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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

NATO NAIKINTUVAI
PAGAVO RUSIJOS 

ŽVALGYBINĮ 
LĖKTUVĄ

Šiauliuose dislokuoti Bel
gijos karališkųjų oro pajėgų 
naikintuvai "F-16" šią savaitę 
netoli Estijos oro erdvės ribos 
"pagavo" neatpažintą Rusijos 
lėktuvą, kuris vėliau pasirodė 
esąs keturmotoris turbosraig- 
tinis "IL-18". Gerai informuotų 
BNS šal-tinių teigimu, neat
metama galimybė, jog NATO 
pilotams teko susidurti su šio 
orlaivio pagrindu sukurtu ra- 
dioelektroninės žvalgybos lėk
tuvu "IL-20", kuris NATO kla
sifikacijoje įvardijamas kaip 
"COOT-A".

Apie pirmąją kovinę už
duotį penktadienį per spaudos 
konferenciją Rygoje pranešė 
Latvijos gynybos m inistras 
Atis Slakteris.

Naikintuvai į kariškių vadi
namą "oro taikinio gaudymo" 
misiją buvo pakelti, iš oro erd
vės stebėjimo ir kontrolės siste
mos BALTNET gavus prane
šimą apie į šiaurę nuo Estijos 
skrendantį neatpažintą orlaivį.

Kaip BNS sakė Šiauliuose 
dislokuoto Belgijos dalinio va
das majoras Polis Desair, minė
tasis orlaivis buvo aptiktas virš 
jūros maždaug už 160 km į 
šiaurės rytus nuo Talino. Iš 
pradžių jį sekė Suomijos karinių 
oro pajėgų naikintuvas "F-18", 
vėliau perėmė belgų "F-16".

Anot majoro P.Desair, or
laivis pasirodė esąs Rusijos 
"IL-18", kuris dispečeriams iš 
pradžių nepateikė tinkam o 
skrydžio plano. Prisistačius 
naikintuvams, "IL-18" pilotai 
pateikė teisingą skrydžių pla
ną, todėl orlaivis buvo atpažin
tas kaip "draugiškas" ir jam  
buvo leista tęsti skrydį nu
matytu maršrutu.

"Lėktuvo gaudymo misija 
buvo įvykdyta sėkmingai, ir "F- 
16" grįžo į bazę Zokniuose", - 
sakė Belgijos karininkas.

Iljušino konstruktorių biure 
sukurtas keleivinis "IL-18" 
nuo 1959 buvo eksploatuoja
mas buvusios Sovietų Sąjun
gos ir socialistinių šalių oro 
linijose, 7-8 praėjusio amžiaus 
dešimtmečiuose tapo civilinės 
av iacijos v idurio  nuoto lių  
"darbiniu arkliuku".

Šiuo metu kai kuriose Ne
priklausomų Valstybių San
draugos šalyse civilinės aviaci
jos reikmėms dar naudojami keli 
"IL-18", tačiau Rusijos karinėse 
oro pajėgose tebėra aktyviai 
naudojamos karinės šio orlai
vio modifikacijos "IL-20" ir "IL- 
38". BNS

Pirmoji Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinė sesija Briuselyje, kurioje 
dalyvauja naujai priimtų valstybių atstovai. Salia to komiteto prezidento Roger Briesch, jo kairėje, 
Lietuvos atstovė Dalia Grybauskaitė. EESC nuotr.

KAZACHSTANO LAGERIUOSE KALĖJUSIŲ LIETUVIŲ 
ATMINIMĄ ĮAMŽINO TRYS PAMINKLAI

V iln iu s , b irže lio  4 d. 
(ELTA). Kazachstane, buvusių 
lagerių teritorijose - Kengyre, 
Spaske ir Balchaše, šią savaitę 
apsilankiusi Lietuvos delega
cija atidengė tris m em oria
linius paminklus žuvusiems 
savo tautiečiams atminti. Pa
minklų kūrim ui reikalingas 
lėšas (40 tūkst. litų) skyrė 
Lietuvos Vyriausybė. Pamink
lus sukūrė architektas Algis 
Vyšniūnas.

Šiemet sukanka 50 metų, 
kai viename iš Sovietų Sąjun
gos lagerių - Kengyre, Ka
zachstane netoli Džezkazgano 
miesto, dėl nuolatinio kalinių 
žeminimo, smurto ir šaudymų 
įvyko Didysis Kengyro kalinių 
sukilimas, kuriame aktyviai 
dalyvavo per 700 lietuvių. “Iki 
šios dienos mes ėjome labai 
ilgą kelią - prireikė pusės šimto 
metų, kad įamžintume savo 
tautiečių, čia padėjusių galvas, 
atminimą. Tai buvo tie žmo
nės, kurie nenorėjo gyventi 
kaip vergai. Už tai, kad šian
dien esame laisvi ir gyvename 
Nepriklausomoje valstybėje, 
turime dėkoti ir šio sukilimo 
da lyv iam s” , - a tideng ian t 
paminklą sakė Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos 
sekretorė Violeta Murauskaitė. 
Nuo 1940 m. iki 1956 m. 
KarLago lageriuose kalėjo per 
10 tūkstančių lietuvių, nuteistų 
už politinius kaltinimus.

“Ilgą laiką mes nebuvome 
šitos žemės šeim ininkai ir 
neturėjome teisės spręsti, ar čia 
gali būti lageriai, kurie atnešė 
į mūsų kraštą daugybės žmo
nių tragedijas. Dabar jau 12

metų esame šio krašto šeimi
ninkai ir paminklai, kuriuos 
šiandien  a tidengiam e, yra 
svarbūs ne tik gerbiant čia 
kentėjusių žmonių atminimą, 
tačiau ir tam, kad mūsų vaikai 
visada prisimintų šitos žemės 
istoriją ir niekada neleistų, kad 
j i  pasikarto tų” , - atidarant 
Kengyro memorialą čia kalė
jusiem s lietuviam s kalbėjo

RUSIJA UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI 
MAISTO PRODUKTUS IŠ ES

V iln iu s , b irž e lio  4 d. 
(ELTA). Lietuvos diplomatų 
te ig im u , po k e tv ir ta d ie n į 
M askvoje įvykusių  pakar
totinų Europos Komisijos ir 
Rusijos derybų dėl prekybos 
gyvūniniais produktais yra 
vilčių, kad Rusijos draudimas 
įvežti gyvūninius produktus 
iš ES gali bū ti a tšauk tas. 
Pasak Lietuvos užsienio rei
kalų  m in istro  A ntano Va
lionio, Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, Europos Komisija ir 
ES valstybės narės aktyviai 
siek ia, kad susidariusi s i
tu a c ija  b ū tų  k a ip  ga lim a  
greičiau pakeista. M inistro 
teigimu, Lietuva šiuo klau
simu išreiškė susirūpinim ą 
birželio 3 dieną vykusiame 
ES N uolatin ių  atstovų ko 
m itete, taip  pat b irže lio  4 
d ieną specializuotuose ES 
Tarybos darbo organuose. 
Rusija prašo, kad Europos 
Kom isija atsiųstų raštiškas 
garantijas, patvirtinančias, 
jo g  iki šių m etų pabaigos 
Europos Sąjunga pakeis kai 
kuriuos teisinius dokumen-

Kazachstano prezidento dukra 
Dariga Nazarbajeva.

Lietuvos delegacija Kazach
stane taip pat susitiko su Alma 
Atos ir Karagandos lietuvių ben
druomenėmis. Dauguma jos 
narių - tai negalėję sugrįžti į Lie
tuvą buvę politiniai kaliniai, 
tremtiniai, jų vaikai ir vaikai
čiai. Kazachstane šiuo metu 
gyvena per 9 tūkst. lietuvių.

tus. Nors jo k io  o fic ia laus 
dokum ento  iš R usijos dėl 
draud im o p riežasč ių  nėra 
gauta, nuo birželio 4 dienos 
per sieną  į R usiją  n e p ra 
leidžiama Lietuvos produk
cija. Kai kurie  pareigūnai 
tikisi, kad pereinamasis lai
kotarpis, per kurį turi būti 
sutarta dėl veterinarinių pa
žymėjimų, bus pratęstas iki 
rugsėjo 1 dienos. Pagrindinis 
ginčo objektas yra v e te ri
narin ia i pažym ėjim ų. E u 
ropos Komisija kontroliuoja 
rusiškų maisto produktų im
portą į ES šalis, išduodama 
pažym ėjim ą, kuris leidžia  
maisto produktus pardavinėti 
visoje ES. Tačiau ES šalių 
eksportui į Rusiją taikom a 
kitokia procedūra: kiekviena 
ES šalis išduoda skirtingą 
sertifikatą , kurį pa tv irtina  
Rusijos veterinarijos tarnyba. 
S ta tis tik o s  d e p a rtam en to  
duomenimis, per pirmąjį šių 
m etų k e tv ir tį  į NVS e k s 
portuota  gyvų gyvūnų bei 
gyvūninės kilmės produktų 
už 56,786 mln. litų.

VAŠINGTONE LIETUVOS 
IR JAV NATO POLITIKOS 

KONSULTACIJOS
2004 m. birželio mėn. 3 ir 

4 dienomis Vašingtone, JAV, 
įvyko dvišalės Lietuvos ir 
JAV k o n su lta c ijo s  NATO 
politikos klausimais. Iš Lie
tuvos pusės jo se  dalyvavo 
delegacija iš Vilniaus - Už
sienio reikalų  m inisterijos 
Saugumo politikos departa
m ento direktorius Kęstutis 
Jan k au sk as  ir K rašto  ap 
saugos m inisterijos NATO 
d ep a rtam en to  d irek tro iu s  
Saulius G asiūnas. Jie JAV 
Valstybės departamente susi- 
tinko su sekretoriaus padėjė
jo  pavaduotoju NATO ir sau
gumo politikai Robert Bradt- 
ke, Gynybos departamente - 
su vyriausiuoju direktoriumi 
Europai ir NATO politikai 
James Townsend. Taip pat 
įvyko susitik im ai su JAV 
politikos studijų institutų ir 
nevyriausybinių organizacijų 
vadovais bei atstovais. A t
skiruose susitikimuose taip 
pat dalyvauja LR Am basa
dorius JAV Vygaudas Ušac- 
kas, gynybos atašė plk.ltn. 
Gediminas Grina, kiti Am 
b asad o s  d ip lo m ata i.

S usitik im uose  išsam iai 
aptartas pasiruošims artėjan
čiam NATO aukščiausio ly
gio susitik im ui S tam bule, 
to lesn is  NATO gynybin ių  
pajėgų vystymas, bendradar
biavimas su narytės NATO 
siekianačiom is šalimis, pa
s ik e is ta  nuom onėm is dėl 
situacijos Irake. Susitikimuo
se taip  pat d isku tuo ta  dėl 
NATO oro erdvės kontrolės 
ir gynybos sistemos veikimo 
ir tolesnės plėtros.

Tokio pobūdžio konsul
tacijos būdavo rengiamos ir 
anksčiau, tačiau dabar pirmą 
kartą Lietuva jose dalyvauja 
kaip pilnateisė Šiaurės Atlan
to Aljanso narė.

LR ambasados inf.

LR Vyriausybės spren
dimu Lietuvos misija prie Eu
ropos Bendrijų nuo šiol vad
insis Lietuvos nuolatine at
stovybe Europos Sąjungoje.

SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

“DIRVOS” redakcija 
atostogaus liepos 5 - 25 d. 

Savaitraštis neišeis 
liepos 6, 13, 20 ir 27 

dienomis. Poatostogine 
laida bus rugpjūčio 3 d.

Visiems skaitytojams 
linkime malonių vasaros 

atostogų!
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Veda prie anarchijos. Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos (LRT) vadovybei atsisakius transliuoti Liberalų 
demokratų partijos reklaminį rinkimų klipą, skirtą Europos 
Parlamento rinkimų agitacijai, liberaldemokratai pareiškė apie 
savo siekį nušalinti nuo pareigų LRT generalinį direktorių 
Kęstutį Petrauskį. “Mes tikriausia sieksime, kad K. Petrauskiui 
būtų pareikštas nepasitikėjimas ir jis būtų nušalintas nuo pareigų, 
nes įmonės direktorius turi užsiiminėti administracine veikla, 
bet ne politikuoti” , - sakė spaudos konferencijoje Seimo 
Liberaldemokratų frakcijos seniūnas Henrikas Žukauskas, 
apkaltinęs LRT vadovą “politinės cenzūros” įvedimu ir pasiūlęs 
jam “nustoti politikuoti”. Pasak H. Žukausko, pripažinti reklamą 
klaidinančia gali Konkurencijos taryba, bet ne Lietuvos radijo 
ir televizijos komercijos direktorius. H. Žukauskas sakė, kad 
liberaldemokratai kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos tarybą, 
rag indam i p radė ti ko n tro liu o ti adm in istrac ijo s darbą. 
Liberaldemokratai, anot jų  lyderių, taip pat kreipėsi į laikinai 
einantį Seimo Pirmininko pareigas Česlovą Juršėną ir Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką Valerijų 
Simuliką, prašydami atkreipti dėmesį “į atvirą politikavimą”. 
Liberaldemokratai pakvietė ir visus penkis pretendentus į 
Prezidentus viešai įvertinti tokį LRT vadovų sprendimą Liberalų 
demokratų partijos atžvilgiu. Kaip primena ELTA, Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija atsisakė transliuoti Liberalų 
demokratų partijos rinkimų reklamą, kurioje Rolando Pakso ir 
liberaldemokratų oponentai vadinami “korumpuotu klanu”.

“Studentiškiausia” prezidente. Likus kelioms dienoms iki 
pirmalaikių Prezidento rinkimų, viena iš kandidačių Vilija 
Blinkevičiūtė jau turi “studentiškiausios prezidentės” titulą. 
Lietuvos studentų atstovybių sąjungos į Europos aikštę Vilniuje 
sukviestas jaunimas išsirinko savo prezidentę iš penkių valstybės 
vadovo posto siekiančių kandidatų - Valdo Adamkaus, Petro 
Auštrevičiaus, Vilijos Blinkevičiūtės, Česlovo Juršėno bei 
Kazimiros Prunskienės. “Studentiškiausias” prezidentas buvo 
išrinktas susumavus renginio žiūrovų balsus bei išankstinio 
balsavimo SMS žinutėmis rezultatus. Neatvykęs į studentų 
renginį V. Adamkus studentų buvo neakivaizdžiai apdovanotas 
prizu “Už pažadų vykdymą”.

R. Paksas neremia ne vieno. Liberalų demokratų partijos 
pirmininkas Valentinas Mazuronis teigia, kad šiuo metu nei jo 
vadovaujama partija, nei Rolandas Paksas neremia nė vieno 
kandidato į Prezidentus. “Tokia mūsų pozicija yra išsakyta labai 
aiškiai. Nesu girdėjęs, kad ji keistųsi” , - sakė penktadienį 
spaudos konferencijoje V. Mazuronis. Jis nesiėmė atsakyti, ar 
ši liberaldemokratų nuostata galėtų ateityje keistis ir kiek turi 
pagrindo kalbos apie galimą R. Pakso paramą kandidatei į 
Prezidento postą Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos vadovei Kazimirai Prunskienei. “Nesu girdėjęs, kad 
taip kalbėtų liberalai demokratai ir Rolandas Paksas”, - sakė V. 
Mazuronis. Eltos kalbinta K. Prunskienė sakė mananti, kad 
galutinį žodį per rinkimus tars rinkėjai. “Per susitikimus man 
leido suprasti, kad daugelis rinkėjų, kurie anksčiau balsavo už 
R. Paksą, parems mano kandidatūrą”, - tikisi K. Prunskienė.

Tėvynės sąjunga per advokatą kreipėsi į Darbo partijos 
vadovą parlamentarą Viktorą Uspaskichą, jog šis paneigtų savo 
teiginį neva konservatoriai "falsifikuoja bylas". Konservatoriai 
reikalauja V.Uspaskicho per dvi savaites paneigti gegužės 20 
dieną "Žinių radijo" laidoje išsakytus teiginius, kurie žemina 
partijos garbę ir orumą bei neatitinka tikrovės. Laidoje, kurioje 
dalyvavo ir TS pirmininkas Andrius Kubilius, V.Uspaskichas 
pareiškė, jog konservatoriai, net tik ant jo  seniai "varo", bet ir 
"falsifikuoja bylas". A.Kubiliui laidoje pareikalavus V.Us- 
paskichą atsiimti savo kaltinimus, šis pareiškė galįs juos įrodyti 
teisme. Darbo partijos vadas laidoje kalbėjo apie prokurorų 
ieškinį su juo sietai kompanijai "Jangila Incorporated", kuri buvo 
įtariam a nesumokėjusi valstybei 270 mln. litų mokesčių. 
V.Uspaskichas neigia esąs susijęs su šia bendrove, nors 
savaitraščio "Ekstra" teigimu, pirkdamas įvairių Lietuvos įmonių 
akcijas už jas mokėjo iš "Jangila Incorporated" sąskaitų. Jeigu 
Darbo partijos vadas nepaneigs savo teiginio per nustatytą 
terminą, konservatoriai žada kreiptis į teismą.

Finansų ministeriją dėl lėšų skyrimo naujojo Prezidento 
inauguracijos iškilmėms kreipėsi Prezidentūros kanceliarija. 
Inauguracijai prašom a 320 tūkst. litų. Pasak Prezidento 
kanceliarijos vyriausiosios buhalterės Irenos Bigelienės, šių 
metų Prezidentūros biudžete, kuris sudaro 14 milijonų 285 
tūkstančius litų, išlaidos Prezidento inauguracijos iškilmėms 
nebuvo numatytos. Anot I. Bigelienės, panaši suma buvo išleista 
ir per apkaltą  a ts ta tyd in to  P reziden to  R olando Pakso 
inauguracijai. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Vašingtono gatvės įpratusios 
matyti dideles minias žmonių. 
Dažnai suvažiuoja karo prieši
ninkai ar abortų rėmėjai, įvairių 
pažiūrų žmonės, plakatais iš
reikšdami savo pažiūras, tačiau 
gegužės m ėnesio pabaigoje 
buvo reta proga prisim inti 
Antrojo Pasaulinio karo pamin
klo atidarymą. Tokiame suvažia
vime iš anksto buvo pasirengta 
dalyvauti. Buvo sudaryta ko
misija, kuriai vadovavo Betsy 
Glick, Amerikos kovų paminklų 
komisijos pirmininkė, kuri su 
savo padėjėjais ilgai dirbo, nes 
ceremonijos buvo retai sutinka
mos. Ji organizavo sveikatos 
priežiūros darbuotojus, veikė su 
karo veteranų grupėmis, prašė 
Dievo gero oro, nenorėdama nei 
lietingo dangaus nei per aukštos 
temperatūros.

