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Sveikiname XII-o s i o s Tautinių Šokių Šventės Dengėjus

k

Šo k ėju s !

LENKAI NERIMAUJA
DĖL SUIRUTĖS LIETUVOJE

Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybes 228 metų šventė - liepos 4 dieną!
NEIGIAMAI ĮVERTINTI
K. PRUNSKIENĖS
VEIKSMAI 1991-AISIAIS
Buvę Aukščiausios Tary
bos (AT) Prezidium o nariai
Vytautas Landsbergis, Kazi
mieras M otieka ir Gediminas
V agnorius išp la tin o p a a iš 
kinim ą, kuriam e kritikuoja
tuom etinės prem jerės Kazimiros Prunskienės veiksmus.
Paaiškinim e rašoma, kad, kai
1991 m. sausio 7 d. Lietuvoje
s u s ik lo s tė itin įte m p ta ir
pavojinga padėtis dėl prog
n o z u o ja m o k a in ų k ilim o ,
prem jerė suskubo pasišalinti
iš šalies.
Paaiškinime teigiama, kad
tuometinis AT pirm ininkas V.
Landsbergis, norėdam as iš
v e n g ti n e p ro g n o z u o jam o s
įv y k ių raid o s (k okio nors
galim o p u o lim o ), išsiu n tė
telegram ą M ichailui G orba
čiovui, siūlydam as susitikti
bet kur ir bet kada. Sužinojusi
apie tai, prem jerė K. Pruns
k ien ė ė m ė si sa v a v a lišk o s
iniciatyvos vykti į M askvą ir
pranešė jau susitarusi su M.
Gorbačiovu. "Šiandien m ato
ma, kad K. Prunskienei buvo
patogiau ir nebūti Vilniuje tą
sausio 8 dieną, kai dėl kainų
p ro te s tu o j a n č io s lia u d ie s

RUSIJOS LĖKTUVAMS SUNKIAU PRASKRISTI
VIRŠ LIETUVOS NEI NUSKRISTI Į BAGDADĄ
Naujos aviacijos skrydžių
per Lietuvos oro erdvę tai
syklės, kurias ši šalis įvedė,
įstojusi į NATO, gerokai ap
sunkino pasirengimą tarptau
tinėms antiteroristinėms gel
bėtojų pratyboms, šiuo metu
vykstančioms Baltijos jūroje ir
jos pakrantėje Karaliaučiaus
srityje. Tai žurnalistam s pa
reiškė pratybas stebėjęs Rusijos
nepaprastųjų situacijų minis
terijos vadovas Sergejus Šoigu.
"Mums per Lietuvą buvo
kur kas sunkiau perskristi nei
nuskristi į B agdadą", - p a
žymėjo jis. Pasak jo, pratybų
dalyvių lėktuvai "skrido, ne
užsukdami į Lietuvos oro erd
vę, per Lenkiją ir Baltarusiją".
"Bet kai susiklosčius nepa
prastajai situacijai laikas skai
čiuojamas valandomis ir net
m inutėm is, tokios padėties
negalima laikyti normalia", sakė ministras.
Jo nuomone, dabar pernelyg
ilgai derinami su Lietuva skry
džiai per jos teritoriją, tuo tarpu
m in ia p a g a l p irm in į p e r 
versm o planą turėjo užim ti
AT rūmus", rašom a buvusių
AT P re z id iu m o n a rių p a 
aiškinime.
OMNI

Lenkijos ir Baltarusijos su
tikimai buvo gauti per valandą.
Pasak nepaprastųjų situacijų
ministro, nė vienoje šalyje nėra
tokios taisyklės, kad du gelbė
jimo lėktuvai vienu metu negali
būti ore, todėl devyni Rusijos
lėktuvai buvo priversti skristi
po vieną. "Rusijos nepaprastųjų
situacijų m inisterija kasm et
dirba 37-iose šalyse, bet su
tokiom is taisyklėm is, kaip
Lietuvoje, mes niekur nesu
sidūrėme", - pabrėžė S. Šoigu.
Anot jo, išeitį būtų galima
rasti sudarius su Lietuva spe
cialų susitarimą, panašų į tuos,
kuriuos Rusijos nepaprastųjų
situacijų m inisterija yra pa
sirašiusi su 67 šalimis.
ITAR-TASS-ELTA
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!

Lenkijos žiniasklaida pla
č ia i k o m en tu o j a sk a n d alą
Lietuvoje, kurį sukėlė STT
pareigūnų atlikti dokum entų
p o ė m ia i d id ž ia u s ių šalies
partijų būstinėse. Jie p risi
m inė Krem liaus perspėjim ą
Vakaram s: "Priim ate šalis,
k u rias apėm usi suirutė" ir
m ato šio perspėjim o įrody
mus.
K aip p areišk ė L enkijos
dienraščiui "Gazeta Wybor
cza" politologas M indaugas
Vinkus, STT vadovo Valen
tino Junoko agentų k ratos
partijų būstinėse - "dar viena
juodžiausių Rusijos rinkimų
te c h n o lo g ijų ta ik y m o a p 
raiška".
Anot jo, Rusijos viešųjų
ryšių specialistai nepalieka
Lietuvos. Jie vadovavo R o
lando Pakso rinkim ų kam pa
nijai, o po to atkakliai gynė
Prezidentą, kuris buvo kalti
nam as paklusnum u Rusijos
specialiosiom s tarnyboms.
Dabar jie rem ia Kazimirą
Prunskienę, kuri dešim tojo
dešim tm ečio pradžioje siūlė
M ichailui G orbačiovui "įšal
dyti" Lietuvos nepriklauso
mybės siekius, o dar anksčiau
- rašė pranešim us KGB. R e
mia, naudodamiesi V. Junoko
ir generalinio prokuroro A n
tano Klim avičiaus paslaugo
mis - šie pareigūnai per R.
P ak so ir S eim o k o n flik tą
palaikė susikom prom itavusį
Prezidentą.
Dabar V. Junokas negali
paaiškinti, kodėl jis nusiuntė
savo agentus į partijų būs-

tines rinkim ų išvakarėse. Bet
tai jau nesvarbu - skandalas
dėl žmonių, rem iančių provakarietiškai nusiteikusį Val
dą A dam kų, sukeltas, sakė
M. Vinkus.
P rieš p riim a n t B a ltijo s
valstybes į Europos Sąjungą,
Rusijos prezidento Vladimiro
P u tin o p a ta rė ja s S erg eju s
P rich o d k a įsp ėjo Vakarus:
"Priim ate šalis, kurias yra
ap ėm u si su iru tė ". S u iru tė
akivaizdi. O kas ją kelia, ne
taip ja u ir svarbu, pažym i
"Gazeta Wyborcza".
Savaitraščio "Veidas" ap
žvalgininkas Audrius B ačiu
lis L e n k ijo s la ik r a š č iu i
"R zeczpospolita" pareiškė:
"Man akivaizdu, kad sprendi
m as s u re n g ti ST T a k c iją
buvo priimtas pirmadienį, kai
buvo paskelbti naujausi vi
suom enės ap k lau sų re z u l
tatai. Paaiškėjo, kad didelė
dalis rinkėjų vis dar dvejoja.
O ju k jie ir nulems, kas taps
Lietuvos Prezidentu".
A not V. B a č iu lio , nėra
a b e jo n ių , k a d V. Ju n o k a s
savarankiškai nebūtų ryžęsis
tokiai akcijai. Bet šis spren
dimas nebuvo priim tas Pre
zidento, Prem jero ar Seimo
Pirm ininko kabinetuose. To
dėl šiandien politikai kelia
klausimą, kas iš tikrųjų valdo
m ūsų šalį. A tsakym as ak i
vaizdus - Rusija jau pakan
kam ai investavo, kad L ie 
tuvos P rezid en tu taptų jo s
rem iam as žmogus. Ir ji ne
atsisako šio plano net ir po R.
Pakso nušalinim o.
ELTA

L. LINKEVIČIUS PASIRENGĘS APGINTI
LIETUVĄ
Lietuva neduos pagrindo
suabejoti jos, kaip patikimos
p a rtn e rė s , įv a iz d ž iu i. Tai
žurnalistams sakė Krašto ap
saugos ministras Linas Lin
kevičius po įvykusio p a si
tarim o su laikinuoju p rez i
dentu A rtūru P aulausku ir
u ž s ie n io re ik a lų m in is tru
A ntanu V alioniu dėl p a s i
rengimo šią savaitę Stambule
vyksiančiam NATO viršūnių
susitikimui.
L. Linkevičius teigė pasi
ren g ęs S tam bule v y k s ia n 
čiuose susitikim uose su A l
ja n so narių kolegom is g y 
nybos m inistrais "išblaškyti
bet kokius nuogąstavim us".

"Mes tikrai nepasikeisime ir
mes netapsime kitokie. Ir kal
bos negali būti. Patys neabe
jokime, tada ir kiti neabejos", pabrėžė ministras.
Į MEKSIKĄ - BE VIZŲ
LR Ambasada Vašingtone
inform uoja, kad po beveik
dvejus metus trukusių dvišalių
derybų ir Lietuvos įstojimo į
Europos Sąjungą Jungtinės
M ek sik o s V alstijos taik y s
bevizį režimą Lietuvos piliečių
kelionėms į Meksiką nuo š.m.
rugsėjo 1 d. Lietuva Meksikai
bevizį režimą taiko nuo š.m.
gegužės 1 d.
LR ambasados inf.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

