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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

EUROPOS TARYBOJE
ATSIŽVELGTA Į
LIETUVOS PASIŪLYMĄ

PREZIDENTE NORI BŪTI TA, KURI
SIŪLĖ ATIDĖTI LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ
V iln iu s , b irž e lio 17 d.
(ELTA). Grupė žuvusiųjų 1991
metų sausį artimųjų, disidentų
ir akademinės bendruomenės
atstovų tvirtina, esą kandidatė
į Prezidento postą Kazimira
Prunskienė yra valstybiškai
nepatikima.
Taip teigiama išplatintame
pranešim e, kuris pavadintas
"L ietu v o s p ilie č ių m em o 
randumu dėl K. Prunskienės
valstybinio nepatikimumo".
Pati kandidatė į Prezidento
postą mestus kaltinim us va
dina "melu ir šmeižtu".
M em orandum e teigiam a,
neva buvusios prem jerės ir
įvairių p artijų steigėjos K.
Prunskienės "politinė karjera
itin gausi dviprasmybių", todėl
galėjusi būti lemtinga Lietuvos
nepriklausomybei.
Jį pasirašė žuvusiųjų per
Sausio 13-ąją artimieji - Stasė
A sanavičienė, Vincė ir A n
tanas Gerbutavičiai, Vanda ir
Rimantas Juknevičiai, Vitalija
ir Juozas Krivickai, partizanas,
Juozo Lukšos-Daumanto bro
lis Antanas Lukša, sesuo Ni
jolė Sadūnaitė.
D okum entą taip pat p a 
sirašė Nepriklausomybės Akto
signataras Juozas K arvelis,
A u kščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo narė Zita
Sličytė, habilituotas istorijos
mokslų daktaras, profesorius
Antanas Tyla, humanitarinių
m okslų daktaras, docentas
Arvydas Anušauskas, gamtos
m okslų daktaras Romas Pa
kalnis.
Kaip teigiam a m em oran
dume, 1990 metų gegužę lan
kydam asi V ašingtone, "K.
Prunskiene savavališkai pa
siūlė JAV administracijai ati
dėti Lietuvos nepriklauso
mybę dvejiems metams".
Šiuo tikslu po privataus
su sita rim o su tu o m e tin iu
SSRS prezidentu M ichailu
Gorbačiovu, ji "paskelbė Vy
riausybės vardu nutarimą apie
Nepriklausomybės akto vyk
dom ųjų pasekm ių m o rato 
rium ą neribotam laikui, tuo
sukeldama politinę sumaištį ir
silpnindama Lietuvos poziciją
derybose su Kremliumi". Anot
memorandumo autorių, Aukš
čiausioji Taryba pasipriešino ir
vėliau priėm ė nepavojingą
pareiškimą.
"Artėjant sovietų agresijai
1991 metų sausį, K. Prunskie
nė in icijav o n eteisėtą p ro 
vokacinį Vyriausybės nutarimą

k e lisk a rt p a k e lti, be jo k ių
realių kompensacijų, maisto ir
kitų prekių kainas gyvento
jam s", - pabrėžiam a m em o
randume.
Sausio 13-ąją K. P runs
kienė, jau nebūdama Premjerė,
esą siūlėsi, kad Vyriausybė ją
neteisėtai paskelbtų savo va
dove, be to, aiškino apie bū
simą SSKP/LKP perversm i
ninkų valdžią, su kuria teksią
bendradarbiauti. "Pavykus jos
planui, būtų buvusi sukelta
v isišk a v a ld ž io s stru k tū rų
sumaištis itin pavojingą Lie
tuvos nepriklausomybei valan
dą, užtat labai naudinga prie
šiškai propagandai", - teigiama
pranešime.
"Vien dėl šių nepaneigiamų
faktų siūlome K. Prunskienei,
negalinčiai turėti jokio p o 
litin io pasitik ėjim o , toliau
nesiveržti į Prezidento postą.
To reikalauja Lietuvos garbė
ir Sausio 13-osios kankinių
kraujas", - pažymi memoran
dumo autoriai.
"Man inkriminuojami kal
tinim ai, pasirašyti grupelės
žmonių, praslinkus 14 metų po
minimo laikotarpio, pasiekia
neregėtą melo ir šmeižto kon
centraciją", - teigiama išpla
tintam e K. Prunskienės pa
reiškime.
A not jos, šie kaltinim ai
"išplaukia iš politinių-finansinių oligarchų rinkim ų vir
tuvės, kuriai naudingiau, kad
prezidentu būtų išrinktas ma
no oponentas Valdas Adam 
kus".
"Niekada ir niekur neiš
daviau savo valstybės, jos
interesų. Tomis sudėtingomis
aplinkybėm is, kurios supo
Lietuvą po Nepriklausomybės
paskelbimo, dariau viską, ką
leido mano profesinis pasi
ruošimas bei žinios, ką liepė
m ano širdis, ir niekada ne
atsižadėsiu to laikotarpio, kad
ir kaip būčiau šmeižiama", pažym im a K. P ru n sk ien ės
atsakyme.
Politikės teigimu, anuomet
per tru m p ą laik ą ji tu rėjo
sudaryti pirmąją Vyriausybę,
atstovauti Lietuvai, pateikti
naują šalies įvaizdį ir kartu,
"nepakenkdama pasaulio vil
tims kada nors baigti šaltąjį
karą su Rusija, įrodyti, kad
Lietuvos nepriklausom ybės
nepaskelbim as atneš pražūtį
visom s S ovietų S ąjungoje
gim usiom s dem okratinėm s
idėjoms".

RONALD W. REAGAN
1911-2004
Jo dekretu nuo 1985 metų Vasario 16-oji Jungtinėse Amerikos
Valstijose buvo oficialiai skelbiama Lietuvos nepriklausomybės
diena, o kiekvienų metų birželio 14-ąją paskelbė “Baltijos šalių
laisvės diena”.

V. TUTKUS VADOVAUS LIETUVOS
KARIUOMENEI
V iln iu s , b irž e lio 17 d.
(ELTA). Brigados generolas
Valdas Tutkus taps Lietuvos
kariuom enės vadu. Seim as
vienbalsiai, 75 balsais "už"
p rita rė jo k an d id atū rai. V.
Tutkus šiam e poste pakeis
kadenciją baigusį generolą
majorą Joną Kronkaitį.
P agal L ietu v o s K o n sti
tuciją, šalies kariuomenės vadą
skiria ir atleidžia Prezidentas,
pritarus Seimui.
V. Tutkaus kandidatūrai
pritarė Seim o N acionalinio
saugum o ir gynybos kom i
tetas, valdančiosios Socialde
m ok ratų ir S o c iallib e ra lų ,
opozicinės Tėvynės sąjungos,
Liberalcentristų frakcijos, taip
pat Liberaldemokratų ir kitos
frakcijos.
Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas pa
žymėjo, kad V. Tutkus turi gerą
išsilavinimą ir didelį autoritetą
tarp karių.
1960 metais gimęs V. Tut
kus yra baigęs Taškento aukš
tąją karo pėstininkų mokyklą,
F runzės karo akadem iją ir
NATO gynybos kolegiją Ro
moje. 1991 metais V. Tutkus
buvo Krašto apsaugos depar
tamento Mokomojo junginio
vado pavaduotojas, MPB "Ge
ležinis vilkas" vado p a v a 
duotojas, 1992-1993 metais -

Krašto apsaugos ministerijos
Jungtinio štabo viršininkas.
V ėliau V. Tutkus buvo k a
riuomenės vado pavaduotojas,
Lietuvos Respublikos karinis
atstovas prie NATO ir VES bei
gynybos atašė Belgijos Kara
lystei, nuo 2001 m. rugpjūčio Lietuvos kariuomenės lauko
(sausumos) pajėgų vadas.
Seim as taip p at priėm ė
nutarimą, kuriuo pritarė ka
d e n c iją b a ig u sio g e n ero lo
m ajoro J. K ronkaičio atlei
dimui iš Lietuvos Respublikos
kariuomenės vado pareigų.
Aukštai vertindami J. Kronkaičio nuopelnus Lietuvos ka
riuom enei, Seimo nariai ne
slėpė, kad apgailestaudami bal
savo už tai. "Balsuoti tikrai ne
lengva", - pabrėžė Tėvynės są
jungos frakcijos narė Rasa
Juknevičienė. Kitas šios frakci
jos atstovas Vytautas Landsber
gis užtikrino, kad Lietuvos vals
tybė niekada nepamirš J. Kronkaičio nuopelnų atkuriant Lietu
vos kariuomenę tokio lygio,
koks atitinka NATO standartus
ir net pranoko kaimyninių šalių
pasiekimus.
B riuselyje ir Strasbūre
penkerius metus posėdžiau
siantys Lietuvos europarlamentarai per m ėnesį įvairiom is
išmokomis gaus daugiau nei po
31 tūkst. litų.

V iln iu s , b irž e lio 18 d.
(ELTA). Europos vadovų ta
ryboje patvirtintose išvadose
a tsiž v elg ta į L ietuvos in i
c ia ty v ą dėl a p lin k o sau g o s
Baltijos jūros regione stipri
nimo. “Atsižvelgdama į Šiau
rės ir Baltijos šalių premjerų
laišką, Taryba taip pat p a 
žymėjo, kad toliau turi būti
skatinamas bendradarbiavimas
su Rusija, sprendžiant aplinko
saugos klau sim u s B altijo s
jūros regione. Šešių premjerų
la išk a s dėl ap lin k o sa u g o s
Baltijos jūroje buvo suderintas
ir pasirašytas Vilniuje Ministro
pirmininko Algirdo Brazausko
iniciatyva”, - pranešė Vyriau
sybės spaudos tarnyba. ESVT
sv a rsty ti L ietu v ai svarbūs
strateginės partn ery stės su
Rusija, santykių su naujaisiais
kaimynais, ES plėtros, teisin
gumo ir vidaus reikalų, būsi
mos ES finansinės perspek
tyvos, kovos su terorizmu ir
kiti klausimai. Europos vado
vų taryba pasveikino gegužės
21 d. Maskvoje vykusio ESR u sijo s a u k ščia u sio ly gio
susitikimo rezultatus ir pažy
mėjo, kad Partnerystės ir bend
radarbiavimo sutarties išplėti
mas turi būti nedelsiant rati
fikuotas.
Taryba pasveikino Rusi
jos Vyriausybės įsipareigoji
mą nedelsiant pasirašy ti ir
ratifikuoti sutartį dėl Rusijos
sienų su E stija ir L atv ija.
V adovų tary b a p asv eik in o
platesnį dialogą su naujosio
mis Europos kaimynėmis ry
tuose ir pietuose, o ypač Armė
nijos, Azerbaidžano ir Gruzi
jos įtraukimą į šią iniciatyvą.
Taryba pažymėjo, kad ateityje
Baltarusija taip pat galės nau
dotis visais Naujosios kaimy
nystės politikos pranašumais,
kuriant demokratiškesnę, sta
bilesnę ir turtingesnę valstybę.
Svarstydama tolesnės ES plėt
ros klausimus, Europos vado
vų taryba pažymėjo įtikinamą
Bulgarijos ir Rumunijos pa
žangą stojimo derybose.
SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!
“DIRVOS” redakcija
atostogaus liepos 5 - 25 d.
Savaitraštis neišeis
liepos 6, 13, 20 ir 27
dienomis. Poatostoginė
laida bus rugpjūčio 3 d.
Visiems skaitytojams
linkime malonių vasaros
atostogų!
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

TA R P TA U TIN IŲ ĮV Y K IŲ A PŽVALG A

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI PASALINO
IS PARTIJOS K. BOBELĮ
Vilnius, birželio 16 d. (ELTA). Lietuvos krikščionių demokratų
valdyba pašalino iš partijos buvusį jos pirmininką Seimo narį
Kazį Bobelį. Posėdžiavusi LKD valdyba taip pat nusprendė per
antrąjį Prezidento rinkimų turą remti kandidatą į prezidentus Valdą
Adamkų. Pasak LKD pirmininko Molėtų rajono mero Valentino
Stundžio, sprendimas dėl K. Bobelio pašalinimo iš partijos buvo
priimtas dviem LKD valdybos nariams susilaikius ir nė vienam
nebalsavus prieš. “Tokį valdybos sprendimą lėmė K. Bobelio
padaryti šiurkštūs partijos statuto pažeidimai”, - Eltai sakė V.
Stundys. Kad K. Bobeliui gresia pašalinimas iš partijos, anksčiau
Eltai yra patvirtinęs Seime LKD atstovaujantis pirmasis po ne
priklausomybės atkūrimo Lietuvos užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas. “Šiuo metu jis (K. Bobelis - ELTA) trukdo parti
jai dalyvauti rinkimuose. Ateityje K. Bobelio statusas partijoje
gali keistis. Sunkiai įsivaizduoju, kaip gali partijai trukdantys
žmonės išlikti jos nariais”, - teigė A. Saudargas. Pasak LKD
pirmininko V. Stundžio, dėl šios partijos paramos V. Adamkui
prieštaravimų valdyboje nebūta. Per Europos Parlamento rinki
mus LKD surinko mažiau nei 3 nuošimčius balsų.
PRADEDA VEIKTI V. ADAMKAUS PRIIMAMASIS
Vilniuje, greta kandidato į Prezidento postą Valdo Adamkaus
rinkimų štabo Konstitucijos pr. 20, pradėjo veikti jo priimamasis.
Kaip teigiama išplatintame pranešime, V. Adamkaus priima
m ajam e kiekvieną dieną bus laukiam a skirtingų Lietuvos
visuomeninių ir socialinių grupių atstovų: neįgaliųjų, motinų,
pensininkų, ūkininkų, smulkiųjų verslininkų.
Atėjusieji į priimamąjį V. Adamkui galės išsakyti savo norus
ir pageidavimus, kuriais bus papildyta kandidato į valstybės
vadovus programa.
Per pirmąjį susitikimą ketvirtadienį, 16 val. V. Adamkus
susitiko su neįgaliųjų atstovais. Šiuo metu Lietuvoje yra 263
tūkst. neįgalių asmenų (jie sudaro 7,5 proc. visų gyventojų),
veikia 46 neįgaliųjų draugijos ir sąjungos.
Jų atstovai su V. Adamkumi kalbėjosi apie prastas socialines
paslaugas neįgaliesiems ir pagrindinius poreikius: geresnes
socialines garantijas, lygias neįgaliųjų galimybes šiandienos
visuomenėje - sąlygas įgyti aukštąjį išsilavinimą, galimybę dirbti
ir naudotis visiems sveikiems žmonėms prieinamomis paslaugomis.
K. BOBELIS TEBEDEKLARUOJA PARAMĄ
K. PRUNSKIENEI
Vilnius, (ELTA). Iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos
pašalintas parlamentaras Kazys Bobelis antrajame Prezidento
rinkimų ture, kaip ir anksčiau, deklaruoja paramą Kazimirai
Prunskienei. Jis tikisi, kad "jos išrinkimas Lietuvos Prezidente
atneš Lietuvai daug naudingų permainų, kurių vaisiais visi
galėsime pasinaudoti".
Savo pareiškime, kuris adresuotas ir Seimo nariams, K. Bobelis
negaili komplimentų atkurtos Nepriklausomos Lietuvos pirmajai
premjerei. "K. Prunskienė yra viena iškiliausių mūsų politinių figūrų,
žinoma visame pasaulyje, pasaulio vadų pripažinta. Turinti didelę
politinę patirtį ji geriausiai gali atstovauti mūsų tautai tarptautiniuose
forumuose, NATO, Europos Sąjungoje, bendradarbiauti su Vakarų
ir Rytų kaimynais, siekdama naudos Lietuvai", - teigia K. Bobelis.
Jo nuomone, "ji pajėgi savarankiškai daryti tautai naudingus
ekonominius, socialinius, sveikatos apsaugos ir kitus sprendimus".
K. Bobelis Eltai sakė, kad tai ne tik jo asmeninė nuomonė,
nes "panašiai mąsto ir dalis krikdemų". Beje, šią savaitę Lietuvos
krikščionių demokratų valdyba pašalino K. Bobelį iš partijos.
Su šiuo sprendimu nesutinka K. Bobelis ir vadina jį niekiniu.
LKD valdyba taip pat nusprendė per antrąjį Prezidento rinkimų
turą remti kandidatą į prezidentus Valdą Adamkų.
APKALTINO UŽSAKYTA PROVOKACIJA
LTV laidos "Panorama" žurnalistai ketino užduoti kandidatei
į prezidentus K azim ierai Prunskienei klausim us apie jos
interesus energetikos versle ir kaip ji juos derina su Seimo
Atominės elektrinės regiono problemų komisijos pirmininkės
pareigomis. Paklausta apie konkrečius verslo partnerius, K.
P runskienė žurnalistę apkaltino užsakyta provokacija ir
demonstratyviai išėjo.
"Panoramos" duom enim is, K.Prunskienės konsulavim o
įmonė kartu su Ūkio banku ir UAB"Energetikos tiekimo bazė"
1999 metais įsteigė UAB"Energetinių sistemų lizingas". Šiai
bendrovei dabar oficialiai vadovauja eksprem jerės duktė
R.Vaitkienė ir jos vyras R.Telyčėnas. Kai kuriais duomenimis,
K.Prunskienė Ūkio ministerijoje protegavo "Energetikos tiekimo
bazės" verslo planus įsiūlyti Ignalinos jėgainei įrengimų iš
Černobylio atominės jėgainės už maždaug 7 milijonus litų.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

MIRĖ PREZIDENTAS REAGAN

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentas George
Bush paskelbė proklam aciją
mirus buvusiam JAV preziden
tui Ronald Wilson Reagan, 40tajam valstybės prezidentui.
Mano nemaloni pareiga, sakė
savo pareiškime prez. Bush,
paskelbti, kad mes turėjome
laimę gyventi pasaulyje, kuris
turėjos progą džiaugtis Ronaldo
Reagano valia, vadovavimu ir
vizija ir optimizmu. Jis visada
sakydavo, kad geri laikai dar
ateina. Jis tikėjo, kad Dievas
visada palaiko teisingumą ir
parinko Ameriką kovoti prieš
priespaudą ir ginti laisvę. Res
publikonas Prezidentas Ronald
Reagan mirė Kalifornijoje birže
lio 5 d. po 10 metų sunkios
Alzhaimerio ligos. Jo karstas
gedulo atmosferoje buvo per
vežtas iš muziejaus ir bibliote
kos K alifornijoje į sostinę
Vašingtone, kur gedulo cere
monijos sutraukė tūkstančius
žmonių. Dabartinis prezidentas
atskubėjo iš Europos, kur jis
aplankė Vatikane popiežių Joną
Paulių. Kartu su B ritanijos
karaliene, Prancūzijos preziden
tu aplankė Antrojo Pasaulinio
karo kapines Normandijoje, kur
ilsisi tūkstančiai kare žuvusių
amerikiečių. Čia buvo pagerbti
žuvusieji prieš 60 metų.
Prezidentas Bush buvo su
kvietęs Georgijuje Aštuonių pra
monės valstybių vadovų su
važiavimą. Kai kurios arabų
šalys nedalyvavo tuose svars
tymuose, kurie daugiausia lietė
Afrikos šalis. Aštuonių grupę
sudaro Amerika, Kanada, Pran
cūzija, Vokietija, Italija, Britani
ja, Japonija ir Rusija. Preziden
tas Bush be šių pramonės ga
lybių dar buvo pakvietęs Afga
nistano, Bahreino, Jordano,
Tuniso, Turkijos, Jemeno va
dovus, o šalia, jų be didesnių
kvietimų, dar dalyvauti panoro
Alžyras, Gana, Senegal, Pietų
Afrika, Nigerija, Uganda. Pats
paskutinis šiame suvažiavime
dalyvauti sumanė ir Laikinosios
—