Minėto karo paminklas kai
navo jo statytojams 174 milijo
nus dolerių. Atidarymo cere
monijos buvo planuota turėti 
200,000 žmonių. Buvo planuo
ta surasti tiek kėdžių ir sveika
tos prižiūrėtojų. Organizatoriai 
jau iš anksto prašė ceremonijo
se dalyvaujančio jaunimo ne
trukdyti, neapsunkinti buvusio 
karo veteranų, nes didžiausia jų 
dalis buvo žilagalviai. Didelė jų 
dalis buvo suvežta iš įvairių 
Amerikos vietų autobusais. Kar
tu su veteranais atvažiavo ir 
daugelio vartojami vežimėliai. 
Nacionalinė parkų tarnybos va
dovybė kiekvienam buvusio 
karo dalyviui parūpino sudeda
mas kėdes, sveiko, seneliams 
tinkamo maisto, maišelius, po

NAUJAS PAMINKLAS
du sveiko gėrimo butelius. Visi 
dalyviai gavo nuo saulės sau
gančius akinius, visiems buvo 
patarta nepalikti namie vaistų, 
visi pasirūpino akinius ir savo 
gydytojų telefonų numerius. 
Daugelis gavo dovanų po skry
bėlę, kuri saugotų dalyvius nuo 
per karštos saulės spindulių.

Tarp svarbiausių dalyvių 
buvo laukiam i prezidentas, 
filmų aktorius Tom Hank, buvęs 
senatorius Bob Dole, buvęs 
prezidentas, dabartinio prezi
dento tėvas H.W. Bush, buvęs 
prez. B ill C linton. Karinis 
Vašingtono apygardos orkestras 
parūpino muziką. Jauniausias iš 
garbės svečių, II pasaulinio karo 
veteranų buvo 76 metų amžiaus. 
Ceremonijose buvo dalyviams 
išdalinti neapmokami bilietai, jų 
buvo 117,000. Tarp veteranų 
buvo 2,500 stumiamuose veži
mėliuose, apie 1,174 turėjo 
lazdeles, dar 39 nešiojo su savim 
deguonies cilinderius. Didelę 
svečių dalį sudarė vyriausybės 
nariai, kongresmenai ir senato
riai.

Prezidentas George W. 
Bush buvo nuvykęs į Vatikaną, 
kur turėjo audienciją su popie
žium Jonu Paulium II. Susi
rūpinęs artėjančiais JAV rinki
mais, prezidentas apgailestavo 
katalikų kunigų iškrypimą ir 
pasileidimą ir dėkojo popiežiui 
už jo laikyseną bei vadovavimą 
krizės ištiktai Bažnyčiai. Po
piežius neslėpė savo nusistaty
mo dėl įvykių irakiečių žemėje 
ir užsitęsusią okupaciją. Vati
kano užsienio reikalų ministras 
arkivyskupas Giovanni Lajolo 
pasmerkė Amerikos armijos 
elgesį su Irako kalėjime įvyku
siu skandalu. Arkivyskupas 
pabrėžė, kad Irako įvykius 
reikėtų spręsti per Jungtines 
Tautas, nes buvę įvykiai sukėlė 
neapykantą Amerikai.

Arkivyskupas sakė, kad 
skandalas Irake daugiau paken
kė Amerikai negu išpuoliai rug
sėjo 11 d. New Yorke. Irakie
čiams reikia vadovo, kuris kal-

ba irakietiškai o ne angliškai. 
Visas tas karas Irake iliustruoja 
ribas karinei Amerikos galiai, 
pabrėžė arkivyskupas, saky
damas, kad popiežius visada la
bai aiškiai pasisakė prieš karą 
Irake.

Prezidentas Bush gegužės 24 
d. kalbėjo Armijos Karo kolegi
joje Pensilvanijoje. Jis pasakė, 
kad prie Bagdado buvęs Abu 
Ghraibo kalėjimas bus buldo
zeriais nugriautas. Teroristai bus 
painformuoti, kad artėjant val
džios perėmimo dienoms, su 
praėjusiais skandalais bus susi
tvarkyta. Pentagonas paskuti
niame pranešime atidengė, kad 
Irake nuo karo pradžios karo 
veiksmuose žuvo 796 kareiviai. 
Be jų  dar 215 žuvo dėl kitų 
priežasčių. Britanijos karinis 
pranešimas sakė, kad žuvo 58 
kariai. Italija prarado 18; Ispani
ja 8, Bulgarija 6; Ukraina 4; 
Lenkija 3, Tailandija 2; Danija, 
Salvadoras, Estija ir Olandija po 
vieną.

Prezidentas Bush neslėpė 
savo susirūpinimo dėl teroristų 
veiklos. Pentagonas paskelbė, 
kad šią vasarą bus pakeistas 
svarb iausias Irake k a riu o 
menės vadas leitenantas gene
rolas Ricardo Sanchez. Jo vietą 
gaus armijos vice štabo vir
šininkas generolas George Ca
sey Jr. Jie abu yra keturių 
žvaigždžių generolai, sakoma, 
kad šie pakeitimai nėra rišami 
su skandalu armijos žvalgybos 
darbuose. Gen. C asey yra 
patyręs pėstininkų divizijos 
vadas, baigęs Denverio univer
sitete tarptautinių santykių 
mokslus. Jo paskyrim as r i
šamas su JAV paskyrimu am
basadoriaus Irake John Ne
groponte. Gen. Casey laiko
mas politikos žinovu ir gyny
bos sek re to riaus D onald  
Rumsfeld favoritu. Preziden
tas Bush, besirengdamas lai
mėti antrąją prezidento kaden
ciją, pasakė Arm ijos Karo 
kolegijoje, kad teroristai nenu
tars, kokia bus Irako ateitis.

Irako Laikinosios vyriausybės nariai, kurioje yra 33 ministrai. Kalba naujasis prezidentas šeichas 
Ghazi Ajil al-Yawar, kuris savo pirmoje kalboje pasakė: “Mes kaltiname Ameriką šimtą procentų už 
Irako saugumo betvarkę. Jie okupavo kraštą, panaikino saugumo agentūras ir jau dešimt mėnesių 
leidžia per Irako nesaugomas sienas atvykti be vizų ir leidimų bet kam”. APF
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FARIZIEJIŠKA PAMOKA

Skaitome Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės depar
tamento metinį pranešimą ryšium su žmogaus teisėmis 
pasaulyje.

Žmogaus teisių padėtis aptariama 101 valstybėje ir tai surašyta 
270 puslapių leidinyje, kaip tos teisės buvo vykdomos 2003 
metais. Nemažas dėmesys skiriamas toms valstybėms, kurios 
Sovietų Sąjungos buvo pavergtos ir šiuo metu veda nepri
klausomą gyvenimą. Mums įdomu, kad Valstybės departamentas 
nevengia aptarti Rusijos žiniasklaidos padėtį, rašydamas, jog 
Rusijos vyriausybė savo spaudimu suvaržė jos laisvę ir ta laisvė 
vis labiau varžoma. Dokumente kišimasis į rinkimų eigą 
pažymimas Azerbaidžane, Armėnijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, 
Tadžikistane, beveik visoje buvusioje Rusijos imperijoje. 
Pavyzdžiu minima Gruzija, kurios visuomenė pasipriešino 
valdžios savivaliavimui ir rinkimų klastojimui. Dokumentas rašo, 
jog JAV turėjo pagrindinį vaidmenį Gruzijos demokratizavimo 
eigoje ir dabar bendradarbiauja daugelyje sričių, nors toks didelis 
bendravimas nepatinka Maskvai. Ji kritikuojama dėl nuolatinio 
žmogaus teisių pažeidimo Čečėnijoje. Ypač dėl Rusijos 
prezidento darytos įtakos parlamento rinkimuose. Dokumente 
griežtai sakoma, kad “ Čečėnijoje tebėra didelė grėsmė žmogaus 
teisėms, kurią Rusija laiko savo žeme”, nors JAV Valstybės 
sekretorius ne kartą tai pareiškė Rusijos prezidentui, kad čečėnų 
laisvės kovotojų likvidavimas nesiderina su žmogaus teisėmis, 
kurias, neva sakosi pripažįstanti ir Rusija.

Minėtame dokumente kritikuojamas ir Izraelis . Jis kaltinamas 
jėgos naudojimu ir nuolatiniu palestiniečių žudymu. Ir pasaulio 
žiniasklaida skelbia, kad Izraelio šarvuočiai griauna palestiniečių 
namus. Įprastas vaizdas, kai televizijos rodo nužudytus žmones, 
sužeistus vaikus, spygliuotas tvoras. Izraelis tai vadina 
apsigynimu, o arabų žiniasklaida -  palestiniečių skerdynėmis. 
Izraelio Aukščiausiam teismui leidus, pabėgėlių stovyklose 
buldozeriai nugriovė daugiau kaip 80 palestiniečiam s 
priklausiusių namų. Tūkstančiai palestiniečių liko be pastogės. 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan pareiškė, jog 
palestiniečių namų griovimas yra tarptautinės teisės pažeidimas. 
Tuos Izraelio veiksmus pasmerkė ir Europos Sąjunga, bet nuo 
griežtesnės kritikos susilaikė tik JAV.

Pagal Palestinos pusmėnulio organizacijos pranešimo, nuo 
2000 metų rudens iki šiol žuvo 2,919 palestiniečių, o Izraelio 
kariuomenės duomenimis per tą patį laikotarpį žuvo 963 
Izraelio žmonės. Tačiau abejose pusėse -  didžioji dalis civiliai, 
net 600 vaikų.

Bet daugiausia dokumente aprašoma padėtis Irake. JAV 
Valstybės departamento atstovas Richard Armitage pripažino, 
jog irakiečių kankinimo skandalas labai blogai pasaulyje 
nuteikė žmones prieš Ameriką. Irako kalėjime padarytos 
nuotraukos atskleidė nežm onišką JAV karių elgesį su 
areštuotais irakiečiais; jų  sadistiškas pažeminimas tapo Irako 
karo priešininkų ginklu prieš JAV. Ir Amerikos spaudoje 
rodomos nuotraukos, kaip amerikiečiai išniekina kalinius. 
Washingtonas moko kitus, kaip reikia gerbti žmogaus teises, 
bet pats jas pažeidinėja. JAV Valstybės departamento leidinys 
dvelkia veidmainiškumu pasauliui, kai dokumente žmogaus 
teisių Irake pažeidimas neužsimenamas nė vienu žodžiu.

S. Tūbėnas

NERASTA ĮRODYMŲ, KAD LIETUVIAI KREPŠININKAI 
ŽUDĖ ŽYDUS

Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) nerado jokių 
faktų, pagrindžiančių įtarimus, 
kad 1941 metais Lietuvą oku
pavus naciams, lietuvių krepši
ninkai galėjo dalyvauti žydų 
žudynėse Kaune, todėl nepra
dės ikiteisminio tyrimo.

Tai pranešė Kauno apygar
dos prokuratūra, išnagrinėjusi 
jai anksčiau Lietuvos genera
linės prokuratūros persiųstą 
medžiagą, kurią buvo pavesta 
patikrinti VSD Kauno apygar
dos skyriui.

Kovo mėnesį Lietuvos ge
neralinei prokuratūrai atsiųs
tame pranešime nacius medžio
jančio Simono Wiesenthalio 
centro Jeruzalėje direktorius 
Efraim Zuroff teigė, kad re
miantis 1948 metais M iun
chene išleista Yosefo Garo 
knyga "Žydiško Kauno sunai
kinimas", po Kaune 1941 me
tais liepos m ėnesį vykusių 
lietuvių ir vokiečių krepšinio 
komandų varžybų, nugalėtojai 
lietuviai gavo "prizą" - kiek
vienas žaidėjas esą galėjo 
nušauti po dešimt žydų, kalintų 
Septintajame forte.

S.Wiesenthalio centro teigi
mu, šios krepšinio rungtynės 
buvo tik vienos iš daugelio, 
kurias žaidė Lietuvos komanda, 
sudaryta iš Tautinio darbo 
apsaugos bataliono, vėliau 
prijungto prie Lietuvos pagal
binių policijos batalionų.

Išlikęs gyvas Kauno geto 
gyventojas, gyvenantis Izrae
lyje, S.W iesenthalio centrui

—  Keliais sakiniais-----
• Vokietijoje buvo išrink

tas naujas prezidentas, ekono
mistas, buvęs Tarptautinio Va
liutos Fondo direktorius Horst 
Koehler. Jis perims preziden
to pareigas iš Johanues Rau 
liepos 1 d. Vokietijos preziden
tu jis bus penkerius metus. 
Naujasis prezidentas, iškeltas 
kandidatu dešiniųjų centro 
partijų, gimęs nacių okupuo
toje Lenkijos teritorijoje, bal
savim uose nugalėjo moterį 
kandidatę Gesine Schwan. 
Savo pirmoje kalboj Koehler 
pabrėžė, kad Vokietijoje teks 
didelį dėmesį kreipti į nedar
bą, ekonominius sunkumus ir 
socialinę apsaugą.

• Naujoji Indijos vyriau
sybė dar nepradėjo darbo kai 
Srinagar bomba sprogo karei
vių pilname autobuse. Nauja
sis prem jeras apgailestavo 
sprogimą, kuriame žuvo 33 
kareiviai. Premjeras pasakė, 
kad terorizmas bus sunki našta 
vyriausybės pažangai.

• Pirmas amerikietis ka
reivis buvo teisiamas už ne
žmonišką elgesį su irakiečiais 
kaliniais Bagdade. Jis prisi
pažino kaltu ir buvo nuteistas

tvirtino, kad jį mušė lietuvių 
krepšininkai, o vėliau tie patys 
žaidėjai šaudė žydus.

Tačiau vėliau E.Zuroffas šio 
liudytojo parodymus patiks
lino, nurodydamas, kad minė
tasis žmogus asmeniškai nema
tė Lietuvos krepšininkų, o 
perpasakojo kito žydo kalinio 
prisiminimus.

Kitas cituojamas liudytojas 
teigė, kad 1941 metų liepą buvo 
sušaudyti 7 tūkst. žydų vyrų, 
tarp budelių dauguma neva 
buvę lietuviai. Tačiau ir šis 
liudytojas prisipažįsta, kad apie 
tai sužinojęs "iš vieno asmens 
pasakojimo".

Taip pat centro pranešime 
cituojamas Lietuvos laikraštis 
"Į laisvę", kurio sporto skiltyje 
yra išlikusi minėtų rungtynių 
apžvalga, tarp kitų žaidėjų 
minimi broliai Norkai, kurie 
JAV išleistoje Lietuvos enciklo
pedijoje įvardinti kaip krepši
ninkai Vytautas ir Algirdas 
Norkai.

E.Zuroff mini, kad "po karo 
mažiausiai du tos pačios lie
tuvių komandos žaidėjai buvo 
suimti Sovietų Sąjungos parei
gūnų ir apkaltinti žydų su
šaudymu septintajame forte. 
Per apklausą jie  pam inėjo 
keturis kitus krepšininkus iš 
savo komandos.

Populiarus JAV sporto ka
nalas ESPN balandį parodė 
reportažą, kuriame teigta, esą 
1941 metais krepšininkų ko
mandos "Perkūnas" sportinin
kai po rungtynių su Lietuva

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

vieneriems metams kalėjimo 
bausme. Pasaulio žmogaus 
teisių organizacijos skundėsi, 
kad teismas neleido teisme 
dalyvauti tų organizacijų atsto
vams.

• Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba pasmerkė Izraelio 
kariuomenės puolimą Palesti
nos Rafah mieste, kur buldo
zeriai sugriovė daugiau 100 
pasta tų , pa liko  apie 1000 
palestiniečių šeimų be pasto
gės. Izraelio spauda skundėsi, 
jog arabai tame mieste turi 
išsikasę tunelius, kuriais slap
tai atsiunčiami ginklai palesti
n iečiam s. Izraelio  teism as 
nuteisė M arwan Barghauti 
kalėjimo bausme. Arabų lygo
je jo  laikomas Palestinos vado 
Arafato įpėdiniu.

• Kuveito Seimas priėmė 
įstatymą, kuris leidžia mote
rims ne tik balsuoti, bet ir da
lyvauti parlamento rinkimuose 
kandidatėmis.

• Zimbabvės prezidentas, 
valdęs šalį nuo 1980 metų, 
pasakė Kenijos spaudai, kad jis 
pasitrauks iš pareigų po ket- 
verių metų. Jis norįs rašyti at
siminimus, tapti poetu. Muga
be atšventė  savo 80 m etų

tuom et okupavusiais nacių 
kareiviais dalyvavo žydų žudy
nėse Kauno septintajame forte.

Tuo tarpu Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro specialiųjų tyrimo 
skyrius nustatė, jog išanalizavus 
archyvines bylas, nerasta jokių 
duomenų apie žudynėse neva 
dalyvavusius sportininkus.

Prokuratūros pranešim e 
spaudai teigiama, kad E.Zurofo 
pranešimas pagrįstas literatūri
niais kūriniais, gandais, o jo 
išvados ir teiginiai paremti pri
elaidom is, subjektyviom is 
pareiškėjo interpretacijomis, 
tam panaudojant realiai buvu
sius kitus, tačiau nieko bendra 
su jo minimais teiginiais netu
rinčius įvykius, pavardes, pra
nešimus. Taip pat nerasta tokių 
duomenų karo įvykių doku
mentuos bei pokario bylose.

VSD Kauno apygardos sky
rius nustatė, kad E.Zurofo 
pranešime išdėstyti faktai yra 
neteisingi, todėl atsisakyta 
pradėti ikiteisminį tyrimą.

Žydų žudynėmis apkaltinti 
Jungtinėse Valstijose gyvenan
tys broliai Algirdas ir Vytau
tas Norkai balandžio pabaigoje 
atmetė kaltinimus bendradar
biavus su Antrojo pasaulinio 
karo metais Lietuvą okupavu
siais naciais. Broliai, kuriems 
dabar 83-eji metai, gyvena 
Waterbury mieste Conecticu- 
ty valstijoje. 1941 metais jie 
žaidė krepšinio kom andoje 
"Perkūnas".