TA R P TA U TIN IŲ ĮV Y K IŲ A PŽVA LG A

V. LANDSBERGIS: UŽPULTA VALSTYBĖ

EUROPOS KONSTITUCIJA

Seimo narys vienas konservatorių vadų Vytautas Landsbergis
birželio 22 d. vakarą Specialiųjų tyrim ų tarnybos atliktus
dokumentų poėmius kelių partijų būstinėse laiko valstybės
užpuolimu.
"Užpulta valstybė", - po susitikimo su laikinuoju prezidentu
Artūru Paulausku lakoniškai pakomentavo V. Landsbergis. "Tai
ženklas, kad suinteresuotos jėgos, taip pat užsienyje rimtai
susirūpino, kad Kazimira Prunskienė gali nelaimėti rinkimų", sakė V. Landsbergis.
Paprašytas patikslinti, kokias užsienio šalis turi omenyje, V.
Landsbergis nurodė - "Rytų šalyse". Paklaustas, ar aišku,
kokiame tiksliai ikiteisminiame tyrime atliekami dokumentų
poėmiai, V. Landsbergis pacitavo rusišką posakį "Parodykite
žmogų - straipsnį rasime".
PAVOJUS LIETUVOS DEMOKRATIJAI
Vilnius, birželio 23 d. (ELTA). Kadenciją baigęs prezidentas
Valdas Adamkus Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliktus
poėmius keturių pagrindinių politinių partijų būstinėse vadina
sąmoninga ir planinga politine provokacija siekiant paveikti
Prezidento rinkimų rezultatus. V. Adamkaus teigimu, Seimas
turėtų kuo greičiau ištirti STT veiksmus ir įvertinti juos, jei buvo
pažeisti įstatymai.
"Šios dienos įvykiai, kai STT agentai įsiveržė į keturių
apkaltą rėm usių partijų būstines, yra aiškus ženklas, kad
Lietuvos demokratija atsidūrė pavojuje. Tokie veiksmai, likus
trim dienom iki rinkimų, negali būti vertinami kitaip, kaip
sąmoningas bei suplanuotas veiksmas, siekiant įnešti sumaištį
šalies viduje, pakirsti pasitikėjimą mūsų valstybe bei įtakoti
P rezid en to rinkim ų rezu ltatu s", - rašom a V. A dam kaus
antradienio vakarą išplatintame pareiškime.
SEIMO NEEILINIS POSĖDIS
V iln iu s , b irž e lio 23 d. Š ia n d ie n Seim e v y k u siam e
neeiliniame posėdyje buvo priimtas protokolinis nutarimas,
kuriuo pavesta Seim o nacionalinio saugum o ir gynybos
komitetui per dvi darbo dienas, t.y. iki birželio 25 d., išsiaiškinti,
ar Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų veiksmai buvo
atlikti siekiant paveikti politinius procesus, politinę padėtį ir
rinkimų rezultatus.
Taip pat Seimas pavedė Generaliniam prokurorui Antanui
Klimavičiui iki penktadienio pateikti informaciją, kaip vykdomi
Valstybės gynimo tarybos trečiadienį pavesti įpareigojimai.
STT ISTORIJOJE DAUG SUTAPIMŲ
Kandidato į prezidentus Valdo Adamkaus rinkimų štabo
vadovas Darius Gudelis, komentuodamas Specialiųjų tyrimų
tarnybos įsiveržimus į keturių partijų būstines, Lietuvos radijui
sakė įžvelgiąs tris nerimą keliančius sutapimus.
Pirmasis sutapimas, anot D. Gudelio, tas, kad krata Naujosios
sąjungos būstinėje atlikta kitą dieną po to, kai ši partija paskelbė
apie param ą V. Adamkui. Antrasis - STT ir Prezidentūros
skandalo metu atliko dėmesio nukreipimo funkciją, paviešinusi
tariamai žemę grobusių parlamentarų bylas. Trečiasis sutapimas
- tokios technologijos per rinkimus yra taikomos Rusijoje.

Algirdas Pužauskas

Europos Sąjunga rengiasi
paruošti ir priimti Konstituciją,
kurios privalės laikytis visos są
jungos narės, kurių yra jau 25.
Šiuo metu prezidentė yra Airi
ja. Reikia pripažinti, kad užtru
ko daug laiko, kol Europos Są
jungos svarbieji vadovai surašė
ir patvirtino, išvertė į daugelį
kalbų K onstitucijos tekstą.
Prancūzijos prezidentas Chirac
pasakė, kad geriau vėliau negu
niekada. Europos piliečiai,
išskyrus daugybę skeptikų,
galės dabar geriau susitvarkyti,
valstybinės įstaigos net galės
turėti “veto teises”, galės išsi
rinkti net savo užsienio reikalų
ministrus. Jau susitarta, kad da
lis sąjungos narių turės teisę at
mesti nutarimus, jei sudarys
keturių šalių bloką, kuriame bus
mažiausiai 35 nuošimčiai gy
ventojų. N aujasis Ispanijos
premjeras Zapatero pareiškė,
kad jis pritaria Konstitucijos
tekstui ir visiems kompromi
sams. Ispanija bandys atstovau
ti mažosioms šalims, kad jų
neišnaudotų didžiosios valsty
bės. D aug kovojo dėl savo
darbininkų įstatymų Britanija,
kuri turi daug darbo unijų.
Europos Sąjungoje kilo gin
čai, kas ir kaip perims vado-

vavim ą gynybos, finansų ir
užsienio reikalams. Jau siūloma
rinkti Europos Konstitucijos
prezidentu - Belgijos premjerą
Verhofstadt ir Liuksemburgo
premjerą Jean Claude Juncker.
Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin birželio 18 d. pasakė
K azchstane, jog jis nekartą
įspėjo JAV vyriausybę, kad Ira
ko vyriausybė nekartą planavo
pulti Am eriką, turėjo seniai
paruoštus planus ir pradėjo juos
vykdyti puldama taikinius Niu
jorke ir Vašingtone. Putinas
pabrėžė, kad JAV prezidentas
George Bush yra jam asme
niškai padėkojęs už slaptos rusų
žvalgybos informacijas. Sad
dam Hussein savo teroro pla
nuose buvo numatęs veikti kar
tu su musulmonų pasaulio fi
nansine al Qaida organizacija ir
įvairiais Osama bin Laden tero
rizmo tinklais, kurie veikė iš
Sudano. Putinas kalbėjo, kad
Amerikos vyriausybė įstrigo Ira
ko konflikte, nes pati sukėlė
tarptautinėje bendruomenėje
įtempimus ir pavojų didesnį
negu Saddam Hussein planai.
Amerika parodė savo silpnybę
ir pavojų dar Jugoslavijos, Ser
bijos puolimuose, sakė Putinas.
Putinas važinėjo kolektyvinio
saugumo reikalais po Kazach
staną, Armėniją, Gudiją, kitas
Eurazijos šalis, pasirašinėdamas
įvairias sutartis ir prekybos bei
tarpusavio bendradarbiavimo
susitarimus, artimesnius ryšius.
Saudo Arabijos saugumo
įstaigos sugavo ir sušaudė AlQuaida celės vadus, kurie arabų
televizijoje demonstravo, kaip
arabų teismas, sugavęs ame
rikietį, nukirto jam galvą ir nu
metė ją į šiukšlyną Bagdade.

V. ADAMKUS NEAPTARIA POLITINIO SKANDALO
Vilnius, birželio 23 d. (ELTA). Kandidatas į Prezidento postą
Valdas A dam kus neketina su savo konkurente K azim ira
Prunskiene aptarti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) sukelto
politinio skandalo detalių. Trečiadienį ryte kandidatė į valstybės
vadovus žurnalistams pareiškė ketinanti pasiūlyti V. Adamkui
susitikti ir kartu išanalizuoti susiklosčiusią situaciją, kuri esą
nenaudinga jiems abiem.
"V. Adamkus neplanuoja susitikti su K. Prunskiene, nes
nežino jokių detalių. O jei K. Prunskienė žino ką nors, kas dar
nėra paviešinta, tegul pirmiausia savo žiniomis pasidalina su
visuomene", - Eltai teigė V. Adamkaus rinkimų štabo atstovas
spaudai M arius L ukošiūnas. A not jo , sp rendžiant iš K.
Prunskienės kalbų, politikė tokių detalių žino nemažai. Tiesa,
trečiadienį vakare kandidatai į Prezidento postą neišvengs
su sitik im o , nes dalyvaus p riešrin k im in iu o se debatuose
televizijoje
KODĖL PRIEŠ RINKIMUS?
Kandidatė į prezidentus Kazimira Prunskienė mano, kad
Seimas turėtų pareikalauti iš STT vadovo Valentino Junoko
paaiškinti, kodėl tarnyba negalėjo savo veiksmų atidėti po
rinkimų. Ji paneigė, kad yra žadėjusi STT vadovui Valentinui
Junokui, kad jis liks savo poste, jai tapus Prezidente ir abejoja
šio pareigūno galimybėmis išsaugoti savo postą.
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Irako Laikinosios Vyriausybės Ministras pirmininkas Iyad Allawi,
centre, kalba krašto saugumo klausimais. Kairėje Finansų ministras
Adel Abdul Mahdi, dešinėje Teisingumo ministras Malik al-Hassan
ir Vidaus reikalų ministras Falah al-Naqib.
AP
—

Keliais sakiniais-----

•

Irako kovos atnešė pre
zidentui B ush daug n em a
lonumų. Komentatoriai sako,
kad p rezid en tu i sunku bus
nugalėti varžovus rudens bal
savimuose. Paskutinis Penta
gono pranešimas sako, kad per
praėjusius metus Irake žuvo
831 kareivis. Iš tų žuvusių karo

veiksm uose buvo 612, kiti
žuvo kitose aplinkybėsė.
Būsimoje Irako kariuo
menėje kilo galvosūkis, kas
perims teisti ir bausti buvusį
d ik tato rių , am erik iečiai ar
būsim ieji Irako vyriausybės
darbuotojai.
Istanbule vyko islamo
konferencijos šalių vadų suva
žiavimas. Jis patvirtino laikiną

•

•

Komentaruose televizijos stotis
teigė, kad “tegu jis paragauja, tas
netikėlis, ką galvoja islamo ka
riai, kai į juos šaudo Amerikos
lėktuvai”.
Irake teroristai susprogdi
no du nevalytos naftos rezer
vuarus. Specialistai nukreipė
naftos liniją kitais keliais ir užge
sino liepsnas, kurios buvo sustabdžiusios naftos tekėjimą.
Dėl sprogdinimų apkaltintas
jaunas islamo mula Muqtada al
Sadr, įsakęs savo 500 kovotojų
važiuoti nam o. “N ew York
Times ” paskelbė, kad tas veikė
jas sumanė brautis į ateities poli
tiką ir steigia savo vadovaujamą
politinę partiją. Jis jau įsirašė į
laikinosios vyriausybės eiles,
nors neseniai pajuokė laikino
sios valdžios veikėjus. Afganis
tane Kabulo gatvėje sprogo
sukilėlių paslėpta bomba. Spro
gime žuvo du suaugę ir du vai
kai. Afganistane yra didelis tali
ban sujudimas prieš užsienie
čius, kurie atvyko dirbti taikos
darbus - medicinos “daktarai be
sienų” organizacija. Daug afga
nų boikotuoja balsuotojų regis
traciją, įtardami, kad tuo siekia
ma sustabdyti opiumo augi
nimą.
Buvęs JAV prezidentas
Clinton parašė ir turėjo pasikal
bėjimą su televizijos “60 Mi
nutes” CBS programoje atsimi
nimų knygą “My Life”. Knyga
yra 957 puslapių. Joje autorius
aprašo, kaip jis bandė suvesti
Palestinos vadą Arafatą ir tuo
metinį Izraelio premjerą Yizbak
Rabiną, Po ilgų pasitarim ų
Rabin sutiko paspausti ranką
Arafatui, tačiau nesutiko su juo
pasibučiuoti. Taikos derybos
vaisių neatnešė, palestiniečiai
toliau puldinėjo Izraelio žydus,
toliau save žudė ir reikalavo tai
kos bei savo valstybės. Buvęs
prezidentas prisipažino, kad jis
ne kartą bandė rūkyti marihua
ną, tačiau niekad nebandė “Už
traukti dūmą”. Prokurorų bau
ginamas Clinton, turėjo prisi
pažinti savo žmonai Hillary, kad
jis turėjo aferą su Baltųjų Rūmų
tarnautoja Monica Lewinsky.
Tas prisipažinimas buvo juo
džiausias jo karjeros momentas.
Apie savo knyga Clinton pa
pasakojo ir vokiečių žurnalui
“Der Spiegel”. Clintono knyga
turi didelį pasisekimą ir atneš
jam dideles pajamas.
Irako vyriausybę: Konferen
cijos generalinis sekretorius,
57 šalių vadovas, pasakė, kad
m usulmonų valstybės turėtų
daugiau stengtis būti dem o
kratiškomis.
Amerikietis musulmo
nas ir biznierius Abdul Tahman
al Amoudi pranešė JAV žval
gybai, kad Libijos diktatorius