Keliais sakiniais-----

•

Iš pareigų pasitraukė
Amerikos karinės žvalgybos
direktorius George Tenet. Jo
pasitraukimą priėmė preziden
tas Bush.
Popiežius Jonas Paulius
II priėmė privačioje audienci-

•

Irako vyriausybės vadovas
Ghazi Mashal Ajil al Yawer.
Prezidentas Bush panaudojo
prezidento Reagano mirtį ir ge
dulo dienas politiniams tiks
lams, pakartotinai kalbėdamas
apie taiką ir laisvę Viduriniuose
Rytuose.Saugumo reikalų pa
tarėja Condoleezza Rice pasakė
spaudai, kad kai kurių arabų
valstybių atsisakymas dalyvau
ti Georgijos suvažiavime nesu
stabdys prezidento iniciatyvos
sustabdyti smurtą tarp Palesti
nos ir Izraelio naujakurių. Ame
rika pasisakė už taiką ir Palesti
nos valstybę. Tai konfliktas, kurį
reikės sustabdyti, pasakė Rice.
Amerika padės sulaikyti terorą
ir smurtą, padės paruošti Irako
taikos prižiūrėtojus, apie 75,000
karių. paruoš per ateinančius
penkerius metus, pasakė Rice.
Paskelbdama Reagano laido
tuvių planą ji pabrėžė, kad lai
dotuvėse dalyvauti pažadėjo
buvęs Rusijos komunistų parti
jos vadas Mikhail Gorbachev,
savo užuojautoje pareiškė, kad
Reaganas buvo svarbus JAV va
dovas, sugebėjęs daug prisidėti
prie šaltojo karo užbaigimo. Su
juo buvo galima vesti dialogą,
tartis dėl branduolinių ginklų su
varžym o, vesti derybas dėl
norm alių ryšių. Gorbachev,
kuris pradėjo Sovietų Sajungos
“perestroiką”, pasakė Rusijos
žinių tarnybai, kad Reaganas
buvo laikomas kai kurių politikų
per daug dešiniųjų radikalu,
tačiau jis ėmėsi žygių, kurie pa
gerino mūsų abiejų kraštų san
tykius.
Vokietijos kancleris atsiun
tė dabartiniam JAV preziden
tui Bushui užuojautą dėl Ro
naldo Reagano mirties. Ger
hard Schroeder pasakė, kad

Reaganas daug prisidėjo prie
dviejų Vokietijų sujungimo.
Reaganas turėjo viziją laisvos
ir suvienytos Europos. Jis kartą
Berlyne pasakė, kreipdamas į
sovietų Gorbachevą: “Pone
Gorbachevai, padėk mums nu
versti šitą tvorą” . Berlyno sie
na buvo sugriauta 1989 metais.
Prezidento Reagano našlė
padėkojo mirusio vyro bičiu
liams, buvusiam vicepreziden
tui ir vėlesniam prezidentui:
George H. George W.Bushui,
buvusiam prez. Clintonui, bu
vusiai B ritanijos prem jerei
Margaret Thatcher ir buvusiam
prezidentui Gerald Ford. Daug
vietos Reaganui skyrė Rusijos
žinių tarnyba “Interfax”.
D em okratas senatorius
John Kerry atšaukė savo rin
kim ų kam panijos pasirody
mus, nutraukė savo kalbas,
atšaukė koncertus, jis priminė
kad velionis buvo vadinamas
p o litin ių d rau g ų ir p rie šų
“D idžiuoju kom unikatoriumi”, kuris sugebėjo, kaip filmų
aktorius, išmokti ir gerai prisi
minti savo prakalbas, kurias
jam teko perduoti televizijoje
ar radijo bangomis. Dabartinis
prezidentas Bush mėgsta paly
ginti prez. Reagano pažiūras su
savo pažiūromis. Reaganui ko
munizmas buvo “Blogio im 
perija” . Kartu Reagano kon
servatizmas patiko daugeliui
dem okratų. Kartą Reaganas
pritraukė ir daug demokratų.
Teksas valstijos rinkim uose
Reaganas palaikė ne dabartinį
JAV prezidentą, bet jo prie
šininką. Iki dabartinių dienų
prezidentas Bush mėgsta kar
toti, kad Am erikos stiprybė
guli dvasioje jos piliečių šir
dyse.

JAV prez. Ronald Reagan spaudos konferencijos metu paskelbęs
Sovietų Sąjungą blogio imperija ir daug prisidėjęs prie komunizmo
žlugimo ir šaltojo karo baigimo.
AP nuotr.
jo je JAV p rezidentą Bush.
Popiežius išreiškė apgailes
tavimą dėl karo Irake.
JAV jūrų pėstininkai
puolė talibano slėptuves Af
ganistane, kalnų tuneliuose ir
skelbia, kad žuvo 17 taliban
partizanų, konfiskuoti ginklų
sandėliai.

•

• Kongo respublikoje vėl
prasidėjo pilitinis karas. Su
kilėliai okupavo Bukavu mies
tą. Jungtinės Tautos atšaukė
savo taikos priežiūros dalinius.
G ruzijoje prezidentas
Mikhalin Saakashvili užsimo
jo perim ti Pietinės Osetijos

•

(Nukelta į 3 p.)
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LAIMĖJO KARĄ,
KURIO NEPRADĖJO
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir to krašto ambasadose
visame pasaulyje birželio 5 d. plevėsavo pusiau stiebo nuleistos
vėliavos, nes valstybė pradėjo gedulą, m irus 40-ąjam
prezidentui Ronald Reagan. Jis, vos pradėjęs sirgti Alzheimer
liga, padarė savo žmonėms pranešim ą. Atviram e laiške:
“Bičiuliams amerikiečiams, kai Viešpats pašauks mane namo,
aš paliksiu šią šalį su didele meile jai bei jos žmonėms ir amžina
viltimi dėl geresnės ateities”, - parašė šiuos žodžius 1994 m.
lapkričio 5 d. “Pradedu kelionę, kuri mane nuves į gyvenimo
saulėlydį, tačiau Amerikai visada švies saulė” . Ir jis visą
dešimtmetį grūmėsi su ta liga, kol eidamas 94-uosius mirė nuo
plaučių uždegimo savo namuose Los Angeles priemiestyje.
JAV prez. G. Bush, sužinojęs apie jo mirtį, pareiškė: “Jis
paliko tautą, kurią atkūrė, jis paliko pasaulį, kurį išgelbėjo.
Dabar jo laukia spindintis miestas”, primindamas Reagan
mėgstamą metaforą apie Ameriką, kuri taps spindinčiu ant
kalvos miestu.
Buvusi Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher
vertino jį už tai, kad jis sugebėjo užbaigti šaltąjį karą be šūvio,
ir pavadino tai didžiausiu Reagan laimėjimu. Jis iš JAV
Kongreso išreikalavo lėšų sustiprinti krašto gynybai ir 1983
m. kalboje paskelbė, jog JAV sukurs naują prieš branduolinių
raketų program ą apsigynim ui, kuria liberalai pavadino
“Žvaigždžių karu”. Sovietų vadai buvo priversti reaguoti, nes
nebesugebėjo pasivyti Amerikos ir pradėjo atleisti varžtus.
Kai Reagan tais pačiais metais Londone, tardamasis su M.
Thatcher, Sovietų Sąjungą pavadino “blogio imperija”, visas
pasaulis laukė, kokia bus Kremliaus reakcija. Prasidėjo
taikesnės politikos m etai. “R onald Reagan yra tikrasis
Am erikos herojus, nes esant nepalankiom s sąlygoms jis
pasiekė tiek daug ir visada tai darė su humoru ir niekada
nenusižengdam as pagrindinėm s hum anizm o vertybėm s” ,
kalbėjo legendinė Anglijos moteris.
Prez. R. Reagan 1981 m. buvo pašautas (kaip ir popiežius
Jonas Paulius II), kuriam prezidentas atleido ir net meldėsi
už jį norėjusį nužudyti. Kai jį aplankęs kardinolas Cooke jam
tarė, jog Dievas jam padėjo išlikti gyvam, R. Reagan atsakė,
tai gerai žinąs ir esąs pasiryžęs visą gyvenimą Jam pašvęsti.
Ryšium su kova prieš komunizmą, jis glaudžiai tarėsi su
popiežiumi Jonu Pauliumi II ir buvo susitikęs tris kartus. R.
Reagan buvo įsitikinęs, kad Dievas turi planą kiekvienam
žmogui jo gyvenime. Lankydamasis Berlyne, jis reikalavo
Sovietų Sąjungos prezidentą M. Gorbačiovą nugriauti tą
gėdingą sieną. “Atkelk šiuos vartus”, - rodė į Brandenburgo
vartus... Prasivėrė geležinė užtvara - šaltasis karas susverdėjo,
pavergtos tautos pradėjo veržtis į laisvę.
Prez. R. Reagan 1982 metų birželio 14 d. pirmą kartą
oficialiai paskelbė Baltijos tautų laisvės dieną, pakartodamas,
kad JAV nepripažįsta prievartinio Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą. R. Reagan taip pat
paskelbė pasauliui 1988-uoius “Lietuvos nepriklausomybės
metais”. Ir JAV Kongrese eilę metų buvo kasmet rengiami
priėmimai Baltijos šalių laisvės kovų vadovams.
Malonu buvo matyti, kad ir Lietuvos laikinasis prezidentas
Artūras Paulauskas dalyvavo jo laidotuvėse kartu su kitų
valstybių atstovais.
S. Tūbėnas
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Politinis išskaičiavim as,
kuriuo vadovaujasi populia
riausios Lietuvoje Darbo par
tijos paramos siekiantys kan
didatai į prezidentus Valdas
Adamkus ir Kazimira Pruns
kienė, tarnauja šios neseniai
sukurtos “nesisteminės” parti
jo s p rily g in im u i “ s is te m i
nėms” - tradicinėms partijoms.
Tai E ltai tvirtinęs V ilniaus
universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų ins
tituto (TSPM I) direktorius
politologas Raim undas Lo
pata pareiškė, jog populizmui
karą skelbiančios partijos ir
politikai šiuo atveju patys tą
populizmą pateisina ir įteisina.
“Politinis pragmatizmas lyg ir
turėtų skatinti ieškoti Darbo
partijos paramos, tačiau po to
nereikia skųstis, kad daugėja
populizmo, ir stebėtis, iš kur
dygsta tokios antisisteminės
partijos kaip Darbo partija.
Sisteminės partijos pačios jas
padaro sau ly g ias” , - teigė
politologas. Jo požiūriu, popu
listinės Darbo partijos “įtei
sinimas” - prilyginimas “siste
minėms” partijoms ieškant jų
paramos - atspindi tam tikrą
reiškinį, kuris būdingas ne tik
Lietuvai ir ne tik šiuolaikinei
E uropai. “A tv irai k albant,
turiu galvoje ne tik Europoje
vyraujantį populizmą. Prisi
minkime Vokietijos - Veimaro
respublikos laikų nacius. Jie
taip pat buvo antisistem inė
jėga, kurią galiausiai įteisino
pati sistema. Žinoma, ir kon
tekstas buvo visai kitoks, ir
pavojai visai kiti. Nelyginu
Darbo partijos su Vokietijos
naciais. Tai tik pavyzdys, kaip
n e siste m in ė p a rtija tam pa
sistemine”, - tvirtino R. Lo
pata. 1932 m. liepą per Vokie
tijo s R e ic h sta g o rin k im u s

Adolfo Hitlerio vadovaujama
partija surinko 37.2 proc. balsų
ir tapo d id ž ia u sia p a rtija
R eichstage. 1933 m. sausį
prezidentas Paul von Hindenburg paskyrė A. Hitlerį Vokie
tijos kancleriu, naciai buvo
galutinai integruoti į Vokietijos
valdžios sistemą bei netrukus
tapo vienvalde jėga.
Kad minėto P. fon Hindenburgo sprendimo aplinkybės
tam tikru atžvilgiu primena kai
kurias “nesisteminės” Darbo
partijos “jaukinim osi” aplin
kybes, pripažino ir Vytauto
Didžiojo universiteto Politikos
mokslų ir diplomatijos insti
tuto direktorius Antanas Ku
lak au sk as. “Šiuo atžvilgiu
tikrai esama panašumų su P.
fon Hindenburgo veiksmais įvykusio fakto pripažinim u.
Tačiau Darbo partija, žinoma,
nelygintina su nacių. Kaip ir
Rolando Pakso vadovaujamos
partijos sim bolika, turėjusi
panašumų su nacių simbolika,
buvo tik viešųjų ryšių triukas”,
- teigė A. Kulakauskas. Pasak
jo, galima suprasti tuos Lietu
vos p o litik u s, kurie siekia
D arbo partijos param os. A.
K ulakausko ž o d žiais, šios
partijos param a tikrai turės
įtakos antrojo Prezidento rin
kim ų turo rezultatam s. P o
lito lo g o n uom one, šiom is
ap lin k y b ėm is p a rtijo m s ir
politikams tenka rinktis “ma
žiausią blogybę”, ieškant pri
imtinų sprendimų. Kita vertus,
sprendim as ieškoti bendros
kalbos su Darbo partijos vadu V.
Uspaskichu, anot A. Kulakaus
ko, yra rizikingas, nes tradicinės
partijos suvokia, kad negalima
“eiti su velniu obuoliauti”.
Kad V. A dam kaus ir K.
P runskienės derybas su V.
Uspaskichu lemia objektyvūs

veiksniai, neleidžiantys viena
reikšmiškai kaltinti populizmu
šių dviejų kandidatų į Prezi
dentus, pripažino ir TSPM I
dėstytojas politologas Alvidas
Lukošaitis. “Suprantu juos.
Tačiau, prisiminus kalbas apie
populizmą, programų nuverti
nimą, toks staigus numojimas
ran k a į šias k albas atrodo
keistai. Galbūt kitos išeities
nėra. Iš tikro, tenka kalbėti ne
apie kandidatų kaltę, o apie
padėtį šalyje. Mat neliko ski
riamųjų ribų tarp populistinės
ir nepopulistinės politikos” , teigė politologas. Jis atkreipė
dėmesį į V. Uspaskicho pasi
tikėjimą savimi bei nekuklius
šio politiko pareiškimus, esą
per antrąjį Prezidento rinkimų
turą nugalės tas kandidatas,
kurį jis rems. Kartu A. Luko
ša itis p rip a ž in o , k ad apie
paramą su V. Uspaskichu pra
dėjęs kalbėtis V. Adam kus,
neretai kritikavęs Darbo par
tijos vadą, yra priverstas taip
elgtis. “Visoje valstybėje tokia
atm osfera: žm onės neprašo
rimtų programų, idėjų. Jiems
patinka tai, apie ką postrin
gauja V. Uspaskichas. Jiems
patinka, kai iš vakaro žadama,
kad jau kitą rytą gyvenimas
pagerės. Gal jie tuo ir netiki,
bet jiems tai patinka”, - tvirtino
A. Lukošaitis. Jo žodžiais, vis
dėlto esama esminio skirtumo
tarp tos paramos, kurios siekia
V. A dam kus, ir tos, k u ria
u ž sitik rin o K. P runskienė.
“ Kas b ja u ria u atro d o - ar
prašyti paramos V. Uspaskicho, ar R. Pakso? Ačiū Dievui,
kad vienas iš kandidatų bent
jau neprašo R. Pakso para
mos”, - konstatavo politologas.
Europos Parlamento rinki
muose už Darbo partiją balsa
vo daugiau nei 30 proc. rinkėjų.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

(Atkelta iš 2 p.)

provincijos valdymą, nes kaip
ir Abchazia, tas regionas užsi
ima kontrabanda ir uždrausta
prekyba.
Haiti taiką prižiūri Pran
cūzijos ir JAV kariuom enė.
Paskutiniu metu daugiau ka
reiviu atsiuntė Brazilija. Po la
bai lietingo sezono H aiti ir
Dom ininkonų salose potvy
niuose ir kalnų slinkimo ne
laimėse žuvo apie 2,000 žmo
nių.
Kanadoje paskelbtoje
balsuotojų apklausoje patirta,
kad liberalai gali pralaimėti, ge
rokai sustiprėjo konservatorių
partija.
Nepalo karalius pakvie
tė atgal į darbą ministrą pirmi
ninką, kurį pats buvo pašalinęs
iš pareigų 2002 metais. Paša
linimas buvo sukėlęs politinę
krizę.
Afganistano prezidentas
Hamid Karzai atvyko į Vašing-

•

•

•

•

toną pasitarti su prezidentu
Bushu afganistaniečių regis
travimo dalyvauti parlamento
rinkim uose reikalais. Daug
A fganistano žm onių nenori
registruotis, bijodami talibano
karių. Lig šiol A fganistane
trūksta saugumo.
Iz r a e lio p a rla m e n te
dusyk buvo išreikštas nepasi
tikėjimas premjerui Ariel Sha
ron. Jo vyriausybę išgelbėjo
Izraelio darbo partija, susi
laikydam a nuo balsavim o.
Darbo partijos vadas Shimon
Peres pasakė, kad Sharono
valdžia gaus parama svarstant
ar vertėtų pasitraukti iš Gazos,
apleidžiant keturis žydų nau
jakurių miestelius.
Meksikoje buvo sulaiky
ti dviejų narkotikų prekybos
grupuočių vadai, kurių kova
dėl slapta eksportuojamų nar
kotikų pakenkė bizniui ir kai
navo daug gyvybių. Tai Efrain
Perez ir Jorge Aureliano Felix.