BNS

gimtadienį.
• Kinija ir Kazachstanas 

pasirašė sutartį bendrom is 
jėgomis pastatyti naftos vamz
džių liniją, kuria nafta tekėtų 
iš Kaspijos jūros iki Kinijos 
sienos.

• Lenkijoje teko paieškoti 
politiko, kuris sutiktų būti 
premjeru. Prezidentas siūlė 
patvirtinti Marek Belka, tačiau 
Lenkijos Seimas atsisakė jį 
patvirtinti.

• Britanijos prem jeras 
Tony Blair lankėsi Turkijoje, 
kurios vyriausybė nori įsijungti 
į Europos Sąjungą. Britanijos 
vyriausybė sutinka patenkinti 
Turkijos vyriausybę ir Turkijos 
premjeras Receo Erdogan tiki
si iki šių metų pabaigos pradėti 
derybas dėl Turkijos priėmimo.

• Brazilijos vyriausybė 
atšaukė nutarimą ištremti New 
York Times korespondentą, 
kuris parašė, kad brazilų prezi
dentas Luiz Inacio Lula turi 
problemą, mėgsta išgerti. Bra
zilijos politikai atmetė kaltini
mus, klausdami: kas čia blogo?

• JAV delegacijos vienu 
metu pradėjo derybas dėl lais
vos prekybos su ta rties  su 
Kolumbija, Peru ir Ekvadoru.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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PASITARIMAI SU JAV ATSTOVŲ RŪMŲ 
PIRMININKU D. HASTERT

Dennis Hastert, JAV Atstovų 
rūmų pirmininkas

Vilnius/Vašingtonas, bir
želio 3 d. (ELTA). Tęsdamas 
vizitą Vašingtone Seimo vice
pirmininkas Vytenis Andriu
kaitis kartu su kitų Baltijos ir 
Siaurės šalių parlamentų vado
vais trečiadienį susitiko su JAV 
A tstovų  rūm ų p irm in inku  
Dennis Hastert, valstybės sek
retoriaus pavaduotoju politi
niams reikalams Marc Gross
man ir Nacionalinio saugumo 
tarybos direktoriaus pavaduo
toju Steve Hadley. Kalbėda
mas su kolegomis iš Europos 
D. H astert p risim inė savo 
kelionę į Lietuvą, kurios metu 
aplankė KGB kalėjimą Vilni
uje ir susi-pažino su tuo, ką už 
laisvę yra paaukojusi Lietuva 
bei kiti Baltijos kraštai. Sian- 
dien, anot jo, galima džiaugtis 
Baltijos šalių laisve ir naryste 
ES bei NATO.

Siame susitikime V. An
driukaitis priminė 2001 metais 
Vilniuje ištartus Atstovų rūmų 
pirmininko žodžius, kad jis 
remia Lietuvos narytę NATO. 
Seimo vicepirm ininkas pa
žymėjo, kad Lietuvos gyven
tojai nepamirš šios paramos, ir 
prim inė, jog Lietuva laukia 
JAV verslo misijos šiais me
tais. Be to, V. Andriukaitis 
pasiūlė kitais metais surengti 
teletiltą tarp aštuonių Siaurės

TĘSIAMA KIRŠINIMO POLITIKA

V iln iu s , b irž e lio  4 d. 
(ELTA). Sulaukęs patarimų 
a tsak ing iau  re ik š ti m intis 
tau tin iu  k lau sim u , D arbo 
partijos pirmininkas Viktoras 
Uspaskichas pats ėmė skųs
tis. D arbo partijos lyderis 
la išku  k re ip ėsi į la ik in ą jį 
Prezidentą Artūrą Paulauską 
ir visas Lietuvos žm ogaus 
teises g inančias o rgan iza
cijas, prašydam as atkreipti 
dėmesį į tautinės nesantaikos 
kurstymo bei žmogaus teisių 
pažeidimo atvejus Lietuvoje. 
Seimo narys ir Darbo partijos 
vadas teigia patiriąs piliečių 
teisių pažeidim us ir tautinį 
persekiojimą. Šį V. Uspaski- 
cho kreipimąsi, anot Darbo 
partijos pranešimo, paskatino 
gegužės 24 d. Sąjūdžio ta 
rybos kreipim asis, įteiktas

ir Baltijos valstybių bei JAV 
Kongreso konkrečiom is te
momis. Kaip pavyzdį jis pami
nėjo JAV pasiūlytos išplėto
tos kaimynystės programos 
Siaurės E uropai aptarim ą. 
Anot pranešimo spaudai, D. 
Hastert šiai idėjai pritarė. Su
sitik im e su A tstovų  rūm ų 
pirm ininku buvo pažym ėta 
Siaurės ir Baltijos šalių par
lamentų santykių dvišaliu ir 
regioniniu lygiu su JAV Kon
gresu svarba, aptarta padėtis 
Irake, pažym int naujas ga
lim ybes aktyvesniam  tarp 
tautinės bendruom enės įs i
traukimui į saugumo užtikrin
imą, demokratijos plėtojimą 
Irake bei Irako rekonstrukcijos 
projektus.

Svarstant galimą bevizio 
režim o kelionėm s į JAV 
įvedimą, D. Hastert pažymė
jo, kad JAV saugumo užtikrin
imo kontekste tai yra jautrus 
klausimas. Tačiau jis pasveiki
no pastangas, kuriomis siekia
ma palengvinti JAV ir kitų 
šalių piliečių keliones.

Siaurės ir Baltijos šalių 
parlamentų pirm ininkai su
sitikimuose Vašingtone taip 
pat aptarė galim ybes, kaip 
paremti demokratijos ir lais
vosios rinkos reformas Pietų 
Kaukaze, U krainoje, M ol
dovoje, kaip skatinti demo
kratines permainas Baltarusi
jo je .

Seim o v icep irm in inkas 
kartu su kolegomis dalyvavo 
spaudos konferencijoje Nacio
naliniame spaudos klube Va
šingtone. Pradėdamas spaudos 
konferenciją Suomijos Par
lamento vadovas Paavo Lip- 
ponen prisiminė, kad surengti 
tokią kelionę į Vašingtoną ki
lo Siaurės ir Baltijos valstybių 
parlam entų pirm ininkų su
sitikime 2003 metais Palan
goje - “kurorte, kurį visiems 
rekomenduoju aplankyti” .

laikinai einančiam  pareigas 
prezidentui A. Paulauskui, 
kuriame siūloma atimti iš V. 
Uspaskicho Lietuvos piliety
bę, bei parlamentaro Gintaro 
Š ile ik io  p a te ik ta s  Seim o 
Etikos ir procedūrų kom isi
jai. “Šiuos atvejus vertinu 
kaip mano - asmens ir pilie
čio - teisių pažeidinėjimą bei 
atvirą tautinės nesantaikos 
kurstymą ir tautinį persekio
jim ą”, - sako V. Uspaskichas. 
G. Šileikis buvo apskundęs 
V. Uspaskichą dėl vieno iš jo  
teiginių, pasakytų per susi
tikimą su rinkėjais Panevė
žyje, - esą lietuviai 14 metų 
nesugebėjo valdyti valstybės. 
Sąjūdžio taryba V. Uspas- 
k icho  pasisakym ą vertino  
kaip “antivalstybinę veiklą” , 
kuri turi būti “įvertinta teisi-

LIETUVOJE LENKAI IR RUSAI KARTU

Europos Parlamento rinki
muose dalyvauja trylika po
litinių organizacijų, iš kurių 
dvi yra sudariusios v ieną 
sąrašą. Į koaliciją "Kartu -  mes 
jėga" prieš Europos Parlamen
to rinkimus susijungė Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija ir Rusų 
sąjunga. Pirmąsias koalicijos 
sąrašo vietas pasidalijo šių 
organizacijų lyderiai: pirmuo
ju numeriu įrašytas Rusų są
jungos pirmininkas Sergejus 
Dmitrijevas, antruoju -  LLRA 
vadovas Valdemaras Toma- 
ševskis.

V.Tomaševskis, LLRA pir
mininkas, teigė, kad sąjunga su 
Lietuvos rusams atstovaujan
čia organizacija yra natūrali, 
nes juos vienija daug tauti
nėm s m ažum om s rūpim ų 
klausimų. "Mes Seime seniai 
kartu dirbame, priimame ar 
siūlome įstatymus dėl švietimo 
ar kitų mažumoms svarbių 
klausimų", -  teigė V.Toma- 
ševskis.

Šių organizacijų atstovai, 
priklausydam i skirtingom s 
frakcijoms, bendradarbiauja.

V.Tomaševskis ir jo kolega 
iš LLRA priklauso Liberalde- 
mokratų frakcijai, o Rusų są
jungos atstovai -  valdančiajai 
socialdemokratinės koalicijos 
frakcijai.

Politikas taip pat primena, 
kad šios dvi organizacijos tarė
si ir prieš paskutinius savi
valdybių rinkimus. "Buvome 
sutarę nekelti abiejų sąrašų 
svarbiose apygardose. Grei
čiausiai sudarysime koaliciją ir 
prieš Seimo rinkimus. Koalici
jos sąrašas turi galimybių gauti 
daugiau balsų, ypač per Euro-

Kazachija, Karagandos sr., Džezkazgano lageris, Steplago grupė. Pamaina pasiruošusi darbui šachtoje 
(1954 m.). LGGRTC nuotr.

niu, po litin iu  ir m oraliniu 
aspektais” Pats V. Uspaski- 
chas kategoriškai paneigė, 
kad yra nepagarbiai atsiliepęs 
apie lietuvius.

Seimo Etikos ir procedūrų 
kom isija , ap svarsč iu si G. 
Šileikio skundą, pasiūlė V. 
Uspaskichui nevartoti nepa-

pos Parlamento rinkim us",- 
teigė Seimo narys, išrinktas 
Vilniaus ir Šalčininkų apygar
doje.

Į klausimą, kodėl pirmąją 
vietą sąraše Lietuvos lenkai 
atidavė Rusų sąjungai, V.To
maševskis atsakė, kad tai jiems 
nėra svarbu. "Juk rinkėjams 
leidžiama reitinguoti. Be to, 
lenkų atstovų yra daugiau. Kita 
vertus, reikėjo kažkam šiek 
tiek nusileisti, kad sąrašas 
apskritai pasirodytų. Tai yra 
svarbiausia", -  teigė Seimo 
narys.

Vytauto Didžiojo univer
siteto Politikos mokslų ir dip
lomatijos instituto direktorius 
Antanas Kulakauskas teigia 
manantis, kad tokia sąjunga -  
bandymas žaisti tautinių ma
žumų korta. "Rusų korta bus 
labai stipri Baltijos šalyse. 
Lenkai lyg ir iškrenta iš šio 
konteksto, tačiau jei jų  mąsty
mas senamadiškas, tai tokia 
sąjunga yra visai suprantamas 
ir paaiškinamas dalykas", -  
teigia politologas.

Anot Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto dėstytojo 
Vytauto Radžvilo, jis  neat
mestų galimybės, kad taip ban
doma sukurti įrankį, kuriuo 
galima būtų paveikti Lietuvos 
vidaus ir užsienio politiką. 
"Lietuvos rusų sąjunga jau yra 
atskleidusi savo nuostatas, 
pavyzdžiui, kad ir per savo 
vado S.Dmitrijevo elgesį tarp
tautinėse institucijose. Galima 
sakyti, kad šie žmonės nieka
da nesusitaikys su tuo, jog Lie
tuva taptų Vakarų dalimi. Jei 
Lietuvos lenkų ir rusų sąjun-

galvotų epitetų, atsakingiau 
reikšti savo mintis. Panašų 
p a ta rim ą  a tsa rg ia u  r in k ti 
žo d ž iu s  k a lb a n t ja u tr ia is  
tautiniais klausimais V. Us- 
pask ichui pateikė ir la ik i
nasis P reziden tas A. P au 
lauskas.

Tuo tarpu Darbo partijos

gai pavyktų daryti įtaką Lietu
voje arba Europos struktūrose, 
ji taptų Rusijos interesų gynė
ja. Tai yra apgailėtina padėtis",
-  teigė V.Radžvilas.

Nors Lenkija yra strateginė 
Lietuvos partnerė jai įsitvirtinant 
Vakarų struktūrose, Lietuvoje 
lenkų ir rusų interesai sutapo.

"Lietuvos lenkai išsiskiria 
tuo, kad per sovietinį laikotarpį 
ši grupė buvo aprusinta ir suso- 
vietinta. Ji mąsto taip, kaip 
daugelis Lietuvos rusakalbių", -  
teigė filosofas.

Anot V.Radžvilo, reikėtų 
pagaliau iškelti tautinių mažumų 
lojalumo Lietuvos valstybei 
klausimą, kuris keletą metų 
buvo nutylimas.

Anot LLRA vadovo, pa
klausto, ar jiems žinoma, kad 
Lietuvos rusų sąjungos pirmi
ninkas Sergejus Dmitrijevas, su 
Lietuvos delegacija išvykęs at
stovauti valstybei į tarptautines 
institucijas, palaikydavo ne Lie
tuvos, o Rusijos poziciją ir ar tai 
nemeta šešėlio LLRA, taip 
klausimo formuluoti negalima.

"Svarbiausia tai, kad bendras 
sąrašas jau  yra. Jį sudarant 
mums buvo nesvarbu asmeninė 
nuomonė apie toli nuo Lietuvos 
esančius įvykius, kažkur Če
čėnijoje, Afganistane ar Irake",
-  teigė V.Tomaševskis.

"Be to, mes kalbėjome su 
partneriais, jie nekvestionuoja 
Lietuvos narystės Europos Są
jungoje ir NATO", -  pridūrė 
lenkų organizacijos atstovas 
Seime. Vienas iš jų argumentų 
yra ir tai, kad Rusų sąjunga 
priklauso valdančiajai koalicijai 
nuo pat šios koalicijos darbo 
pradžios.

Indrė Makaraitytė,
"Atgimimas"

lyderio V. Uspaskicho nuo
mone, šie rinkimų metu ini
cijuoti atvejai, nukreipti prieš 
ne Lietuvoje gimusius vals
tybės p iliečius, dirbančius 
Lietuvos žmonių labui, men
k ina ša lies, ką tik  įs to ju 
sios į ES ir NATO, autori
tetą.
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NERIMO PASAKA
LEITENANTAS

Antanas Dundzila

V.

A tsigu lus kone visam e 
kūne tūnojo nerimas. Užmerk
tų akių vokuose, kaip ekrane, 
slinko namiškių veidai. Juos 
matyti būdavo tolygu maldai, 
bet ir tai manęs šįkart nera
mino. Jau besnaudžiant, kaž
kur tolokai pasigirdo spro
gimas ir, nuo į smėlį įsmeigto 
šautuvo, nusirito mūsų žuvusio 
kulkosvaidininko peršautas 
šalmas. Keista, aš ką tik buvau 
pabaigęs la išką  žuvusio jo  
namiškiams, bet rankose dabar 
laikiau tuščią lapą. “Kur dingo 
taip sunkiai parašyti žodžiai?”, 
negalėjau suprasti, tolygiai 
nesuprantamai iki kelių įklim
pęs į smėlį. Viskas nutrūko, kai 
pramerkiau akis ir, prakaitu 
permirkęs, suvokiau, kad guliu 
palapinėje.

Dienos išgyvenimai ir sap
nas tebesimaišė su nuovargiu. 
Karas čiulpte čiulpė fizines ir 
dvasines jėgas, o likimo pa
smerktiesiems - net gyvybę.

XXXX
Išvažiavus už bazės ribų, 

mūsų dalinio budrumas padi
dėjo, ginklai buvo parengti, į 
abi ke lio  puses nukreip ti. 
Važiuojant net ir atviruose

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

[...] Pavyzdžiui, JAV įsta
tymais numatyta baudžiamoji 
atsakomybė jau vien už pasiū
lymus keisti valstijų sienas. Ir 
niekas ten tokių k lausim ų 
nekelia. [...] Mus norima pri
pratinti prie minties, kad “lan
gas į Europą" Sovietų Sąjungai 
liks tik plyšelis. Ką mums 
daryti?  P irm iausia būtinai 
reikia apginti pertvarką - mūsų 
revoliuciją revoliucijoje. [...] 
Mums reikia ryžtingai kovoti 
su separatistinėmis tendencijo
mis, sujungti ir visapusiškai 
paremti visas tas jėgas, kurios 
stovi socialistinių vertybių 
gynimo pozicijose.

Bet ypač įnirtingai puolė 
savarankišką LKP “naktines" 
partijos atstovai. Laikinojo 
LKP (TSKP) CK sekretorius 
M .B urokevicius kalbėjo: 
Draugai SSKP CK nariai ir 
kandidatai į SSKP CK narius! 
Aš visiškai sutinku su M i
chailo Sergejevičiaus Gorba
čiovo išvadom is. Lietuvos 
kom unistam s labai sunkus 
krizės periodas. Visų blogybių 
priežastis, kad LKP XX su
važiavimas priėmė nutarimus, 
prieštaraujančius SSKP ir jos

kovos au tom obiliuose, po 
neperšaunamas liemenes karių 
apranga buvo permirkusi pra
kaitu. Koloną supantis gamto
vaizdis man priminė Naujosios 
Meksikos ar Arizonos dyky
nes. Siek tiek akmenuotos, 
banguojančios plokštum os, 
vienur kitur kalvelės su vėjo 
nulygintomis keteromis dabar 
buvo garantuota mirties zona 
bet kam, išdrįsusiam prieš mus 
stoti. Tačiau m ačius mūsų 
žuvusįjį ir, nežinia, kelis tūks
tančius sužeistųjų, buvo aišku, 
kad mirties zonoje esame ir 
mes. Po vis dažnėjančių parti
zaninių užpuolim ų, galiojo 
taisyklė, “Pirmiau šauk, o po 
to klausk”. Kelionės nelengvi
no dulkės, kurios ritosi iš po 
vikšrų ir ratų.

Prieš kelias dienas į dalinį 
atsiųstą karininką įspėjau:

- L e itenan te , dar kartą  
prim ink visiems, kad žygio 
metu saviesiems niekas nesa
liutuotų. Priešo slapukam s 
nereikia ranka rodyti į vadus.