•

(Nukelta į 3 p.)
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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

A. PAULAUSKAS NETIKI PAREIGŪNŲ POLITINIU NAIVUMU

DIRVA
DIRVA

V iln iu s, birželio 23 d.
(ELTA). Laikinojo prezidento
Artūro Paulausko nuomone,
Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) vadovas Valentinas Junokas ir generalinis prokuroras
Antanas Klimavičius turi prisi
imti atsakomybę dėl Prezidento
rinkimų išvakarėse STT atliktų
dokumentų poėmių politinių
partijų būstinėse.
"Jie atsako už bendrą vado
vavimą, už kontrolę, už parei
gūnų veiksmus. Vadovai atsako
už tai, kas vyksta jų žinybose, ir
negalima nurodyti iešmininko,
esą jis šitoje situacijoje kalčiau
sias. Galvoti, kad jie nestebi ir
nevertina polinių procesų, jų
nenumato, ir patikėti tokiais jų
žodžiais būtų labai apgaulinga.
Manau, kad jie turi prisiimti
atsakomybę", - per spaudos kon
ferenciją trečiadienį pažymėjo
A. Paulauskas.
Prieš tai, iškart po trečiadienį
vykusio Valstybės gynimo tary
bos (VGT) posėdžio, A. Pau
lauskas teigė, jog, VGT narių
nuomone, STT atlikti dokumen
tų poėm iai partijų būstinėse
liudija, kad šiuo atveju ne poli
tikai daro įtaką teisėsaugai, o
teisėsaugininkai - politikai. Per
spaudos konferenciją jis pridūrė,
kad tokie STT veiksmai neati
tinka demokratinėje ir teisinėje
valstybėje galiojančių normų.
"Pastarųjų dienų įvykiai parodė,
kad kai kurie neatsakingi arba
neapgalvoti, o gal kaip tik - la
bai apgalvoti ir STT, ir teisė
saugos pareigūnų veiksm ai
neturėtų lemti rinkimų rezultatų.
Demokratinėje visuomenėje,
teisinėje valstybėje teisėsaugos
institucijos neturėtų daryti įtakos
politiniams procesams", - pažy
mėjo laikinasis prezidentas.
Per neeilinį Seimo posėdį
trečiadienį A. K lim avičius
aiškino, jog STT atliktais doku
mentų poėmiais buvo siekiama
patikrinti, ar pagrįsti įtarimai dėl
penkių Seimo narių korupcinių
ryšių su bendrovės "Rubikon"
vadovu Andriumi Janukoniu.
Tačiau, A. Paulausko teigimu,
nebuvo jokios būtinybės rengti
STT pareigūnų kratą į partijų
būstines Prezidento rinkimų
išvakarėse - tai buvę galima
padaryti bet kurią kitą dieną.
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TĖVYNĖJE - PRORUSIŠKŲ
JĖGŲ VEIKLA
Šiuos metus vadiname istorinio teisingumo metais, nes Lie
tuva sugrįžo į Europą. Bet neįmanoma atsiriboti nuo praeities.
Kas vyksta šiandien, yra rezultatas to, kas vyko vakar. Negalime
manyti, kad Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę vyksta visai nau
jas gyvenimas, neturėjęs įtakos, kas buvo per 50 okupacijos metų
patirta: prisitaikyms, kolaboravimas, pasipriešinimas okupantui,
agentų ir smogikų padaryti nusikaltimai, tremtis, kalėjimai, tau
tos genocido aukos.
Nori, ar nenori, bet Lietuvoje į valdžią veržiasi buvę komu
nistai, prorusiškos jėgos, kurios juokiasi iš paprastų kaimo žmonių
ir tuo pačiu iš visos tautos. Tai labai ryšku šiuo metu, kai vyko
rinkiminė kova tarp dviejų kandidatų. Politikos analizės centro
“Jamestown Foundation” ekspertas V. Socor rašo, jog atkurtos
Lietuvos valstybės premjeras A. Brazauskas galėjo užtikrinti
Lietuvos vakarietiškos orientacijos tęstinumą, tačiau jis po to,
kai pralaimėjo socialdemokratų kandidatas pirminius rinkimus,
pasisakė neremiąs nė vieno kandidato. Tas pats politologas teigia,
jog A. Brazauskas labai pakenktų savo reputacijai, jei prisidėtų
prie K. Prunskienės išrinkimo prezidente. “Jos deklaruojami
politikos darbai, ryšiai su Rusija ir nepagarba teisei, yra rimti
dalykai, kurie keltų susirūpinimą dėl Lietuvos politinės ir eko
nominės orientacijos, jei ji laimėtų penkerių metų kadenciją”. Iš
sovietinės nomenklatūros kilęs socialdemokratų kairysis spar
nas laiko K. Prunskienę “ideologiškai artima”. Jos varžovas
rinkimuose, buvęs prezidentas Valdas Adamkus su kitais sėk
mingai nuvairavo Lietuvą į NATO ir Europos Sąjungą, bet K.
Prunskienė prie to neprisidėjo, kaip ir pašalintas nuo pareigų R.
Paksas, kuris dabar yra jos pagrindinis rėmėjas. Politologas dar
primena, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas visam gyvenimui
užkirto kelią jam užimti svarbius valstybėje postus, tačiau K.
Prunskienė “nepaisydama teisės viršenybės, netrukus pareiškė
padėsianti R. Paksui grįžti į aukštas pareigas, galbūt Prezidentūron 2009-aisiais, jei šiemet ji laimėtų rinkimus”.
Straipsnyje “Quo vadis, Lietuva?” jis rašo, jog savo laiku K.
Prunskienė “peršoko” iš sovietinių gretų į tautinio išsivadavimo
judėjimą, ragino įvesti moratoriumą Lietuvos nepriklausomy
bei, Washingtone prašė dviems metams atidėti Lietuvos ne
priklausomybės klausimą ir pakėlė maisto kainas prieš Mask
vos mėginimą įvykdyti prversmą Lietuvoje. Maskvoje ji prisi
statinėjo kaip geriausiai žinanti plėsti santykius su Rusija ir vie
nijosi su grupe, kuri nerėm ė Lietuvos kelio į Vakarus.
Socialdemokratų kairieji dalinai yra atsakingi už Lietuvos politinę
sistemą sukrėtusią krizę.
Prieš pat rinkimus socialdemokratų valia buvo paskelbtos
Seimo komisijos išvados dėl “Mažeikių naftos” privatizavimo,
turėjusios sumenkinti dešiniuosius ir Valdą Adamkų ir kelerius
metus delsusios padaryti išvadą, kuri tik dabar skelbiama, kad
Tėvynės sąjunga ir to meto ministrai beveik valstybės nusikaltė
liai, bet “užmiršo”, kad įsteigtas Rusijos “LukOil” padalinys Lie
tuvoje “LukOil-Baltija”, dosniai finansavo A. Brazausko partiją
per rinkimus... Kandidatė K. Prunskienė nuolat kalba apie
kažkokią subalansuotą Rytų ir Vakarų politiką ir įsipareigojimus
ir nori “Šatrijos” bylą paneigti, bet joje pakankamai aišku, kas
yra kas.
Šie žodžiai rašyti birželio 25 d. Tikime, kad Lietuvos prezi
dento rinkimuose žmonės atskyrė tikrąją tiesą.
Tūbėnas

Pasak jo, tyrimo medžiaga STT
buvo kaupiama nuo 2001 metų,
o aktyvių tyrimo veiksmų pas
tarąjį kartą imtasi 2003 metais.
"VGT posėdyje nagrinėjome
klausimą, ar nebuvo sąmoningo
bandymo daryti įtaką politi
niams procesams, konkrečiai rinkimų rezultatams. Tai buvo
pagrindinis klausimas. Norė
jome sužinoti, kodėl buvo pa
sirinktas toks laikas", - apiben
drino A. Paulauskas posėdžio
darbotvarkę.
Į posėdį pakviesti STT vado
vas ir generalinis prokuroras,
savo ruožtu, tvirtino, jog STT
atlikti dokumentų poėmiai poli
tinių partijų būstinėse nesusiję
su Prezidento rinkimais. "Tai
eilinis ikiteisminis, pakankamai
gilus tyrimas. Jokių tyčinių
veiksmų siekiant daryti poveikį
rinkimams STT neplanuoja ir
neplanuos", - tvirtino V. Junokas. Jis pareiškė nemanąs, jog
savo veiksmais STT jau padarė
poveikį Prezidento rinkimams.
A. Klimavičiaus nuomone,
ažiotažą dėl STT atliktų veiks
mų esą sukėlė politikai ir žiniasklaida. Pasak jo, STT veiksmų
datos pasirinkimas - ikiteismi
nio tyrimo vykdytojų reikalas.
Generaline prokuratūra
įpareigota per dvi dienas atlikti
tyrimą ir pateikti VGT išvadas,
ar STT atliktų dokumentų po
ėmių data pasirinkta ne dėl
siekio daryti įtaką Prezidento
rinkimams.
Pasak A. Paulausko, ikiteis
minį tyrimą atliekančios teisė
saugos institucijos turėtų ati
džiau galvoti apie tai, kad per
tyrimą nebūtų "metamas šešėlis"
valstybės institucijoms, parti
joms. "Puikiai žinome, kad ir
teisėsaugos institucijose yra
išdavikų, korumpuotų parei
gūnų. Bet niekam neapsiverčia
liežuvis sakyti, kad tos instituci
jos yra "supuvusios", korumpuotos. Reikia išsiaiškinti kon
krečius žmones ir juos nubaus
ti. Šešėlio metimas partijoms,
visam Seimui ar kitoms insti
tucijom s yra nepagrįstas", pažymėjo laikinasis valstybės
vadovas. Jo nuom one, STT
pareigūnai galėjo skubėti atlikti
dokumentų poėmius, progno
zuodami tokius rinkimų rezul-