•

•

A pie jų sulaikym ą pranešė
vyriausias prokuroras.
Kubos katalikų vysku
pai pasmerkė suvaržymus, ku
riuos įsivedė Kubos vyriau
sybė. Daugelis dolerinių Ku
bos parduotuvių buvo uždary
tos arba buvo pakeltos kainos.
Daug kubiečių gyvena ir dir
ba Amerikoje, tačiau nebega
li siųsti pinigų savo giminėms
Kuboje. Prez. Bush gegužės
mėn. pasirašė įstatymą, kuris
Amerikos kubiečiams leidžia
aplankyti gim ines kartą per
tris metus. Anksčiau leisdavo
vizituoti kasmet. Pinigus da
bar leidžiama siųsti tik gim i
naičiams.
R u s ij o j e , S a m a ro s
m ieste žm onių pilnoje tu r
g a v ie tė je s p ro g o b o m b a,
žuvo 8 žm onės, sužeisti 37
ž m o n ė s, S p ė lio ja m a , k ad
išsp ro g d in o g a n g ste ria i ir
k rim in a lin ia i b a n d ita i, ne
politiniai priešai.

•

•
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DR. K. BOBELIS LAUKIA TEISMO SPRENDIMO
V iln iu s , b irž e lio 17 d.
(ELTA). Seimo narys Kazys
Bobelis Lietuvos krikščionių
dem okratų valdybos spren
dim ą pašalinti jį iš partijos
laiko niekiniu. Jis teigia ir
toliau tebelaikąs save Lietuvos
krikščionių demokratų pirmi
ninku.
"Jų sprendimai yra nuliniai,
niekiniai. Kuomet bus priimtas
teism o sprendim as, tuom et
reaguosime, padarysime atitin
kamas išvadas. Esu partijos
pirm ininkas tol, kol teismas
priims sprendimą", - sakė Eltai
K. Bobelis.
Jis taip pat tvirtino esąs
krikdemas ir nesvarstąs gali
m ybės pakeisti partijos. K.
B obelio d u o m en im is, šiuo
metu jau 12 kitaip manančių
krikdemų pašalinta iš partijos.
Tokio pat likimo susilaukęs
Eduardas Pabarčius dėl parti
joje susiklosčiusios padėties

kaltina Lietuvos krikščionių
dem okratų vicepirm ininką,
Seimo narį Algirdą Saudargą.
Jam pritariantis K. Bobelis sakė,
kad "A. Saudargas paaukojo
partiją už vietą Vatikane". Šią
savaitę Seimo Užsienio reikalų
komitetas pritarė A. Saudargo
kandidatūrai į Lietuvos amba
sadoriaus Vatikane postą.
Krikščionių konservatorių
so cialin ės sąjungos sąraše
dalyvavęs E uroparlam ento
rinkimuose E. Pabarčius neat
metė galim ybės, kad ir per
Seim o rinkim us krikdem ai
bendradarbiaus su šia G edi
mino Vagnoriaus vadovaujama
politine jėga. "Jeigu sutarsime,
gal jungsimės", - sakė E. Pabarčius.
Šią savaitę posėdžiavusi
Lietuvos krikščionių demokra
tų valdyba dėl partijos statuto
pažeidimų nutarė pašalinti iš
partijos K. Bobelį.

PASIRINKIMAS TARP VAKARŲ IR RYTŲ
V iln iu s , b irž e lio 16 d.
(ELTA). Rinkėjų apsispren
dimas, už kurį kandidatą bal
suoti per antrąjį Prezidento
rinkimų turą, bus pirmiausia
vertybinis - susijęs su šalies
o rie n ta c ija į R ytus arba į
Vakarus, taip pat su požiūriu į
a p k a ltą n u ša lin ta ja m p r e 
zidentui Rolandui Paksui. Tai,
kalbėdamas per “Žinių radiją”,
pareiškė laikinasis Prezidentas
Artūras Paulauskas. “Manau,
kad šis balsavimas - tai verty
binis pasirinkimas, vakarietiš
kos orientacijos pasirinkimas.
Negaliu nepaminėti ir apkaltos
proceso. M atom e, kaip išsi
skyrė ir politikų, ir visuomenės
nuomonė. Tai balsavimas ir už
tai, ar a u k ščiau sieji šalies
pareigūnai turi atsakyti už savo
veiksmus, ar kai kam galima
netaikyti atsakomybės. Taigi
vertybinis pasirinkimas čia pagrindinis” , - teigė A. Pau
lauskas. Jo požiūriu, antrojo
tu ro k a n d id a tai ir už ju o s
balsuosiantys rinkėjai skirtin
gai mato Lietuvos ateitį. “No
rim ar nenorim, ir visuomenė
taip skirstosi. Yra tie, kurie
mąsto apie valstybės ateitį ir
turi savo pasirinkimą - mato
mus NATO, Europos Sąjungo
je, m ato aktyvią, į Vakarus
orientuotą užsienio politiką,
euroatlantinių ryšių stiprėjimą.
Kiti gali matyti kitą kryptį:
tai gali būti R ytai, kitokia
nuomonė atsakomybės klau
simu” , - pažymėjo laikinasis
šalies vadovas. Pasak jo, antra
jam e Prezidento rinkimų ture
reikės mąstyti ne apie tai, kuris
kandidatas gražesnis ar dau
giau žada. Jo žodžiais, bus
galima vertinti dviejų kandi
datų atliktus darbus, kurių, A.
P au lau sk o teig im u , esam a
nemažai. A. Paulausko nuo
m one, an trasis P re zid e n to

rinkimų turas turėtų žmones
“sukrėsti” . Jis teigė esąs įsi
tikinęs, jog m enkas rinkėjų
aktyvumas antrajame ture gali
lemti “labai blogus rezultatus”.
Savo ruožtu Europos Parla
mento rinkimų rezultatus lai
kinasis prezidentas įvertino
skeptiškai. “K oncentruotai
p a sa k y č ia u taip : tai buvo
ryškus protestas. Tą protestą nepasitenkinimą valdžia, nusi
vylimą viskuo ir visais per 14
nepriklausomybės metų - su
maniai kurstė Darbo partija.
Rinkėjai pasirinko protestą,
atidavė balsus Darbo partijai”,
- sakė A. Paulauskas. Jo žo
džiais, už Darbo partiją bal
savę žm onės siekia lengvo
problemų sprendimo ir “leng
vo gyvenimo” . “Balsuodami
prieš valdžią, protestuodami,
jie akivaizdžiai parodo, kad
visiškai atsiduoda populistų
valdžios įtakai” , - pažymėjo
laikinasis prezidentas. Tokiam
rinkėjų b alsavim ui per EP
rinkimus, pasak A. Paulausko,
turėjo įtakos nepakankam as
politinis išprusimas - nenoras
gilintis, kaip valdom a vals
ty b ė, ir v a lsty b ė s m isijo s
nesuvokimas. “Turime pripa
žinti, kad šituos žmones dau
giausia domina medžiaginiai
dalykai, trumpalaikiai tikslai,
o apie vertybes čia, be abejo,
labai sunku kalbėti”, - tvirtino
jis. A. Paulausko žodžiais,
švietimas yra svarbus kovojant
su populizmu, tačiau vien jo
nepakanka.
Anot laikinojo prezidento,
reikia spręsti svarbias socia
lin es p ro b le m as. “T urim e
pripažinti, kad šiandien pen
sijos m ažos, yra nedarbas,
biurokratizmas ir tai, kas susiję
su valstybės įsipareigojim ų
vykdymu - indėlių grąžinimu,
kompensacijomis už negrąžin-

Kai Lietuvos min. pirmininkas įteikė NATO ratifikavimo dokumentą JAV Valstybės sekretoriui, kartu
su kitų valstybių vadais, juos pasveikino JAV prez. G. Bush, dešinėje. Salia Lietuvos min. pirm.
Algirdas Brazauskas, viduryje Slovakijos premjeras M. Dzurinda.
Reuters nuotr.

SEIME PAGERBTAS SOVIETŲ SĄJUNGOS OKUPACINIO
REŽIMO AUKŲ ATMINIMAS
V iln iu s , b irž e lio 14 d.
(ELTA). Gedulo ir vilties diena
turi išlikti kalendoriuje kaip
XX šimtmečio atminimas ir
pilnos Europos istorijos dalis,
pirmadienį Seime minint 1941
metų birželio tremties metines
pažym ėjo laikinasis Seim o
pirmininkas Česlovas Juršė
nas. Pasak jo, dabar teisėtai ir
pagrįstai priklausydami bend
rai Vakarų Europos erdvei,
turime pareigą dalytis mūsų
istorijos patyrimu. Č. Juršėnas
ragino pasistengti, kad skaudų
likim ą patyrusių asmenybių
vardai ir tremties bei pokario
kovos ženklai būtų tinkamai
atspindim i m iestų gatvėse,
aikštėse, pastatų fasaduose,
antkapiuose, kituose pamink
luose. M inint Gedulo ir vilties
dieną parlamento vadovas taip
pat išreiškė susirūpinimą, kad
nepakankamai pasimokėme iš
skaudžios praeities. “Ar iš to
pakankamai pasimokėme? Ar
ne perdaug skersai vieni į kitus
žiūrime, lenktyniaujame, kas
labiau myli Lietuvą? Vis ne
nutylančios kalbos apie “elitą”
ir “runkelius” yra savotiški
anos “klasių kovos” atgarsiai,
galimas dalykas, net gudriai
pametami iš kitur”, - pažymėjo
Č. Juršėnas.
Lietuvos politinių kalinių ir
tre m tin ių są ju n g o s p irm i
ninkas, Seimo narys Povilas
tą žemę. Ir, aišku, tie skirtumai
tarp m iesto ir kaim o labai
erzina žm ones” , - teigė A.
Paulauskas. Jis taip pat nuo
gąstavo dėl m enko rinkėjų
aktyvumo per birželio 13 d.
vykusius EP ir P rezidento
rinkimus. “Kai kas galvoja,
kad, keršydami valdžiai arba tą
dieną pasirinkdam i kitokius
m alonum us, jie tokiu būdu
nedalyvauja rinkimuose, bet
vėliau turės teisę kritikuoti
valdžią. Šitie žmonės - o jų
daugiau kaip pusė - išties
netenka moralinės teisės kri
tikuoti valdžios sprendim ų,
nes jie nedalyvauja tos val
džios rinkimuose” , - tvirtino
laikinasis valstybės vadovas.

Jakučionis apgailestavo, kad
“dem okratinis pasaulis nėra
bešališkas, jis genocidu pripa
žįsta tik vienos tautos n ai
kinimą” . “Nacizmas ir komu
nizmas - tai broliai dvyniai,
vienodi nusikaltėliai. Tik na
cizmas jau senai pasmerktas ir
nubaustas Niurnberge, o ko
munistinių nusikaltėlių Niurn
bergas vis dar laukia. Tikimės
ir viliam ės, kad teisingum o
diena netrukus ateis - ne dėl
keršto, o dėl žmonijos saugu
mo ir dėl teisingumo” - teigė
Seim o narys P. Jakučionis.
Genocido ir rezistencijos tyri
mo centro duomenimis, sovie
tinio genocido ir teroro auko
mis 1940-1958 metais tapo kas
trečias Lietuvos gyventojas.
P asak P. Jak u čio n io , buvę
politiniai kaliniai ir tremtiniai
nerimauja, girdėdami ketini
m us L ie tu v o je vėl a tk u rti
kruvinąją kom unistų partiją,
sielvartauja dėl to, “kad už
m ilijo n ą galim a n u sip irk ti
Respublikos prezidentą, arba
įsteigti savo privačią politinę
partiją” .
S eim e taip p a t k a lb ė jo
Genocido ir rezistencijos tyri
mo centro Genocido ir rezis-

tencijos departamento direk
torius Arvydas Anusauskas,
“Lapteviečių” brolijos pirm i
ninkas Jonas M arkauskas ir
istorikas Antanas Tyla. Iškil
mingame minėjime, skirtame
okupacinių režim ų aukom s
pagerbti, dalyvavo laikinai
einantis R espublikos prezi
dento pareigas Artūras Pau
lauskas, Ministras pirmininkas
Algirdas Brazauskas, prezi
dentas Valdas Adamkus, Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos-Atkuriamojo
Seim o deputatai, K onstitu
cinio ir kitų teismų teisėjai,
Lietuvai akredituotų diploma
tinių m isijų vadovai, buvę
politiniai kaliniai ir tremtiniai,
kiti svečiai. M inint Gedulo ir
vilties dieną, vidurdienį prie
Seimo rūmų esančioje Nepri
klausom ybės aikštėje išk il
m ingai p a k e lta v a lsty b in ė
vėliava su gedulo juostomis.
Parlamento galerijoje atidaryta
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
G en o cid o aukų m u ziejau s
parengta paroda “Karas po
karo. Ginkluotas antisovietinis
p a sip rie šin im a s L ie tu v o je
1944-1953 m.”.

V. ADAMKAUS AUTORITETAS
REIKALINGAS VALSTYBEI
V iln iu s , b irž e lio 17 d.
(ELTA). Darbo partija ir jos
vadovas Viktoras Uspaskichas
kol kas neatskleidžia, ką žada
paremti, jeigu rems, antrajame
pirmalaikių Prezidento rinki
mų ture. Tačiau pats V. Uspaskichas pabrėžia Valdo Adam
kaus autoriteto svarbą ir užsi
m ena, jo g tik im y b ių , kad
Darbo partija gali paremti V.
Adamkų, yra nemažai.
"Viena, galiu pabrėžti jau
dabar, kad V. Adamkaus auto
ritetas, jis tame turi privalumą,
reikalingas mūsų valstybei", žurnalistams sakė V. Uspask ich a s po k e lia s v alan d as
trukusio Darbo partijos prezi
diumo susitikimo su V. Adam
kumi.
V. Adamkaus teigimu, susi-

tikime nekalbėta apie paramą,
tiesiog aptartos vertybės, kurių
laikosi ir pats kandidatas, ir
Darbo partija. V. Adamkus,
taip p at ir V. U spaskichas
tikino, jo g p o kalbis buvęs
turiningas ir naudingas, aptarti
programiniai valstybės valdy
mo, žemės ūkio, verslo, ekono
mikos klausimai.
V. Adamkus pripažino, jog
"bet kokia param a politinių
partijų turi reikšmę galutiniams
rinkimų rezultatams".
Pasak V. Uspaskicho, V.
Adam kaus atsakym ai į pre
zidiumo narių klausimus juos
tenkinę. V. Uspaskichas teigė,
jog partijos prezidiumo narius
domino ir būsimos Prezidento
k o m an d o s su d ė tis, ir fo r
mavimas.
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DĖL PAKARTOTINIO BALSAVIMO LIETUVOS
RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMUOSE
S. m. birželio 27 d. vyks
pakartotinis balsavimas Lie
tuvos Respublikos Prezidento
rinkim uose. L ietuvos R es
publikos p iliečiai, įrašyti į
generalinio konsulato Čika
goje rin k ė jų sąrašą (u ž s i
registravę generaliniame kon
sulate Čikagoje arba balsavę
Respublikos Prezidento rin 
kimuose ir rinkimuose į Eu
ropos Parlamentą, vykusiuose
š.m. birželio 13 d.), netrukus
paštu gaus rinkimų biuletenį ir
tris vokus. Jū sų v eik sm ai
balsuojant:
1. Pažymėkite pavardę to
asm ens, už kurį balsuojate,
padarydam i rinkim ų b iu le 
tenyje atitinkamą žymą.
2. Užpildę rinkimų biule
tenį, įdėkite jį į vidinį voką ir
voką užklijuokite.
3. Vidinį voką ir rinkėjo
pažymėjim ą įdėkite į išorinį
voką ir jį užklijuokite.
4. Išorinį voką su jam e
esančiais rinkimų dokumentais
įdėkite į trečią voką, ant kurio
užrašytas generalinio konsu
lato Čikagoje adresas. Voką
užklijuokite, užrašykite savo
adresą ir išsiųskite.
Balsuojančių paštu balsas
bus įskaitytas, jeigu ant voko
esanti išsiuntimo data bus ne
vėlesnė negu birželio 27 d. ir
generalinis konsulatas Čika
goje dokumentus gaus iki 2004
m. liepos 1 d. 10.00 val.
Balsuoti taip pat bus galima

nurodytu laiku šiuose balsa
vimo punktuose:
Generaliniame konsulate
(211 E. Ontario St., Suite 1500,
Chicago, IL 60611):
2004 m. birželio 21-25 d.
nuo 13.00 iki 17.00 val.;
2004 m. birželio 26 d. nuo
11.00 iki 15.00 val.
Čiurlionio galerijoje Jau
nim o centre (5600 S. C la
rem o n t A ve., C h icag o , IL
60636):
2004 m. birželio 27 d. nuo
7.00 iki 20.00 val.
Pasaulio lietuvių centre
(14911 W. 127th St., Lemont,
IL 60439):
2004 m. birželio 27 d. nuo
8.00 iki 14.00 val.
Lietuvos Respublikos pi
liečiai, neužsiregistravę gene
raliniame konsulate Čikagoje
ir nebalsavę Respublikos Pre
zidento rinkim uose ir rinki
muose į Europos Parlamentą,
vykusiuose š.m. birželio 13 d.,
taip pat turės galimybę bal
suoti nurodytu laiku asm e
niškai atvykę į aukščiau nu
rodytus balsavimo punktus.
P rim en am e, k ad a sm e 
niškai balsuoti atvykę rinkėjai
su savimi privalo turėti Lietu
vos Respublikos pasą.
Informaciją apie kandidatų
į R esp u b lik o s P rezid en tu s
b io g ra fija s, jų p ro g ram as,
informaciją apie rinkimų orga
nizavimą galima rasti internete
adresu: www.vrk.lt.