- Tuoj pat, majore!
Po geros valandos plentu 

kolona artėjo prie kaimelio. 
Priekyje važiavusio šarvuočio

(1988 - 1990 M.) 
LVI

vykdomai pertvarkai! Lietu
vos komunistų partija įsikūrė 
1918 m. spalio mėnesį remda
m asi m arksistine-len in ine  
teorija. Bet dabartinę LKP 
krečia nacionalistinis egoiz
mas, o jos lyderius - didybės 
manija. Ji pasidavė antisocia- 
listinių, separatistinių ir na
cionalistinių jėgų spaudimui. 
Lietuvos kom unistų partija 
pergyvena savo istorinę tra
gediją. Ir tai teigti yra pa
grindo. Pirmiausia didelė dalis 
LKP vadovybės, stovinčios ant 
separa tis tinės  p la tfo rm os, 
vykdė Sąjūdžio politiką, nuto
lo nuo SSKP principinių po
zicijų. [...] Antra, LKP atsi
skyrė nuo SSKP. Tai matyti ir 
iš LKP XX suvažiavimo doku
m entų. [...] M es, Lietuvos 
komunistai, stovintys ant vie
ningos SSKP platformos, esa
me įsitikinę, kad vadinamosios 
savarankiškos LKP separa
tizmas yra peilis SSKP, jos 
internacionalistiniam  pobū
džiui. [...] Pertvarką LKP turi 
ir privalo vykti tik kartu su 
SSKP ir turi padėti spręsti tas 
problemas, kurios iškilusios 
visai tarybinei liaudžiai. Vyks-

įgula pranešė:
- Raitelis vienas, Riteriui! 

Raitelis vienas, Riteriui! Plen
to priekyje žmonių minia, keli 
šimtai. Šiandien sekmadienis, 
turgaus diena Islamo kraštuo
se! Raitelis vienas ir du va
žiuoja į priekį žvalgyti.

Kolona sustojo, o du šar
vuočiai artėjo prie kaimelio. 
Pro žiūronus m ačiau, kad 
gyventojai į juos beveik ne
kreipė dėmesio, tik keli vaikai 
buvo atsisukę, dairėsi. Čia 
galėjo būti spąstai, tačiau karo 
metu turgus gyventojams galė
jo  būti irgi gyvybiniu reikalu. 
Priekyje buvę išsidėstė mūsų 
du šarvuočius dengti automatų 
ugnimi.

- Majore, sukelkime triukš
mą kulkosvaidžių salve kur 
nors į šoną. Žmonės išbėgios 
ir slėpsis, o mes pravažiuo
sime! - pasiūlė puskarininkis.

- Verta pabandyti, - atsa
kiau, nieko geresnio nesugal
vojęs. - Pranešk kolonai ir, 
likus dviems šimtams jardų 
nuo kaim elio, trys ku lkos
vaidžiai atidaro ugnį į tas dvi 
išsikišusias uolas dešinėje, - 
parodžiau.

Įvyko stebinantis reiškinys. 
Kai prasidėjo šaudymas, gatvę 
užkimšęs žmonių skruzdėly
nas ištuštėjo per 10 sekundžių. 
Vieni pasislėpė, o dalis net 
atsidūrė kaim elio dešinėje, 
žiūrėjo kokios čia “kautynės”.

tanti pertvarka reikalauja, kad 
būtų neskaidoma LKP, o prie
šingai, kad visi Lietuvos ko
munistai glaudžiai susitelktų į 
vieningą SSKP. Ir, mano giliu 
įsitikinimu, Lietuvos komunis
tų partija tik SSKP sudėtyje 
gali išspręsti Tarybų Lietuvos 
tolesnio ugdymo problemas. 
Tokios poz ic ijo s m es la i
kėmės, kai prasidėjo diskusija 
dėl LKP statuso, tokios pozi
cijos laikomės ir dabar. Bet 
LKP XX suvažiavim as pa
tvirtino dokum entus, pagal 
kuriuos LKP atsiskyrė nuo 
SSKP ir kartu suskaldė SSKP 
gretas. Juk tai skaudus smūgis 
pertvarkai! Juk tai separa
tistinis LKP nepasitikėjimas 
SSKP. LKP izoliavimasis nuo 
SSKP parankus Lietuvos sepa
ratistinėms ir nacionalistinėms 
jėgoms, siekiančioms atskirti 
Sovietų Lietuvą nuo SSRS, 
jėgoms, norinčioms orientuoti 
Lietuvą į Vakarų Europą. [...] 
Drauge Brazauskai, jūs pri
simenate - dar gruodžio 15 d. 
aš su kom unistų delegacija 
buvau pas jus, įtikinėjome jus, 
kad LKP XX suvažiavim e 
būtų aptariami tik pasiūlymai

Tuščiu keliu per kelias minutes 
m ūsų kolona pilnu greičiu 
perkirto kaimą. Visiems pakilo 
nuotaika, o mane ypač malo
niai nuteikė puskarin inkio  
sumanymas. Su manim kartu 
važiavęs karo korespondentas 
savo įspūdžius diktavo į dikto
foną: “Tai gudrus, psicholo
ginės taktikos pavyzdys, tin
kantis karo mokslo vadovė
liam s” , -nugirdau. “Esame 
kelyje į šiaurę, Al Amarah 
apylinkės, Irakas.2003 spalio 
18.”

Spalio 18! Tik dabar pri
siminiau, kad tai mano gimta
dienis. Aš jau  k e tu riasd e
šimties, jau antru kartu Irako 
karo lauke ir gyvas, nesužeis
tas Ar tai laim ė, ar Dievo 
ranka? Neabejojau, kad man 
šio gimtadienio tikra dovana 
buvo puskarininkio patarimas.

Priešpiečių Petras su Ina 
nuvažiavo į apylinkės res
toraną.

- Jei šiandien nebus laiško 
iš Pauliaus, skambinsiu Elenu- 
tei. Gal j i  bus kokią žinią 
gavusi, gal ką iš kitų žmonių 
sužinojo, - jau atsisėdus, bal
siai galvojo Ina.

- Grįždami dar sustosime 
knygyne, aš noriu smulkesnio 
Irako žemėlapio,- vartydamas 
meniu, atsiliepė Petras.

Jų pokalb į nuste lbė  už 
pertvarėlės, prie gretimo sta
liuko apie karą gan garsiai

SSKP XXVIII suvažiavimui, 
siūlėme nukelti suvažiavimą 
keletą mėnesių, kad nebūtų 
priim ti savarankiškos LKP 
p rogram in iai dokum entai, 
nutarimas dėl LKP išstojimo iš 
SSKP. Kalbėjome, įtikinėjome 
jus daugiau kaip pusantros 
valandos, bet veltui. Tai pa
tvirtinti gali ir čia, plenume, 
dalyvaujantis draugas V.Šve- 
das. Mes, septynetas, jus įti
kinėjome, o LKP CK sekre
toriai ir LTSR M inistrų Ta
rybos pirmininkas priimama
jame laukė, kol mes su jumis 
diskutavome. Beje, jūs turite 
prisiminti, kad aš dar 1988 m. 
vasario 7 d., tai yra beveik 
prieš dešimt mėnesių, parašiau 
jums laišką, kuriame kėliau 
minėtus klausimus, taip pat 
klausimus dėl įsigalinčių Lie
tuvoje antirusiškų, antilenkiš
kų, antitarybinių nuotaikų, kad 
LKP supriešinama su SSKP. 
Bet jūs į mano laišką neat
sakėte. Tą laišką aš turiu ir 
galiu įteikti Politinio biuro 
nariams. Jis išverstas į rusų 
kalbą. [...] Aš neturiu ko pra
rasti. Aš - profesorius, mokslų 
daktaras, todėl galiu ir tiesą 
sakyti. (Plojimai) [...] Suva
žiavime dėl LKP ateities buvo 
organizuotas vardinis balsa
vimas. Dėl to tik 160 delegatų 
parodė vyriškumą pasakyda
mi, kad LKP ir toliau liktų 
SSKP sudėtyje. Mes [...] naktį

kalbančių vyrų balsai. Matuliai 
susižvalgė ir pradėjo klausytis. 
Pokalbis jau buvo įsisiūbavęs:

- O tu ar žinai, kiek Viet
name esi nušovęs? - klausė 
vienas. - Ar apie savo nušautus 
rašei į namus, ar pasakojai 
žm onai? - Jo balsas buvo 
draug iškas, be t k lausim ai 
griežti.

- Aš skraidžiau , p riešo  
veidų nem ačiau. A m erika 
kovojo, kaip dabar kad Irake 
kovoja. Nesąmonė būtų, karius 
žmogžudžiais vadinti... O ką tu 
sakai, iš Irako grįžęs? - krei
pėsi, turbūt, į trečiąjį,Vietname 
skraidęs lakūnas. - Ką tu apie 
m ūšiuose nukautus kitiem s 
pasakojai ar rašei?

- Kam man pasakoti ar rašy
ti? Armija mane nusiuntė to
kiam, va, uždaviniui. Jei būtume 
mes nešaudę, jie būtų mus iš
šaudę, O kai įsiliepsnoja mūšis, 
tai savaime žinai, ką daryti!

- Bet ar, Amerikon grįžęs, 
savo šaudymu gyreisi, ar ko
kiam bare prie alaus pasakojai, 
kiek nušovei? Ar sugrįžus, 
kaip tas mano kaimyno ber
niukas, tavo vaikas neklausė, 
kiek nušovei? - ir toliau klau
sinėjo lakūnas.

Atrodė, kad kalbasi trys 
vyrai. Tačiau Matuliai toliau 
tegalėjo sekti pokalbio mintį, 
nebeatskirdam i, kuris buvo 
lakūno, o katras buvo kovojęs 
Irake. (Bus daugiau)

organizavome VI partinę kon
ferenciją, išrinkome LKP (ant 
SSKP platformos) laikinuosius 
vadovaujančiuosius organus. 
[...] VI partinės konferencijos 
delegatai turėjo tam teisę, nes 
jie buvo išrinkti partinių orga
nizacijų, kurios laikosi vie
ningos SSKP pozicijos. Kon
ferencijos tikslas - įrodyti, kad 
ir toliau veikia SSKP Lietuvos 
partinė organizacija (Smarkūs 
plojimai). [...] VI konferencija 
iškėlė uždavinį - išsaugoti ir 
stiprinti partines organizacijas, 
suburti komunistus vieningos 
SSKP gretose. Konferencija 
nutarė, kad tik LKP ant SSKP 
platform os yra tikroji LKP 
tradicijų paveldėtoja ir tęsėja. 
[...] Tarp konferencijos dele
gatų (iš viso konferencijos 
darbo pabaigoje dalyvavo 144 
delegatai) buvo darbininkų, 
kolūkiečių, mokslo darbuo
tojų, dėsty tojų , inžinierių , 
partin ių  darbuotojų ir kitų 
profesijų atstovų. Konferencija 
į L aik inąjį CK išrinko  17 
lietuvių, kitų tautybių - rusų, 
lenkų, baltarusių, ukrainiečių, 
žydų. [...] Mes kreipiamės į 
SSKP CK narius ir kandidatus, 
į sąjunginių respublikų, kraštų 
ir sričių partines organizacijas 
visokeriopai parem ti mūsų 
pastangas išsaugoti Lietuvos 
partinę organizaciją vieningos 
SSKP sudėtyje.

(Bus daugiau)
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Dr. Antanas Razma, Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas

LIETUVOS ATSTOVYBĖS SUKAKTIS

Birželio mėn. 1d., antradie
nį, Lietuvos Respublikos am
basadoje Vašingtone buvo pam
inėtas Lie-tuvos atstovybės 
įsikūrimo dabartinėse patal
pose, 16-oje gatvėje, 80-metis.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas kreipdama
sis į susirinkusius padėkojo 
Amerikos lietuviams ir Lietu
vos draugams, kurių pagalba ir 
pasišventimas okupacijos me
tais padėjo išlaikyti Nepriklau
somos Lietuvos salelę Vašing
tone. “Šiandien norėčiau padė
koti ne tik iškiliems Lietuvos 
diplom atam s ir buvusiem s 
Lietuvos atstovybės Vašingto
ne darbuotojam s, kurių pa
siaukojimas ir darbas Tėvynės 
labui prisidėjo prie atstovybės

KVIEČIAME VISUS 
DALYVAUTI!

Xll Tautinių šokių šventėje liepos 
3 d. 2 val. p.p.
Allstate Arenoje, 6920 N. Mann
heim Road, Rosemont, IL 60018.
Susipažinimo vakare su šokiais -  liepos 2 d. 8 val. 
vak. Navy Pier, Grand Ball Room, 600 E.Grand Ave., 
Chicago, IL 60611.
Šventės pokyliuose -  liepos 3 d. 7:30 p val. vak. 
Hyatt Regency O'Hare viešbutyje, 9300 W. Bryn 
Mawr Ave. Rosemont, IL 60018.
• Iškilmingi pietūs ir šokiai (kaina $75)
• Jaunimo šokiai ir vakarienė (kaina $35)
(Bilietus įsigyti ir stalus užsisakyti reikia iš anksto) 

Bilietus galima isigyti:
Lietuvėlėje 

5741 S. Harlem Ave.
Chicago, IL 60637 

773-788-1362 
Pasaulio lietuvių centre 

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 

Sekmadieniais 
nuo 9 val. ryto iki 12:00

Seklyčioje 
2711 W. 71st Street 
Chicago, IL 60629 

773-476-2655

funkcionavim o okupacijos 
metais, bet ir visiems Ameri
kos lietuviams ir mūsų drau
gams Amerikoje, kurių pagal
ba ir tikėjimas Lietuvos laisve 
padėjo išlaikyti šį pastatą, kaip 
mūsų laisvės ir valstybingumo 
simbolį,” kalbėjo ambasado
rius. “Lygiai prieš 80 metų- 
1924 m. birželio mėn. 1 d.- 
Lietuvos valstybės atstovas 
JAV Kazys Bizauskas nupirkęs 
pastatą 16-oje gatvėje, pažy
mėtu numeriu 2622, įkurdino 
jame Lietuvos atstovybę. Dėka 
JAV nepripažinimo politikos, 
Lietuva išlaikė šį pastatą per 
visus sovietinės okupacijos 
metus,” sakė V.Ušackas.

LR ambasados 
informacija

LIETUVIŲ FONDO DR. ANTANO RAZMOS 
VARDO VISUOMENINĖ PREMIJA

Lietuvių Fondas 2004 me
tais skiria nedalomą 25,000 
dolerių Visuomeninę premiją 
prisiminti 1990 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimą ir 
lietuvybės išlaikymą per 50 
metų trukusią sovietinę Lietu
vos okupaciją.

PREMIJAI GAUTI 
SĄLYGOS

Lietuvių Fondo dr. Antano 
Razmos vardo Visuomeninė 
premija skiriama visuome- 
ninkui arba visuomeninei orga
nizacijai už visuomeninius dar
bus bei laimėjimus vienoje ar 
keliose iš sekančių sričių:

1. Lietuvybės išlaikymas 
užsienyje arba Lietuvoje.

2. Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atkūrimas.

3. Lietuvos valstybingumo 
išlaikymas.

4. Aktyvus dalyvavimas 
spaudoje dėl Lietuvos valsty
bingumo išlaikymo.

5. Aktyvus dalyvavimas 
spaudoje dėl lietuvybės iš
laikymo.

6. Aktyvus dalyvavimas 
tautiniuose arba tarptautiniuose 
suvažiavimuose už Lietuvos 
valstybingumą.

7. Aktyvus dalyvavimas 
tautiniuose ir tarptautiniuose

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus ir Kauno miesto tarybų

K R E I P I M A S I S Į L I E T U V O S Ž M O N E S
Dėl Darbo partijos 2004-06-02
Istorija  rodo, kad sunkiausiais gyvenim o m om entais

atsiranda valstybės ar tautos gelbėtojų ir “gelbėtojų”. Pirmieji 
ieško kelių, kaip sunkiu darbu ir bendromis jėgomis įveikti 
sunkumus, antrieji žada lengvus kelius į “šviesią ateitį”, suvilioja 
žmones ir taip siekia perimti valstybės valdymą. Neretai vietiniai 
bei užsieniniai “gelbėtojai” iš anksto ruošia sau palankią aplinką 
sąm oningai žlugdydam i valstybę, keldam i žm onių ne
pasitenkinimą.

2003-02-22 V. Uspaskich Vilniuje, Sporto rūmuose, 
pasikėsino į Konstituciją - pradėjo organizuoti referendumą, kad 
parlamentarai nebūtų renkami pagal partinius sąrašus.Tačiau 
tada žmonės tam pasipriešino.

2003-10-18 V. Uspaskich įkuria Darbo partiją , kuri atitinka 
Lenino įkurtai partijai Rusijoje. Leniniečių partijos pagrindas 
buvo proletarai, o uspaskichų - žadantieji “ rojų” biznio, 
pramonės ir žemės ūkio vadovai ir turtuoliai bei siekiantys 
valdžios ir politinių tikslų veikėjai. Partijos viršūnėje ir 
vadovavim o grandyse- didžiulių turtų šeim ininkai, kurie 
vadovauja jų  pačių engiamoms masėms . Kaip ir leniniečiai , 
imigrantas V.Uspaskich ,tapęs savo partijos pirmininku , žada 
žmonėms aukso kalnus - padidinti darbo užmokestį apie 40 
procentų , masiškai steigti naujas darbo vietas .

Kyla daugybė klausimų , kodėl Uspaskicho turtuoliai iki 
šiol nesudarė normalių darbo sąlygų , neskiria padoraus darbo 
užmokesčio , nesumoka valstybei iki 30 procentų mokesčių .

Prisim inkim e, kad  V. U spaskich , beveik  tris metus 
vadovavęs Seimo Ekonomikos komitetui, neinicijavo nė vieno 
įstatymo proletarams ir varguomenei padėti ,tačiau pasižymėjo 
kaip didžiausias Seimo pravaikštininkas.

Uspaskichai per Darbo partiją siekia papulti į Europos 
Parlamentą, Lietuvos Seimą ir užimti aukščiausius valdžios 
postus, o tada - pasidalinti Lietuvos ir Europos žmonių uždirbtas 
lėšas.

Žmonės, būkite budrūs ! Kairieji vėl siekia valdžios.
Leonas Kerosierius
Vilniaus m. tarybos 
posėdžio pirmininkas
Algimantas Budriūnas
sekretorius

suvažiavimuose už lietuvybės 
išlaikymą.