tatus, kurie galėtų užkirsti kelia
tolesniam tyrimui. "Aš turiu
savo versiją, bet ją turi patvirtinti
arba paneigti atliktas tyrimas.
Man po neoficialių pokalbių
kyla mintis, ar nebuvo skubėta
todėl, kad prognozuoti rinkimų
rezultatai galėję užkirsti kelią
bylos tyrimams", - svarstė laiki
nasis šalies vadovas. Jo žo
džiais, abu antrajame Preziden
to rinkimų ture dalyvaujantys
kandidatai jam per pokalbius
sakę, jog STT vadovas neturėtų
elgtis taip, kaip pasielgė V. Junokas. "Todėl kad ir kas būtų pre
zidentu, matyt, vertinimą tu
rėsim tą patį", - pažymėjo A.
Paulauskas.
Pasak jo, per kitos savaitės
pradžioje vyksiantį NATO vir
šūnių susitikimą Stambule, ku
riame Lietuva pirmą kartą daly
vaus kaip visateisė Aljanso narė,
tikėtini užsienio valstybių ats
tovų klausimai apie tai, kokia
bus Lietuvos užsienio politika
po Prezidento rinkimų.
Su antrajame Prezidento rin
kimų ture kovosiančiais Valdu
Adamkumi ir Kazimira Pruns
kiene trečiadienį susitikęs A.
Paulauskas teigė galėsiąs užtik
rinti, jog, nepaisant rinkimų
baigties, bus išlaikytas Lietuvos
užsienio politikos tęstinumas.
"Abu kandidatai kalba apie
užsienio politikos tęstinumą.
Kai kalbėjomės su K. Prunskie
ne, ji pažymėjo, kad "staigių ju
desių" užsienio politikoje netu
rėtų būti. Ji mano, kad mūsų už
sienio politika nesikeistų", - tei
gė laikinasis šalies vadovas.
K artu jis pripažino, jo g V.
Adamkaus pozicija dėl Irako
esanti "daug aiškesnė" ir "la
biau tęstinė". Kalbėdamas apie
artėjantį balsavimą antrajame
Prezidento rinkim ų ture, A.
Paulauskas ragino nesivadovau
ti keršto ar pykčio akstinais. "Šie
rinkim ai - tai vertybinis pa
sirinkimas. Rinkimų kampani
jai artėjant prie pabaigos, verty
biniai dalykai, vertybinis stubu
ras įgyja didesnę reikšmę. Ne
norėčiau, kad būtų balsuojama
vadovaujantis keršto ar pykčio
motyvais", - pažymėjo A. Pau
lauskas. Jis taip pat ragino poli
tikus dažniau bendrauti su
žmonėmis, daugiau juos infor
muoti ir šviesti visuomenę.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

(Atkelta iš 2 p.)

Quaddafi organizuoja atentatą
prieš Saudo A rabijos sosto
įpėdini princą Abdullah. Libija
tai paneigė.
V yria u sia s Iz r a e lio
prokuroras paskelbė, kad jis
nekels bylos prieš Izraelio
premjerą Ariel Sharon, kuris
įtariam as kyšių ėmimu, kur
įveltas ir premjero sūnus.
Serbijoje balsavim us
laimėjo nacionalistas kandida
tas į prezidentus Tomisi Nikolic, gavęs 30% visų balsų. Jam

•

•

dar teks persirungti su įvairių
reformų šalininku Boris Tadic.
Lenkijoje valdžia laimė
jo socialistas premjeras Marek
B elka, nors ja m dar reikia
laimėti Seimo patvirtinimą.
Afganistane prezidentas
Hamid Karzai paprašė NATO
valstybių atsiųsti daugiau ka
reivių, padėti rugsėjo mėnesį
išsirinkti naują vyriausybę.
R ugsėjo 11 kom isija
išaišk in o , kad tas išpuolis
neturėjo nieko bendro su Ira
ko diktatorium Saddam Hus-

•
•

•

sein, kuris nebuvo įveltas.
Kaip žinoma, JAV prezidentas
Bush visą laiką pagrindžia
savo k a rą Irake b u v u sia is
teroristų puolimais.
Prezidentas Bush, mi
nėdamas Prancūzijoje Antrojo
Pasaulinio karo užbaigim ą,
pavadino Prancūziją geriausiu
A m erik o s d rau g u . T ačiau
prancūzų tyrimai parodė, kad
Prancūzijos gyventojai norėtų,
kad naujų A m erikos p rez i
dentu būtų išrinktas sen. John
Kerry.

•
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STT KAIP ĮRANKIS POLITINĖJE KOVOJE
M es g alim e la b a i ilg a i
ginčytis dėl to, kad specia
liosios tarnybos privalo būti
neutralios politinių interesų
atžvilgiu. Vis tiek, jų veikla
neišvengiam ai daro poveikį
politiniam s procesam s, poli
tikams bei rinkėjam s.
Tuo pačiu privalu klausti,
ar tie, kurie yra atsakingi už
šios organizacijos veiklą bei
jai suform uluotų tikslų įgy
vendinim ą, supranta, kad ši
o rg a n iz a c ija p riv a lo g in ti
L ie tu v o s v a ls ty b ę , k a d ji
atsakinga už Lietuvos tarp
tautinį prestižą bei politinį
pastovum ą joje.
V eik sm ai, k u rių ė m ė si
V.Junoko vadovaujam a įstai
ga rodo, kad STT į situaciją
v alsty b ėje žv elg ia siaurai.
G alim a suform uluoti keletą
argumentų, kurie verčia susi
m ą s ty ti tie s šio s įsta ig o s
veikla ir tos veiklos pasek
mėmis mums visiems.
Mes galime suprasti, kad
paties V.Junoko sim patijos
R .P ak su i bei lib erald em o kratam s yra jo paties p o li
tinių sim patijų bei politikos
procesų vertinim o reikalas.
Tačiau, kai aukšto lygio val
dininkas akivaizdžiai (ir jau
ne pirm ą kartą) savo darbi
nius sprendim us derina su
savo asm eninėm is politinė
m is s im p a tijo m is, tai ja u
tam pa pavojingu sim ptom u
visai politinei sistemai. Kyla
klausim as, ar V.Junokas yra

tas asmuo, kuris yra pajėgus
veikti n e u tra lia i ir nepolitiškai?
S u p ra n ta m a ir tai, kad
p o litin iu o se rin k im u o se ir
bendrai politikoje vienas iš
stip resn ių p o litin ė s įtakos
veiksnių yra administracinis
resursas, kurį turi kiekviena
įtakingesnė valstybės insti
tucija.
Taigi kiek bebūtų kalbama
apie STT veikos neutralum ą
- rinkim ų įkarštyje išviešinti
ir k r y p tin g a i p rie š v ie n ą
kandidatą rem iančias partijas
n u k re ip ti v e ik s m a i įg y ja
stiprų politinį akcentą ir tokiu
b ū d u S T T iš v a ls ty b in ė s
tarnybos paverčiam a į rinki
mų instrum entą - sąmoningai
ar ne, tačiau darantį poveikį
rinkėjam s.
Po STT veiksm ų tam pa
neišvengiamas kitoks rinkėjų
m obilizacijos laipsnis. N ie
kas nepaneigs, kad šia STT
veikla pasinaudos visi daly
vaujantys rinkim uose. Taigi
S T T ta m p a n a u jų , r in k i 
m uose vertingų, argum entų
g e n e ra to riu m i. Taip v e ik 
dam i, STT vadovai tam pa
p o litik a is ir n u s to ja b ū ti
valdininkais.
Kokia išeitis? Rimtas val
dininkas atsistatydintų, na o V.
Junokas to nepadarys, nes jis ko
gero net nesupranta, kad vaiky
dam asis kyšininkus, varo į
kampą visą Lietuvą.
Lauras Bielinis

SEIMAS SUMAŽĖJO DVIEM NARIAIS
V iln iu s , b irž e lio 23 d.
(ELTA). Į E u ro p arlam en tą
išrinktiem s Vytautui Lands
bergiui ir Gintarui Didžiokui
atsisakius Seimo narių m an
datų, Parlamente lieka tik 135
n a ria i. S p ren d im ą dėl V.
Landsbergio ir G. Didžioko
Seim o narių įgaliojim ų nu
traukimo Vyriausioji rinkimų
kom isija priėmė. Anot VRK
pirmininko Zenono Vaigausko, šie politikai buvo Seimo
stebėtojai Europos Parlamen
te, todėl po praėjusį savaitgalį
įvykusių rinkimų įgijo dvigubą
m andatą. S iekiant išvengti
nesusipratim ų, suskubta nu
traukti jų įgaliojimus.
Artimiausiu metu Seimas
sumažės dar labiau, nes man
datų atsisakys Aloyzas Sakalas
ir Rolandas Pavilionis, taip pat
patekę į Europarlamentą. Pa
gal Konstituciją, Seimą turėtų
sudaryti 141 narys. Šie politi
kai jau yra įteikę VRK atsista
tydinimo iš Seimo narių pa
reigų pareiškimus. Į Europos
Parlamentą išrinktiems trylikai
Lietuvos atstovų parlamentarų
pažymėjimai bus įteikti liepos
2 dieną. N aujasis E uropar
lamentas į pirmąjį posėdį rink
sis liepos 20-ąją.
Tėvynės sąjungos narį V.

Landsbergį Seime turėtų pa
keisti po praėjusių parlamento
rinkimų pirmas mandato tuo
m et negavęs konservatorių
sąrašo kandidatas Audronius
Ažubalis. Vietoj A. Sakalo į
Seimą išrinkta bus pripažinta
so ciald em o k ratė A nykščių
laikraščio “Anykšta” redaktorė
Gražina Šmigelskienė. Į Euro
parlamentą išvykstantį Vals
tiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjungos frakcijos
narį G. Didžioką Seime pakeis
dar vienas socialdemokratas,
nes jis į Seimą buvo išrinktas
pagal A. B razausko social
demokratinės koalicijos sąra
šą. G. Didžioką Seime galėtų
pakeisti Šiaulių meras Vytau
tas Juškus, tačiau patys socdemų vadovai yra užsiminę, jog
dėl kelių mėnesių darbo Seime
V. Juškus kažin ar atsisakys
mero posto. Todėl Seime grei
čiausiai dirbs Vilniaus univer
siteto docentas Dobilas Jonas
K irvelis. Liberaldem okratų
frakcijos narį R. Pavilionį Sei
me taip pat pakeis ne liberaldemokratas, o socialliberalė
Šiaulių konservatorijos dėsty
toja Ilona Stulpinienė, nes R.
Pavilionis į Seimą buvo iš
rinktas kaip Naujosios sąjun
gos sąrašo kandidatas.

Europos Sąjungos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Viviane Reding sutinka atnešant olimpinę
ugnį Briuselyje. Kairėje - Dalia Grybauskaitė ir Stavros Dimas, komiteto nariai.
EU nuotr.