NAUJA TAUTOS FONDO
PIRMININKĖ

Lietuvos ambasadorius Washingtone vizito metu pas Čikagos
miesto merą. Iš kairės: Lietuvos garbės konsulas Stanley Balzekas,
Jr., meras Richard M. Daley, ambasadorius Vygaudas Ušackas,
Lietuvos generalinis konsulas Giedrius Apuokas. Mero įst. nuotr.
LIETUVOS AMBASADORIUS JAV V.USACKAS
ATIDARĖ LIETUVOS GARBĖS KONSULATĄ
PORTLANDE, OR, JAV
Š.m. birželio mėn. 16 d.,
Lietuvos ambasadorius JAV
Vygaudas Ušackas oficialiai
atidarė Lietuvos garbės kon
sulatą Portland, Oregon vals
tija, bei pasveikino naująjį
Lietuvos garbės konsulą, vers
lininką Randolph L. Miller.
Atidaryme kalbėjęs Lietu
vos ambasadorius sakė, kad
“iki šio l L ietu v o s v ė lia v a
Oregono valstijoje buvo legen
dinis Lietuvos krepšininkas
Arvydas Sabonis, o dabar n a u ja sis g arb ės k o n su la sRandolph L. Miller.”
“R. L. Miller patirtis pri
traukiant investicijas į Orego-

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LVIII
Šiandien SSKP šalininkai,
o jų pakankamai daug, laukia
paramos. [...] Žmonės šiandien
laukia, ką pasakys SSKP CK
plenumas, kaip įvertins, kokius
žengs žingsnius. Tikėtis, kad
kokių teigiamų žygių imtųsi
savarankiškos LKP vadovybė,
nerealu. Ji darys viską, kad
fo rsu o ta i įg y v en d in tų XX
suvažiavim o nutarimus. [...]
Tai štai, gerbiam ieji Centro
Kom iteto nariai, nepasiduo
dam i em ocijom s p riim kite
pagrįstą, apgalvotą sprendimą.
Ta pačia proga noriu jus in
formuoti, kad vakar draugas
Beriozovas per Respublikos
radiją paskelbė, jog SSKP CK
plenumas neturi objektyvios
informacijos ir dėl to padaro ne
visai teisingas išvadas. [...]
B ūtina suprasti viena, kad
nemaža dalis LKP narių pra
rado teisę vadintis kom unis
tais. [...] M anau, teisin g ai
vakar keltas klausim as, kad
reikia imtis ne tik partinių, bet
ir ekonominių, politinių prie-

monių, bet ne sankcijų. Jokiu
būdu nebūtų išsprendžiamos
LKP, respublikos problemos
tik priėm us plenum e n u ta
rimus. Ką turiu galvoje? Aš
pritariu M ichailo Sergejevičiaus Gorbačiovo pasiūlymui,
kad reikia priim ti įstatym ą,
uždraudžiantį veikti organiza
cijom s, ju d ėjim a m s, kurie
kursto separatizmą ir nacio
nalizmą. Tai iš karto daug ką
išspręstų. Antra. Būtinai reikia
kuo skubiau A ukščiausiajai
Tarybai priim ti įstatym ą dėl
tarybinių respublikų įstojimo į
SSRS ir išstojimo iš jos. Tai
būtų šaltas dušas karštom s
galvom s. [...] M anau, kad
reikia priimti daug ir kitokių
nutarim ų. Ir p ag al partin ę
liniją. Būtinai reikia įvertinti
LK P XX suv ažiavim o n u 
tarimus ir juridine prasme. [...]
Turime įsisąmoninti, kad, kaip
patvirtina ir LKP XX suva
žiavime patvirtinti programi
niai d o k u m en tai, sa v ara n 
kiškoje LKP komunistiško yra
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likę tik vienas pavadinimas.
Netgi būti socialdemokratais
netinka. Aš perskaičiau Šve
dijos socialdemokratų partijos
program ą - švedai kur kas
kairesni. Tad geriausiu atveju
savarankišką LKP galima būtų
pavadinti nacionaline libera
lią ja p a rtija . [...] B et m es
respublikoje nenorim e kon
frontacijos, nes ji turėtų pa
sekmių ne tiek lietuviams, bet
ir rusams, lenkams - visiems.
Lietuva mums visiems - bend
ras namas. [...]
J.Kuolelis. Aš - LKP XX
suvažiavimo delegatas, LKP
narių ant SSKP platform os
konferencijos dalyvis, laiki
nojo LK P CK sekretorius.
M ano p av ard ė - K u o lelis.
Draugai, sunku įsivaizduoti tą
žalą, kuri padaryta Lietuvos
partinei organizacijai.
[...] Labiausiai komunistus
demoralizavo tai, kad LKP CK
nuėjo su tais, k urie nieko
bendro su SSKP, su pertvarka
neturėjo. Tai turėjo lemiamą

no valstiją, bei patirtis vado
vaujant valstijos Ekonominės
plėtros agentūrai, prisidės prie
Oregono valstijos bei Lietuvos
verslo ir turizmo ryšių plėtros.”
Konsulato atidaryme taip pat
dalyvavo Oregono valstijos
verslininkai, tame tarpe ir Ochocco Lumber Co. kompanijos
prezidentė Diane Montoya.
D. M ontoya kalbėjo apie
savo kompanijos verslo patirtį
Lietuvoje ir apibūdino Lietuvą
k aip “y p a tin g a i d rau g išk ą
aplinką verlsui”, bei paskatino
kitus amerikiečių verslininkus
pasinaudoti verslo galimybė
mis Lietuvoje.

įtaką. Iš tikrųjų nuo šių metų
pavasario, nuo LKP CK XVIII
plenum o, vyko k ry ptingas
partijos griovimas. LKP biuras
nuolat išklausydavo partijos
rajo n ų ir m iestų k o m itetų
sek reto rių ataskaitos, kaip
sprendžiami LKP statuso klau
simai. [...] Pagaliau kaip buvo
renkam i suvažiavim o dele
gatai! Koks buvo spaudimas!
O k aip su v ažiav im e buvo
suteikiamas žodis? Man teko
kalbėti suvažiavime. Bet buvo
sukeltas toks triukšmas, jog aš
savo žodžių negirdėjau. [...]
Mums siūloma sėsti su sava
rankiškos LKP CK už bendro
derybų stalo, kad būtų nu
matytas likimas. Bet pirmiau
sia reikia tinkam ai įvertinti
tuos, k u rie pak en k ė m ūsų
partijai. Ir čia kom prom isų
negali būti! Be principingo
Plenumo įvertinimo, mes ne
galim e grįžti į Lietuvą. Tai
būtina, kad būtų išsaugota
partija, komunistai. [...] Jeigu
po LKP CK XVIII plenumo
energingai būtų buvę imtasi
priemonių matant, kur sukama
Lietuvos partinė organizacija,
nebūtų tokios padėties, nebūtų
reikėję ir šiandieninio p le 
numo. [...] Todėl, draugai, labai
prašom jus, prašom SSKP CK

2004 m. b irž e lio 10 d.
Tautos fondo taryba pakvietė
dr. G iedrę K um pikaitę būti
Tautos fondo valdybos pir
mininke. Buvęs valdybos pir
mininkas Algis Vedeckas po 7
metų pasitraukė iš pareigų. Dr.
K um pikaitė buvo JAV LB
New Yorko apygardos p ir
mininkė 2001-2004 metais, ji
taip pat yra New Yorko Lie
tu v ių p ilie č ių k lu b o v ic e 
pirmininkė, steigėja ir prezi
dentė Lietuvių radijo progra
mos New Yorke, Korp! NeoLithuania New Yorko skyriaus
b u vusi pirm in in k ė ir ėjusi
iždininkės bei sekretorės pa
reig as, A m erikos L ietuvių
Tautinės Sąjungos New Yorko
skyriaus buvusi valdybos narė.
Dr. Giedrė Kumpikaitė yra
lakūno Juliaus Kum pikevičiaus-K um piko ir Izabelės
A v iž ie n y tė s-K u m p ik ie n ė s
duktė. Ji yra nuolatinė gyven
toja New Yorke, dabartiniu
laiku dėsto prancūzų literatūrą,
taip pat vokiečių ir lotynų. Dr.
G.Kumpikaitė dažnai lankosi
Lietuvoje.
N aujas garbės konsulas
Randolph L. Miller yra Ore
gono Pasaulio reikalų tarybos
Oregone pirmininkas, Nacio
nalinės nepriklausomų distributorių asociacijos direktorius
bei Portlando m iesto merės
Vera K atz p a ta rė jų verslo
klausimais narys.
LR ambasados inf.

palaikyti mus. Dėl to kreipiamės
į visą partiją, į CK, Politinį biurą.
Šiandien kitokio sprendim o
negali būti. [...] Šiandien be
principinių nutarimų mes nega
lime išsiskirstyti.
S.Giedraitis. Buvęs LKP
CK sekretorius, atsakingas už
LKP CK agrarinę politiką. Taip,
mūsų partijos suskaldymas - tai
visos lie tu v ių tau to s, visų
Lietuvos ir šalies komunistų
tragedija. Tai didelis pavojus ir
visai mūsų šaliai.
Lietuvoje vyksta kova dėl
valdžios. Visi sutinka, kad res
publika jau ateinančiais metais
išstos iš SSRS. Prie to einama.
Apie tai kalbėjo ir draugas Beriozovas. [...] Aš manau, kad
teisinga sudaryti komisiją. Bet
jai jokiu būdu negali vadovauti
tokie kaip draugas Brazauskas.
Jis sąmoningai ėjo tuo keliu,
kuris ir nuvedė mūsų partiją aklavietėn. Beje, dėl to jau prieš
metus mes kreipėmės į CK ir
prašėm e priim ti radikalius
sprendimus kadrų politikoje.
Bet į tai nebuvo atsižvelgta.
Nespręsta. Ir šioje srityje tenka
nemažas “nuopelnas” SSKP CK
sekretoriui draugui Jakovlevui,
kuris savo vizito Lietuvoje metu
blaiviai neįvertino politinės situ
acijos.
(Bus daugiau)
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BENEDIKTAS POVILAVICIUS
SVETUR, IR VISADA NAMIE
Dr. Jonas Bruveris

II.
B.Povilavičius ilgus metus
puošė ir turtino tautiečių (ne tik
bostoniškių - juk yra koncerta
vęs Niujorke, Čikagoje, Baltimorėje, Los Andžele ir kt., Ka
nadoje) kultūros gyvenim ą,
nuolatos palaikė jame puikiau
sių muzikos meno vertybių bu
vimą. Dainuodamas istorijos bei
visuomenės gyvenimo įvykius
pažyminčiuose renginiuose, jų
reikšmę aukštino menui būdinga
dvasios galia; dainuodam as
kitataučių auditorijai, liudijo
lietuvių kultūros gyvastingumą.
Žinoma, paminėtieji kūriniai
- tik nedidelė B.Povilavičiaus
dainuoto repertuaro dalis. Ap
skritai jis panašus į daugelio
dainininkų koncertinį repertuarą
- įvairių laikų (vyrauja XIX
amžius) operų ištraukos, dainos.
Vis dėlto pažymėtina, kad jame
randame vieną kitą italų baroko
(Alessandro Stradella, Frances
co Durante) kūrinį, dvi Georgo
Friedricho Handelio oratorijos
"Semelė" arijas bei populiariąją
operos "K serksas" titulinio
veikėjo ariją "O m bra m ai
fu"("Nemarus šešėlis"). Spauda
ne sykį gyrė dainininką už minė
tosios W.A.Mozarto Figaro ari
jos atlikimą; tikrai didelio pagy
rimo vertas Sarastro arijos "O
Isis und Osiris" (lietuviškai dai
nuojama "Dievų dievai") atliki
mas; taip pat gražiai turėdavo
skambėti L.van Beethoveno arijetė "In questa tomba oscura”
("Tamsiam kape"). Toliau - XIX
amžius, romantizmas. Čia vy
rauja italų operos bosų arijos. Tai
G.Rossini Don Basilio vadi
namoji Šmeižto arija ("La calunnia"), minėtosios G.Verdi Procidos ("O, tu Palermo"), Pilypo
II-ojo, taip pat Fiesco ("Simone
Boccanegra"), "Nabucco" Za
charijo arijos, Arrigo Boito "Me
fistofelio" baladė. Prie jų prisi
deda prancūzų muzika - Fromentalio Hal vy "Žydės" kar
dinolo Bregni kavatina, L o Delibes'o operos "Lakm" Nilakhantos arija, taip pat minėtoji
W olframo von Eschenbacho
Daina Vakarinei žvaiždei (R.
Wagnerio "Tannhauseris"), rusų
operos pavyzdžiai - Aleksandro
Borodino "Kunigaikščio Igorio"
pagrindinio veikėjo (irgi bari
tono) arija, Nikolajaus RimskioKorsakovo operos"Sadko" Va
riagų svečio daina, dar vienas
kitas kūrinys. Kaip tik tarp to
laikotarpio muzikos randame
populiariausius baritonų reper
tuaro kūrinius - tai dar Ch.
Gounod "Fausto" Valentino
Malda (B. Povilavičius yra dai
navęs ir Mefistofelio - šią partiją
dainuoja ir bosai, ir baritonai vadinamąjį Rondo Aukso ver
šiui) ir netgi Rugiero Leoncava
llo "Pajacų" Prologas, ypač

būdingas veristinės dramos frag
mentas.
Kiekvieno dainininko reper
tuaro puošmena, netgi jo meis
triškumo bei skonio rodiklis yra
romantikų, vėlesnio laiko kom
pozitorių dainos. B.Povilavičiaus dainuota apie dešim tį
Franzo Schuberto dainų, tarp jų
"Mirtis ir mergelė", "Muzikai",
"Liepa"; koncerte pagret padain
uotos trys ar keturios F.Schuberto dainos - jau kone įvykis.
Dainuota viena kita Piotro Čai
kovskio, Modesto Musorgskio
("Blusa"), dar keleto kompozi
torių vokalinė miniatiūra. Atro
dytų, palyginti nedaug. Tačiau
taip nėra.
Kaip sakyta, 1959 m. Bos
tono konservatorijos studentų
koncerte B.Povilavičius daina
vo "Sicilijos mišparų" Procidos
ariją. Kūrinys dainininkui buvo
artimas greičiausiai ne tik dėl jo
grožio; Giovanni Procida, į pa
vergtą gim tąjį kraštą grįžęs
tremtinys, dainuoja apie laisvę
(kuomet 1961-aisiais Antanas
Kučingis, prieš keletą metų iš
Sibiro tremties grįžęs žymusis
bosas, tą ariją padainavo kon
certe Kaune (Procidos vaidmenį
rengė operos premjerai Vilniuje,
Operos ir baleto teatre), su
jaudinta publika atsistojo, sukėlė
ovaciją, pasigirdo šūksniai:
"Laisvės!". Premjeroje A.Kučingiui nebebuvo leista dainuo
ti, o rudenį - neva " pačiam pra
šant" - jis buvo iš teatro atleistas
į pensiją...). Kitas B.Povilavičiaus tame koncerte padainuo
tas kūrinys buvo Aleksandros
Dirvianskaitės ir Tyrų Dukters
daina "Sapnai". A.Dirvianskaitė,
pianistė ir kompozitorė, tą bene
1923 m. sukurtą dainą buvo
paskyrusi studijų Leipcige ben
dramokslei Gražinai Matulai
tytei, o 1959-aisiais buvo Vil
niaus J.Tallat-Kelpšos muzikos
mokyklos bendrojo fortepijono
mokytoja. Gi Tyrų Duktė - Bro
nė Buivydaitė, poetė, dramaturgė, rašytoja, tuom et gyveno
Anykščiuose. Tos moterys būtų
labai apsidžiaugusios sužinoję,
kad jų daina skambėjo tolimo
joje Amerikoje kartu su V.Bellini, G.Verdi, J.Massenet, G.Puccini, O.Respighi kūriniais.
Taigi, lietuvių muzika visą
laiką buvo lygiareikšmė, kartais
ir vyraujanti B.Povilavičiaus
koncertų dalis. Dažnai dainuo
davo ir klausytojų, ir pačių
dainininkų tas ypač mėgiamas
operų dainas - Jurgio Karnavičiaus "Gražinos" Jaunojo
bajoro, Vytauto Klovos "Pilėnų"
Ūdrio dainą, taip pat S.Šimkaus
"Pagirėnų", J.Gaidelio "Danos"
arijas. Tuo tarpu lietuvių kom
pozitorių dainos sudarė didžiau
siąją dainininko kamerinio re

pertuaro dalį. Bene kiekviename
koncerte dainuodavo kelias to
kiam atlikimui pritaikytas liau
dies dainas (tai senas, Atgimi
mo laikų lietuviškuosiuose va
karuose susidaręs lietuvių daini
ninkų paprotys) bei originalias
kompozitorių dainas. Užsimi
nęs, kad kai kurie dainininkai
vengia liaudies dainų (neva
"nėra su kuo pasirodyti"), vie
noje recenzijoje Juozas Stankū
nas pabrėžia B.Povilavičių liau
dies dainas dainuojant netgi "to
bulai, rafinuotai", todėl sulau
kiant pelnytų publikos plojimų.
Daugiausiai dainavo S.Šimkaus,
J.Tallat-Kelpšos, J.Gruodžio,
taip pat K.V.Banaičio, B.Budriūno harmonizuotų liaudies ir
originalių dainų, vieną kitą
J.Naujalio, M.Petrausko, A. Kačanausko, J.Štarkos, VJakubėno, A .A leksio, J.Stankūno,
S.Čerienės, L.Stuko dainą, yra
giedojęs Č.Sasnausko "Skubink
prie kryžiaus". Buvo kviestas į
Juliaus Gaidelio 70-mečio kon
certą, kuriame dainavo "Danos"
ariją ir liaudies dainą. Įdomu
B.Povilavičiaus repertuare ap
tikti, berods, po vieną Lietuvos
kompozitorių Vytauto Kairiūkš
čio, Vytauto Barkausko, Rimvy
do Žigaičio, Algimanto Raudo
nikio dainą; Vytauto Klovos ir
Justino Bašinsko dainomis buvo
gerokai susidomėjęs, nes gana
dažnai padainuodavo trejetą
V.Klovos ciklo "Ganyklų dai
nos" dainų, J.Bašinsko keturių
dainų ciklą "Ruduo" ar kokią to
ciklo dainą. B.Povilavičius pir
masis padainavo bene septynias
Jeronim o Kačinsko dainas,kūrinių premjeros - tai jau ne tik
ypač reikšmingas muziko atlikė
jo kūrybinės biografijos, bet ir
visos muzikos kultūros faktas.
Pažymėtinas yra B.Povilavičiaus koncertų programų suda
rymo būdas. Sakysime, valsty
bės, visuom enės gyvenim o
švenčių minėjimo ar kitokiems
proginiams koncertams neieš
kojo specialių kūrinių, nes
besąlygiškos meno vertybės yra
universalios. Kai dainininkai
koncertą pradeda lietuviškomis
dainomis, o paskiau dainuoja dažnai gana įprastą, "patikrintą"
- kitokį repertuarą, kartais gali
pasirodyti, J.Stankūno žodžiais
tariant, kad toji lietuviškoji
pradžia yra lyg ir privalomas
"patriotinis gestas". Tuo tarpu B.
Povilavičius su lietuviškais kū
riniais elgiasi taip, kaip ir su ki
tais. Grupuodamas kūrinius pa
gal žanrą, stilių, jų parašymo lai
ką ir pan., lietuvių muziką daž
niausiai deda į koncerto progra
mos vidurį; kai ji kokį kartą atsi
duria programos pradžioje - tai
tik dėl tokio jos sudarymo būdo.
Kai kurių B.Povilavičiaus
koncertų vedėja bei recenzentė
Elena Vasyliūnienė yra rašiusi,
kad dainuodamas ir Valstybės
operos solistų dainuotus kūri
nius, B.Povilavičius tarsi nuke
lia klausytoją įNepriklausomos