8. Tautinių arba tarptautinių 
organizacijų parama Lietuvos 
valstybingumo išlaikymui.

9. Tautinių arba tarptautinių 
organizacijų parama lietuvybės 
išlaikymui.

PASIŪLYMAI PREMIJAI
Lietuvių Fondo dr. Antano 

Razmos vardo Visuomeninei 
premijai gauti pasiūlymus gali 
teikti atskiri asmenys arba or
ganizacijos, rekomenduoda- 
mos v isuom en in inką  arba 
visuom eninę organizaciją . 
Pasiūlymuose reikia pateikti 
ką siūlo, kodėl siūlo, už ko
kius darbus siūlo.

Premijai gauti negalima re
komenduoti savęs arba savo 
organizacijos. Tokie pasiūlymai 
nebus svarstomi Premijos ko
misijoje. Savo organizacijas 
gali siūlyti tik atskiri narii, bet 
negali siūlyti ju  pirmininkai 
arba valdybų/tarybų nariai.

Pasiū lym uose  tu ri būti 
nurodyti siūlytojų (rekomen
duojančių asmenų ) vardai ir 
pavardės arba organizacijų pa
vadinimai, pirmininkų vardai 
ir pavardės, adresai, telefonai, 
parašai.

Lietuvių Fondo dr. Antano

Zigmas Kazlauskass
Kauno m. tarybos 
posėdžio pirmininkas
Elvyra Valiukaitė
sekretorė

Razmos vardo Visuomeninės 
premijos komisiją sudaro LF 
Tarybos pakviesti 6 asmenys: 
prof. dr. Benediktas Juodka, 
Vytautas Kamantas, Angelė 
K arnienė, Dalia Kuodytė, 
prof. dr. Julius Šmulkštys ir 
prof. dr. Antanas Tyla. Trys 
komisijos nariai gyvena Lietu
voje (B. Juodka, D. Kuodytė 
ir A. Tyla), ir trys Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (V. Ka- 
m antas, A. K arn ienė ir J. 
Šmulkštys).

Pasiūlymai raštu yra siun
čiami iki 2004 m. birželio 30 
d. Lietuvių Fondo dr. Antano 
Razmos vardo Visuomeninės 
premijos komisijos pirmininkui 
šiuo adresu:
Vytautas Kamantas 
LF Visuomeninė premija 
1107 Pinewood Dr NW 
G rand R apids M I 49544  
USA

Tel. 616-791-7333, Faksas 
616-791-7888, Mobilus tel. 
616-299-8044, E -paštas: 
kamantas @ aol.com

Reikalui esant, papildomos 
informacijos gali būti pateiktos 
kaip priedai pasiūlymui.

Pasiūlymai, kurie neatitiks 
premijai gauti sąlygas, nebus 
svarstomi Premijos komisijoje.

LF Visuomeninė 25,000 
dol. premija bus įteikta 2004 m. 
lapkričio 6 d. Tai bus jau ketvir
toji metinė Lietuvių Fondo dr. 
Antano Razmos vardo premi
ja. Pirmoji - Švietimo premija
- 2001 m. buvo paskirta Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje; 
antroji - Kultūrinė muzikinė - 
2002 m. teko Valstybiniam 
Vilniaus kvartetui; trečioji - 
Mokslinės medicinos - 2003 m. 
buvo paskirta Kauno Medici
nos universiteto Biomedicini- 
nių tyrimų institutui ir jo  va
dovui prof. dr. A. Dumčiui.

LF informacija

LIETUVOS AMBASADOSE
VYKSTA BALSAVIMAS

Lietuvos d ip lom atinėse 
a tstovybėse  užsieny je  jau  
prasidėjo balsavimas Europar
lamento ir Prezidento rinki
muose. “Am basados rink i
mams yra pasiruošusios. Į 
ambasadas gali kreiptis tie 
Lietuvos p iliečiai, kurie iš 
šalies išvyks anksčiau nei 
p rasidės balsavim as paštu  
birželio 8 dieną”, - sakė Eltai 
atsakinga už balsavimą užsie
nyje Vyriausiosios rinkim ų 
kom isijos atstovė Angonita 
Rupšytė. Jos duomenimis, šiuo 
m etu užsienyje yra per 14 
tūkst. rinkėjų, kurie ketina 
dalyvauti Prezidento ir Euro
parlamento rinkimuose. “Ta
čiau šis skaičius dar didės, 
kadangi Lietuvos gyventojai 
išvažiuoja studijuoti, į koman
diruotes ir turistines keliones” ,
- sakė A. Rupšytė. Jos duo
m enim is, ES šalyse gyve
nančių Lietuvos piliečių yra 
per 2 tūkst.

aol.com
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

Senatorius George Voinovich (ketvirtoje eilėje antras iš kairės) JAV 
prezidento G. Bush oficialios delegacijos narys NATO Summit, 
konferencijoje, kuri įvyko 2002.11.22. Prahoje.

C L E V E L A N D ,OH

PAGERKIME SENATORIŲ G. VOINOVICH

Lietuvių ir kitų tautybių 
gyventojai ruošia pagerbimą 
senatoriui George Voinovich 
ryšium  su jo  perrinkim u į 
JAV Senatą, kuris įvyks bir
želio 19 d. nuo 3 val. po piet 
iki 5 val. popiet Massimo da 
Milano reatorane, Cleveland, 
OH. Sen. G. Voinovich yra 
daug  p ad ė ję s  L ie tu v a i ir 
kitom s valstybėm s, kai jos 
ruošėsi įsijungti į NATO. Jis

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

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS 
BIRUTĖS DRAUGIJOS VEIKLA 

Rūta Sakienė

Savo 47-tą gyvavimo su
kaktį L.D.K. Birutės d-jos sky
rius gražiai paminėjo š. m. 
gegužės 23-čią dieną Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Šventės 
programoje pobūvis buvo kuk
liai pavadintas “Birutiečių lab
daros pietūs”. Salei pilnėjant, 
gražu buvo žiūrėti į šventiškai 
apsirengusius svečius ir vieš
nias, tuo pačiu atiduodančius 
pagarbą rengėjoms, parodant, 
kad vertina jų darbą ir organiza
ciją. O jos, kaip tos bitelės, 
ištisus metus dirba, dūzgia ir 
savo surinktą “medų” dosniai 
išdalina Lietuvos šalpai, išeivi
jos spaudai ir jaunimo organiza
cijoms. Pagal paduotą sąrašą, 
praėjusių metų bėgyje Los An-

Los Angeles birutiečių valdyba: Iš k. sek. Nemyra Enck, vicepirm. Janina Čekanauskienė, Vita 
Markevičienė, ižd. Audronė Žemaitienė ir Laima Jarašūnienė. Trūksta Danguolės Navickienės.

dalyvavo NATO konferen
cijoje 2002 m. lapkričio 22 
d., kai septynios valstybės 
buvo oficialiai pakviestos. 
Mes visi turime padėti jam, 
kad jis vėl būtų išrinktas JAV 
senatoriumi. Tautybių komi
tete yra Ingrida B ublienė, 
G ražina K udukienė, Irene 
Morrow, August Pust ir dr. 
Viktoras Stankus. Prašome ir 
jus dalyvauti.

geles Birutietės paskirstė virš 
šešių tūkstančių dolerių. Ir taip 
kiekvieną metą.

Jau virš dvidešimties metų 
skyriui vadovauja viena iš sky
riaus įkūrėjų, nepailstanti pirmi- 
niūkė Alfa Pažiūrienė, pasitalki- 
nanti ne tik darbščią valdybą, bet 
mokanti į darbus įtraukti ir kitas 
nares. Šios popietės labai pavy
kusi šventė bei aukotojų dosnu
mas ir vėl neabejotinai įrodė šiltą 
pritarimą birutiečių pastangoms 
ir šalpos darbams.

Programos pravedėja - jau
na ir talentinga skyriaus narė 
Daina Zemaitaitytė. Klebonas 
Stanislovas Anužis sukalbėjo 
palaiminimo maldą, pirmininkė 
pravedė mirusiųjų paminėjimą

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

MINĖJOME MOTINOS DIENĄ

St. Petersburgo ir apylinkių 
lietuviai šių metų M otinos 
dieną atšventė gegužės mėn. 2 
d. Pasimeldę Šv. Vardo bažny
čioje, kur Šv. Kazimiero Misi
jos vadovas kan. Bernardas 
Talaišis savo pamoksle iškėlė 
m otinos svarbą šeim oje ir 
šeimos gyvenime, tautiečiai 
rinkosi į Lietuvių klubą pie
tums ir pamatyti ir išklausyti 
programą, atliekamą vietinio 
lietuviško jaunimėlio. Tik įėjus 
į klubo salę stovėjo gražiai 
papuoštas stalas, prie kurio 
klubo valdybos ponios visas 
mamas pavaišino kokteiliu. 
Minėjimą pradėjo klubo pir
m ininkė A ngelė K arnienė, 
pasveikindama visas esančias 
mamas ir pranešdama pietų 
tvarką, kuri buvo kitokia negu 
eilinį sekmadienį. Pirmininkei 
davus komandą, maršui gro
jant, iš raštinės, gražiai išsi
rikiavę, į salę įžengė vienuo
lika vyrų su virėjų aukštomis, 
baltomis kepurėmis ir nužings-

ir sutrauktai apibūdino ilgą sky
riaus veiklos kelią. Svečiams už
kandžiaujant ir gurkšnojant 
kalifornietišką vyną, paskaitytas 
Draugijos Centrinio skyriaus 
Čikagoje pirmininkės Zuzanos 
Juškevičienės sveikinim as. 
Zodžiu sveikino visada su šau
liais ir šaulėmis gražiai bendra
darbiaujančias birutietes Juozo 
Daumanto šaulių kuopos vadas 
Kazys Karuža.

Meninėje dalyje, muzikui 
Viktorui Raliui akompanuojant, 
puikiai pasirodė solistė Stasė 
Pautienienė, žavėdama publiką 
pirmiausia Broniaus Budriūno 
“Tykiai, tykiai”, vėliau Kača- 
nausko “Kad aš našlaitėlė” po 
kurio (lietuviškai) labai populia
raus muziklo “Cats” gražioji 
“Memories”. Po trumpos per
traukėlės - Laum enskienės 
“Vakaras” , Miko Petrausko 
“K aitink šviesi saulute” ir 
“Nepyk” iš Carl Zeller operetės 
“Der Obersteiger”. Po kiekvie
nos dainos salė ūžte ūžė, plojo 
ir šaukė pasigrožėjimą ir prita-

Alfonsos Paziurienės nuotr.

niavo prie šalia virtuvės esan
čių valgių stalų. Juos džiaugs
mingai plojimu sveikino susi
rinkusi publika, nes jie sutiko 
šiandieną pavaduoti nuolatines 
pietų išdavėjas moteris.

P ap ietavus, p irm in inkė 
padarė keletą pranešimų, iš 
kurių vienas buvo kad ilga
metė mūsų klubo narė, cho
ristė ir pagalbininkė visuose 
klubo reikaluose Marija Gi- 
neitienė, dėl sveikatos ir kitų 
vyresn io  am žiaus negalių  
išsikelia gyventi pas sūnų į 
Filadelfiją. Pirmininkė išreiškė 
v iltį, kad M arija  ir to liau  
palaikys ryšį su klubu.

Prieš pradedant Motinos 
dienos programą, Mečys Šil- 
kaitis perskaitė žinias iš Lie
tuvos ir visus prajuokino savo 
anekdotais.

Programą pradėjo pirm i
ninkės pakviesta Aldona An
d riu lienė. Savo kalboje  j i  
pabrėžė, kad motina yra did
vyriškum o, pasiauko jim o,

rimą. Ir išprašė dar vieno žais
mingo “pasakojimo” . Ploji
mams nenustojant, solistė apdo
vanota gėlėm is, o Viktoras 
Ralys - šampano buteliu.

Meninei programai pasibai
gus, šeimininkė Antanina Ul- 
dukienė su savo vikriais padėjė
jais patiekė puikius pietus, kurių 
metu skyriaus narės platino 
laimės bilietėlius, o ant stalų 
pasirodė tortai ir kava. Dramos 
Sambūrio režisierius Algiman
tas Zemaitaitis, būriui gražių 
ponių ir panelių  padedant, 
pradėjo loterijos traukimą, kuris, 
stalui lūžtant nuo gausybės 
suneštų gražių ir brangių do
vanų, ilgokai užtruko. Visą laiką, 
išskyrus meninę programą ir lo
teriją, susirinkusius linksmino 
tarp stalų vaikščiodami du, o

TRADICINĖ GEGUŽINĖ DIRVAI

Tradicine gegužinė po stogu DIRVAI padėti 
rengiama liepos 18-tą dieną, sekmadienį, 
Tautinių namų viršutinėje salėje. Pradžia 
12:30 val. p.p.

Antaninos Uldukienės skanūs lietuviški 
pietūs, Kalifornijos vynas, kava ir gausūs sal
dumynai. Turtingas laimės stalas, kuriam, jei 
atnešite dovanų, būsime labai dėkingi.

Drauge su bendraminčiais praleisite ma- 
lomą popietę gerai vėsinamoje salėje, gerai 
pasivaišinsite ir tuo pačiu metu prisidėsite 
prie lietuviško rašyto žodžio išlaikym o. 
Rengėjai tikisi, kad visada dosnūs ir lie
tuviškos spaudos svarbą išeivijoje vertinan
tys Los Angeles lietuviai gausiai į šį vidurvasa
rio renginį susirinks. Įėjimo auka 12 dol. 

Ruošia Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius

savęs išsižadėjimo, ištvermės 
ir visų kitų dorybių, turinčių 
ryšių su meile, pavyzdys. Ji 
įdiegė į mūsų širdis tėvynės 
m eilę  ir ja i  pasiauko jim o 
jausmą. Motinos davė tautai 
pasišventusius knygnešius, 
savanorius, laisvės kovų kovo
tojus, partizanus. Minėdami 
Motinos dieną, supraskime ir 
įvertinkime motinos kilnias 
pareigas bei pasiaukojim ą. 
Būkime jai už viską dėkingi ir 
savo širdyse nupinkim e jai 
nevystantį m eilės ir garbės 
vainiką.

Programos vedimą pirmi
ninkė perdavė lituanistinės 
Saulės mokyklos vedėjai Vidai 
Meiluvienei. Kadangi iš jauni
mo yra susidariusi tautinių 
šokių grupė Spindulėlis ir 
liepos mėn. jie vyksta į tautinių 
Šokių šventę, tai mokyklos 
vedėja, prisimindama Lietuvos 
garbės konsulo  A lgim anto 
K arnav ičiaus o rgan izuo to  
golfo turnyro auką lituanistinei 
m okyklai, pakvietė j į  prie 
mikrofono ir įteikė jam puošnų 
Šokių šventės p lakatą  kad 

(Nukelta į 10 p.)

vėliau klebonui Anužiui su savo 
jau pagarsėjusiu trimitu prisidė
jus, net trys triukšmingi ir bal
singi muzikantai.

Skyriaus vicepirm ininkė 
Janina Čekanauskienė visiems 
kuo nors prie šios popietės 
prisidėjusiems, o taip pat ir su
sirinkusiems svečiams, gražiai 
padėkojo. Bet įsismaginusių 
svečių klegesiui, dainoms ir 
linksmybėms, tokiai puikiai 
muzikai grojant, dar ilgai nebu
vo galo.

Gėles, puošusias salę, savo 
a.a. vyro Vinco atminimui pa
dovanojo skyriaus narė Ema 
Dovydaitienė.

Palinkėkime Birutietėms 
sėkmės jų darbuose ir padėko- 
kim  joms už ilgametį nesa- 
vanaudį šalpos darbą.
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LIETUVA IR PASAULIS
EUROPARLAMENTAS NEREMIA KRIKDEMŲ 

AGITACIJOS KAMPANIJOS
Vilnius, birželio 4 d. (ELTA). Europarlamentas neremia 

rinkimuose į šią instituciją dalyvaujančios partijos Lietuvos 
krikščionys demokratai. Tai paaiškėjo krikdemams pataisius 
p irm inę ag itacijo s kam panijos finansav im o  ataskaitą . 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje pirminėje 
agitacijos kampanijos ataskaitoje buvo nurodyta, kad partija iki 
birželio 3 dienos specialioje sąskaitoje sukaupė 44,237 litus. 
Pati partija rinkimams skyrė 24,160 litų - tiek reikėjo sumokėti 
VRK kaip užstatą. Ataskaitoje deklaruota, kad 20 tūkst. litų 
krikdemus parėmė Europos Parlamentas, dar 74 litus pervedė 
Europarlamento Europos liaudies partijos ir Europos demokratų 
grupė. Pamatęs ataskaitą, VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
suabejojo, ar Europarlamentas gali remti partijos rinkimų 
kampaniją. Po kelių valandų ataskaita sukėlė dar daugiau 
abejonių, mat Lietuvos krikščionių demokratų atstovų prašymu 
iš dokumento buvo išbrauktas Europos liaudies partijos ir 
Europos demokratų grupės pavadinimas bei jos skirta suma. 
Krikdemai VRK pristatė pataisytą ataskaitą. Joje nurodyta, kad 
specialioje sąskaitoje buvo sukaupta 44,160 litų. Be to, 
paaiškėjo, kad partija turėjo vienintelį rėmėją - Europos liaudies 
partiją, kuri pervedė 20 tūkst. litų. Pasak Lietuvos krikščionių 
demokratų pirmininko Valentino Stundžio, už tiek pinigų buvo 
išleista lankstinukų apie Europarlamentą. Lankstinukus Europos 
liaudies partija išleido prieš pernai vykusį referendumą dėl 
narystės Europos Sąjungoje ir perdavė kolegoms Lietuvoje, kad 
šie dalintų kaip informacinę medžiagą. “Vieno lankstinuko vertė 
- litas. Jų tikriausiai liko apie 20 tūkstančių, todėl tokia suma ir 
buvo nurodyta ataskaitoje” , - teigė V. Stundys. Anot jo, 
krikdemai šiuos lankstinukus dalina ir dabar, ruošdamiesi 
rinkimams į Europarlamentą. Z. Vaigauskas pabrėžė, kad pagal 
įstatymą pirmines finansavimo ataskaitas reikia pristatyti likus 
10 dienų iki rinkimų, t. y. iki birželio 3 dienos. Tačiau jis patikino, 
kad suklydusioms ir netikslum us ištaisiusiom s partijom s 
nuobaudos nebus taikomos.

