25
V.Apanius,
Chesterland, O H .......................20
V.Brizgys,
Chesterland, O H .......................20
A.Žiedonis, Wlby. H., O H ......20
R.Bublys, Will. Hts, O H .........20
K.Cernis, W.Bloomfld., M I .... 20 
K.Rožanskas, Vilnius, L T .......20
J. Šulaitis, St. Pete., F L ............ 20
J. Cinkus,
Downers Grove, I L ................. 15
K. Šventoraitis,
Woodhaven, N Y .....................  15
A.Burkunas, Webster, N Y ...... 13
M.Ambrose,
New Market, M D ....................  10
E. Eitas, E. Wareham, M A ......  10
J.Garla, W.Palm Beach, FL .... 10 
A.Giedraitis,
Willowick, O H ......................... 10
J.Kartanas, Omaha, NE ..........  10
J. Lauce, Loveland, C O ...........  10
D.Kažkelis, Los Angeles, CA . 10 
A.Cesnavičius,
Richmond, N Y ......................... 10
V.Gilys, Sun City, C A ............  10
R.Valaitis, Brecksville, O H ........ 9
I. Delvigs, Cleveland, OH .........  6
K. Šiupinys, Wlby, O H ...............6
J. Petkaitis, W.Hartford, C T ....... 6
A.Jančiukas, Coldwater, M I ...... 5
A.VMarchertas, Orlando I L ...... 5
R.Guzulaitis, Speedway, IN ...... 5
V.Senuta, Brockton, M A ............5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

A .f A.
architektui 

ED M U N D U I A R BU I
iškeliavus Amžinybėn, drauge liūdėdama gi
liai užjaučiu Velionio žmoną, poetę -  rašytoją, 
mielą ALĘ RŪTĄ ARBIENĘ, dukras VIJOLĘ 
ir RASĄ bei kitus artimuosius.

Rūta Šakienė
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SALFO 54 krepšinio turnyras. Žaidžia Connecticut ir NY/NJ 
moterų komandos. R.Gedeikos nuotr.

SPORTAS

2004 M. ŠALFASS-GOS VARŽYBŲ KALENDORIUS
Pateikiam e 2004 metų 

SALFASS-gos varžybų kalen
doriaus II-ją dalį, nuo 2004 m. 
liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. 
Kalendorius apima tik metines 
SALFASS-gos pirmenybes bei 
kitokias platesnės apimties 
varžybas. Kalendoriaus pakei
timai bei papildymai bus nuola
tos pranešami.

2004 m. Š.Amerikos lietu
vių šaudymo pirmenybes nu
matomos š.m. rugpjūčio pirmoje 
pusėje, H am iltono LM ŽK 
“Giedraitis” šaudykloje. Tiksli 
data bus pranešta. Informuoja: 
Kazys Deksnys, 1257 Royal 
Drive, Burlington, Ont. L7P 
2G2, Canada. Tel: 905-332
6006. Fax: 905-332-7696. E
mail: kdeksnys@hotmail.com

19-sis Š.Amerikos lietuvių 
kviestinis softbolo turnyras 
įvyks 2004 m. rugpjūčio 28-29

dienomis, Wasaga Beach, Ont., 
Kanadoje. Tai yra “Co-Ed” 
(mišrių komandų tipo) turnyras. 
Informuoja: Sonia Houle, 498 
Glenlake Ave., Toronto, Ont., 
M6P 1H1, Canada. Tel: 416
762-0636. E -m ail:
sonia@ baseballw eekend.ca
W e b s i t e :
www.baseballweekend.ca

2004 m. S.Amerikos lietu
vių individualines ir koman
dines golfo pirmenybes vykdo 
Detroito LSK “KOVAS” 2004 
m. rugsėjo 4 ir 5 dienomis, For- 
treff golfo aikštyne, Franken
muth, Mich., USA. Informuoja: 
Paulius Butkūnas, 15876 Mar
sha Street, Livonia, MI 48154, 
USA. Tel: 734-464-9171 namų, 
arba 248-576-1298 darbo. Fax: 
248-576-2047 darbo. E-mail: 
pab21 @daimlerchrysler.com

2004 m. Baltiečių sporti

nio šaudymo Š.Amerikos pir
menybes vykdo latviai savo 
šaudykloje Kanadoje rugsėjo 
mėnesį šia tvarka: rugsėjo 11 d. 
-  stendinio (Trap) šaudymo, 
rugsėjo 18 d. -  smulkaus (.22) 
kalibro šautuvų. Informuoja: 
Kazys Deksnys.