Lietuvos laikus. Tikrai. Juk Vals
tybės teatre tas baritono ir boso
arijas dainavo Antanas Sodeika,
Jonas Būtėnas, Juozas Mažeika,
Petras Oleka, Antanas Kučin
gis, Ipolitas N auragis, kiti
puikūs solistai. Štai paskutinioji
1944 m. pavasario Valstybės
operos premjera - W.A.Mozarto
"Figaro vedybos": Figaro daina
vo A.Kučingis, Grafienė buvo
Antanina Dambrauskaitė, Sus
anna - Elzbieta Kardelienė,
Cherubino - Pranciška Radzevi
čiūtė, grafas Almaviva - Juozas
Mažeika. Neteisinga istorija
nuniokojo jų statytą kultūros
rūmą, išblaškė dainininkus, di
rigentus, dailininkus, orkestro,
choro, baleto narius, kitus teatro
žmones, tačiau tradicijos galios,
dvasios vienovės nepajėgė pa
naikinti. B.Povilavičiui tikriau
siai ypač malonūs buvo jo kon
certo recenziją parašiusios E.
Kardelienės, spaudoje randami
Elenos Kalvaitytės-Velbasienės,
Petro Armono, kartu koncerta
vusio ir į spaudą rašiusio Stasio
Liepo, jo kūrybos eigą stebėju
sio, kūrinius į lietuvių kalbą vertusio Stasio Santvaro pagyrimai.
B.Povilavičiaus koncertų pia
nistas akompaniatorius buvo
Jeronimas Kačinskas, vienas
žymiausių mūsų muzikos kul
tūros asmenų apskritai; dainavo
J.Kačinsko vadovaujamo Mel
rose orkestro koncerte. B.Povilavičiui yra akompanavęs Algir
das Kačanauskas, taip pat Julija
Rajauskaitė-Šušienė. Kai - atlik

dami kiekvienas savo labai so
lidžią programą - jiedu surengė
koncertą Niujorko Carnegie
Recital Halle, B.Povilavičiui
akompanavo (apskritai ne sykį)
Vytenis Vasyliūnas, kaip ir Rai
monda Apeikytė, Frances Kava
liauskaitė, Albinas Prižgintas,
Saulius Cibas - išeivijoje užau
gusio talentingo jaunimo, pia
nistų būrio atstovai. Tarp B. Povilavičiaus koncertų bičiulių įspūdingas dainininkių būrelis Janina Liustikaitė, Daiva Mongirdaitė, Marytė Bizinkauskaitė,
A udronė G aižiūnienė, Ona
Aleksaitė-Pach, Violeta Balčiū
nienė, Genė Ugianskienė, Ona
Zubavičienė, Danutė Mileika,
tenorai Algimantas Strašunskas,
Norbertas Lingertaitis. Tarp pro
gramų atlikėjų randame pianistę
Aldoną Kepalaitę, fleitininką bei
fagotininką Albiną Tamošiūną,
klarnetininką Viktorą Prižgintą,
vargonininką Daniel Mažeiką ir
- o, ypač malonus netikėtume!
- kun. Vincą Valkavičių, smui
kininką, įvairiapusį muziką.
Namai, tikri Namai.
Sugriuvo lietuvius skyrusios
sienos ir užtvaros; šiandieninis
jaunimas tik iš tėvų pasakojimų
ir knygų bežino priešiškos
ideologijos pastangas perkirsti
mūsų kultūrą į dvi dalis - namie
ir svetur. Nepavyko. Ir Benedik
tas Povilavičius buvo vienas tų
- laimė, gausių - dvasios darbi
ninkų, kurių dėkajos vienovė
buvo išlaikyta, o paveldas - la
bai praturtintas.
(Pabaiga)

Keturiasdešimt antrasis “Dirvos”
NOVELĖS KONKURSAS
Organizatorius: Korporacijos Neo-Lithuania vyriausioji
valdyba JAV-se
Finansavimas iš A.A. Simo Kašelionio palikimo
Tematika: Autoriams suteikiama neribota teisė pasirinkti
novelės temą.
Reikalavimai: Konkursui siunčiamos novelės privalo būti
parašytos mašinėle ar kompiuteriu su lietuvišku
raidynu dvigubais tarpais tarp eilučių ir dviejų
su puse centimetrų lauku ir turi būti neilgesnės
kaip 20 puslapių. Rašiniai privalo būti pasirašyti
slapyvardžiu. Šis slapyvardis užrašomas ant
pridėto užklijuoto vokelio, kuriame įdėta auto
riaus tikroji pavardė, adresas ir telefono nume
ris. Atplėšiami tik laimėjusių vokeliai. Nepre
mijuoti rankraščiai negrąžinami.
Rašiniai turi būti atsiųsti iki 2004 m. lapkričio 1 d.
(pagal pašto antspaudą).
Rankraščius siųsti adresu:
“Dirva”, Noveles konkursas,
P.O. Box 19010
Cleveland, Ohio 44119-0010
USA
Informacija: el. paštu: dirva@ix.netcom.com
Premijos: Pirmoji premija - 500 JAV dolerių,
Antroji premija - 300 JAV dolerių
Konkurso rašinių vertinimo komisija sprendžia
paprasta balsų dauguma.
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ŽIN IO S IS LIE TU V IŠ K Ų JŲ TELK IN IU
C L E V E L A N D , OH

TRAGIŠKO BIRŽELIO
MINĖJIMAS

Mindaugas Jankauskas per susitikimą su Cicero lietuviais - dešinėje
žymus JAV lietuvių veikėjas dr. Patras Kisielius. E.Šulaičio nuotr.
C IC E R O ,I L

MENININKAI
IŠ LIETUVOS
Aktorius Egidijus Stanci
kas ir dainininkas M indaugas
Jankauskas, kurie per mėnesį
laiko aplankė desėtka JAV
lietuvių kolonijų, gegužės 16
d. savo pasirodym ais Cicerojė ir Čikagoje užbaigė savo
v iešn a g ę D ėdės Sam o ž e 
mėje.
Šie lietuviai m enininkai
Am erikon buvo atvežę spe
c ia lią p ro g ra m a “Ž o d ž io
kelią” , skirtą spaudos drau
dim o L ietuvoje šim tm ečiui
paminėti. Joje pynėsi žodinė
medžiaga su daugumoje liau
d ies d a in o m is. Ju o s į šią
A tlanto pusę pakvietė JAV
LB K ultūrinės Tarybos pir
m in in k ė M a rija R em ienė,
kuri ir sudarė gastrolių planą.
Kadangi M. Rem ienė pri
k la u s o C ic e ro je e s a n č ia i
lietuvių įkurtai šv. A ntano
p a ra p ija i, tai ji svečius iš
Lietuvos angažavo iš anksto
n e p la n u o tam p a siro d y m u i
šiame m ieste gyvenantiem s
lietuviams.
Gegužės 16 d. E.Stancikas lietuviškų pam aldų metu
šv. Antano parapijos bažny
čioje skaitė kai kurias m al
das, o M .Jankauskas sugie
dojo pora giesmių.
Po to, atsilankę į sekm a
dieninę “k av u tę” parapijos
pastate, tęsė savo bendravi
mą su ciceriečiais vadovau
jant dr. Petrui Kisieliui, kuris
pristatė svečius gausiai su
sirinkusiem s į m ažą patalpą
(ji buvo perpildyta lankyto
jais).
Aktorius E.Stancikas pa
pasakojo savo įspūdžius iš
viešn ag ės k itu o se lietu v ių
telkiniuose (o ten jis girdėjęs
g raž ių a tsilie p im ų ir apie
Ciceroje gyvenančius mūsų
tautiečius). Jis čia šm aikš
čiais žodžiai sugebėjo p ra
lin k s m in ti s u s ir in k u s iu o 
sius.
D ainininkas M .Jankaus
kas, kuris Lietuvos M uzikos

akadem ijoje studijuoja ope
rinį dainavim ą S.M artinaitytės k lasėje, tu rėjo proga
parodyti savo gabumus, kai
jis sutraukė kelias liaudies
dainas. Buvo pranešta, kad
šiuo dainininku labai su si
d o m ė jo R o č e s te rio (N Y )
muzikos kolegijos atstovė.
Reikia pažym ėti, kad prie
atlikėjų iš lietuvos prisidėjo
ir keli Cicero lietuviai, kurie
irgi padeklam avo ir p ad ai
navo. Čia pažym ėtinas gar
baus amžiaus sulaukęs A lek
sas Šatas, kuris paskaitė kelis
sa v o s k ū ry b o s p o sm u s ir
susilaukė gausių plojimų.
S u sirin k u sieji buvo d ė 
kingi M .Rem ienei, kuri su
darė galimybę svečiams pa
sirodyti Ciceroje.
Kadangi svečių laukė tuoj
po p ie tų n u m a ty ta s p a s i
rodym as Č ikagos Jaunim o
centre, abu m enininkai netu
rėjo galim ybių ilgėliau C i
ceroje pabūvoti. Kaip sakė
E .Stancikas, jiem s dar re i
kėjo pasiruošti savo gražius
sceninius kostium us progra
mai. Todėl kvietė visus tame
p a s iro d y m e d a ly v a u ti. O
Jaunim o centre abu m en i
ninkai vykusiai atliko savo
tra d ic in ę p ro g ra m ą , k u ri
v a d in o si “Ž o d žio k e lia s ” .
Publika ten jiem s negailėjo
dėmesio ir plojimų. Jie pra
tęsė draugystę su savo tau
tiečiais po program os susi
tikime kavinėje.
Edvardas Sulaitis

Sekmadienį, birželio 13-tą
diena, Clevelando estai, latviai
ir lietuviai turėjo kasm etinį
1941 metų skausmingo mūsų
istorijos įvykio prisiminimą minėjimą, Šios atmintinos die
nos apeigos prasidėjo punktua
liai 3 v.p.p. latvių liuteronų
bažnyčioje, Clevelando prie
m iestyje L akew ood, Ohio,
įnešus JAV, Baltijos valstybių,
N.A.T.O. ir Europos Sąjungos
vėliavas ir jas pastačius abiejo
se altoriaus pusėse.
Susirinkusiems sugiedojus
(angliškai) giesmę “Holy God,
We Praise Thy Name”, po latvių
kunigo Didzis Stilve sveikinimo
ir invokacijos buvo skaitymai iš
Šventojo Rašto: anglų kalba
latvių kun. Pauls J.Barbins, estų
kun. K ersti Kim m el, latvių
kun.Didzis Stilve ir lietuvių
kun.Gediminas Kijauskas. To
liau sekė trumpas estų celisto
įtarpas-”Prelude in G minor”
(J.S.Bach).
Dvylikos minučių pamok
sle latvių baptistų kun. Pauls
J. Barbins kalbėjo apie birže
lio 14-tos dienos įvykius ir jų

reikšmę, kartu primindamas,
kad, nors dabar turime teisin
gumą ir lygybę, visada pri
valom e k lau sy tis, m elstis,
prisiminti ir nenustoti vilties.
Toliau buvo kun. G .K ijausko malda ir “Tėve mūsų”
anglų ir gim tosiom is su si
rinkusių kalbomis. Po to estai
m uzikai Heike ir Anne-M ai
Palm (cello ir piano) atliko
pirmąją dalį E. Elgar “Concer
to in E m in o r” . Po p a la i
minimų ir himnų gimtosiomis
kalbomis, kun. Didzis Stilve
pakvietė visus į salę antrajai
šios dienos programos daliai ir
pasivaišinimui. Apeigos baž
nyčioje truko tik 49 minutes.
Šalia bažnyčios esančioje
ir su bažnyčia koridoriumi su
ju n g to je salėje buvo tikras
malonumas - ji buvo vėsina
ma, gražiai papuošta, apvalūs
stalai dengti baltomis stalties
ėmis, scenoje vėliavos, for
tepijonas ir gėlės. Šią progra
mos dalį pradėjo šio m inėji
mo (Baltic Am erican C om 
mittee of Greater Cleveland)
vicepirmininkas Maris Mantenieks, kartu prim indam as,
kad jų pirmininkas Algis Pautienis dėl susižeidimo šiame
minėjime negalėjo dalyvauti.

Vicepirmininkas labai džiau
gėsi ir dėkojo gausiai atsi
lankiusiems. Rašančiojo ap
skaičiavimu, salėje dalyvavo
maždaug 115 asmenų, jų tarpe
35 lietuviai - taip pat džiugi
nanti staigmena.
Pagrindinis šios p rogra
mos dalies kalbėtojas buvo
dr. M itchell B ienia, Polish
Am erican Congress o f Ohio
v ic e p irm in in k a s, k u ris 16
minučių kalboje priminė, kad
ne vien B altijo s valstybės
pergyveno trėmimus. Nuo jų
nukentėjo ir Lenkija. Didesnė
jo kalbos dalis lietė NATO
bei Europos Sąjungos klausi
m us, k ritiš k a s p ro b lem as,
kultūros bei tapatybės p ra
radim ą. Jo iškeltos p ro b le
mos buvo logiškos, tačiau tai
yra atskirų valstybių, o kartu
ir visų valstybių valdžių ran
k o s e , n es m es e sam e tik
stėbėtojai.
Po dr. Bienia kalbos buvo
m u zik in ė dalis. Jo je e stai
Heike ir Anne-Mai Palm (vy
ras ir žm ona), tobulinantys
muzikos studijas Akron, Ohio,
stebino šio minėjimo dalyvius
prancūzų ir rusų kompozitorių
kūrinių ištraukomis.
A.V.Matulionis

Visuomenininke Zuzana Juškevičienė tarp svečių ir šeimos narių švenčiant 90 metų jubiliejų, Iš k.sėdi:
vaikaitė dr. Renata Variakojytė-Staniškienė, duktė Jūratė Variakojienė, Irena Kriaučeliūnienė, Matilda
Marcinkienė, Gražina Musteikienė, jubiliatė Zuzana Juškevičienė, Petras Buchas. Stovi: dr. Vincas
Staniškis, Ramojus Vaitys, Ritonė Rudaitienė, Aldona Vaitienė, Birutė Buchienė, Jurgis Kolosovas,
Helene Kolosovienė, Vanda Mažeikienė, Vaclovas Mažeika, Gitana Variakojienė su sūneliu provokaičiu
Dovu-Jonu, Roma Naudžiunienė, vaikaitis Jonas Variakojis su provaikaičiu Vytautu Staniškiu.

ZUZANOS JUŠKEVIČIENĖS 90 METŲ SUKAKTIS
“Drake” viešbutyje giminių
ir draugų būryje Zuzana Juške
vičienė 2004 m.birželio 30 d.
atšventė savo 90 metų sukaktį.
Šią šventę suorganizavo jos

Aktorius Egidijus Stancikas sugebėjo pralinksminti ciceriečius.
Šalia - dr. P. Kisielius.
E. Šulaičio nuotr.

duktė Jūratė Variakojienė. Šei
mos vardu visus susirinkusius
pasveikinęs jos vaikaitis Jonas
Variakojis kreipėsi į ją tardamas:
“Miela močiute. Surinkot gražų
metų kraitį, tai metai praeities ir
išminties. Tarsi viesulu praskrie
jo laikas nusinešdamas su savi
mi pavasarius ir vasaras. Šian
dien Tau iš širdies sveikatos,
džiaugsmo palinkėsim, žieduo
tos nuotaikos ir metų, nuostabių.
Kaip Tavo skaisčios rožės vis
žydėtum , pers sunkų darbą
pelnus pagarbą visų. Ir vėl
gegužis braidžioja papieviais,
proanūkiai renka žiedlapių
rasas. Tegul krūtinės džiaugs
mas neaplenkia ir laimė nesibai
gia niekada.” Po šių poetiškų
žodžių duktė Jūratė apjuosė
gražia tautine juosta, o provai-