BALTIJOS SALYS TĘS REGIONINĮ KARINĮ 
BENDRADARBIAVIMĄ NATO GRETOSE

Vilnius/Ryga, birželio 4 d. (ELTA). Rygoje vykusiame 
tradiciniame trijų Baltijos šalių gynybos ministrų susitikime 
krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius paragino pradėti 
koordinuoti veiksmus planuojant bendrus įsigijimus. Ministro 
nuomone, NATO narėmis tapusios Baltijos šalys turi galimybę 
taupyti savo resursus, planuodamos įsigijimus. Lietuva, Latvija 
ir Estija šiam tikslui yra sudariusios bendrą grupę, tačiau iki 
šiol nebuvo parengta jok ių  bendrų projektų. Susitikim e 
ministrai pasikeitė informacija apie tarptautines operacijas, 
kuriose tarnauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariai, bei 
pareiškė ketinimą tęsti dalyvavimą misijose. Sutarta NATO ir 
Europos Sąjungos bendradarbiavimo klausimu gynybos srityje. 
Salys išdėstė vieningą nuomonę, kad, taupant resursus, neverta 
dubliuoti struktūrų, būtina rengti bendrus darbo grupių 
pasitarimus. Ministrai pasveikino sprendimą pradėti NATO 
pajėgų “oro policijos” tarnybą virš Baltijos šalių, pažymėdami, 
jog tikimasi, kad ši tarptautinė misija taps nuolatine. Susitikime 
taip pat buvo pateikta informacija apie vykdomus trišalius 
projektus.

BALTIJOS JŪROS KLAUSIMAI
Vilnius, birželio 4 d. (ELTA). Baltijos jūros aplinkosaugos 

ir sveikatos apsaugos sistemos modernizavimo klausimams 
d au g iau sia  dėm esio  buvo  sk irta  vykusiam e M in istro  
pirm ininko A lgirdo Brazausko susitikim e su Vokietijos 
S lėzv igo -H o lšte ino  žem ės m in istre  p irm in inke  H eide 
Simonis. Susitikime, pasak Vyriausybės spaudos tarnybos, 
buvo pabrėžta, kad Baltijos ir Siaurės (NB 6) šalių Premjerai 
Baltijos jūros taršą laiko vienu aktualiausių klausimų. A. 
Brazausko teigim u, visų šešių B altijos ir Siaurės šalių 
V yriausybių pastangom is siekiam a, kad B altijos jū ros 
aplinkosaugos klausimai taptų viena svarbiausių ES ir Rusijos 
dialogo temų. Slėzvigo-Holšteino žemės Ministrė Pirmininkė 
labai teigiamai įvertino tokias iniciatyvas. Pasak jos, apskritai 
ES plėtra turėtų padėti teigiam ai spręsti Siaurės Europos 
šalims aktualius klausimus. A. Brazauskas ir H. Simonis taip 
pat kalbėjosi apie sveikatos apsaugos sistemos reformą. Abu 
pritarė lovų skaičiaus mažinimui ligoninėse, daugiau dėmesio 
skiriant ambulatoriniam gydymui. H. Simonis lydi medicinos 
pramonės įmonių verslininkų delegacija, kuri supažindins su 
sveikatos sistemos modernizavimo galimybėmis.

Nacių medžiotoju save ti
tuluojantis Simono Wiesen- 
thalio centro Jeruzalėje d i
rektorius Efraimas Zuroffas 
pasipiktino Lietuvos proku
rorų sprendim u netirti ho 
lokausto epizodo, kuris ne
pagrįstas aiškiais liudijimais 
ir faktais. E.Zuroffas reaga
vo į Kauno apygardos proku
ratūros sprendimą nepradėti 
ikiteisminio tyrimo dėl gali
mo lietuvių krepšininkų da
lyvavim o naik inan t žydus 
1941 metų vasarą nacistinės 
Vokietijos kariuomenės oku
puotoje Lietuvoje.

"Visiška nelaimė, kad Lietu
vos prokurorai eilinį kartą

Lietuvos atstovė Dalia Grybauskaitė su Roger Briesch Briuselyje, Europos Ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto pasitarimo metu. EESC nuotr.

E.ZUROFF ĮSIUTINO PROKURORŲ SPRENDIMAS
nesugebėjo pripažinti svarbių 
liudijimų ir paskubėjo reabili
tuoti asmenis, kurie nusipelno 
pasmerkimo, o ne išteisinimo. 
Vertinant neatleistinus ir vi
siškai klaidingus Kauno pro
kurorų atsiliepimus apie ho
lokausto liudytojus, galima tik 
spėlioti, ar lietuvis nacių karo 
nusikaltėlis gali būti nuteistas 
už savo nusikaltimus Lietu
voje", - išplatintame pareiškime 
retoriškai klausia E.Zuroffas.

Anot prokuratūros, tyrimas 
buvo pavestas Valstybės saugu
mo departamentui, kuris nerado 
jokių faktų, pagrindžiančių 
įtarimus, kad remiantis 1948 
metais Miunchene išleista Yose-

fo Garo knyga "Žydiško Kauno 
sunaikinimas", po Kaune 1941 
metais liepos mėnesį vykusių 
lietuvių ir vokiečių krepšinio 
komandų varžybų nugalėtojai 
lietuviai gavo "prizą" - kiekvie
nas žaidėjas esą galėjo nušauti 
po dešimt žydų, kalintų Septin
tajame forte.

Pradėti tyrimą kovo mėnesį 
Lietuvos generalinę prokuratūrą 
paprašė E.Zuroffas. Jo teigimu, 
šios krepšinio rungtynės buvo 
tik vienos iš daugelio, kurias 
žaidė Lietuvos komanda, su
daryta iš Tautinio darbo ap
saugos bataliono, vėliau prijung
to prie Lietuvos pagalbinių 
policijos batalionų. BNS

A. PAULAUSKAS 
PASVEIKINO ŠVEDIJOS 

IR DANIJOS 
MONARCHUS

V iln iu s , b irže lio  4 d. 
(ELTA). L aik inai e inantis 
Lietuvos prezidento pareigas 
Artūras Paulauskas pasveikino 
Švedijos karalių  Carl XVI 
G ustaf Švedijos Karalystės 
nacionalinės šventės - Švedijos 
Vėliavos dienos proga ir Da
nijos karalienę Margrethe II 
Danijos Konstitucijos dienos 
proga. “Š iandien mes sau 
keliam e naujų uždavinių  - 
sukurti saugią, modernią ir 
klestinčią Europą, užtikrinti 
nuoseklią ir sklandžią Baltijos 
jūros regiono plėtrą, dar labiau 
išplėtoti Lietuvos ir Švedijos 
bendradarbiavimą. Neabejoju, 
kad ir šiuos uždavinius įgy
vendinsime, nes tai yra naujos 
galimybės ir mūsų šalims, ir 
visai Europai” - rašoma sveiki
nime Švedijos karaliui. Svei
kindamas Danijos karalienę, 
laikinasis prezidentas išreiškė 
įsitikinimą, kad “Lietuvos ir 
Danijos valstybių ateitis grin
džiama tomis pačiomis ver
tybėmis ir siekiais” bei viltį, 
“kad ilgamečiai Lietuvos bei 
D anijos ry šia i stip rės dar 
labiau plėtosis politinis, eko-

PARODA STIPRINAMI LIETUVOS IR RUSIJOS 
BIBLIOTEKŲ RYŠIAI

Lietuvos bibliofilai turi retą 
proga pažvelgti į Maskvoje 
saugomo garsiojo Rumian- 
cevo knygų lobyno dalelę. 
Nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje atidaryta 
paroda “R um iancevo b ib 
lioteka Rusijos kultūriniame 
gyvenime”. Ekspozicijoje - 80 
knygų iš Rusijos valstybės 
kanclerio, diplomato, grafo Ni
kolajaus Rumiancevo (1754
1826) kolekcijos, saugomos 
Rusijos valstybinėje bibliote
koje. Keleto šimtų metų kny
gos išsiskiria ne tik turiniu, bet 
ir meniškomis iliustracijomis, 
prabangiais odiniais puošniais 
įrišimais, yra puikiai išsau
gotos. Pirmąja Rusijos vals
tybinės b ibliotekos paroda 
Vilniuje atgaivinami per pas
taruosius 14 m etų gerokai 
priblėsęs abiejų šalių nacio
nalinių bibliotekų bendradar
biavimas. Ateityje numatoma 
pasirašyti šių bibliotekų bend-

nominis ir kultūrinis bendra
darbiavimas. Laikinasis Lietu
vos vadovas taip pat palinkėjo 
Švedijos ir Danijos karaliams 
asmeninės sėkmės bei gerovės 
visiems jų šalių žmonėms.

radarbiavimo ir mainų sutartį. 
Visą Rumiancevo knygų ko
lekciją sudaro per 28,5 tūkst. 
tomų. Grafo surinkti ir Rusijai 
testamentu dovanoti knygų 
lobiai XIX a. pradžioje buvę 
didesni net už Sankt Peter
burgo viešosios bibliotekos 
fondus. Rumiancevo bibliote
koje buvo tikrų bibliografinių 
retenybių: XI-XIII amžių rusų 
metraščių, geriausių tų laikų 
istorijos, etnografijos, archeo
logijos, geografijos, ekonomi
kos, teisės, istorijos, tarptau
tinių santykių knygų, išleistų 
Rusijoje ir kitose Europos 
šalyse. Didžiąją kolekcijos dalį 
sudaro Rusijos istorijos kny
gos bei knygos, skirtos di
džiausių Europos valstybių, su 
kuriomis Rusija turėjo eko
nominių ir kultūrinių ryšių, 
praeičiai.

Pasak Rusijos valstybinės 
bibliotekos generalinio direk
toriaus pavaduotojos Jekateri
nos Nikonorovos, tai viena iš 
dviejų Rusijos nacionalinių 
bibliotekų, kurios pagrindą ir 
sudaro N. Rumiancevo knygų 
rinkinys. Rusijos valstybinė 
biblioteka yra antroji pagal 

(Nukelta į 9 p.)
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KULTŪROS PUSLAPIS

PRANEŠIMAS APIE VIII-JĄ DAINŲ ŠVENTĘ

JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba praneša, kad 
po daugel metų daina vėl skam
bės VIII-toje Lietuvių Dainų 
Šventėje 2006 metų pavasarį 
Čikagoje. Paskutinė šventė 
Šiaurės Amerikoj įvyko 1991 m. 
gegužės 26 d. taip pat Čikagoje. 
Dainų šventės ruošėjais yra JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės kartu su Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Muzikos Sąjunga 
(ŠALMS).

JAV LB krašto valdyba yra 
pakvietus dr. Audrių Polikaitį 
būti šios šventės organizacinio 
komiteto pirmininku.

Pasitarus su Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Muzikos Sąjunga, 
JAV LB krašto valdyba pakvie
tė muz. Ritą Kliorienę būti šios 
šventės vyriausia meno vadove.

Abu sutiko tapti vyriausiais

STUDIJOS SVETUR: DAUGIAU VIETŲ 
NEI NORINČIŲ

Daugelis apklaustų studen
tų pasakojo, kad norėtų išvykti 
studijuoti į įvairias užsienio 
šalis, tačiau dažnai nepasi
dom i, kokias galim ybes ir 
programas siūlo universitetas. 
Pačios populiariausios yra 
ERASM US ir SOCRATES 
programos, tačiau dažnai kiek
vienas universitetas siūlo ir 
kitokių programų (Leonardo 
da Vinci, Jean Monnet).

Vilniaus Gedimino techni
kos universitete Tarptautinių 
studijų programų koordinatorė 
Lilija Gončarovienė tiksliai 
pasakė ERASM US ir 
SOCRATES programų vietų 
skaičių: 2002/2003 m. buvo 
apie 172 vietos (išvyko 153 
studentai), 2003/2004 m. buvo

(Atkelta iš 8 p.)
PARODA STIPRINAMI...
dydį pasaulio biblioteka po 
Kongreso bibliotekos Vašing
tone, savo rinkiniais didžiausia 
Europoje ir Azijoje - turinti 
apie 43 mln. spaudinių. Pernai 
biblioteka, įsikūrusi klasicisti
niuose Paškovo rūmuose, at
šventė 150 m etų jub iliejų . 
Rumiancevo knygų kolekcija 
yra Rusijos valstybinės biblio
tekos pasididžiavimas ir su
daro jos pagrindą. N.Rumian- 
cevas taip pat buvo surinkęs 
didžiulius numizmatikos, mi
neralogijos ir etnografijos rin
kinius, saugomus įvairiuose 
Rusijos muziejuose.

Pasak J. Nikonorovos, gra
fas N. Rumiancevas susijęs ir 
su Lietuva - 1817 m. jis buvo 
išrinktas Vilniaus universiteto 
garbės nariu, taip pat grafas 
bendradarbiavo su garsiais to 
meto lietuvių kultūrininkais ir 
mokslininkais: Dionizu Poška, 
Simonu Stanevičiumi, Kajeto
nu N ezabitauskiu ir kitais. 
Unikalių knygų paroda M. 
Mažvydo bibliotekoje veiks 
iki birželio 28 dienos.

šios šventės vadovais ir apsiim
ti atsakomybę už Dainų šventės 
ruošą. ŠALMS, JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės teikia 
jiems organizacinį bei finansinį 
užnugarį.

Tikimasi, kad VIII Lietuvių 
Dainų šventė sustiprins lietuviš
kų chorų veiklą užsienyje ir 
sukurs progą suburti visų kartų 
ir visų bangų lietuvius per meilę 
lietuviškai dainai.

JAV LB krašto valdyba 
sveikina Audrių ir Ritą apsiėmu
sius šį svarbų darbą ir kviečia 
visus lietuvius jungtis į darbą, 
jiems visapusiškai padėti, kad ši 
šventė taptų mums visiems 
džiaugsmo bei pasididžiavimo 
švente.

Alfonsas Dzikas
JAV LB krašto valdybos 

vykdomasis vicepirmininkas

223 vietos (išvyko 180 studen
tų). 2004/2005 m. buvo pa
skelbta apie 270 vietų, dabar 
jau yra apie 200 atrinktų stu
dentų , o rugsėjo mėnesi per 
papildomą atranką studijoms 
pavasario semestrui VGTU 
tikisi atrinkti dar studentų, 
norinčių užimti laisvas vietas. 
Laisvų vietų sąrašą besidomin
tys gali rasti - www.vgtu.lt/ 
P ada lin ia i/U žsien io  ryšių  
direkcija/Skelbimai.

Moteris pasakojo, kad di
džiausi konkursai studijoms 
pagal SOCRATES programą 
būna Architektūros ir Verslo 
vadybos fakultete. Programa 
pa trau k li tuo, kad galim a 
studijuoti užsienyje visą se
mestrą (maksimalus laikotar
pis - vieneri akademiniai me
tai) ir gauti stipendiją, kuri 
VGTU, išvykstantiems pagal 
S O C R A T E S /E R A S M U S  
programą, svyruoja nuo 350
450 eurų per mėnesį. Taip pat 
pasirinkti studijų programos 
dalykai yra užskaitom i su
grįžus, todėl studijas galima 
tęsti to liau . 2004/2005 m. 
galima vykti studijoms ir į 
naująsias ES šalis nares. Daly
vauti konkurse gali II kurso 
studentai, o išvykti studijoms 
- III ar aukštesniame kurse 
studijuojantys (taip pat magis
trantai ir doktorantai).

GAUSUS VALSTYBIŲ 
PASIRINKIMAS

Lietuvos teisės universitetas 
dalyvauja šiose Europos Sąjun
gos programose: SOCRATES II 
ERASMUS, LEONARDO DA 
VINCI, JEAN MONNET. Stu
dentai gali vykti studijuoti į 
Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, 
Suomiją, Rusijos Federaciją, 
Latviją, Jungtinę Karalystę, JAV, 
Čekiją ir kitas valstybes. Dau
gelyje šalių siūlomas net ne 
vienas universitetas, kurį galima 
pasirinkti.

Čiurlionio galerijoje Čikagoje, kuri veikia Jaunimo centre, dažnai vyksta dailininkų parodos. 
Nuotraukoje Gražinos Norkus-Kramer parodą apžiūri Lietuvos Garbės konsulas Stanley Balzekas ir 
“Margučio” radijo programos pranešėja Dalia Sokienė. M. Stankūnes nuotr.

VDU AKTYVIAI 
DALYVAUJA 

PROGRAMOSE

Populiariausios Vytauto 
Didžiojo universiteto studentų 
pasirenkamos studijoms šalys 
pagal ERASMUS programą 
yra Švedija, Vokietija, Suo
mija, Prancūzija. Kiek mažiau 
populiarios kai kurios Pietų 
Europos šalys: Portugalija, 
Graikija. Bene aktyviausiai 
ERASMUS programoje daly
vauja Ekonomikos ir vadybos 
bei H um anitarin ių  m okslų 
fakultetai, o 2003m. į p ro
gram ą įsitraukė ir ligi šiol 
nedalyvavęs Teisės institutas, 
rašoma VDU internetiniame 
puslapyje. Pinigų neturintis 
studentas negali pasinaudoti 
galim ybe stud ijuo ti k ito je  
šalyje, nes jis gauna stipendiją 
(dydis priklauso nuo šalies), 
tačiau kelionės ir apgyven
dinimo išlaidos nėra atskirai 
apmokamos. Gyvenimo bei 
kelionės išlaidomis turi rū 
pintis pats studentas, jam  gali 
padėti universitetas, kuriame 
jis studijuos, arba VDU stu
dentai, jau  studijavę tam e 
universitete.

Atrankoje negali dalyvauti 
pagal SOCRATES/ERASMUS 
programą jau studijavę stu
dentai, taip pat ir ketvirtojo 
bakalauro studijų kurso stu
dentai.

Svarb iausi SOCRATES 
programos prioritetai ir sie
kiai - diegti europinius stan
dartus visose švietim o sis
temos pakopose, remti švieti
mo institucijų bendradarbia
vimą, bendradarbiauti besi
m okančiuosius ir juos m o
kančiuosius, ugdyti Europos 
piliečio savimonę puoselėjant 
kiekvienos šalies kultūrin į 
paveldą, skatinti mokytis ES 
šalių kalbų. Tokie pat tikslai 
yra ir kitų studentų mainų 
programose.

Veneta Daunoraite,
"Savas", Lietuvos studentų 

laikraštis

BERNIUKŲ CHORAI - PRIEŠ SMURTĄ IR 
NARKOMANIJĄ

Siekiant tarp vaikų suma
žinti smurtą ir narkomaniją, 
paskatinti prevencijos procesą, 
puoselėti chorinio dainavimo 
tradicijas, buvo Vilniuje ren
giam as L ietuvos bern iukų  
chorų festiva lis  “L ietuvos 
berniukai prieš smurtą ir nar
komaniją” . Jau penktą kartą 
festivalį rengė Lietuvos chorų 
sąjunga, L ietuvos liaudies 
kultūros centras ir “Ą žuo
liuko” muzikos mokykla.