PRIEŠ 63 METUS
1943 m. birželio 23 d. 9 val.
28 min. Leonas Prapuolenis
LAF’o Vyriausiojo štabo var
du visai Lietuvai per Kauno
radiofoną paskelbė:
Dėmesio! Dėmesio! Kalba
Kaunas, Laisva ir Nepriklau
soma Lietuva.
ATSTATOM A LAISVA
LIETUVA
Susidariusi laikinoji vėl
naujai atgimstančios Lietuvos
Vyriausybė šiuo skelbia atsta
tanti Laisvą ir Nepriklausomą
Lietuvos Valstybę.
Prieš viso pasaulio tyrąją
sąžinę jaunoji Lietuvos valsty
bė e n tu ziastin g ai p asižada

prisidėti prie Europos orga
nizavimo naujais pagrindais.
Žiauraus bolševičmo teroro
išk a n k in ta L ie tu v ių T auta
ryžtasi kurti savo ateitį tautinės
vienybės ir socialinio teisingu
mo pagrindais.
Lietuvių tautai vadovauti
pristatom e sekančio sąstato
Lietuvos L aikinąją V yriau
sybę: M inistras Pirm ininkas
- pulk. Kazys Škirpa, Krašto
A psaugos m inistras - gen.
S tasy s R a štik is, U ž sien io
reikalų m inistras - Rapolas
Skipitis, Vidaus Reikalų m i
nistras - Vladas Nasevičius,
Š vietim o m inistras - prof.

Juozas A m brazevičius, Ž e
mės Ūkio m inistras - prof.
Balys Vitkus, Finansų m inis
tras - Jonas M atulionis, Pra
m onės m inistras - dr. inž.
Adolfas Dam ušis, Prekybos
m inistras- Vytautas Statkus,
Darbo ir Soc. Aps. m inistras
- dr. Juozas Pajaujis, K om u
nalinio Ūkio m inistras - inž.
V. L andsbergis-Ž em kalnis,
Susisiekim o m inistras - Jo 
nas M a siliū n a s, V alstybės
k o n tro lie riu s - Jonas V ai
nauskas
Tegyvuoja Laisva ir N e
priklausoma Lietuva!
Vilnius, Kaunas, 1941 m.
birželio 23
Lietuvių Aktyvistų Frontas

SIŪLOMA PADĖKOTI UŽ ĮSIVERŽIMĄ 0 PARTIJŲ BŪSTINES
Seimas pavedė parlamen
tiniam Nacionalinio saugumo
ir gynybos komitetui per dvi
dienas išsiaiškinti, ar S pe
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
pareigūnų kratas į įtakingiau
sių politinių partijų būstines
nebuvo siekiam a "paveikti
politinius procesus, politinę
padėtį ar rinkimų rezultatus".
Seim as taip p at priėm ė
protokolinį nutarimą, kuriuo
pavedė generaliniam prokuro
rui per dvi dienas pateikti in
fo rm aciją, k aip vykdom as
Valstybės gynimo tarybos pa
vedimas ištirti, ar STT veiks
mų data nebuvo parinkta spe
cialiai, siekiant padaryti įtaką
prezidento rinkimų rezultatams.
Už tokį protokolinį nuta
rimą balsavo 60 parlamentarų,
2 buvo prieš ir 10 susilaikė.
Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas Zenonas
Vaigauskas BNS teigė, jog esa
ma situacija gali sudaryti prie
laid as k an d id a tam s sk ų sti
sekmadienį vyksiančių prezi
dento rinkimų antrojo turo re
zultatus.
Seimas turi teisę kreiptis į
Konstitucinį Teismą su pak
lausimu, ar nebuvo pažeistas
rinkimų įstatymas per tris die
nas nuo o fic ia lių rin k im ų

rezultatų paskelbimo.
Pripažinus prezidento rin
kim ų rezultatus negaliojan
čiais, ne vėliau kaip per 3
mėnesius nuo rinkimų dienos
šio įstatymo nustatyta tvarka
rengiami pakartotiniai prezi
dento rinkimai. Šiuo atveju pa
k arto tin iai rinkim ai galėtų
sutapti su rugsėjo 19 dieną
numatytais Seimo rinkimais.
"Šiandien ir vieni, ir kiti
gaudo naudą, o kas ją pagaus paaiškės labai greitai", - žur
nalistams sakė laikinasis Sei
mo pirmininkas Česlovas Jur
šėnas, paklaustas, kam yra
naudinga esama situacija.
"Jeigu bus teisybė išaiškin
ta, tai bus naudinga visiems",
- pridūrė jis.
ČJuršėnas tikisi, jog NSGK
komitetas savo išvadas pateiks
iki penktadienio vakaro, tačiau
komitetas nusprendė atsakymą
duoti tik kitą savaitę, jau po
prezidento rinkimų.
"Komitetas nusprendė galu
tinę nuomonę suformuoti pirma
dienį ir antradienį ją pateikti
Seimui", - BNS sakė NSGK
pirmininkas Alvydas Sadeckas.
Neeiliniame plenariniame
posėdyje generalinis prokuro
ras Antanas Klimavičius pa
reiškė, kad STT surengė kratas

į įtakingiausių parlamentinių
partijų būstines, mėgindama
patvirtinti arba paneigti įtari
mus dėl penkių Seimo narių
galim ų korupcinių ryšių su
įm onių grupės "R ubicon
group" valdybos pirm ininku
Andriumi Janukoniu.
A .K lim avičiaus teigim u,
praėjusią savaitę STT vadovas
pateikė Generalinei prokuratūrai
duom enų, esą A .Janukonis
"įtakoja kai kurių įstatymų pa
keitimą arba pristabdymą ir už
tai atsiskaito pinigais".
"Kalbame apie grynuosius
pinigus, kurie buvo paduodami
į rankas", - sakė generalinis
prokuroras.
A .K lim avičius, nors kai
kurių Seimo narių primygtinai
raginam as, atsisakė įvardyti
korupcija įtariamus parlamen
tarus.
Seimo kuluaruose minimos
Seimo pirmininko pavaduoto
jo socialdem okrato Vytenio
Andriukaičio, Tėvynės sąjun
gos nario Arvydo Vidžiūno,
Seimo pirmininko pavaduoto
jo liberalcentristo Gintaro Ste
ponavičiaus, Liberalų ir centro
sąjungos frakcijos Seime se
niūno Eligijaus M asiulio, jo
pavaduotojo Klemenso Rim 
šelio pavardės.
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PRADĖJO PASITARIMAI DĖL VIZŲ PANAIKINIMO
2004 m. birželio mėn. 24 d.
LR Užsienio reikalų ministeri
jos (URM) Konsulinio departa
mento direktoriaus Vaidoto Ver
bos vadovaujama delegacija
Vašingtone, JAV, pradėjo dvi
dienas truksiančias dvišales kon
sultacijas su JAV Valstybės ir
Krašto saugumo departamentų
aukšto rango pareigūnais dėl
ateityje galimo vizų reikalavimo
panaikinim o trum palaikėm s
Lietuvos piliečių kelionėms į
JAV. Įvykusiame susitikime su
krašto saugumo sekretoriaus
padėjėju politikai, sienų kon
trolei ir transporto saugumui
Stewart Verdery Lietuvos dele
gacija pristatė Lietuvos asmens
tapatybę patvirtinančių ir kelio
nės dokumentų sistemą ir jų ap
saugą, naują Europos Sąjungos
pavyzdžio Lietuvos vizą, pi
lietybės suteikimo ir pasų išda
vimo mechanizmus bei ypatu
mus, pateikė informaciją apie
Lietuvos valstybinės sienos
kontrolę. JAV pareigūnai teigia
mai įvertino Lietuvos daromą
pažangą užtikrinant asmens
dokumentų saugumą, o taip pat
sienų kontrolėje, kovoje prieš
nelegalią migraciją. Jie savo
ruožtu kalbėjo apie JAV Kon
greso nustatytus reikalavimus,
kuriuos turi atitikti šalys, preten
duojančios dalyvauti JAV vizų
atsisakymo programoje. Krašto
saugumo departamentas sutiko
svarstyti galimybę galbūt jau šių
metų pabaigoje pasiųsti į Lietu
vą specialią delegaciją - Įverti
nimo grupę, kuri kompleksiškai

įvertins Lietuvos pasirengimą
dalyvauti JAV vizų atsisakymo
programoje.
Kartu konsultacijose dalyva
vęs LR ambasadorius JAV Vygaudas U šackas pažym ėjo:
“Bevizis režimas suteiktų didelį
postūmį jau šiandien egzistuo
jantiems draugystės ir bendra
darbiavimo ryšiams tarp dviejų
politinių sąjungininkių - Lietu
vos ir Amerikos. Be to, Lietu
vai tapus ES nare, bevizio reži
mo panaikinimas sustiprintų
transatlantinius ryšius tarp Eu
ropos ir Amerikos.” Lietuvos
delegacijos vizito Vašingtone
programoje dar numatyti susi
tikimai su JAV Kongreso Ats
tovų rūmų nariu John M. Shimkumi ir su valstybės sekretori
aus padėjėja konsuliniams rei
kalams Maura Harty.
Lietuva nuo 1994 metų viena-šališkai taiko bevizį režimą
JAV piliečių kelionėms.
LR ambasados inf.

Clevelande po Tragiškojo birželio minėjimo ekumeninių pamaldų. Iš kairės (pirmoje eilėje): kun.
Paul Barbins, kun. kleb. Gediminas Kijauskas SJ, Toronto estų klebone Kersti Kimmel ir latvių kun.
kleb. Didzis Stilve, kiti iš kairės su vėliavomis - Gunars Renkis (JAV), Andreas Traks (Estijos),
Laimonis Krumins (Latvijos), Rytas Urbaitis (Lietuvos), Peter Noviks (Baltiečių komiteto), Tadas
Bartkus (Europos Sąjungos), dr. Mitchell Bienia Lenkų kongreso vicepirmininkas (NATO), centre iš
kairės - Baltic American Committee of Greater Cleveland dalis valdybos narių: vicepirminkas Maris
Mantenieks, brig. gen. Vilmars Kukainis ir Beatrice Pautienienė.
Alfreda Zvejnieks nuotr.