kaitis Vytukas Staniškis įteikė
rožių puokštę, ir tada visi su
stoję, šampano taures pakėlę,
linkėdam i Z uzanai stiprios
sveikatos, daug laimės, džiaugs
mo, saulėtų dienų, dar sulaukti
net ir 100, sugiedojo “Ilgiausių
bei sveikiausių metų.
Pradedant vaišes, atitinkamą
maldą prašant Dievo palaimos
jubiliejatei ir visiems sukalbėjo
Aldona Vaitienė.Pasirinkimas
maisto buvo toks įvairus, reikėjo
tikrai susivaldyti, kad nebūtų per
daug. Visiems pasisotinus, pati
solenizantė pavaišino visus
jubiliejiniu tortu. Vaikaitė dr. Re
nata Variakojytė-Staniškienė
pasveikino močiutę savo vardu
linkėdama jai ramybės, laimės
bei džiaugsmo ir dar perskaitė
porą sveikinimų iš Lietuvos - tai
iš krikšto dukters A ldonos
(Nukelta į 10 p.)
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LIETUVA IR PASAULIS
NACIAMS NEPAKLUSUSIUS LIETUVOS KARIUS
PRIMINS PAMINKLAS PANERIUOSE
Panerių memoriale Vilniuje birželio 20 d. buvo atidengtas
pam inklas prieš 60 m etų sušaudytiem s Vietinės rinktinės
kariams atminti. Ceremonijoje dalyvavo laikinasis prezidentas
Artūras Paulauskas, krašto apsaugos m inistras Linas L in
kevičius, Seimo nariai, pranešė Krašto apsaugos ministerija.
Paminklą pašventino buvęs Vietinės rinktinės narys kunigas
Romas Salčiūnas.
1944 metų gegužės mėnesį Panerių miškuose tuomet Lietuvą
okupavusios nacistinės Vokietijos įsakymu buvo sušaudyti 86
Vietinės rinktinės nariai. Taip buvo siekiama įbauginti tarnauti
vokiečiams atsisakiusius vaikinus. Jaunuoliai buvo šaudomi
išrikiuoti eilėmis, taikantis į kas dešimtą.
Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvaus ir šių žudynių
liudininkas Vytautas Jocius.
Paminklo projekto autorius - architektas Algis Mikėnas,
skulptorius - Juozas Slivinskas.
Paminklui pastatyti 80 tūkst. litų skyrė Vyriausybė, 20 tūkst.
- KAM, 16 tūkst. - Kultūros ir mokslo ministerija, 10 tūkst. Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Bronislovas
Lubys.
Vietinė rinktinė buvo pradėta formuoti 1944 metų pradžioje,
kuomet vasario 16 dieną generolas Povilas Plechavičius per
radiją paragino šalies jaunim ą stoti į rinktinę ir kovoti už
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Per keletą dienų į rinktinę
savanoriais užsirašė 19,5 tūkst. jaunuolių.
1944-ųjų p av asarį, vok iečių okupacinėm s pajėgom s
pareikalavus, kad rinktinės batalionai pereitų jų žinion, rinktinė
pradėjo demobilizuotis. Tada vokiečiai nutarė rinktinę likviduoti
- 1944 metų gegužės 17-21 dienomis suėmė rinktinės štabo
narius ir dalį kitų karininkų.
Paneriuose buvo sušaudyti 86 rinktinės kariai, o apie 3 tūkst.
išvežti į Vokietiją priverstiniams darbams.
LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA UŽ K. PRUNSKIENĖS
KANDIDATŪRĄ
V ilnius, birželio 18 d. (ELTA). Lietuvos rusų sąjunga
antrajame Prezidento rinkimų ture nutarė paremti Valstiečių ir
Naujosios dem okratijos partijų sąjungos pirm ininkės par
lam entarės K azim iros P ru n sk ien ės k an d id atū rą. Už tai
penktadienį balsavo 11 Lietuvos rusų sąjungos tarybos narių, 2
susilaikė, niekas nebuvo prieš. “Profesorė Kazimiera Prunskienė
gimė Lietuvoje, žino mūsų šalies problemas, supranta tautinių
m ažum ų poreikius, yra žinom a ekonom istė” , - sakė Eltai
Lietuvos rusų sąjungos vadas Seimo narys Sergejus Dmitrijevas,
kom entuodamas tokio apsisprendimo motyvus. Jis taip pat
pažymėjo, kad kandidatė į Prezidentes verta pagarbos ir kaip
moteris, kuri užaugino tris vaikus. Lietuvos rusų sąjunga, pasak
jos vado, įvertino ir tai, kad birželio 13 d. vykusiame pirmajame
Prezidento rinkim ų ture už K. Prunskienę balsavo daug
tautinėm s m ažumoms atstovaujančių Visagino, Šalčininkų
rajono, Klaipėdos, Vilniaus miesto ir rajono gyventojų. K.
Prunskienė per antrąjį rinkimų turą tikisi Lietuvoje gyvenančių
lenkų, rusų, ukrainiečių ir kitų tautybių žmonių paramos.
“Tikiuosi, kad mane parems Lietuvoje gyvenančios lenkų, rusų,
uk rain iečių bendruom enės ir taip p at tautinių pagrindu
suformuotos partijos” , - sakė ji Eltai. Kandidatė į Prezidentes
K. Prunskienė buvo susitikusi su Lietuvos rusų sąjungos vadu
p a rla m e n ta ru S e rg eju m i D m itrije v u . P la n u o ja m a s jo s
susitikimas su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininku Seimo
nariu Valdemaru Tomaševskiu. Lietuvos lenkų rinkimų akcija
kol kas neapsisprendė, kurį iš kandidatų, antrajame rinkimų ture
sieksiančių Prezidento posto, parems. V. Tomaševskis spaudos
konferencijoje Seime yra sakęs, kad greičiausiai Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos pozicija bus neutrali. “Negaliu pasakyti, koks
bus sprendimas, tačiau linkstame į neutralumą, kaip ir pirmajame
rinkimų ture”, - sakė V. Tomaševskis.
ITALIJOJE ATIDARYTAS LIETUVOS
GARBĖS KONSULATAS
Italijos Sardinijos sostinėje Kaljaryje ketvirtadienį buvo
atidarytas jau penktasis Lietuvos garbės konsulatas šioje šalyje.
Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog Lietuvos garbės
konsulu paskirtas M assimo Cugusi - jaunas, energingas Italijos
verslininkas, Italijos prekybos rūm ų asociacijos Lietuvoje
generalinis sekretorius.
Prieš trejus metus užmezgęs verslo ir komercinius ryšius su
Lietuva, M.Cugusi aktyviai dirbo plėtojant Italijos ir Lietuvos
verslo, turizmo ir kultūrinius mainus.

IS BRIUSELIO TIESIAI
Į ESTIJOS KURORTĄ
V iln iu s , b irž e lio 17 d.
(ELTA). Vėlai vakare grįžęs iš
Briuselio, birželio 16-18 die
nom is vykusio ES Vadovų
tarybos susitikimo, Ministras
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas pirmadienį Estijos kuror
tinėje vietovėje L aulasm aa
dalyvavo Baltijos jūros vals
ty b ių v y ria u sy b ių vad o v ų
penktajame susitikime.
Į šį susitikimą, pasak Vy
riausybės spaudos tarnybos,
atv y k sta v ien u o lik o s šalių
vyriausybių vadovai.
Susitikim e bus kalbam a
apie Baltijos jūros regioninio
bendradarbiavimo ateitį, Bal
tijos jūros valstybių tarybos
vaidmenį, diskutuojama eko
nom inio bendradarbiavim o,
investicijų skatinimo bei in
frastruktūros plėtros, laivybos
saugos ir aplinkosaugos klau
simais.
B altijos jū ro s valstybių
taryba buvo įkurta 1992 m.
Kopenhagoje kaip neformalus
regioninis politinis forumas,
kurio pagrindinis tikslas - ska
tinti integracinius procesus bei
užmegzti glaudesnius bendra
darbiavimo ryšius regione.
Jos veikla aprėpia įvairias
tarpvyriausybinio bendradar
biavimo sritis Baltijos jūros re
gione, išskyrus karinę gynybą.
BJVT narės yra 11 vals-tybių
- Danija, Estija, Islandija (įstojo
1995 m.), Latvija, Lenkija, Lie
tuva, Norvegija, Rusija, Suomi
ja, Švedija, Vokietija - ir specia
lios dalyvės statusu dalyvaujanti
Europos Komisija. Narės stebė
tojos: Italija, JAV, Jungtinė Ka
ralystė, Nyderlandai, Prancūzi
ja, Slovakija, Ukraina. Vyriau
sybės vadovas vizito Estijoje
metu taip pat atidarys tris lie
tuvių meno parodas - Rimanto
D ichavičiaus parodą Pernu
mieste, prof. Sofijos Veiverytės,
M ariaus Liugailos ir Živilės
Liugailaitės darbų parodą Esti
jos parlamento rūmuose, Lietu
vos valstybės ordinų ir medalių
kolekcijos parodą Estijos nacio
nalinėje bibliotekoje.

Aukštuosiuose Paneriuose birželio 20 d. atidengtas paminklas
žuvusiems už Lietuvos laisvę Vietinės rinktinės kariams. Vokiečių
naciai sušaudė 100 Lietuvos savanorių, kurie nepakluso nacių
įsakymams. Tuo metu Vietinės rinktinės bataliono vadu buvo kpt.
Jonas Žemaitis, vėliau tapęs Lietuvos laisvės kovotojų vadu, rusų
komunistų sušaudytas. Skulptorius J. Slivinskas, architektas A.
M ikėnas.

BALTIJOS IR SIAURĖS SALIŲ MINISTRAI SUSITIKO
LIETUVOS ATSTOVYBĖJE BRIUSELYJE
Briuselis/Vilnius, birželio
17 d. (ELTA). Prieš Briuselyje
prasidedantį Europos Sąjungos
vadovų tarybos posėdį L ie
tuvos nuolatinėje atstovybėje
ES įvyko tradicinis Baltijos ir
Š iaurės šalių m inistrų p ir
m ininkų susitikim as (NB6).
Susitikim o metu, pasak Vy
riausybės spaudos tarnybos,
Vyriausybių vadovai konsul
tavosi pagrindiniais ES Kons
titucinės sutarties klausimais.
Sudėtingiausias, galutinai dar
nesuderintas, klausimas - kva
lifikuotos balsavim o daugu
mos tvarka.
Pasak Prem jero A lgirdo
Brazausko, būsimoji kvalifi
kuotos balsavimo daugumos
tvarka turi užtikrinti efektyvų
sprendim ų priėm im ą ir būti
vienodai priimtina visoms ES
valstybėm s. K itas aptartas
klausimas - Europos Komisi
jos (EK) sudėtis. Šiaurės ir
B altijo s šalių V yriausybių
v ad o v a i la ik o s i n u o sta to s
“viena šalis - vienas lygiateisis

ŽYDŲ KVARTALO ATSTATYMAS
Balandžio 20 d. tinklapyje
“Omni laikas” pasirodė BNS
inform acija “Vilniaus sena
miestyje prasidės žydų kvar
talo fragmento atstatymas” .
Joje buvo pranešama, kad
firm a “Ju n e sta ” , aukcione
laimėjusi teisę nuomoti žemės
plotą A šm enos, M ėsinių ir
Dysnos gatvėje, pagal sklypo
paminklotvarkos sąlygas pri
valės restauruoti ir pritaikyti
p a sta tų rū siu s, a tsta ty ti ir
atkurti nugriautą valdos už
statymą pagal ikonografinę,
istorinę ir archeologinę m e
džiagą. A tkuriam ų p astatų
p a sk irtis - g y v en am o ji su
kom ercinės paskirties patal
pomis pirmame aukšte.

Atkurtame kvartale bendro
vė neatlygintinai perduos Vil
niaus miesto savivaldybės nuo
savybėn ne mažiau kaip 150
kvadratinių metrų ploto patalpas
pirmame aukšte, turinčias at
skirą įėjimą. “Šios patalpos bus
panaudotos Vilniaus žydų kul
tūros paveldui atgaivinti”.
Straipsnyje “Vilniečiai stoja
ginti pėsčiųjų alėjos” žurnale
“Veidas” (Nr. 19, 2004 m. ge
gužės 6 d.) teigiama, kad “pa
gal konkurso sąlygas viename iš
korpusų 150 kvadratinių metrų
ploto patalpos bus neatlyginti
nai perduotos žydų bendrijos ži
nion”. Dideliame straipsnyje
“Nauji pastatai senamiestyje al
suos žydų kvartalo dvasia”

kom isaras”. Po 2014 m. EK
sudėtis turėtų sumažėti iki 18
kom isarų. Susitikim e NB6
Vyriausybių vadovai pritarė
A irijos pasiūlym ui, kad po
2014 m., atsiradus naujoms ES
narėms, komisarai bus skiria
mi laikantis griežtos lygia
teisės rotacijos principo.
Susitikim e taip pat buvo
kalb am a apie galim as EK
Prezidento kandidatūras. Nors
konkrečios pavardės įvardin
tos ir nebuvo, tačiau diskutuota
dėl principų, kuriais remiantis
siūloma išrinkti EK vadovą.
M inistro pirmininko A. Bra
zausko nuomone, svarbu, kad
EK Prezidentas būtų stipri
aukštos kvalifikacijos asme
nybė, žinoma daugeliui šalių
narių bei būtų susipažinęs su
naujųjų šalių problem atika.
Pirmininkaujanti Airija siūlo
mažiausioms ES šalims Eu
ropos Parlamente turėti ne po
4, o po 6 atstovus. Šiam pasiū
lymui pritarė NB6 Vyriausybių
vadovai.
(“Lietuvos žinios” , 2004 m.
birželio 15 d., p. 21, autorė Danutė Ramoškevičiūtė) taip
pat minima, kad firma “Junesta” pagal iš anksto numatytas
sąlygas privalo įrengti ir Vil
niaus savivaldybės žinion neat
lygintinai perduoti 150 kv. met
rų patalpų, kuriose ketinama
eksponuoti žydų kultūrinį pa
veldą. Ir toliau: “Patalpos, skir
tos žydų bendruomenei, supro
jektuotos vieno aukšto name su
įėjimu iš Mėsinių gatvės”. Ste
bina pranešimų reguliarumas balandis - birželis. Kas nori pri
pratinti visuomenę prie to, kad
Mėsinių, Ašmenos ir Dysnos
gatvių kampe kuriamas kažkoks
kompleksas žydų bendruome
nės ar bendrijos reikmėms ten
kinti.

DIRVA • 2004 m. birželio 22 d.

9

KULTŪROS PUSLAPIS

DAINŲ ŠVENTES JUBILIEJUS KAUNE
K a u n a s, b irž e lio 17 d.
(ELTA). Lietuvoje m inimas
Dainų švenčių tradicijos 80metis. Svarbiausi šiam ju b i
liejui skiriami renginiai vyksta
Laikinojoje sostinėje, kur prieš
aštuonis dešimtmečius įvyko
pirmoji Dainų šventė. Birželio
19 d. vakarą m inėjim o pro
gram ą vainikavo visuotinė
lietuvių dainų šventė “Tėvynės
balsai” Kauno Dainų slėnyje.
Šventės išvakarėse, penk
tadienį, Petrašiūnų kapinėse
bus pagerbtas žymių mirusių
kompozitorių, muzikų, chor
vedžių, ch o reo g rafų a tm i
nimas.
Prieš 80 metų Kaune užgi
mė idėja burtis dainos mylė
tojams ir 1924 metais buvu
sioje L aikinojoje sostinėje,
P.Vileišio aikštėje, įvyko uni
k alu s k u ltū ro s re išk in y s Dainų diena, vėliau pavadinta
Dainų švente. Su didžia pa
garba m inim e šios šventės

pradininkų - Juozo Naujalio,
Juozo Gruodžio, Jono Švedo,
Stasio Šimkaus, M ikalojaus
Konstantino Čiurlionio, Miko
Petrausko, Aleksandro Kačanausko ir daugelio kitų vardus,
palikusius ateinančioms kar
toms chorines dainas, šiandien
vadinamas lietuvių muzikos
klasika.
2003 metais Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos dainų švenčių
tradicija pripažinta UNESCO
žmonijos nematerialaus kul
tūros paveldo šedevru.
Dainų šventėje “Tėvynės
balsai” susiburs mišrūs, mer
ginų, jaunių, berniukų, jauni
mo, jaunuolių, vyrų ir merginų
chorai iš L ietuvos m iestų,
rajonų ir m iestelių. N um a
toma, kad jubiliejinėje Dainų
šventėje dalyvaus apie 150
chorų iš Lietuvos, kuriuose
susibūrę daugiau kaip 7000
choristų.
Jie atliks J. Gruodžio, M.

Vilniaus pedagoginio universiteto doc. Jono Dautaro knygos apie prof. dr. Joną Račkauską pristatymas
universitete. Iš kairės: doc. dr. Jonas Dautaras, prof. dr. Jonas Račkauskas ir VPU edukologijos katedros
vedėja prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė.
K. Č iurlionio, J. N aujalio,
A ntano B udriūno, A lgirdo
Martinaičio, Vytauto Miškinio,
Gintarės Jautakaitės, Laimio
V ilkončiaus, G alinos Savi-

nienės, Zitos Bružaitės ir kitų
au to rių k ū rin iu s choram s.
Jiem s diriguos dirigentai iš
Latvijos ir Estijos, bus dai
nuojami ir šių šalių kompo-

zitorių kūriniai. Pirm ą kartą
Dainų šventėje bus atliekamas
ir Europos Sąjungos himnas Liudvigo van Bethoveno “Odė
džiaugsmui” .

Grūdus išvežė pirkėjų vai
ruotojai. Pasverdavo prie san
dėlio. Tiksliai. Išvežė visą tų me
tų derlių. Onutė, kaskart užėjusi
pasiimti sąskaitų matydavo, kad
grūdų svorius direktorė įrašy
davo į paprastą mokyklinį sąsiu
vinį. Galvojo, kad taip galima.
Ir kaip ji tada nesuprato?!
Už grūdus pažadėjo, kaip ir
sutartyje parašyta, užmokėti
Onutei po dviejų mėnesių. Du
mėnesiai praėjo. Ji paskambino.
Direktorė paprašė palaukti, nes,
kai tik pinigus gaus, iš karto at
siskaitys su visais ūkininkais.
Palaukti tik kelias savaites. Pa
laukė. Vėl paskambino. Paprašė
dar palaukti. Onutė paskambi
no po mėnesio. Pinigų nėra.
Nuvažiavo pati. Malonioji ponia
jau nebebuvo maloni. Liepė
nevažinėti, tik skambinti. Onu
tės kaimynas, pardavęs grūdus
tiems patiems pirkėjams, atsitik
tinai sužinojo, kad grūdai buvo
perparduoti kitiem s - tik už
mažesnę kainą!!!
Ši žinia pavėluota. Rato at
gal nepasuksi.
Vis dar tikėdama atgauti pi
nigus Onutė pradėjo skambinti
direktorei kas savaitę. Pradžioje
į skambučius atsakinėjo sekre
torė, paskui nebeatsakydavo
niekas. Ji nuvažiavo vėl. Ant fir
mos pagrindinio pastato ir di
džiulių metalinių angarų durų
kabėjo spynos, o kaimynystėje
gyvenantys pasakė, kad ši “fir
ma” seniai dingusi.
Su viso Onutės derliaus pini
gais?!
Onutė rašo pareiškimą policijon. Rašo seiman. Laikas
eina. Atsako, kad vyksta tyri
mas. Laikas eina. Ir tikrai gauna

kvietimą kaip nukentėjusioji. Po
dviejų metų.
Pagaliau važiuoja į to mies
telio prokuratūrą. Bus išklauso
mas jos skundas. Gal ras teisybę.
Širdį spaudžia nuoskauda už
apgaulę. Geriau būtų kam nors
atidavusi, nei ... Ne ne, ji netylės!
Bet tylėjo.
Pilna salė apgautųjų. Net
vietų atsisėsti ne visiems užten
ka. Kas ji tame būryje? Įeina ir
ponia, buvusioji direktorė.
Pasipuošusi, lydim a dviejų
dukterų. Gražioji ponia sodina
ma ant kaltinamųjų suolelio.
Šalia pasodinamas surakintomis
rankomis ir jos bendrininkas. Na
ir kas. Ar buvusioji direktorė
mažiau kalta? Salėje tvyrojo
pyktis ir apmaudas. Prokuroras
pradėjo klausinėti liudytojus. Po
vieną. Apgautieji pasakojo tai,
ką ir Onutė patyrė. Visai taip pat!
Visi prašė atsilyginti. Prašė!!!
Tik vienas kitas išdrįso reikalau
ti. Kas iš to. M irusio prieš
mėnesį ūkininko žmona verkda
ma maldavo nors kiek dabar,
nors kiek šiandien pinigų, kad
galėtų užmokėti bankui palū
kanas... Gresia bankrotas. Salėje
tylu. Kas duos, ar atiduos? Kal
tinamoji ponia lakuotu nagu
gramdė rankinės dėmelę... Pro
kuroras be žodžių vartė bylos
lapus... o po minutės pakvietė
sekantį liudytoją, paskui sekantį.
Tarp jų ir senolį. Susiglamžęs są
siuvinio lapelis, su pieštuku
rašytomis datomis ir išvežtų
grūdų kiekio skaičiais, tirtėjo jo
rankose. Tirtėjo ir kūnas. Tik
sėdintieji ant kaltinamųjų suole
lio buvo ramūs. Prokuroras net
nepakėlė galvos, net nepažvel
gė į senolį. Tai buvo puikus
tuštybės mugės spektaklis! Vai
dino apgautiesiems. Paskutinia
jame veiksme vaidino ir buvu
sioji direktorė. Ji nekalta, nes ir