2001 m. įvyko koncertai 
Vilniuje ir Klaipėdoje, juose 
dalyvavo keturi pagrindiniai 
bern iukų  chorai: V ilniaus 
mokytojų namų berniukų ir 
jaunuolių choras “Ąžuoliu
kas”, Šiaulių berniukų ir jau
nuolių choras “D ag ilė lis” , 
Klaipėdos J. Kačinsko muzi
kos m okyklos bern iukų  ir 
jaunuolių choras Gintarėlis” ir 
Kauno berniukų ir jaunuolių 
choras “Varpelis”. 2002 m. šis 
judėjimas išaugo į festivalį, 
kuris įvyko Kaune, o 2003 m. 
- Šiauliuose.

Rengėjai džiaugiasi, kad

MOKYKLOSE SIŪLOMA DĖSTYTI TEISĖS 
PAGRINDUS

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininko 
Valerijaus Simuliko teigimu, 
svarstytina yra idėja mokyk
lose įvesti teisės pagrindų 
pamokas, į jas integruojant ir 
Konstitucijos nuostatų aiški
nimą. “Ypač vyresnių klasių 
mokiniai turėtų gauti kažkokį 
teisinių pagrindų kursą, pa
vyzdžiui, Konstitucijos, Civi
linio, Baudžiamojo kodeksų 
elementus”, - sakė Eltai Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas V. Simu- 
likas, komentuodamas Seimo 
k an ce lia rijo s  k re ip im ąsi į 
Švietimo ir mokslo ministeriją. 
Seimo kanceliarija pritartų 
Konstitucijos mokymo discip
linos įvedimui mokyklose ir

ankstesniuose festivaliuose 
dalyvavo ne tik seniau įsikūrę 
berniukų chorai, bet tai paska
tino kurtis ir naujus - net 30 
naujų chorų įsiliejo į šią veiklą. 
Programos sėkmę liudija pra
dėjęs augti naujų berniukų 
chorų skaičius - statistika rodo, 
kad judėjim as aprėpia vis 
naujus miestus. Šių metų ren
ginyje dalyvavo daugiau kaip 
50 chorų - 2000 dainininkų iš 
visos Lietuvos. Penktojo festi
valio koncertai vyko Vilniaus 
mokyklose, juos lydės disku
sijos apie smurto ir narkoma
nijos prevenciją, o birželio 1- 
ąją, Tarptautinę vaikų gynimo 
dieną, ju n g tin ia i bern iukų  
chorų festivalio koncertai vyko 
Rotušės aikštėje bei sostinės 
Šv. Jonų bažnyčioje.

Berniukų chorų festivalis 
užbaigė mėnesį trukusią akciją 
“Mėnuo be smurto, smurtui 
prieš vaikus - ne” . A kciją 
inicijavo Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija ir Lietuvos 
teisių  gynim o organizacija 
“Gelbėkit vaikus”.

mato galimybę rengti tokius 
seminarus arba pamokas Sei
mo Konstitucijos salėje, kur 
yra eksponuojamas Pagrindi
nis šalies įstatym as. Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto vadovas V. Simulikas 
mano, kad teisės pagrindų 
pamoka, integruojant ir Kon
stitucijos dėstymą, turėtų būti 
privalom a. “Tai būtų geras 
žingsnis į priekį pilietinės 
visuomenės ugdymo prasme”, 
- sakė V. Simulikas. Jo nuomo
ne, dėl to dar reikėtų padiskutuo
ti su specialistais. Seimo komi
teto vadovas neatmetė galimy
bės, kad, įvedus naują pamoką 
ir siekiant sumažinti mokinių 
apkrovimą, reikėtų sumažinti 
privalomų disciplinų skaičių.

http://www.vgtu.lt/
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BŪTŲ BUVĘ GERIAU NESIKIŠTI? 
Aleksas Vitkus

Paskaitęs įtakingo analitiko 
ir Bush administracijos patarė
jo  Richard Berle naują knygą 
“An End to Evil: How to Win 
the War on Terror” , neiškenčiu 
šiam savo straipsniui nepa
rinkęs su Berle knygos sam
pro tav im ais nesu tinkančią  
antraštę. Ar tikrai apsimokėjo?

Nors Saddam jau beveik 
aštuoni m ėnesiai kaip k a 
lėjime, ir jo kariuomenė seniai 
sum ušta, Irake ir šiandien 
sprogsta bombos, vyksta kru
vinos protesto demonstracijos, 
kasdien žūna mūsų kareiviai, 
Berle savo knygoje tvirtina, 
jog Amerikos politika Irake 
veikia “ju st fine” . Bet kai 
kažkoks korespondentas jo  
paklausė, ar jis galėtų parody
ti pavyzdžių istorijoje, sekant 
kuriuos galima būtų tikėti, kad 
ilgainiui Amerika laimės ir 
pavers Iraką demokratine vals
tybe, jis, ilgai negalvodamas, 
nerūpestingai atrėžė: “Nema
nau, kad praėjusi istorija gali 
būti mums kokiu pavyzdžiu! 
Mes kitokie”.

Tačiau Milt Bearden, pen
sijon išėjęs senas CIA vete
ranas, ištyrinėjęs pastarųjų 
laikų konfliktus, priėjo prie 
išvados, kad XX-e amžiuje 
kiekvienas sukilim as prieš 
svetimos valstybės okupaciją, 
anksčiau ar vėliau, priėjo prie 
besip riešinanč ių  pergalės.

Sutikdamas su Bearden nuo
mone, noriu pridurti, jog ne
tolima istorija tikrai rodo daug 
pavyzdžių, kad karinė galingos 
valstybės intervencija į silp
nesnio krašto tvarką (gal ir į 
netvarką) neduoda jokių galin
gesnės valstybės trokštam ų 
rezultatų.

Gal tinkamiausias palygini
mas būtų Libanas, į kurį 1982 
m. Izraelio kariauna įsiveržė 
kad “sutvarkyti” į ten pasi
traukusių palestiniečių tero
ristų pavojų, sunaikinti Yasser 
Arafat vadovaujamą PLO, ir 
kaimyniniame Libane sudaryti 
Izraeliui draugišką vyriausybę. 
Pradžioje taikos ir ramybės 
pasiilgę  lib an ieč ia i žydus 
sutiko su gėlėm is, panašiai 
kaip ir 1941 m. lietuviai sutiko 
įžygiuojančią vokiečių kariuo
menę. Bet jau  1984 m. ta 
riamieji išvaduotojai nuo ne
ram um ų buvo “vaišinam i” 
bombomis, raketų varomomis 
granatomis, minomis, Moloto
vo kokteiliais, ir įvairiais kitais 
ginklais. Ar ne kažkas pana
šaus vyksta šiandien ir Irake?

Kai pagaliau 1985 m. Iz
raelis, praradęs 1,200 kareivių 
gyvybių, pasitraukė iš Libano, 
paskutin io  pasitraukiančio  
žydų dalinio vadas karčiai 
pareiškė: “Traukiamės, bet 
trims metais per vėlai”. Uni
versity of Kentucky diplo-

Ahmad Chalabi, kairėje, kai buvo Amerikos patikėtinis Irako 
klausimais, kalbasi Washingtone su JAV Gynybos vicesekretoriumi 
Paul D. Walfowitz, dešinėje. Vidury -  Irako kongreso narys Haidar 
al-Bandar. AP

matijos profesorius Michael 
D esch dar taip  paaiškino: 
“Nors Izraelis laimėjo visą eilę 
karinių pergalių, nebuvo pa
siekta svarbesnių politin ių  
tikslų”. Visai neseniai Izraelio 
aviacija  ir vėl puolė prieš 
žydus veik iančių  teroristų  
taikinius, esančius - kur kitur 
- ir vėl Libane!

Yra ir daugiau grėsmingai 
pranašaujančių  pavyzdžių. 
Kad išlaikytų buvusią jų  ko
loniją - Alžyrą savo kontrolėje, 
prancūzai vedė ilgą ir bergž
džią net 7 metus užsitęsusį 
karą, kuriame žuvo virš šimto 
tūkstančių  v ietin ių  ir apie 
10,000 prancūzų karių. Ne
galėdami pasiekti galutinės 
pergalės, 1962 m. prancūzai 
pasitraukė.

Prisiminkime ir Vietnamą. 
Ir ten po II-ojo pasaulinio karo 
prancūzai bandė Indokinijoje

atstatyti savo prieškarinę kolo
niją, kol vietnamiečių komu
nistų stipriai stumiami iš kraš
to, paskutiniai prancūzų da
liniai. Iš visų pusių apsupti prie 
mažo Dien Bien Phu miestelio, 
lygiai prieš 50 metų, sudėjo 
ginklus. Ten žuvo ir ne vienas 
lietuvis, svetimšalių legiono 
karys. Prancūzai, atrodo, pasi
mokė, ir grįžo namo. Bet ne 
amerikiečiai.

Prezidentas Eisenhower, 
nors patarėjų ir ypač žurnalisto 
Joseph W. Alsop dažnai gąs
dinamas “domino” kaladėlių 
teorija, atsisakė į komunistų 
valdžion bevirstantį Vietnamą 
siųsti Amerikos dalinius. Deja, 
Kennedy galvojo kitaip, ir 
pradžiai pasiuntė ten 500 karių 
- patarėjų. 1962 m. ten jau 
buvo 11,000 amerikiečių ka
rių, o prezidento Lyndon B. 
Johnson laikais ten jų  buvo jau

virš pusės m ilijono. Vyko 
kruvini mūšiai, bet kai komu
nistai 1968 m. pravedė jiems 
labai brangiai kainavusią taip 
vadinamą Tet ofenzyvą, Ame
rikos visuom enė psicho lo 
giškai buvo sugniuždyta. Karo 
pabaigos nesimatė ir 1973 m. 
kovo mėnesį Vietnamą paliko 
paskutiniai Amerikos daliniai. 
Garsusis Walter Cronkite pa
sakė, jog karas yra pralaimėtas 
-  didžiuma Amerikos visuo
menės su tuo sutiko.

IS VISUR BE PERGALĖS
Nepasimokė iš to nei so

vietai. 1979 metų Kūčių dieną, 
bandydami tariamai paremti 
neseniai Afganistane valdžią 
perėmusį prezidentą Amin, jie 
klastingai įsiveržė į Afganis
taną, nužudė Amin, ir sudarė 
jiem s palankią komunistinę 
Babrak Karmal vadovaujamą 
vyriausybę. Afganai, pade
dami amerikiečių, pasiprie
šino. Nuožm us karas vyko 
beveik dešimt metų, kol so
v ieta i pagaliau  nutarė p a 
sitraukti. Ten žuvo 15,000 
sovietų karių, jų  tarpe nemažai 
ir lietuvių. Afganai prarado 
netoli pusės milijonų savųjų. 
Panašiai kaip ir amerikiečiai 
Vietname, sovietai Afganis
tane karą pralaimėjo ne ka
riškai, bet politiškai, nesu
laukdami iš savo visuomenės 
pritarimo karą toliau tęsti.

Negeriau pasisekė ir buvu
sioje Jugoslavijoje ar dabar
tinėje Serbijoje. Tiesa, ame- 

(Nukelta į 11 p.)

ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

(Atkelta iš 7 p.)
MINĖJOME MOTINOS... 
galėtų pasikabinti savo įstai
goje. Vėliau mokyklos vedėja 
pakvietė į sceną mokinę Aistę 
Zalepūgaitę, kuri fortepijonu 
gražiai pagrojo Hum m elio 
“Echojae”, Lichnerio “Trumpą 
pasaką” ir Sumano “Laimingą 
Ū kin inką” . Publika jaunai 
pianistei atsidėkojo plojimais.

L ituan istinės m okyklos 
mokiniai ir Spindulėlio šokėjai 
padainavo scenoje keletą dainų, 
šokėjai pašoko trejetą šokių. 
Pirmininkė A. Karnienė pasi
džiaugė, kad lietuviškas gyve
nimas St.Petersburge dar ilgai 
klestės matant tiek daug gra
žaus prieauglio. Padėkojo mo
kyklos vedėjai V. Meiluvienei, 
tautinių šokių mokytojai Da
liai Adomaitienei, mokytojams 
Aldonai Varkalienei, Daliai 
Dana ir Vitai Kazlauskaitei, 
paruošusioms tokią gražią pro
gramą Motinos dienai.

PRISIMINTAS ROMAS 
KALANTA

Romo Kalantos šaulių kuo
pa St. Petersburge gegužės 
mėn. 16 d. organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo Sv. Vardo 
bažnyčioje lietuviškose pamal
dose prisimindami jaunuolio 
Romo Kalantos žūtį Kauno

teatro sodelyje prieš 32 metus. 
Mišių metu giedojo klubo vyrų 
vienetas “Aidas”, vadovaujant 
Aldonai Varkalienei. Tą dieną 
popietės metu R. Kalanta buvo 
paminėtas ir Lietuvių klube, 
kur pirmininkės Angelės Kar- 
nienės pakviestas prie mikro
fono dr. Petras Ironis Jokubka 
padeklam avo savo sukurtą 
eilėraštį Romo Kalantos garbei.

Popietei baigiantis, virš 
šim to asmenų pasiliko  p a 
žiūrėti Algio Liepinaičio pa
rūpintos vaizdajuostės apie 
Pažaislį ir ten besidarbuojan
čias seseris kazim ierie tes. 
Visi grožėjosi Pažaislio ap
linka, bažnyčios ir rūmų an
sambliu. A. L. R. K. moterų 
76 kuopos pirm ininkės A l
donos B aukienės rūpesčiu  
buvo renkamos aukos pagel
bėti seserims jų  darbe. Su
rinktos aukos vasarą bus nu
vežtos ir įteiktos kam  buvo 
skirtos.

UŽBAIGTI MOKSLO 
METAI

Lietuvių klubo globoja
mos anglų kalbos pamokos 
naujai į Ameriką atvykusiems 
lietuviam s užbaigė mokslo 
sezoną gegužės mėn. 17 d. 
pobūv iu  k lubo  m ažo jo je  
salėje. Susirinkus mokiniams,

jų  artimiesiems, klubo valdy
bos atstovams ir dalyvaujant 
L.R. Garbės konsului A lgi
mantui Karnavičiui, pobūvį 
pradėjo moksleivių seniūnė 
Viktorija Bronskienė, pasvei
kindama, padėkodama moky
tojom s už kantrybę, klubo 
valdybai už patalpas ir sve
čiams už atsilankymą. Kalbė
jo  mokytojos Angelė Karnie- 
nė, Rita Durickaitė-Moore ir 
garbės konsulas, pabrėždami 
krašto kalbos mokymosi svar
bą nau jiesiem s ateiv iam s. 
G arbės konsulas, kartu  su 
mokytojomis išdalino visiems 
mokiniams dovanėles ir pa
žymėjimus, kuriuose m oki
niai pagiriami už jų  pareigin
gumą ir uolų pam okų lan 
kymą, nežiūrint nuovargio, 
blogo oro ir kitų nepatogumų, 
ir už tai pažymima, kad se
kantį sezoną jie visi pakeliami 
į aukštesnę klasę. Mokiniai 
paruošė ir įdomią programą: 
Rima ir Aurelijus Kilbauskai 
su savo mokiniais pademons
travo baliaus šokius, o Marija 
Biržytė, su atitinkama apran
ga ir judesiais, sudainavo, jau 
angliškai, “Mary had a little 
Lam b” dainelę, sukeldam a 
daug juoko žiūrovų tarpe.

M okinė B irutė Urbano- 
vich apdovanojo mokytojas,

garbės konsulą ir programos 
atlikėjus Rimą ir Aurelijų Kil- 
bauskus su jos pagamintais 
paveikslais, kuriuose jų  nuo
traukos buvo skoningai įmon
tuotos į homoristinę aplinką. 
Visi kviestieji svečiai buvo 
gavę asm en iškus, g raž ia i 
paruoštus kvietimus.

Uždarydama programą, V. 
Bronskienė dar kartą padėko
jo  m okytojom s ir pakvietė 
visus pasivaišin ti m okinių 
suneštom is gėrybėmis. Už
kandžiaudam i prie  gražiai 
padengtų stalų, svečiai ir mo
kiniai dar ilgai tęsė kalbas apie 
naują būtį naujame, tuo tarpu 
svetimame, krašte.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA

Lietuvos Dukterų draugijos 
m etinis susirinkim as buvo 
sušauktas balandžio mėn. 22 d. 
Susirinko netoli 50 narių. Kaip 
daugelyje organizacijų, taip ir 
šitoje, vietoje m irusių p ra
ėjusių metų bėgyje 8 narių, 
įstojo tik viena nauja.

Po visų m etinių veiklos 
pranešim ų pirm ininkė p ra
nešė, kad po dviejų metų dar
bo, valdyba a tsis ta tyd ina . 
Kadangi pernai rudenį nebu
vo sudaryta nominacijų ko
misija, tai mėginta iš salėje

susirinkusių išrinkti nors vie
ną kitą kandidatą į valdybą. 
Nei vienai nesutikus, buvo 
paprašyta senoji valdyba pa
silik ti pareigose nors m e
tams. Dauguma sutiko pasi
likti, tik vicepirmininkė N i
jolė Dimienė, dėl darbų naš
tos, atsisakė. Į jos vietą suti
ko įeiti seniau buvusi valdy
boje Prima Vaškelienė.

Šių metų valdybos sudėtis: 
pirmininkė Elena Jasaitienė, 
vicepirmininkė Prima Vaške
lienė, sekretorė Alvita Kerbe- 
lienė, iždininkė dr. B irutė 
Kasperavičienė, narė sociali
niams reikalams Milda Tamu- 
lionienė ir narė Elena Purtu- 
lienė.

Valdyba ir toliau tęs šal
pos darbus. Šią vasarą paskir
ta nuvežti Lietuvon keli tūks
tančiai dolerių reikalingiems. 
Iškilus reikalu i ar p a teku 
siems nelaim ėn stengsimės 
padėti ir čia.

Po oficialios susirinkimo 
dalies pirm ininkė pakvietė 
visas pasisvečiuoti prie kavos 
ir pyragų, suneštų mūsų na
rių. Joms visoms ir aukoju
siom s p in ig a is  n u o šird u s 
valdybos ačiū.