GENERALINĖ PROKURATŪRA NEĮŽVELGĖ
POLITINIO UŽSAKYMO
V iln iu s , b irž e lio 25 d.
(ELTA). Generalinė prokura
tūra, atlikusi tyrimą, nenustatė,
kad audringą politikų reakciją
sukėlusiais Specialiųjų tyrimų
tarn y b o s (STT) p areig ū n ų
veiksmais keturių parlamenti
nių p a rtijų b ū stin ė se būtų
sąm oningai siekiam a daryti
įtaką Prezidento rinkimų eigai
bei jų rezultatam s, taip pat
kitaip paveikti politinę situa
ciją Lietuvoje. G eneralinio

prokuroro Antano K lim avi
čiaus pasirašy to s pažym os
“Dėl atlikto tyrimo rezultatų”
penktadienį įteiktos laikinai
einančiam Prezidento pareigas
Artūrui Paulauskui bei laiki
n ajam S eim o P irm in in k u i
Česlovui Juršėnui. Birželio 22
23 dienom is iš L iberalų ir
centro sąjungos, N aujosios
sąjungos, Tėvynės sąjungos ir
L ie tu v o s so c ia ld em o k ra tų
partijos būstinių buvo paimti

Dr. Algimantas LIEKIS

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS
(1988 - 1990 M.)
LIX
[...] T odėl esan t to k ia i
sudėtingai politinei situacijai,
m anau, kad norint išvengti
Lietuvoje kraujo praliejim o,
didelių susidūrimų komisijai
turi vadovauti Politinio biuro
nariai. [...] Reikia kad nors du
Politinio biuro nariai atvyktų.
Būtų gerai, kad kom isijoje
būtumėte ir jūs, gerbiamasis
Michailai Sergejevičiau, arba
draugas Ryžkovas, arba ger
biamas draugas Ševardnadzė.
Ačiū.
V .A str a u sk a s,
L SS R
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas: [...] Aš
visiškai suprantu tą didžiulį
Michailo Sergejevičiaus Gor
bačiovo, SSKP Centro K o
miteto narių nerimą dėl susi
dariusios padėties Lietuvos
komunistų partijoje. Iš tikrųjų
susidarė dar vienas sudėtingų
problemų mazgas esant ir šiaip
jau sudėtingai visuomeninei
politinei padėčiai šalyje. [...] Ir
dėl to jaučiu ir savo kaltę, kad
nepavyko mums išlaikyti tei-

singos lin ijo s ir kad viršų
paėmė tos tendencijos, su ku
riomis šiandien susiduriame.
B et šia n d ie n aš p rašy č iau
neskubėti daryti išvadų, o
ramiai išnagrinėti visa tai, kas
įvyko. Norime to ar ne, bet su
važiavimas įvyko. Buvo dele
gatai, atsto v a u ja n ty s savo
partin ėm s org an izacijo m s,
buvo balsuojam a, išrinktas
C entro K om itetas. [...] Tad
man atrodo, kad mes turime
atsižvelgti į realybę. Vakar
teisingai pasakė M ichailas
Sergejevičius, kad reikia mak
sim aliai susitvardyti, leisti
atvėsti emocijoms. Suvažiavi
mas baigėsi tik praėjusį šeš
tadienį. Todėl reikia nuodug
nesnės analizės ir apgalvotų
sprendimų. [...] Be kompromi
so mes iš šios situacijos neiš
eisime. Bet koks kategorišku
mas būtų sutiktas liguistai, nes
Lietuvoje labai didelės emoci
jos. Savarankiškumo, naciona
lin io atg im im o id ėjo s yra
užvaldžiusios daugelį. Žino

ma, čia spauda ir televizija taip
pat atliko didelį vaidm enį.
Todėl jeigu šiandien bus pri
imti kategoriški sprendimai,
bus padaryta didžiulė klaida.
[...] Aš žinau, kokį autoritetą
respublikoje turi A. Brazaus
kas. Ir aš jums noriu pasakyti,
kad jis ne pertvarkos priešas.
Galbūt jam trūksta kai kurių
savybių, būtinų kom unistui.
Bet jis - ne prarastas žmogus.
Ir jeigu mes grįšime į Lietuvą
su žinia, kad Brazauskas iš
m estas iš p a rtijo s, kad jis
pašalintas ir iš CK pirm ojo
sek reto riau s pareig ų , - tai
m um s nep ad ės. Tai sakau
sąžiningai.
B alsai iš salės. Jis pats
paliko partiją.
V.Astrauskas. Ne, neišėjo!
Mes visi - SSKP nariai, mes
visi tebeturime SSKP bilietus,
taip pat ir Brazauskas (sava
rankiškos LKP nariams narių
bilietai pradėti įteikinėti nuo
1990 m. vasario pabaigos aut.).

finansinės apskaitos dokumen
tai, kuriais susidomėta tiriant
galimus penkių parlamentarų
kyšininkavim o faktus. Ilgai
nelaukdami visi šalies vadovai
pareiškė neabejoją, kad tokie
pareigūnų veiksmai vienaip ar
kitaip paveikė piliečių valią
prieš artėjančius Prezidento
rinkim us. Tyrim ą dėl STT
pareigūnų ikiteisminio tyrimo
p ro ceso veiksm ų p o litin ių
partijų būstinėse Generalinė
prokuratūra atliko atsižvelg
dama į Valstybės gynimo tary
bos birželio 23 d. posėdžio

n u tarim ą. K aip nu ro d o m a
Generalinės prokuratūros pa
žymoje, dokumentų poėmiai
buvo padaryti motyvuota iki
teisminio tyrimo teisėjo nutar
timi, o dėl konkrečių proceso
veiksmų sprendė STT Vilniaus
skyriaus viršininkas Vaidas
Skirmantas, parengęs tyrimo
veiksmų planą. V. Skirmantas
pagrindė, kad poėmiai buvo
padaryti birželio 22-23 dieno
mis todėl, kad iki šių metų
liepos 5 d. reikėjo atlikti visus
būtinus papildom us didelės
apimties tyrimo veiksmus.

M .G o rb a cio v a s. Tylos,
draugai! Tai ne malkas kapoti.
Je ig u kas m ano, k ad m es
plenum e turim e priskaldyti
žiemai malkų, tuomet prašau!
M alkas kapoti ir aš m oku.
1941 m., kai ypač daug pri
snigo (žinote, tuom et visus
apsnigo), pusę sodo iškirtau,
k ad išg y v e n tu m e . M alkas
kapoti moku. Bet politikoje
užsiimti malkų kapojimu ne
reikia. Matau, kaip gniaužiate
kumščius, kaip visi mes no
rim e ... S u p ra sti reik ia! Ir
mąstyti. Lietuva, jos liaudis,
kom unistai, šalis - už mūsų
pečių! Ir mes ne m alkų pa
ruošų užduotis vykdome. Bet
jeigu iki to prieitų, tai pareiš
kiu, kad tokiuose malkų ruošos
darbuose aš nedalyvausiu. Tai
žinokite, brangūs draugai! Bet
nuspręskite, kas tada tokiam
p ro ce su i tu ri v a d o v a u ti, su p ra n ta te , g alv as k ap o ti,
skaldyti Sąjungą ir partiją, ir
viską... Tai kas už tai atsakys?..
Ko jūs taip jaudinatės, kodėl
trinksite Plenum e kojom is?
Kas tai, ar ne SSKP CK ple
num as? Jeigu jum s kas ne
patinka - keiskite, rinkite tuos,
kurie jus patenkins! Rinkite!
Rinkite! Kapokite malkas!
(Triukšmas salėje.)

M .Gorbaciovas. Ką, nuo
grandinių atitrūkote! Prašau
atleisti. Ir neįsižeisti! Todėl tai,
ką mes šiandien sprendžiame,
yra k u r kas d au g iau negu
Brazauskas, Jakovlevas, Gor
bačiovas, M edvedevas (na,
kitų neliesiu - jie geri). Visa tai
niekai! Už mūsų pečių - is
torija! Tad ir reik ia iš jo s
aukštumų vertinti! O ne taip,
kad rankas niežti! Na, jūs jau
baigėte, draugas Astrauskai?
V.Astrauskas. Aš su jumis
sutinku.
M .Gorbaciovas. O kodėl
jūs pareiškimą atsistatyti padavėte? O gal jus privertė?
V .A trausk as. Ne, jo k iu
būdu. Niekas nesiūlė, nevertė.
Bet viskam ateina galas.
(Triukšmas salėje)
V.Astrauskas. Sudėtingos
aplinkybės. Aš, kaip sakoma,
nesu tarp “populiariųjų”, kaip
dabar sakoma...
M .G orbaciovas. Drauge
Astrauskai, kaip prisimenate,
pirmajame liaudies deputatų
suvažiavime jūsų neišrinko į
prezidiumą...
V .A stra u sk a s. Taip, aš
atsiprašau, kai kurių n ep a
togumų sudariau ir jums, M i
chailai Sergejevičiau, įvyko
nereikalingas konfliktas.
(Bus daugiau)
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TAUPAI - 20-TIES METŲ SUKAKTIS
Algis Rukšėnas
V iena sekm adienio rytą
1984 metų pavasarį Vytautas
Staškus sėdėjo su artimaisiais
prie kavutės stalo po šv.Mišių
ir atskleidė delną su 50 centų.
“Mums reikėtų įsteigti koope
ratyvą,” jis tarė. Draugai re
gėjo jį nustebę. Tuo laiku dar
gyvavo Superior Savings ban
kas, kuriame - ir kitur - dau
gelis C levelando apylinkės
lietuvių laikė savo sąskaitas. V.
Staškus teigė draugams, kad
lietuvių kredito kooperatyvai
gyvuoja New Yorke, Los An
geles, ir Kanadoje, ir kad nėra
priežasties, kodėl negalėtu
žydėti ir Clevelande.
Draugai manė, kad planas
neįvykdom as. Vis dėlto V.
Staškus, pasiryžęs, laikė savo
viziją gyvą ir per palyginimai
trumpą laiką subūrė eilę Clevelando lietuvių, kurie pritarė
planui įsteigti lietuvių kredito
kooperatyvą. Vytautas Staškus, Balys Steponis, Gintautas
Taoras, Vincas Urbaitis ir dr.
Vytautas Maurutis sutiko eiti į
patikėtinių tarybos gretas ir
a tid a rė są sk a ita s , p ris ta tė
k red ito koop eraty v o planą
Ohio valstijos valdžios atitin
kamiems pareigūnams. Ohio
valstijos pareigūnai matė lie
tuvių k red ito koo p eraty v o
potencialą. Taip 1984 m. bir
želio mėnesį gimė Clevelando
kredito kooperatyvas TAUPA.
Pirmos akcijos buvo kuk
lio s ir rib o to s , m aždaug
$20,000 pradinio kapitalo, kurį
sudėjo pirmieji tarybos nariai
ir jų prieteliai. Bet per šešis
mėnesius išaugo iki 149 narių
su $159,000 aktyvu. Po truputį
TAUPA pradėjo m okėti na
riams procentus. Tarybos na
rys Balys Steponis prašė pir
mos Taupos paskolos.
Taupos įstaigai pirmaisiais
m ėnesiais buvo dovanotas
kampelis Algio Širvaičio teisės
įstaigoje. Vėliau Dievo M oti
nos Nuolatinės Pagalbos para
pijos klebonas kun. Gediminas
Kijauskas, SJ davė nuolatines
patalpas parapijos svetainėje.
Po kelerių metų Taupos tary
bos nariai nupirko p astatą
geromis sąlygomis iš dr. Jono
Stankaičio, kuris ruošėsi pen
sijai. Taupa iki šios dienos turi
savo pagrindinę įstaiga tose
patalpose, 767 E. 185 gatvėje,
Clevelande.
Į talką prisistatė eilė Clevelando lietuvių, bendruomenės
ir organizacijų veikėjų, kurie
prisidėjo prie dinamiško Tau
pos augimo. Remigijus Belžinzkas, Jonas Kazlauskas ir
Adolfas Juodikis vedė reviziją.
Viliau prisidėjo Richard Hallal, kuris pats buvo išrinktas į
Taupos patikėtinių Tarybos
narius. Jis šiuo m etu eina
iždininko pareigas.
Vėliau įėjo į Tarybos pati