ją apgavo... Kiti gudresni.
Ne ne, to Onutė nebegalėjo
ištverti! Teisybės nėra, ir ji pa
siryžo teisybę atstatyti kitaip. Ne
fizine, ne teismine, o antgamtine
jėga. Pirmoji išskubėjo iš salės
ir, stovėdama prie laukujų durų,
rankinuke susirado siūlų ritelę su
adata. Adatą įsismeigė į švarke
lio atlapą. Šaltas prakaitas drėki
no kūną. Prispaudusi kairės ran
kos smilių prie adatos smaigalio,
mintimis meldė teisingumo ir
atlyginimo už skriaudą. Ji nepri
simena kieno prašė ir kokio tei
singumo prašė. Prisimena tik,
kad to prašė dėl visų nuskriaus
tųjų sėdėjusių salėje. O nu
skriaustieji tuo metu jau ėjo pro
šalį, pro duris šalia kurių ji stovė
jo. Ėjo namo. Nusiminę. Pikti.
Darbo valandos dar nesibai
gę! Puiku. Onutė sekretoriate susižino kur gyvena buvusioji di
rektorė. Netoli, daugiabutyje.
Rado. Atsisėdo lauke ant suole
lio. Raminosi. Abejojo, ar reikia
tai daryti, ką sumaniusi. Ne
trukus iš automobilio išlipo bu
vusioji direktorė. Išlipo ir duk
ros. Visos juokėsi. Onutei užs
paudė širdį. Ypač juokas. Lyg
pasityčiojimas. Lyg spektaklio
tąsa. Ir ji pasiryžo... Tada adata
ir buvo palikta... Užkeikta ar
neužsikeikusi, bet palikta.
Nuo tada paliktoji adata kas
dien bado jos pačios širdį.
Mišios baigėsi. Lietus tebekrapnojo. Ji tebesėdėjo. Žiūrėjo
į laiminguosius, kurie pabuvojo
bažnyčioje. Jiems gerai, jie galė
jo melstis. Prie Onutės priėjo
draugė. Janina pasilenkė ir pa
klausė ar gerai ši jaučiasi?
Išbalusi. Akys keistos. Atsisėdo
šalia. Paėmė už rankos ir papra
šė eiti pas ją. Juk seniai bebuvu
si. Šiandien išgers arbatos, pasėdės,kaip anomis dienomis. Ja
nina tebegyvena netoli. Onutė
sutiko.
(Bus daugiau)

Ona Aldona Liepienė

ADATA
I.
A n tro ji p re m ija a titeko
O nai A ld o n a i L ie p ie n e i is
Biržų už novelę “A data”.
Onutė ir šį kartą ėjo nesku
bėdama. Rudeninis vėjas taršė
pusiau žilus plaukus. Švento
rius. Klestelėjo ant medinio
suolelio. Suskam bo varpas
kviesdam as vakarinėm s m i
šioms. Onutė pažvelgė į pravi
ras bažnyčios duris. Ne, ne! Ji
dar negali įeiti į Dievo namus!
Keršto adata, kurią tada paliko
aname miestelyje po durimis, ir
šiandien neleidžia pakilti nuo
šventoriaus suolelio. Atrodo ir
pirštai tebejaučia tos adatos me
talo vėsą, nors praėjo vieneri
metai. Onutė vis prisimena ir
prisimena tą pykčio minutę, kai
rideno užkeiktąją adatą į tarpelį
tarp laiptinės ir durų slenksčio.
Ir plyšys po tomis durimis buvo
lyg tik tam. Prisimena, kaip
kalančia širdimi išskubėjo pro
daugiaaukščio nam o lauko
duris. Tada protas ir keršto jaus
mas pykosi. Bejėgiškumas prieš
skriaudą stiprino kerštą, o pro
tas liepė nekvailioti. Jeigu pro
tas sakė, kad tai ką ji padarė yra
niekas, tai ko ji jaudinosi? Ir
dabar jaudinasi... Vadinasi, pa
darė negerai. Prisiminė, kaip
tada pasuko atgal, jau net lipo
laiptais, kad išimtų adatą, bet
gretimų durų girgždesys išvijo.
Ji nebegrįžo.
Žmonės ėjo bažnyčion. Onu
tė vis sėdėjo šventoriuje. Pradė
jo krapnoti. Dabar ji džiaugėsi
lietumi, o tada? Anas ruduo ir
padarė tai, dėl ko ji šiandien sėdi
čia. Tik šalia bažnyčios.
Iki ano rudens Onutei sekėsi
ūkininkauti. N esvarbu, kad
atvažiavusi iš didmiesčio. Atro-

dė, kad ir tėvų žemė džiaugėsi
sugrįžusiąja. Ir pati didžiavosi,
kad puikiai sekasi. Dalį pajamų
atidėjo tėvų kapų tvarkymui,
kurių neišgalėjo sutvarkyti iki
ūkininkavimo. Ir šiandien sau
priekaištauja, kad to nepadarė.
Pinigus išleido niekams. Sau.
Savo šventei. Geriau būtų mi
šios už tėvus... Po savo šventės
pasižadėjo iš sekančių metų der
liaus tikrai tikrai ir m išias
užsakyti, ir antkapius pastatyti.
Bet sekančio derliaus nebebuvo.
Lietus guldė javus. Visą vasarą.
Grūdai dygo varpose. Kombai
nas pjovė dejuodamas. Nežinio
je bėgo dienos. Drėgnus grūdus
vežė į sandėlį. Sandėlininkė tai
užgerdavo, tai susirgdavo, tai
raktus pamiršdavo. Dingdavo
džiovykloje elektra, lūždavo
norijos... O dienos tamsėjo. Vis
lietingos. Grūdai aruoduose kai
to. Už sandėliavim ą reikėjo
m okėti. Ir nem ažai. D idieji
grūdų supirkėjai ir “berniukai”
už grūdus mokėjo ašaras. Kai
vietiniame laikraštyje pasirodė
dar vienas naujas perkančiųjų
skelbimas, Onutė paskambino.
Pirkėjai siūlė pakankamai gerą,
kaip jai atrodė, kainą.
Nuvažiavo pas juos. Netoli.
Kito miestelio pakraštyje. Vie
name iš pastatų prie ilgo stalo
sėdėjo juodaplaukė moteris.
Direktorė. Onutei parodė sutartį.
Ji sutiko su pasiūlyta kaina. Ki
tos išeities ir nebuvo. Grūdai
gedo. Prisimena, kaip paliko
saldainių dėžę prašydama nedel
sti su atsiskaitymu. Pinigų reikia
rudeniniam žemės dirbimui.
Malonioji direktorė prižadėjo
net grynais, net atvežti į namus!
Ir kaip ji tada nesuprato?!
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1993 m. Daniela Lozoraitienė ir ambasadorius Stasys Lozoraitis
Lietuvos ambasadoje Vašingtone.
Ž.Samsano nuotr.

DEŠIMTMETIS PO
ST. LOZORAIČIO (1924-1994)
Antanas Dundzila
Kaip greitai, nesulaikomai
bėga laikas! Prisimenu, Va
šingtone vėlyvą birželio 13-sios
vakarą telefono ragelyje išgirdau
balsą: “Antanai, šiandien numirė
Stasys Lozoraitis”. Tai buvo
netikėta žinia, nes apie jo ligą ir
atvykimą į Vašingtoną gydytis
daugelis su juo arčiau ben
dravusių bičiulių nežinojo.
Lozoraičiai dar 1993 lapkri
čio pabaigoje Čikagoje Mokslo
ir Kūrybos Simpoziume. Tai
buvo privatus jų vizitas, į Va
šingtoną jie net neužsuko. Lozo
raitis taip pat buvo minėjęs, kad
1994 birželio mėnesį atvyks į
Amerika dalyvauti ambasado
riaus Aniceto Simučio pager
bime. Mirtinos ligos užkluptas,
tiesa, jis birželio mėnesį atvyko
ir po mirties buvo palaidotas
Putname prie vienuolyno esan
čiose lietuvių kapinėse.
1999 vasarą St. Lozoraičio
palaikai buvo perkelti į Lietuvą
ir birželio 15 d iškilm ingai
perlaidoto Petrašiūnų kapinėse,
netoli Kauno. Tą birželio 15-tąją
Kaune vyravo panaši nuotaika,
kaip šiomis dienomis Amerikoje
m irusio JAV prezidento W.
Reagano iškilm ių metu. Ne
veltui per prezidento rinkimus
Kaune Lozoraitis gavo daugiau
balsų už rinkimus Lietuvoje
laimėjusį ir Lozoraitį iš pareigų
Vašingtone nelaukiant pašalinu
sį A.Brazauską, ne veltui kau
niečiai Lozoraitį vadino “Vilties
Prezidentu”. Perlaidojimo proga
kelias dienas Lozoraičio kartas
stovėjo Vytauto Didžiojo baž
nyčioje. Laidotuvių dieną pre
zidentas Valdas Adamkus atnešė
Vyčio Kryžiaus ordiną. Tūkstan
tinė minia karstą nulydėjo į
Petrašiūnus. Dar gyvas būda
mas, Lozoraitis savo paties ir
daugelio mūsų likimą charakte
rizavo labai intymiai, sentimen
taliai: “Žmogui buvo leista pa
matyti dramos pradžią ir pabaigą
- 50 metų trukusią drama”.
Stasio Lozoraičio tarnyba
Vašingtone Lietuvos laisvinimosi laikotarpiu Lietuvai buvo
kritiška. Čia jis parodė daug

iniciatyvos, dvasinės bei fizinės
jėgos, bet visą laiką išliko
diplomatu par excellance . Jo
pasirodymai amerikiečių tele
vizijos program ose, pasisa
kymai spaudai, viešos kalbos
būdavo tiksliai suformuluotos ir lietuviams, ir amerikiečiams
suprantamos, nenuobodžios,
trumpos.Keliais sakiniais jis
pasakydavo viską, ko momentas
reikalavo. Jis buvo tikra prie
šingybė iš Lietuvos atvyks
tantiems, ilgas tiradas tiek anks
čiau, tiek ir dabar kartais tebe
malantiems valdžios žmonėms.
Stai, keli pavyzdžiai:
Vieną dieną dar Gorbačiovo
laikais Vašingtono televizijos
studijoje priėjo rusas, sovietų
atstovas, su kuriuo Lozoraitis
turėjo vėliau pasirodyti progra
moje. Paikas rusas, nežino
damas, su kokio lygio asmenybe
turi reikalą, bandė St. Lozo
raičiui pakedenti plunksnas:”
Ko jūs dabar, lietuviai, veržiatės
į nepriklausomybę? Juk caro
laikais jūs priklausėte Rusijai!”.
Stasys Lozoraitis nusišypsojo ir
čia pat atsakė ruso panaudotos
istorijos argumentu: “O kodėl
jūs, rusai, pradedate skaičiavimą
tik nuo caro laikų? Juk prieš tai
Lietuvos kunigaikščiai valdė
didelius rusų plotus”.
Atsimenu, Lozoraičio pa
prašytas, vieną vakarą jį su
žmona vežiau (tais laikais Lie
tuvos pasiuntinybė automobilio
neturėjo) į prie Vašingtono
esantį A napolio m iestą, kur
pensijon išėjusių JAV karo
laivyno karininkų klube Lo
zoraitis tuom et dar charge
d’affairs, buvo pakviestas kal
bėti. Tą dieną Lozoraitis buvo
peršalęs, smarkiai kosėjo, ben
drai blogai jautėsi. Vyko Lo
zoraitienė, aiškiai susirūpinus
savo vyro sveikata. Atvykus ir
pasisveikinus-susipažinim ai,
kokteiliai, mandagus mumis
domėjimasis. Lozoraičiai va
karieniavo su organizacijos
vadovais prie aukščiau pastatyto
garbės svečių stalo, o man vieta
buvo rezervuota prie 8-10 as

menų apvalo stalo salės prie
kyje. Pavakarieniavus, Lozo
raitis buvo pristatytas gal 200ams susirinkusių žm onių ir
pradėjo kalbėti. Nustebau: dingo
jo ligos simptomai, kurie taip
rūpėjo L ozoraitienei, o v a
žiuojant jau buvo pradėję rūpėti
ir man. Jis kalbėjo gan laisvai
angliškai, be jo k ių užrašų,
efektingai, pagaunančiai, ame
rikiečiams suprantamai, gal 20
minučių. Tokiame pobūvyje taip
ir reikėjo kalbėti. Po kokių gal
penkių minučių jo kalbos keli
mūsų stalo svečiai susižvalgė ir
sušnibždėjo: “Čia įdomi, puiki
kalba! Jis kalba apie visai kitokią
Lietuvą! O aš maniau, kad čia
atvyks koks sovietų agitatorius
propagandos skleisti..” Po kal
bos visa salė sukilo ant kojų ir
Lozoraičiams, o tuo pačiu ir tai
“ visai kitokiai Lietuvai” plojo.
G rįžtant pasiuntinybėn, Lo
zoraitis vėl kosėjo ir buvo
pavargęs, išsisėmęs. Tą vakarą
abu Lozoraičiai savo pareigą
pasigerėtinai atliko, o St. Lo
zoraitis, kaip retas dram os
vaidmenį atlikęs aktorius, pa
rodė net ligas tramdančių jė 
gą.
Gi St. L ozoraičio diplo
matines savybes bei pareigų
discipliną nusako kad ir toks
faktas. Lietuvos Prezidentui
Brazauskui planuojant savo
pirmąją kelionę Amerikon (ir
St. Lozoraitį, kaip su basliu,
g rū d an t iš a m b a sa d o ria u s
pareigų V ašingtone), į L o 
zoraitį kreipėsi Vilnius, prašė
paveikti Lem onto lietuvius,
kad ten, atvykusiam Lietuvos
prezidentui, kas nors protesto
ženklan n e d em o n stru o tų ...
K aip žin ia, d e m o n stra c ijų
nebuvo.
Laiko bėgyje apie Stasį
L o z o ra itį a tsira s le id in ių ,
atsklaidančių jo tarnybą Lie
tuvos diplomatų eilėse. Štai,
2002 m. pasirodė Vyt. Lands
bergio paruošta knyga apie St.
Lozoraitį iš jo laiškų ir pa
sisakymų, “Pusbrolis M otie
jus”. Kaip žinia, Landsbergis
su L ozoraičiu artim ai b en 
dravo, Landsbergis jį paskyrė
am basadorium JAV-ėms ir
Italijai. D aug įdom ios m e
džiagos glūdi Lozoraičių šei
mos archyvuose, kuriuos Ro
m oje saugoja D aniela L o 
zoraitienė.
Kaip gaila, kad L ietuva
1993 L ozoraičio neišrinko
prezidentu! Pasiduodant vė
liau matytai likimo rankai, po
L ozoraičio m irties 1994 A.
Brazauskas vistiek būtų tapęs
Lietuvos prezidentu... Tačiau
prisikeliančiai Lietuvai liki
mas nebūtų paneigęs Lozo
raičiu i, kaip L enkijoje n e
p a n e ig ė la isv ė s k o v o to ju i
Walesai, bent trumpam tapti su
okupacijos p raeitim i nesusirišusiu prezidentu ir Lietuvą
pasukti tikrai išsilaisvinusio
krašto keliu.

ŽIN IO S IS LIE TU V IS K U JU TELK IN IU
(Atkelta iš 7 p.)

ZUZANOS...
Baltrušaitienės, kuri linki širdin
gos meilės iš visų Jums brangių.
Ilgiausių metų, sielos stiprybės,
dvasios ramybės bei Aukščiau
siojo palaimos” ir iš prezidento
Valdo Adamkaus, kuris rašo
“Dėkoju už Jūsų ilgametę ir
prasmingą veiklą išeivijos lietu
vių visuomeninėse organizacijo
se, už svarų Jūsų indėlį į toli nuo
tėvynės gyvenančių mūsų tau
tiečių gyvenimą. Tikiu, kad Jūsų
rodomas pavyzdys ir darbas
vadovaujant DLK Birutės drau
gijai, rodant asmeninį pavyzdį
skautėms bei dabartinė veikla
Am erikos Lietuvių Tautinės
sąjungos Č ikagos skyriaus
vicepirmininkės pareigose dau
geliui iš jūsų pažįstamų tampa
nuostabiu pavyzdžiu ir gaiviu
įkvėpimo šaltiniu tolimesniems
darbams Lietuvos ir visų lie
tuvių labui.Linkiu Jums dar
daugelio darbingų ir kūrybingų
metų dirbant labai vertinamą
darbą Čikagos lietuvių orga
nizacijų veikloje.”
Dr. Vincas Staniškis, vai
kaitės Renatos vyras, kom 
piuterio pagalba paruošė ir
pristatė skaidrių m ontažą iš
jubiliejantės gyvenimo. Pro akis
prabėgo svarbiausi Zuzanos
Juškevičienės gyvenimo mo
m entai, kuriuos ji pati dar
paryškino savo paaiškinimais.
Ji nuo pat jaunų dienų prik
lausė skautams. Buvo viena iš
pirmųjų “Aušros vartų” skaučių
tunto tuntininkė ir skautininkių
Ramovės pirmininkė. Jūrų skau
čių vyriausia skautininkė, bai
gusi skaučių vadovių mokyklą
Lietuvoje ir Tarptautinio skaučių
biuro kursus Vokietijoje. Už
nuopelnus skautijai apdovanota
L.S.S.- Lelijos ordinu ir Jūrų
skautijos -Rėmėjo medaliu.
Zuzana Juškevičienė daly
vavo A.L.Tarybos (buvo Cice
ro skyriaus pirmininkė), Bend
ruom enės ir A.L. T autinės
sąjungos veikloje. Šiuo metu
teb e in a T autinės sąjungos
Č ik ag o s sk y riau s v ic e p ir
mininkės pareigas. Priklausė
Lietuvių Žurnalistų sąjungai,
ėjo sk y riau s v ykdom osios
v ic e p irm in in k ė s p a re ig a s,
redagavo Jūrų skautijos skyrių
“Naujienų” dienraštyje, rašė į
“Draugą”, “Dirvą” ir “Lietuvių
balsą” .
Taip pat Zuzana yra Lie
tuvių Vaiko ugdymo draugijos
viena iš organizatorių, steigėjų
ir pirmoji pirmininkė. Ji ilga
m etė L ie tu v o s D id ž io sio s
Kunigaikštienės Birutės drau
gijos pirmininkė. Padėjo pa
ru o šti p u ošnų leid in į apie
B irutės draugiją “L ietuvos
L.D.K. Birutės draugijos dvi
dešimtmetis”.
Z u zan a Ju šk e v ič ie n ė ir
fin a n s in ia i rėm ė iše iv ijo s
lietuvių veiklą, yra Pedago

ginio Lituanistikos Instituto
m ecenatė, Jaunim o centro
ilgametė remėja. Per Tautos
fondą rėm ė Vilniaus krašto
Lavoriškių lietuviškos mokyk
los statybą penkių tūkstančių
dolerių auka. Jos visuomeninių
darbų eilė didelė, kuriais ji
tikrai gali didžiuotis. Paklau
sus, kaip ji pajėgė tokia daugy
bę darbų atlikti, atsakė: “Nebu
vo sunku, nes buvo dirbama iš
idėjos, tautos gerovei -Lietu
vos labui” .
Zuzana Juškevičienė bū
dama dabar jau 90 metų, gal
yra kiek silpnesnė, bet yra
aktyvi, g ražiai d ėsto savo
mintis ir dar nemato greitai
p a sid u o ti. M es galim e tik
pasidžiaugti jo s nuveiktais
darbais ir palinkėti jai dar daug
gražių dienų.
Vaclovas Mažeika
BOSTON, MA