Lietuvių žinios, 
St. Petersburg, FL,

Nr. 335.
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIRŽELIO 13 d., sekmadienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo bir

želio (1941) paminėjimas Latvių parapijoje, Andrews (W. 152- 
a gatvė) ir Detroit Ave. Rengia Clevelando Baltiečių komitetas.

BIRŽELIO 20 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

RUGSĖJO 12 d. o 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 Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

SPALIO 9-10 dienomis, Mariaus Narbutaičio meno darbų 
paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje. 
Rengia vyr. skaučių Židinys.

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

(Atkelta iš 10 p.)
BŪTŲ BUVĘ GERIAU...

rikiečių 78 dienas trukęs bom
bardavimas, sustabdė Kosovo 
provincijoje serbų puolimus 
prieš albanų separatistus, bet 
tikros taikos ir po penkerių 
metų, nors ir net su JT pagal
ba, ten nėra. O į Iraką nužy- 
giavom be JT pagalbos, net ir 
be jų pritarimo ar palaiminimo.

Prezidentas Bush, praėju
siais metais pradėjęs karą prieš 
Iraką, dar ir šiandien kartoja, kad 
Amerikos pasiryžimas laimėti 
yra nesukrečiamas. “Amerika 
buvo visuomet pasiryžusi dary
ti viską, kad pasiektų to, kas yra 
teisinga”. Prisiminęs nesenus 
įvykius Baghdade ir Fallujah 
miestuose jis pareiškė: Mūsų 
neįbaugins nei plėšikai, nei žudi
kai”. Daug kas Amerikos pla
čioje visuomenėje jau dabar 
norėtų prezidento paklausti, ar 
jis užmiršo, kaip Amerikos va
dovai nevaisinguose praeities 
įsiveržimuose į kitas šalis, ky
lant visuomenės reakcijai prieš 
tokius karus, nutarė gėdingai 
pasitraukti nepasiekę tikslo, nors 
kartais ir kilnaus bei teisingo? 
Bush oponentai jam primena ne
laimingus žygius į Korėją (Tru
man), Libaną (pirmiau Eisen
hower, vėliau Reagan), Viet
namą (Kennedy ir Johnson), 
Somaliją (Clinton). Iš visur pa
sitraukėme, nepasiekę aiškios 
pergalės. Nors ką Bush ir jo 
įvairūs administracijos pareigū
nai besakytų, Amerikos visuo
menė su neslepiama baime žiūri 
į neaiškią ateitį. Ar mes pasku
tiniu laiku galime pasigirti, kad 
Afganistane matosi pažanga 
mūsų pastangose “daryti, kas 
yra teisinga”? Ar yra tikslu tikė
tis, kad birželio 30 visos prob

lemos Irake išsispręs, kai būk tai 
perduosime krašto valdžią ira
kiečiams, nors čia pat ir pripa
žįstam, kad ir po to perdavimo 
Vašingtonas darys visus svar
bius politinius ekonominius ir 
saugumo nutarimus?

KAS IRAKĄ TURĖTŲ 
TVARKYTI?

Šiitų dauguma, kurie tiek 
metų buvo Saddam Hussein 
režimo terorizuojami? Jei taip, 
tai išduotume kurdus, kurie 
šiaurinėje Irako dalyje šiandien 
turi dar pakenčiamą autonomiją. 
Ar valdžią atiduoti Fallujah 
trikampio agresyviesiems suni
tams, taip kaip neseniai siūlė 
Jordano karalius Abdullah? 
Kaip Amerika nepasielgs, būtų 
vis tiek negarbinga, ir jaunų 
amerikiečių aukos Irake būtų 
tuščios ir nepateisinamos.

Gal Bush turėtų sumažinti 
savo pretenzingus planus Irake 
sukurti stabilią demokratiją, kuri 
būtų modelis ar pavyzdys vi
siems Artimiesiems Rytams? 
Gal pasitenkinti bent daliniu, bet 
tik laikinu, sprendimu padalinti 
Iraką į tris autonomines zonas, 
kol visų zonų gyventojai pama
žu įsigyvens į demokratijos są
voką? Jei taip, tebūnie. Prisi
pažinkime, kad svarbiausias pa
siteisinimas kodėl Amerika turė
jo įžengti į Iraką, kad apsaugotų 
Ameriką ir jos sąjungininkus 
nuo Saddam Hussein masinio 
naikinimo ginklų, po truputį 
ištirpo, ir tapo tik paprastu mitu. 
O buvo sakoma, kad toks pavo
jus buvo ne tik neišvengiamas, 
bet ir jau pakibęs ore. Kai nese
niai prisidėjo ir Abu Ghraib 
kalėjimo skandalas, Amerikos 
pretenzija dėl jos tariamo aukšto 
moralės lygio buvo stipriai 
pažeista. Mes praradom tikėti-

SPORTAS

Naujas treneris. Sostinės 
“Lietuvos ryto” komandos žai
dėjai vakar susitiko su krepšinio 
treneriu, kuris gali jiems vado
vauti ateinantį sezoną. Į Lietu
vą atvykęs vienas iš kandidatų 
tapti Vilniaus ekipos treneriu 
serbas Vlade Djurovičius prisi
pažino jaučiąsis kiek keistai. 
“Lietuvos ryto” klubo vadovai 
ketina apsispręsti, ar pasirašyti 
kontraktą su treneriu. Tuo pat 
metu svarstomos dar dviejų 
pretendentų kandidatūros.

Gegužės 19-oji Lietuvos 
alpinistų grupei, išsirengusiai į 
Tibetą ir užsibrėžusiai tikslą 
pasiekti Himalajų viršūnę Sisia 
Pangmą, esančią 8027 m aukš
tyje, buvo sėkmingiausia. Vie
ninteliam  kom andos nariui 
biržiečiui gydytojui Mindaugui 
Leskauskui pavyko pasiekti 
tikslą - Sisia Pangmos viršūnėje 
suplevėsavo Biržų vėliava. Kad 
pasiekė Himalajų viršūnę, M. 
Leskauskas vadina komandos 
pergale.

Vieną aukščiausių pasaulio 
viršūnių - Tibeto Himalajuose

numą užsienyje, ir vieningumą 
tarp savų piliečių siekti to, ko 
Irako karo pradžioje norėjom ir 
tikėjom. Po to viso liko tik išgel
bėt ką galim. Jei kaip reikiant 
mokytumės iš istorijos, turėtų 
darytis vis aiškiau, kad kaip 
nebūtų galinga atėjusi daryti 
tvarką valstybė, m atydama 
užsispyrusį smarkų ir net įtūžusį 
vietinių pasipriešinimą, anks
čiau ar vėliau ji pasitrauks. Ne 
todėl, kad ta galybė yra per silp
na ar per baili, bet dėl to, kad jai 
pritruks pasiryžimo ir pateisini
mo dedamų aukų. Tos galingos 
valstybės turi tokiam spren
dimui patogią pasirinkimo teisę. 
Sukilėliai ar tai galybei despe
ratiškai priešinantys žmonės 
tokio pasirinkimo neturi, jie lie
ka ten, kur jie gyvena. Jie gal 
laimėti negali, bet, neturėdami 
kitokios išeities, jie gali kantriai 
laukti, kol priešas nutars pasi
traukti. Ir to jiems pakaks.

Prezidentas Bush gali vis 
kartoti, kad amerikiečiai “mokės 
bet kokio dydžio dainą, ir neš bet 
kokio sunkumo naštą” , kad 
atneštų laisvę ir demokratiją 
kraštui, kuris net nėra jų. Be 
abejonių, Amerikoje ir Irake yra 
tokių žmonių, kurie tuo tiki. Bet 
prisiminkime milijonus Vietna
mo “boat people” , kurie irgi

Q n t u ^ Ričardas Širvinskas
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esančią Sisia Pangmą - šturmavę 
lietuviai sugrįžo namo. Į šią vie
ną iš keturiolikos daugiau nei 8 
kilometrų aukščio viršūnę lietu
viai kopė pirmą kartą.

Jurbarke buvo surengtas 
šalies neįgaliųjų lengvosios atle
tikos čempionatas, kuriame 
varžėsi sporto karalienės garbin
tojai iš 11 sporto klubų. Pir
menybėse dalyvavo ir šeši klai
pėdiečiai iš -Žuvėdros” sporto 
klubo. Gražiausia varžybų puoš
mena tapo klaipėdietės Aldonos 
Grigaliūnienės pasaulio rekor
das - ji nustūmė rutulį 12 m 2 
cm. Mūsų sportininkė pagerino 
jai priklausiusį geriausią plane
tos rezultatą. Rekordas gerai 
nuteikė uostamiesčio sportinin
kę prieš Atėnų parolimpines žai
dynes.

Birželio 4-oji neabejotinai 
įeis į Klaipėdos, kaip jūrų mies
to, istoriją. Tądien Klaipėdoje 
vyko burlaivių regatas Baltijos 
jūroje rengiančios organizacijos 
“Baltic Sail” komiteto posėdis, 
kurio metu bus pasirašyta Klai
pėdos stojimo į šią asociaciją 
sutartis. Klaipėda oficialiai 
įtraukta į 2005 metų vyksiančios 
burlaivių regatos “Baltic Sail” 
dalyvių sąrašą. Klaipėdiečius 
ypač nudžiugino tai, jog ši vie
na iš garsiausių Baltijos jūros 
regatų kitąmet startuos ne kur 
kitur, o Klaipėdoje.

Lietuvos kūno kultūros aka
demijos “Atleto” krepšininkai 
pirmą kartą iškovojo “Kauno 
dienos” rengiamo tradicinio tur
nyro Didžiąją taurę. Artimiau
siomis dienomis paaiškės ir 
Mažosios taurės laimėtojai.

Rusijos sostinėje Maskvoje 
vykusiose planetos šiuolaikinės 
penkiakovės pirmenybėse auk
so medalį iškovojo vilnietis 
Andrejus Zadneprovskis. Tai jau 
antrasis jo laimėtas čempiona
tas. Pirmą kartą pasaulio čem
pionu jis tapo 2000 metais, Sid
nėjaus žaidynių išvakarėse.

Lietuvos penkiakovinin- 
kas Andrejus Zadneprovskis - 
vėl stipriausias pasaulyje. Zad- 
neprovskiui “auksas” tapo staig
mena. Rusijos sotinėje savaitgalį 
vykusiose planetos šiuolaikinės 
penkiakovės pirmenybėse jis

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

DIRVAI
AUKOJO

G.Amonas, Ashland,OH.... 45
G.Bartkus, Mansfield,OH... 45
MJasėnas, Mt.Dora,FL..... 20
E.Mackevičienė,
Euclid,OH........................... 20
J.Stepas,
Willoug.Hills,OH............... 20
V.Jomantas, Redford,MI.... 10
M.Rumbaitis,
Daytona Bch,FL....................5
A.Kudirka,
Santa Monica,CA................. 5
E.Slavinskas, St.Peters.FL ....5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

surinko 5608 taškus ir 14 taškų 
aplenkė antroje vietoje likusį 
korėjietį Choon-huan Lee.

Suklupęs fechtavimo rung
tyje Lietuvos penkiakovininkas 
sugebėjo atsitiesti ir iškovoti 
pasaulio čempiono titulą. “Iš 
tiesų varžybos buvo labai sun
kios, bet kai laimi, jėgos ne tik 
iškart sugrįžta, bet ir pajunti 
naują jų antplūdį. Jeigu būčiau 
likęs be medalio, neabejoju, at
gauti jėgas būtų nepalyginamai 
sunkiau”,- “Kauno dienai’ sakė 
Andrejus Zadneprovskis.

PASIRUOŠIMAS 
ATĖNAMS PRASIDĖJO

Pajūryje treniruotis pradės 
Lietuvos nacionalinė krepšinio 
rinktinė. Tai bus pirmoji pasi
ruošimo stovykla prieš vasaros 
pabaigoje įvyksiančias Atėnų 
olimpines žaidynes. Rinktinės 
treneris Antanas Sireika, kal
bėdamas apie artėjančias rung
tynes, savo varžovų nenuver
tina. Lietuvos rinktinės treneris 
Antanas Sireika apie pasiruo
šimo stovyklą, rinktinės krep
šininkus bei būsimus varžovus 
pasidalino mintimis su “Klai
pėda” .

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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KANDIDATŲ POLITINIS 
SUBRENDIMAS

Lietuvos politologai baisisi 
populizmu ir viešai rodomu 
politikos neišmanymu, kurį, jų 
teigimu, per Europos Parla
mento rinkimams skirtas laidas 
bei viešus renginius demon
struoja Lietuvos politinių par
tijų kandidatai į EP.

Vytauto Didžiojo univer
siteto Politikos mokslų ir dip
lomatijos instituto direktorius 
Antanas Kulakauskas Eltai 
prisipažino net negalįs klausy
tis EP rinkimams skirtų televi
zijos bei radijo laidų, nes, pasak 
jo, “tampa neįdomu”. “Aki
vaizdu, kad daugumos kandi
datų į EP lygis - ne itin aukštas. 
Tenka apgailestauti, kad politi
kai taikstosi prie esamo visuo
menės politinės kultūros lygio 
ir visai nebando jo  kelti. Jie 
kalba apie dalykus, kurie gali 
pa tik ti daliai neišprususių  
piliečių, bet nieko bendra ne
turi su EP kompetencija”, - tvir
tino politologas. Jo žodžiais, 
nemenka EP rinkimuose daly
vaujančių Lietuvos politikų 
dalis yra “populistai iš pri
gimties” , o kiti, nenorėdami 
pralaimėti, yra priversti “žaisti 
ne itin aukšto lygio populisti
nius žaidimus”.

Dėl vietų EP kovojančių 
pretendentų kalbas bei viešai 
demonstruojamas žinias dau
giausia neigiamai vertino ir 
Lietuvos teisės universiteto 
Politologijos katedros vedėjas 
profesorius Vygandas Pauli- 
kas. Pasak jo, dauguma šiomis 
dienom is v iešai kalbančių  
kandidatų įtikina esą nepa
sirengę darbui EP.

“Stebina jų  neišmanymas 
apie EP funkcijas ir galias. 
Dauguma mano studentų tuos 
dalykus išm ano geriau nei

debatų žiniasklaidoje dalyviai 
- politikai. Savo populistinė
mis kalbomis kandidatai pa
prasčiausiai klaidina visuo
m enę”, - teigė V. Paulikas. 
Politologo nuomone, popu
lizmu per EP rinkimus ypač 
pasižymi Darbo partija ir Tau
tos pažangos partija. “Nuvykę 
į EP šių partijų atstovai turėtų 
pirmuosius metus ne dirbti, o 
mokytis”, - pažymėjo jis. Savo 
ruožtu Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto dėstyto
jas politologas Vytautas Radž- 
vilas EP rinkimų vajų apibū
dina kaip akivaizdžią Lietuvos 
politikos in te lek tualin io  ir 
moralinio nuosmukio apraiš
ką. “Šie rinkimai kaip jokie kiti 
atskleidė mūsų šalies apskritai 
ir kandidatų į EP žmogišką bei 
politinį akiratį. Apie šį akiratį 
galima pasakyti tik tiek, kad 
kandidatai neturi nuovokos nei 
apie EP, nei apie mūsų šalies 
nacionalinius interesus. Ret
karčiais galima išgirsti pras
mingesnių kalbų, bet jos - tar
si degtuko liepsnos blyksnis 
tamsioje naktyje”, - apibendri
no V. Radžvilas. ELTA

NEPASIRENGĘ DIRBTI 
PAGAL ES 

REIKALAVIMUS
Uostam iesčio gelbėtojai 

teigia kol kas dar nepasirengę 
vykdyti Europos Sąjungos ša
lims taikom ų reikalavim ų. 
Tam, pasak jų, reikia įsigyti 
naujos technikos. Paplūdi
miuose jau  budintys uosta
miesčio gelbėtojai kol kas turi 
tik vandens motociklą ir ka
terį, kuriais naudojasi ge l
bėdami skęstančiuosius. Šių 
transporto priemonių, anot jų, 
nepakanka, kad būtų užtikrin
tas žmonių saugumas.

Praėjusią vasarą Vilniuje įvykusios Pasaulio lietuvių Dainų šventės eisenos dalelė Gedimino prospekte.
Algimanto Pilvelio nuotr.

UŽDRAUSTI PAPRIKOS 
PRIESKONIAI

Valstybinė maisto ir veteri
narijos tarnyba bendrovei “Pres- 
konita” uždraudė šalies rinkoje 
realizuoti indiškos kilmės aitrio
sios paprikos prieskonių siuntą. 
Juos įmonė “Saldva” įvežė iš 
Lenkijos firmų “Ziolopex” ir 
“Edpol”. Iš prekybos išimti 107 
kilogramai tokių prieskonių, 
kurie bus sunaikinti. Tokį spren
dimą Valstybinė maisto ir vete
rinarijos tarnyba priėmė iš Eu
ropos Komisijos pagal skubių 
pranešimų programą gavusi in
formaciją, kad Vokietijoje buvo 
paimti tyrimui aštrių mėsos 
prieskonių, įvežtų “Preskoni- 
tos”, mėginiai. Atlikus labora
torinius tyrimus, buvo priesko
niuose rasta neleistinų dažų. 
Europos maisto saugos instituci
ja įrodė, jog Sudano dažai yra 
genotoksiniai kancerogenai. Šie 
dažai draudžiami naudoti Eu
ropoje ir Lietuvoje. Tokie mais
to produktai, kuriuose randama 
neleistinų naudoti dažų, paten
ka iš Pakistano, Indijos, Turki-

jos, Egipto, Sirijos, Malaizijos, 
Afrikos, Maroko ir Libano. Be 
to, VMVT inspektoriai ben
drovėje “Saldva” rado 125 ki
logramus aitriųjų paprikų mil
telių likutis, kurio realizacija
buvo laikinai sustabdyta, paim- paprikų miltelius sunaikinti.

Fisder Realty Group, Ine.
For first time home buyers, 

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

2 1 5 -3 8 7 -3 2 0 4  
linas@fbde mealty .com

or visit o u r hom e 
on the web a t  
www. fi xl erren I ty .co ro.
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Paul Stefanac

tas mėginys ir pristatytas į Na
cionalinę veterinarijos laborato
riją. Atlikus tyrimus nacionali
nėje veterinarijos laboratorijoje 
rasta kenksmingų dažų. Vilniaus 
apsk. VMVT priėmė sprendimą
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S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mailto:TAUPA@AOL.COM