kėtinių gretas Dana Ramonie
nė, Marija Mikonienė, Egidi
ju s M a rc in k e v ič iu s, A lgis
Rukšėnas ir Vytautas Kliorys.
Sekant pono Staškaus ka
denciją, per dešimt metų Tary
bos pirm ininko pareigas ėjo
Egidijus Marcinkevičius ir tik
šiais m etais naują Tarybos
pirmininko kadenciją pradėjo
Vytautas Kliorys. Paminėtina,
kad nors Tarybos nariai darba
vosi pasišventusiai daugelį
metų be pertraukos, jų indi
vidualios kadencijos tęsėsi tik
po tris metus. Taupos narių
pasitikėjim u, Tarybos gretos
laikosi pastovios, nes nariai
per m etin iu s su sirin k im u s
naujai pritarė savo balsavimu
naujom s kadencijom s tiems
Tarybos nariams, kurių kaden
cijos tuo laiku baigėsi.
Po Vytauto Staškaus penkerių metų pasišventusios ir di
namiškos kadencijos, Aleksas
Spirikaitis perėmė Taupos tar
nautojų pirmininko pareigas ir
tęsia jas iki šios dienos. Jam
talkina kompetentingas ir taip
pat pasišventęs štabas, kuris
darbščiai aptarnauja Taupos
Kredito kooperatyvo narius.
Per pirmą Taupos dešimt
metį kooperatyvas buvo vienas
iš sparčiausiai augančių kredito
kooperatyvų Ohio valstijoje.
Rim tos ir gerai išplanuotos
investavim o ir valdym o ini
ciatyvos Taupai reguliariai
užtarnauja aukštas oficialias
dezignacijas vadinamas “CA
M EL R ating” . R eguliatorių
įstaigos Taupai duoda kasmet
viena iš anksčiausiai galimų
stovių, pagal penkių skaičių
numeravimą.
Per 20 metų Taupa paaugo
nuo 149 narių iki dabartinio
2000 skaičiaus. Per antrą Taupos
dešimtmetį mūsų kooperatyvas
susilaukė daugelio naujų narių,
kurie yra atvykę iš Lietuvos ir
įleido naujas gyvenimo šaknis
Clevelande ir apylinkėse.
Šiandiena Taupa turi per $14
milijonų akcijose ir yra išdavusi
per $10 milijonų paskolų.
Taupa kiekvienais metais
rem ia lietuvių organizacinę
veiklą, skiria pinigus tom s
grupėms, kurios įteikia raštiškus
prašymus.
T aupa d id ž iu o ja si savo
pasiekimais ir visados teigia,
kad Taupos gyvavim as yra
galim as tiktai rem iantis iš 
tik im u ilg a m e č ių ir naujų
narių, kurie gauna paslaugas,
remia lietuvių bendruomeninę
veiklą ir gyvenim ą ir jaučia
gilų pasitikėjimą savo kredito
kooperatyvos veiksmuose.
Taupos 20 m etų sukaktį
m inėsim e įv a iria is b ū d ais
visus m etus ir prie progos
pristatysime detališkiau Tau
pos 20 metų gyvavimo isto
rines detales.

Nuotraukoje studentai: Adrija Bagdonavičiūtė, Rūta Bagdonavičiūtė, Inga Čeledinaitė, Jurgita
Gaidamavičiūtė, Saulius Garalevičius, Silvestras Jonaitis, Eglė Juškevičiūtė, Lina Maciūnaitė, Jurgita
Matulienė, Daumantas Matulis, Joseph Noone, Valdas Pečiukonis, Gintas Stirbys, Gaja Stirbytė,
Aras Surdėnas, Eimantas Valevičius, Vilija Vilimaitė, Andrius Vilimas.

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “AUŠRINĖ”
Aušrinė yra jaunim o tau
tinių šokių grupė. 1975 metais
grupę subūrė M arija R adi
kienė. Ilgus metus Aušrinei va
dovavo Eimutis Radžius. Iki
1996 metų ši grupė koncerta
vo įvairiuose JAV miestuose,
d aly v av o JAV ir K anados
tautinių šokių šventėse, šoko
Dainų šventėje Lietuvoje.
2002 metų pabaigoje AušSAUGUMO VADOVAS
STEBI PADĖTĮ
LIETUVOJE
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovo Arvydo
Pociaus teigimu, Specialiųjų
tyrimų tarnybos (STT) atlikti
veiksmai, likus kelioms die
noms iki Prezidento rinkimų,
"turės tam tikros įtakos rinkimų
rezultatams". Pasak A. Pociaus,
VSD "stebi ir analizuoja situa
ciją šalyje, reikalui esant, pateiks
savas išvadas".
Tačiau nieko konkretaus apie
antradienio įvykių aplinkybes,
galim as pasekm es, kuom et
Specialiųjų tyrimų tarnyba atli
ko poėmius pagrindinių partijų
būstinėse, VSD vadovas, kal
bėdamas Seimo neeiliniame
posėdyje, nepasakė.
A. Pociaus teigimu, VSD
pateiks savo vertinimą, gavusi
atsakymus į kylančius klausi
mus, ištyrusi pareigūnų, atliku
sių poėmius, motyvaciją.
VSD vadovas Seimo posė
dyje nesiėmė atsakyti į parla
mentarų klausimus dėl galimos
užsienio specialiųjų tarnybų
veiklos šioje situacijoje, nes,
pasak A. Pociaus, tokie dalykai
viešai negali būti svarstomi bei
interpretuojami.
A. Pocius sakė taip pat
negalįs vertinti nei STT vykdo
mo ikiteisminio tyrimo įrody
mų, nei šio tyrimo perspektyvų,
nes tai nėra VSD kompetencija.
ELTA

rinė vėl atsikūrė. Dabartinė
grupės vadovė Jurgita M atu
lienė subūrė jaunus energingus
šokėjus, pasiryžusius atgaivin
ti lietuvių liaudies šokio tra
dicijas Philadelphijoje. Šiuo
metu grupėje yra 20 šokėjų.
Nors naujoji Aušrinė gyvuoja
dar visai neilgai, ji jau yra kon
certav u si V asario 16-osios
šventėse Philadelphijoje bei
C o n n e c tic u t, p a siro d ž iu si

Frackville lietuvių festivalyje,
koncerte skirtame Philadelphijos Lietuvių jaunimo sąjungos
jubiliejui pažymėti ir XVI Pa
saulio lietuvių dainų šventėje,
įvyusioje 2003 m etų vasarą
Lietuvoje. Numato plėsti ir tur
tinti šokių repertuarą, aplanky
ti gretimų valstijų lietuvių ben
druomenes, užmegzti ryšius bei
rengti koncertus su kitais lie
tuvių liaudies kolektyvais ir su
nekantrumu laukia Chicagoje
įvyksiančios XII Lietuvių tau
tinių šokių šventės.

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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MUS KVIEČIA ALTAS
G arbės svečiai A rtūras
Paulauskas - Laikinai einantis
LR prezidento pareigas, Vygaudas U šackas - LR am 
basadorius, Arvydas Daunoravičiu s - LR G eneralinis
konsulas, m inint L ietuvos
įstojimą 0 NATO ir Europos

Sąjungą, dalyvaus Amerikos
L ietuvių Tarybos šių m etų
liepos 2, p enktadienį, re n 
giam am e iškilm ingam e p ri
ėmime, 7:00 v. vakaro, Balzeko lietuvių kultūros m u
ziejuje 6500 South Pulaski
Road, Chicagoje.

TRADICINIS POBŪVIS
ŠILTNAMYJE

B O S T O N ,M A

BOSTONO KULTŪRINIAI
SUBATVAKARIAI
Šių metų balandžio 30 dieną
Bostono kultūrinių subatvakarių
valdyba suruošė susitikimą su
Bostone viešėjusiu rašytoju
Robertu Keturakiu. Robertas
Keturakis gimė Kauno rajone,
Jonučių kaime. 1963 metais
baigė Vilniaus valstybinio uni
versiteto istorijos - filologijos
fakultetą. Eilėraščius pradėjo
spausdinti 1954 metais. Išleido
15 poezijos rinkinių, keletą pub
licistikos knygų bei vieną ro
maną. Dirbo “Nemuno” ir “San
taros” redakcijose, dabar dirba
Vytauto Didžiojo universitete
Kaune.
Pereitais metais už romaną
apie partizanus “Kulka Dievo
širdy” laimėjo “Lietuvių balso ”
literatūrinio konkurso II pre
miją.
Lietuvoje Robertas Ketura
kis subūrė poeto Stasio Santvaro gerbėjų būrelį, leidžia Stasio
Santvaro kūrybą ir tvarko poeto
archyvą Bostone.
K artu su žm ona R egina
užaugino 3 sūnus: Šarūną,
Saulių ir Ugnių bei 5 anūkus.
Subatvakario metu rašytojas
skaitė ištrauką iš savo romano
“Kulka Dievo širdy”, deklama
vo poeziją bei atsakinėjo į
gausius susirinkusiųjų klausi
mus apie lietuvių ir savo kūrybą.
Vakarą pravedė subatvakarių
valdybos narė Estera Sužiedelienė.
Zita Krukonienė

Ir vėl pirmą birželio sek
madienį Clevelando lietuvių
kultūrinių darželių draugija
su ren g ė n a ria m s tra d ic in į
vasaros popietį R ockefeller
parko šiltnamyje. Buvo miela
visiems ten pabendrauti bei
dalintis p raėjusių m etų įs 
pūdžiais. Jau įprastoje šilt
namio svetainėje mūsų laukė
papuošti stalai, o pasieniais
stropiųjų šeim ininkių sudėti
skanėstai ir gaivūs gėrimai.

LKD draugijos pirm. Kęstutis
Steponavičius sveikino popiečio
svečius ir paminėjo Rockefeller
parko ateities renginius.
G. Juškėno nuotr.

LFD dr-jos pirm ininkas
K ęstutis S teponavičius su 
pažindino svečius su R oc
kefeller parko renginiais atei
ty je. V aldybos v ic e p irm i
ninkė Pat B otyrius-C arroll
papasakojo apie pavėsio au
galus su jų pavyzdžiais. Sve
čiai pasiėm ė brošiūras apie
tokius augalus. Viešnagė tapo
užb aig ta dovanų traukim u
svečiams. Daugelis parsivežė
namo gėlytes.

pelos muzikantai. Kaina $35.00,
pelnas skiriamas JBANC, svar
bios ilgam etės ALTo infor
macinės tarnybos Vašingtone
paramai. Visus kviečiame daly
vauti užsisakius vietas ALTo
raštinėje tel. 773-735-6677.
Evelinai M aciulevičiūtei
Pauliaus ir Virginijos Maciu
levičių dukterei, gyvenančių
Cleveland, OH, gegužės 22 d.
buvo įteiktas dailės bakalauro
la ip sn is K enyon C o lleg e
(Gambier, OH). Evelina gavo
dvigubus mokslo laipsnius Ispanų kalbos ir biologijos. Ji
ypač pasižymėjo ispanų kal
boje.