BOSTONO LIETUVIŲ
SUSIRINKIMAS
SV. PETRO LIETUVIŲ
PARAPIJOS BAŽNYČIAI
IŠSAUGOTI
Birželio 13 d., sekmadienį,
B o sto n o lie tu v ia i surengė
re n g in į Šv. P etro lie tu v ių
p arap ijo s b a ž n y čia i išs a u 
goti. Bostono lietuviai nesutin
ka su B ostono arkivyskupo
O ’Malley sprendimu uždary
ti 1904 metais įkurtą ir šiemet
savo šimtmetį švenčiančią Šv.
Petro lietuvių parapiją ir baž
nyčią South Bostone. Lietu
viai mano, kad parapijos už
darymas ir bažnyčios panai
kinimas gresia jų tautiškumui.
Am erikos sociologai ištyrė,
kad Amerikos emigrantų kul
tūra įsikuria su Bažnyčia ir
num iršta su Bažnyčia - pa
naikinus Bažnyčią, lietuviai
gali išnykti kaip atskira tautinė
grupė. Stengiantis to išvengti,
buvo įsteigta organizacija “Šv.
Petro lietuviškos parapijos
remėjai”, į kurią jau pirmą die
ną užsirašė apie 600 Bostono
lietuvių.
G rupė suorganizavo su
sirinkim ą išreikšdam a pro
testą arkivyskupo sprendimui.
Jo metu kalbėjo judėjimo va
dai ir dalyviai, Amerikoje gimę
ir naujai čia atvykę lietuviai,
ir prelatas Kontautas.
Giedant “M arija M arija,”
bažnyčia buvo apjuosta žmo
nių rankom is ir tautinėm is
juostom is, išreiškiant mūsų
v isų so lid a ru m ą p a s ip rie 
šinime bažnyčios uždarymui.
Pabaigoje į dangų buvo paleis
ta 100 baltų balionų - kaip vil
tis, kad lietuvių bažnyčia dar
gyvuos 100 metų. Susirinki
mas tęsėsi bažnyčios salėje,
prisimenant ir pagerbiant bir
želio 14- osios Sibiro tremti
nius ir bažnyčių bei religijos
persekiojimą sovietų okupuo
toje Lietuvoje.
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RZECZPOSPOLITA”:
J. PILSUDSKIS - “JUODAJAME SĄRAŠE’

RENGINIŲ KALENDORIUS
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.

NEW Y O R K ,

NY

BIRŽELIO 14 PRASIDĖJO
GENOCIDAS
Sekmadienį, birželio 13-tą
dieną, Apsireiškimo parapijos
sa lė je įv y k o LB Q ueensBrooklyn apylinkės surengtas
Baisiojo Birželio minėjimas.
Principinis kalbėtojas buvo
gen. konsulas Mindaugas But
kus, kuris išsamiai kalbėjo apie
trem tin iu s ir jų kančias ir
vėliau - grįžim ą į Lietuva.
Lietuvoje ši diena vadinama
Gedulo ir Vilties diena. Kon
sulas prim inė, jo g šiandien
reiškiam e pagarbą nekaltai
n u k e n tė ju sie m s. M es visą
laik ą m in ėsim e šią d ieną,
neišdildomą iš atminties, bet
kartu tai yra ir vilties diena, nes
tie žm onės kentėdam i visą
laiką turėjo viltį, kad Lietuva
vėl bus laisva. Birželio 14-tą
prasidėjo genocidas ir šitas
g en o cid as b ū tų buvęs dar
žiauresnis jei rusai būtų turėję
priemonių jį vykdyti. Jų tikslas
buvo toks, kad Lietuvoje ne
būtų lietuvių ir tremtiniai savo
nepalaužiam a dvasia įrodė

tautos gyvybingumą ir ryžtą
nepasiduoti. Didelė tremtinių
dalis negavo leidimo grįžti į
L ie tu v ą ir jie a p sig y v e n o
Latvijoje, arba Karaliaučiaus
srityje ir taip susidarė lietuvių
bendruomenės aplink Lietuvą.
Kiek gali, tiek Lietuva sten
giasi padėti tremtiniams grįžti,
nes jie neturi lėšų ir kas metais
jiems yra pastatomi keli namai,
kad jie galėtų grįžti. Taip pat
ištraukas iš trem tinių a tsi
m inim ų skaitė dr. Valdonė
Gaubienė, dr. Algis Pliura ir
Tadas Alinskas. Po minėjimo,
atvyke galėjo pavalgyti lietu
viškų patiekalų ir pabendrauti.
Dr.Giedrė Kumpikaitė
J. BORISOVO BYLA
KELIAUJA Į TEISMĄ
Vilnius, (ELTA). Generalinė
prokuratūra baigė ikiteisminį
tyrimą dėl verslininko Jurijaus
Borisovo grasinimų nušalinta
jam prezidentui Rolandui Paksui. Dešimties tomų byla su kal
tinamuoju aktu perduota Vil
niaus apygardos teismui, infor
mavo Eltą Generalinės proku
ratūros atstovas spaudai Vid
mantas Putelis.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,

V iln iu s, b irž e lio 17 d.
(ELTA). Trečiadienį Lietuvos
vyriausiasis adm inistracinis
teismas anuliavo Vilniaus rajo
no savivaldybės tarybos spren
dimą pavadinti Jozef Pilsudski
vardu vieną iš gatvių Pike
liškėse, kur išliko Lenkijos
maršalo dvarelis. Bet ten gyve
nantys lenkai pasiryžę ginti
lenteles su gatvės pavadinimu,
rašo dienraščio “R zeczposp o lita ” korespondentas Vil
niuje Robert Mickiewicz. “Pen
kerius metus kovojome, kad į
maršalo dvarelį vedanti gatvė
būtų vadinama jo vardu. Lai
mėjome, bet atrodo, kad vėl
viską reikia pradėti iš pradžių”,
- taip žinią apie Vyriausiojo
administracinio teismo spren
dimą pakomentavo Leokadia
Mažul, gyvenanti J. Pilsudskio
gatvėje Pikeliškėse.
Teismo nuomone, Vilniaus
rajono savivaldybės taryba
pažeidė procedūrą ir nepateikė
deputatam s reikiam os infor
macijos šiuo klausimu. Bet,
kaip teigia L ietuvos lenkų
rin k im ų ak cijo s, tu rin č io s
absoliučią daugumą taryboje,
atstovai, savivaldybės regla
mentas šito nereikalauja. Pagal
Europos savivaldybių chartiją,

kurią yra ratifikavusi Lietuva,
gatvių pavadinim ai yra tik
vietos valdžios kompetencija.
Praėjusių metų spalį Pikeliškių
gyventojų prašym u į J. P il
sudskio dvarelį vedanti gatvė
buvo pavadinta jo vardu. Bet
paaiškėjo, kad vieno žymiau
sių XX amžiaus lenkų politikų
vardas tebėra Lietuvos elito
“juodajame sąraše”, teigia R.
Mickevičius. Pasak jo, savival
dybės sprendim as nepatiko
tiems lietuviams, kurie laiko
m aršalą kaltu dėl tariam os
Vilniaus ir Vilnijos okupacijos
tarpukario laikotarpiu. Savi
valdybės tarybos sprendimą
A d m in istra c in ia m te ism u i
apskundė Vyriausybės atstovas
V ilniaus apskrityje. “Tai valdžios kvailumo apraiška”, pasakė Lenkijos dienraščio
korespondentui LLRA vado
vas Waldemar Tomaszewski. Viena vertus, jos atstovai deda
vainikus ant J. Pilsudskio kapo
Rasų kapinėse, kita vertus,
pradeda teism o procesą dėl
gatvės pavadinimo jo vardu” .
V. T om aševskio nuom one,
asmenys, kurie mėgins nuka
b inti lenteles nuo privačių
namų sienų, gali susidurti “su
tam tikrais sunkumais” .

GABIAUSI LIETUVOS MOKSLEIVIAI MOKYSIS IR
ILSĖSIS VASAROS AKADEMIJOJE
Gabiausius Lietuvos moks
leivius dvi savaites vasaros
stovykloje mokys universitetų
dėstytojai, gimnazijų mokytojai.
Pirmoji Lietuvoje “Moksleivių
vasaros akademija”, skirta ga
biems šalies vaikams, veiks Ni
doje nuo birželio 27 dienos iki
liepos 10-osios.
Kaip pranešė ryšių su vi
suomene ir vadybos konsul
tacijų bendrovė “A.Jonkus ir
partneriai”, vasaros akademijoje
dalyvaus penkiasdešimt 9-11
klasių moksleivių iš visos Lietu
vos, užėmusių prizines vietas
respublikiniuose matematikos,
chemijos, informatikos, filologi
jos ar ekonomikos konkursuose
bei olimpiadose.
Į “Moksleivių vasaros aka
demiją” taip pat pakviesti talen
tingi vaikai, kurie M.Rostropovičiaus fondo skelbtame ga
biausių Lietuvos vaikų atrankos
konkurse užėm ė antrąsiastrečiąsias vietas. Šio konkurso
pirmųjų vietų laimėtojams su

teikta nuolatinė M.Rostropovičiaus fondo parama jų talentams
vystyti.
“Pagrindiniai šios akademi
jos tikslai - sudaryti sąlygas į
įvairias sritis besigilinantiems
mokiniams sparčiai įgyti savo
srities žinių ir gebėjimų, kurių
jie neturi galimybės įgyti įpras
tinių pamokų mokykloje metu”,
- pranešime spaudai cituojama
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vieno iš stovyklos rengėjų M.Rostropovičiaus paramos ir
labdaros fondo “Pagalba Lietu
vos vaikams” vadovė Rasa Ku
bilienė.
Dvi savaites truksiančioje
“Moksleivių vasaros akademi
jo je ” jaunuoliam s paskaitas
skaitys Vilniaus, Vytauto Di
džiojo, Kauno technologijos,
Klaipėdos universitetų, Bio
chemijos instituto, Latvijos uni
versiteto profesoriai, įvairių
gimnazijų mokytojai-ekspertai.

Lietuvių stogų dengimo kompanija,

“ART ROOFING CONSTRUCTION”,
įgijusi ilgalaikę darbo patirtį bedirbant su didžiausių stogų dengi
mo kontraktoriais ir atliekanti kokybišką darbą, turinti biznio drau
dimą, nori pasiūlyti savo paslaugas lietuvių bendruomenės
žmonėms su 10 % nuolaida. Visais rūpimais klausimais skambin
kite Tomui, tel. 1 (440) 669-5555. Darbo įvertinimas - vel
tu i. Taip pat kompanija ieško naujų darbininkų.
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 amberwinas@mac.com

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ
METAMS - $130.00

Ričardas Širvinskas

Q n tu ^
“Skubiai parduodamas puikus penkių kambarių
butas Vilniaus centre, apie 110 kv. metrų (1185 kv
pėdas) didžio, trečiame aukšte su balkonu. Vaizdas į
Operos ir baleto teatrą, miesto aikštes, Vilniaus ir
Gedimino gatves. Idealus prabangiam gyvenimui.
Skambinti Stanley 773-582-5143, ESPC, Suite 219,
6500 S.Pulaski Rd., Chicago,IL 60629”
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ŠIAURĖS AMERIKOS JAUNUČIŲ PIRMENYBĖS
Čikagos “Lituanica” iško
vojo penkis čempionatus, iš
aštuonių klasių, per ŠALFASSos Jaunučių pirmenybes, kuri
os įvyko Toronte gegužės mėn.
29-30 dienomis.
Toronto “Vyčio” mergaitės
laim ėjo jau n ių B karūną ir
Toronto “Aušros” mergaitės
tapo jaunių C čempionėmis.
Prestižinei jaunių B ber
niukų Detroito “Kovo” šešio
likmečiai finale lengvai laimė
jo prieš “Lituanica” 48-36.
“Vyčio” komanda, žaidė su
Hamiltono “Kovu”. Mergaitės
nugalėjo “Lituanica” 47-40
mergaičių B finale.
“Lituanicos” berniukų C
komanda įveikė Aušros ketu
riolikmečius 45-33, bet aušrie tė s a tsily g in o 48-27 su

pergale prieš “Lituanica” mer
gaičių C finale.
“L ituanicos” dvylikam e
čiai prasprūdo pro “Aušros”
berniukus 28-27 per berniukų
D finalą, o “Lituanicos” mer
gaitės lengvai tapo mergaičių
D čempionėmis su 20-10 re
zultatu prieš “Aušrą”.
Jaunių E finale, “Lituanicos” mišri komanda nugalė
jo “Aušra” dešimtmečiais 30
18, o “Lituanica” vėl pirmavo
“Molecules” finale su 27-24
pergale prieš M ississaugos
Anapilio aštuonmečiais.
Iš viso dalyvavo 40 koman
dų iš C h ic a g o s, D e tro ito ,
Clevelando, Hamiltono, Mississaugos ir Toronto miestų.
Rimas Miecius
-ŠALFASS inf.

VYTAS MICEIKA IŠKELIAVO AMZNYBĖN
Kas domėjosi lietuviais futboliokais ir Čikagoje veikiančiu
klubu “Lituanica” be abejo,
gerai atsimena Vytą Miceiką. Šis
vyras 1957-siais įsijungė į klubo
eiles ir pasižymėjo kaip uolus
darbuo-tojas, o vėliau - kaip
stambus rėmėjas.
Tačiau Vyto Miceikos jau
neturim e gyvųjų tarpe, Jis
am žinybėn išk e lia v o gana
netikėtai kovo 22 dieną, dau
geliui savo draugų net nespėjęs
pasakyti “sudiev” . O jis gy
venti dar norėjo, nes buvo
gim ęs 1927 m etais ir daug
užsiėmimų liko nepadaryta. Jis
iškeliavo pas ja u anksčiau
m iru sią žm oną D alią. N u 
liūdime liko jo antroji žmona
Lilija, sūnus Darius ir Lietu
voje gyvenanti sesuo.
V.Miceika turėjo neeilinių

sugebėjimų. Jis daug prisidėjo
ne vien tik prie LFK “Lituanicos” veiklos pagyvinim o.
Vytas taip pat tapo ir stambiu
prekybininku, turėjusiu dvi
likerių parduotuves W ood
ridge, IL. Jis dažnai remdavo
ne tik futbolininkus, bet ir kitas
lietuviškas organizacijas. Ta
čiau dažniausiai jis prašydavo,
kad apie duodamą paramą kuo
mažiau kitų rašoma.
Čia reikia kiek labiau su
stoti ties V.Miceikos pasireiš
kimais LFK “Lituanicos” su
išeinančiais negrįžtamai. Ypa
tingai su a.a.Vytu, kurį teko
pažinti nuo pat pirmųjų dienų,
ku o m et jis įsijungė į LFK
“Lituanicos” eiles. O tokių iš
anų dienų jau labai nedaug
klube yra likę.
Edvardas Sulaitis

Tauragės dainininkai Gedimino prospektu žygiuoja į Dainų šventės estradą, kuri įvyko 2003 m. liepos
6 d. Vilniuje.
A. Pilvelio nuotr.
ALAUS IR DEGTINĖS
STIPRUMAS
Nei Lietuvoje gaminamo
alaus, nei degtinės stiprumas
nebebus ribojami, tačiau ga
mintojai privalės laikytis ati
tinkamo gamybos reglamento.
Iki gegužės 1 dienos šalyje
pagamintas alus negalėjo būti
stipresnis kaip 9,5 laipsnio, o
stiprieji gėrimai - iki 50 laips
nių. Išimtis buvo padaryta tik
Stakliškėse gam inam am 75

laipsnių stiprumo midaus bal
zamui “Žalgiris” .
Kaip Eltai sakė Žemės ūkio
ministerijos Perdirbtų produk
tų skyriaus vyriausioji special
istė Liudvika Butkutė, Euro
pos Sąjunga nustato tik že
mutinę gėrimų stiprumo ribą.

“Žinoma, gam intojai ne
galės labai stiprinti gėrimų, nes
privalės laikytis atitinkam ų
gamybos reglamentų - gamy
bos būdo, žaliavų. Jų laikantis
gėrim ai neturėtų būti daug
stipresni nei dabar” , - teigia L.
Butkutė.

Fixler Realty Group, Inc,
For first time home buyers,
investors, o r for those who wish
to sell their homes, contact

TENISO PIRMENYBĖS
TORONTE!

LINAS MULIOLIS

2004 metų ŠALFASS-gos
lauko teniso pirmenybės įvyks
2004 m. liepos 24-25 dieno
mis ne Clevelande, kaip buvo
skelbta ankščiau, bet Toronte,
Ont., Kanadoje. Detalės bus
paskelbta artim iausiu laiku.
Informuoja: Eugenijus Krikš
čiūnas, 105 Anndale Dr.,Willowdale, Ont. M2X3, Canada.
Tel. 416-225-4385. Em ail:
Eugenekrik@rogers.com
ŠALFASS inf.

linas^Jixle rreaity .com
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Paul Stefanac

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

IAKGBS AND SON
Laidojiipo Įstaiga
william1Jakuos 5r.

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

William l Jaku bs Jr
K etin ė! Ii S th rn id f

Barbara Jakuhs Schmidt

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.

LkefuijLHrti direktoriai fr tabamutfntai

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