2004 m. Š.Amerikos lietu
vių lengvosios atletikos pir
menybes numatomos š.m. rug
sėjo mėnesį, Clevelande, OH. 
Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose veteranų, jaunim o ir 
vaikų klasėse. Preliminarinę 
registraciją, nurodant apytikrį 
dalyvių skaičių, siųsti šiuo 
adresu: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117
2122, USA. Tel: 216-486-0889; 
Fax: 216-481-6064; E-mail: 
Vyts@Vpacct.com

2004 m. S.Amerikos lietu
vių stalo teniso pirmenybes
vykdo New Yorko Lietuvių at
letų klubas, š.m. rugsėjo mėnesį, 
New Yorke, NY. Informuoja: 
Aldona Augylienė, 521 Greeley 
Ave., Staten Island, NY 10306
5449, USA. Tel: 718-987-9703 
namų; 212-644-2424 darbo. Fax 
212-644-6896. E-mail: 
kada2002@aol.com

2004 m. Š.Amerikos Bal
tiečių plaukimo pirmenybes 
įvyks 2004 m. spalio 16 d., 
šeštadienį, McMurchy Pool (25 
m.), Brampton, Ont., Kanadoje. 
Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose jaunimo bei vaikų kla
sėse. Lietuvius informuoja: Mrs 
Catherine Jotautas, 35 Cumber
land Dr. Brampton, Ont. L6V 
1W5, Canada. Tel: 905-457
7664. Fax: 905-457-5932. E
mail: caromire @ sympatico.ca

Papildomas ryšys: Algirdas 
Bielskus.

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis ir į Algirdą Bielskų, 
SALFASS-gos generalinį sekre
torių.
SALFASS-gos Centro Valdyba

(Atkelta iš 11 p.)
ĮSPŪDŽIAI...
m atom a panika žalgiriečių 
akyse!

Rungtynės baigėsi: Aras 52 
: Žalgiris 41. Tai pirmas sykis 
kai Žalgiris pralošė rungtynes. 
Negali tikėti, kad tokia jauna, 
niekam nežinoma komanda, 
nugalėjo juos.

Sekm adienį Žalgiris nu
galėjo Lituanicą, o Aras, pra
radęs vieną geriausią žaidėją 
(jis turėjo keliauti į Kanada), 
vienaip ar kitaip surado šeštą 
žaidėją ir nugalėjo Toronto 
Vytį 20 taškų skirtumu.

Į finalą pateko Žalgiris ir 
Aras. Nors Aras nugalėjo Žal
girį šeštadienį, dauguma žiū
rovų vis dėlto manė, kad Žal
giris laimės.

Rungtynės prasidėjo -  žal
giriečiai žaidė labai rimtai, ži
nodami, kad jie gali būti nu
galėti. Tuoj Aras vedė žalgi
riečius 9 taškais, bet Žalgiris 
šį sykį nėjo į paniką ir žaidė 
savo žaidimą. Ir prieš baigiant 
pirmą pusę, žalgiriečiai pralen
kė Arą vienu tašku. Per šį 
laikotarpį Aras visai negalėjo

Mūn.-Frū; a am [ū G pm 866 E. 200 Ui SL
S a t: R »/r tn 4 pm Cleveland, Oh. 4411B

Paul Stefanac

Fixler Realty Group, Inc.
For first time home buyers, 

investors, or for those who wish 
to sell their homes, contact
LINAS MULIOLIS

2 1 6 -3 8 7 -3 2 0 4
linasgflxle rreahy .com

or v isit our hom e  
' i;i ,1 -' 1,1 1 ■ ■’

Į Į į  ©  g j  www. fixlemea I ty .com

I gO j  ' I  F bd er R e a lty  
G roup, Ino.

I------- t Ê 3 ,--------1 Lyndhurst, Ohio

sustabdyti Žalgirio žaidėjo 
Vasiliausko.

Pradedant antrą pusę Žal
giris pradėjo atidaryti tarpą 
didesnį ir didesnį -  buvo vienu 
momentu net 13 taškų skirtu
mas.

Per visas rungtynes Ryan 
Hodgson žaidė taip smarkiai, 
taip gudriai, kad nesvarbu kas 
jį gynė, niekas negalėjo jį su
stabdyti. Nors žalgiriečiai jo 
negalėjo sustabdyti, bet teisė
jais -  taip. Likus 4 minutėm 
Ryan buvo sušvilptas 5 baudų 
ir turėjo apleisti aikštę. Gaila, 
kad teisėjai sugebėjo padaryti 
tą, ko žalgiriečiai negalėjo.

Nors kiti Aro žaidėjai sten
gėsi kiek galėjo, bet be Ryan 
greičio, veržlumo, ir taiklaus 
tritaškių metimo nepasivijo 
Žalgirio. Ir Žalgiris laimėjo 
taurę 11 taškų persvara.

Bet iš kitos pusės, ar Žal
giris laimėjo varžybas prieš 
Arą? Juk abidvi komandos 
pasidalino laimėjimais ir net 
taškų skirtumu. Tai ar nebū
tų įdomu turėti trečias rung
tynes?

Rimas Gedeika

SAVI PAS SAVUS 
KVIESTAME 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)
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