C L E V E L A N D , OH

Kultūrinį subatvakarį pravedusi Estera Sužiedėlienė, Alė Santvarienė ir rašytojas Robertas
Keturakis. Lilės Kulbienės nuotr.

Gros Stasės Jagminienės va
dovaujamos “TĖVIŠKĖS” ka

Vasaros popietyje LKD dr-jos
vicepirmininkė Pat BotyriusCarroll pasakojo apie pavėsio
augalus, rodydama jų pavyz
džius.
G.Juškėno nuotr.
Spėju, kad šio popiečio
dalyviai aplankė ten esantį
šiltnam į bei gėrėjosi pu o š
niais gėlynais kieme. Šiltna
mis kasdien atdaras nuo 10
v.ryto iki 4 v.p.p. Ten dažnai
keičiam i pagal m etų laikus
gėlynai viduje ir kiem o dar
želiuose. Įėjim as nem o k a
mas.
Kelios minutės nuo Roc
kefeller šiltnamio yra lietuvių
darželiai, tarp East Blvd. Ir
M .L.King Blvd. Ten vasarą
veikia DLK. Birutės fontanas,
o M aironio, V .K udirkos ir
J.B asan av ičiau s pam in k lai
apsupti žydinčiomis gėlėmis.
Gerardas Juškėnas
Lietuvių Bendruomenes
Clevelando apylinkės valdy
bos pirm ininko Algio ir Lo
re to s G udėnų du k tė L in a
Dora baigė cum laude Miami
Universitetą (Oxford, OH) keturių metų kursą per trejus
metus. Ji studijavo istoriją ir
politinius mokslus. Pusę metų
studijavo Europoje - L iuk
semburge. Dabar ji dirba kaip
“intern” Jėzuitų Legal Corps.
Vėliau studijuos teisę.

Dalis Baltic American Committee of Greater Cleveland komiteto narių. Iš kairės: brig. gen. Vilmars
Kukainis, Maris Mantenieks, Mylita Nasvytienė, Karin Ruus ir Andreas Traks. Alfreda Zvejnieks nuotr.

JAV LB KULTŪROS
TARYBOS
PRANEŠIMAS
2004 m. kultūros prem i
jom s yra sudaryta viena ko
misija: pirmininkė Marija Remienė ir nariai - Danutė Bindokienė, Nijolė Pupienė, Mag
dalena Stankūnienė, Vitalija
Pulokienė, Leonas Narbutis ir
Kazys Skaisgirys. Šiais metais
bus šešios premijos: spaudos
darbuotojo, dailės, muzikos,
aktoriaus, radijo darbuotojo ir
tautinių šokių mokytojo. Pre
m ijų m ecenatas - L ietuvių
fondas.
Prem ijom s kandidatus iš
JAV gyvenančių tarpo siūlo
lietuvių visuom enė. Pasira
šytam e laišk e, su siu n tėjo
adresu, komisijos pirmininkei
pristatoma: kandidato vardas,
pavardė, adresas, telefonas ir
trum pai raštu apibudinam a
siūlomo kandidato - asmens
veikla. Pasiūlymus siųsti LB
Kultūros tarybos pirmininkei
Marijai Remienei, 2841 Den
ton Ct., Westchester, IL 60154
iki rugsėjo 1 dienos.
JAV LB Kultūros taryba
XII LIETUVIŲ TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖS
ČIKAGOJE RENGINIAI
• Birželio 30 d. 12:00 val.
Čikagos miesto centre (Daley
P laza, W ashington g. tarp
Dearborn ir Clark, prie Picas
so skulptūros) įvyks oficialus
XII Lietuvių tautinių šokių
šventės atidarymas.
Šventės metu veiks mugė
nuo 10:00 val. ryto iki 5:30.
Norintys dalyvauti mugėje gali
kreiptis į D onatą ir Laim ą
Vasiliauskus telefonu: 630-257
6687.
• Liepos 2 d. 8:00 val. vaka
ro Navy Pier didžioje salėje
įvyks Susipažinimo vakaras ir
šokiai. Adresas: 600 E. Grand
Ave. (prie Michigano ežero).
• Liepos 2-3 d. 9:00 val. ryto
- 5:00 val. Hyatt Regency O’Ha
re viešbutyje (9300 West Bryn
M aw r Ave., R osem ont, IL)
veiks tautodailės paroda ir
mugė.

PALM

B E A C H ,F L

Šalpos reikalams BALFo
141 skyrius balandžio 25 d.
surengė šaunia gegužinę. Gau
siai susirinkusius pasveikino
pirm. R. Lagūnienė. Žodį tarė
BALFo dir. dr. J. Šalna. Plačiai
BALFo šalpos darbą nuo pra
džios iki dabar nušvietė vieš
nia BALFo CV pirm. Marija
Rudienė. Anot jos, atsiranda
naujų šalpos reikalingų lie
tuvių, BALFo veikla negali
sustoti. D alyviai vaišin o si
šeimininkių pagamintais ku
gelio ir dešrų valgiais ir džiau
gėsi loterijos laim ikiais. R.
Lagūnienė padėkojo pirm. M.
R udienei už dalyvavim ą, o
svečiam s - už šalpos darbų
paramą.
LR Garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr., balandžio 21
d. sukvietė gražų būrį apy
linkės lietuvių dalyvauti LR
ambasadoriaus Romano Podagėlio sutikim e Palm Beach
konsulato būstinėje. Ambasa
dorius, kurio uždavinys yra
k o o rd in u o ti įv airių garbės
konsulų veiklą, pagyrė kons.
Balzeko atliekamą darbą. Kon
sulato darbuotoja R. Zotovienė
pristatė kelis žinomus lietuvių
veikėjus. Jiem s ir visiem s
lietuviams ambasadorius pa
dėkojo už nuolatines pastangas
Lietuvos labui.
Gegužės 2 d. įvyko gerokai
“sulietuvintos” pamaldos lie
tuviam s. Šv. M išias aukojo
kun. Kevin Nelson anglų kal
ba, o dalyviai atsakinėjo ir
“Dainos” choras giedojo lie
tuviškai. Tai buvo paskutinės
pamaldos šį sezoną, Stiprėja
viltys, kad spalio ar lapkričio
mėnesį jos bus laikomos ištisai
lietuvių kalba.
DAYTONA

B E A C H , FL

Gegužės 9 d. Lietuvių klu
bas surengė M otinos dienos
minėjimą. Mišias šventė kun.
R. Grasso, skaitinius atliko M.
Jankauskienė, giedojo A. Skri
dulio vadovaujam as “Siety
nas”. Po pamaldų salėje klubo
pirm. J. Baltrušaitis pasveikino
visas m otinas, ypač klubo
vicepirm. A. Mažeikienę, ne
seniai g rįžu sią po sunkios
operacijos. J. G rybauskienė
p ap asak o jo apie trem tin ės
Č e rn e ck ie n ės ir j os vaikų
vargus Sibiro gulaguose. J.
Baltrušaitis padeklamavo eilė
raštį, o “Sietynas” ir publika
padainavo po keletą posm ų
M otinai skirtų dainų. M inė
jimas baigėsi klubo šeiminin
kių pagamintomis vaišėmis.
• Liepos 3 d. 2:00 val. po
pietų įvyks X II LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
A llstate A renoje (6920 N.
Mannheim Rd. Rosemont, lL).
• L iepos 3 d. 7:30 val.
vakaro vyks du šventės poky
liai H yatt Regency O ’Hare
viešbutyje.
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LIETUVA IR PASAULIS
STT PAREIGŪNŲ VEIKSMAI NESUGRIAUS
LIETUVOS NATO NARĖS ĮVAIZDŽIO
Vilnius, birželio 23 d. (ELTA). Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) pareigūnų apsilankym as kai kurių didžiųjų partijų
būstinėse ir ten atlikti dokumentų poėmiai nesugriaus Lietuvos
kaip patikimos NATO valstybės narės įvaizdžio. Tuo įsitikinęs
krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. Trečiadienį jis ir
užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo susitikę su
laikinuoju Prezidentu Artūru Paulausku. Pokalbyje buvo aptartas
pasiruošim as kitos savaitės pradžioje vyksiančiam NATO
viršūnių susitikim ui Stam bule. Lietuva jam e pirm ą kartą
dalyvaus kaip visateisė aljanso narė. “Neduosime pagrindo
suabejoti mūsų vaizdu. Vykdysime visus įpareigojimus. Valstybė
iki šiol buvo v ertin am a kaip p a tik im a sąju n g in in k ė ir
transatlantinio saugumo projektavimo dalyvė, turi tam tikrą
vardą. Tikrai to neprarasim e, nem atau tam priežasčių” , trečiadienį tvirtino L. Linkevičius. Tačiau, anot jo, susitikime
Stambule teks “išblaškyti bet kokius nuogąstavimus”. “Mes
nepasikeisime ir netapsime kitokie. Patys tuo neabejokime, ir
kiti tuo neabejos” , - pažym ėjo m inistras. L. Linkevičiaus
teigimu, NATO viršūnių susitikime ketinama kalbėti apie krizių
malšinimo operacijas, partnerystę su kitomis šalimis. “Lietuva
laikosi pozityvios pozicijos kalbant apie santykius su Ukraina,
Pietų Kaukazo šalimis, Albanija, Makedonija, Kroatija, kurios
Vilniaus dešimtuke liko už borto, bet dabar beldžiasi į aljansą.
Joms reikia padėti”, - teigė ministras. Pasak L. Linkevičiaus,
Lietuva ketina padidinti NATO vadovaujamose operacijose
Afganistane ir Kosove dalyvaujančių karių skaičių. “Be to, bus
tariam asi, kad šalys, priėm usios sprendim us, juos vėliau
įgyvendintų, kad tam užtektų politinės valios ir resursų” , pridūrė ministras.
LIETUVA LAIKYSIS NATO PASLAPČIŲ
V iln iu s, b irž e lio 23 d. (ELTA). V yriausybė paprašė
Prezidentą pateikti Seimui ratifikuoti Siaurės Atlanto Sutarties
šalių susitarimą dėl informacijos saugumo, NATO susitarimą
dėl su gynyba susijusių išradimų, dėl kurių paduotos patento
paraiškos, abipusės slaptum o apsaugos. Taip pat prašom a
ratifik u o ti NATO susitarim ą dėl techninės inform acijos
perdavim o gynybos tikslais, pranešė Vyriausybės spaudos
tarnyba. Prisijungdama prie šių susitarimų, Lietuva įsipareigoja
taikyti bendrus NATO narėms įslaptintos informacijos mainų
bei apsaugos standartus. Už šių sutarčių vykdymą visų pirma
bus atsakinga Vyriausybei nepavaldi Paslapčių apsaugos
koordinavimo komisija ir Valstybės saugumo departamentas,
Vyriausybė ir paslapčių subjektai. Siaurės Atlanto Sutarties
susitarimas dėl informacijos saugumo buvo sudarytas 1997 m.
kovo 6 d. Briuselyje. NATO susitarimas dėl su gynyba susijusių
išradimų, dėl kurių paduotos patentinės paraiškos, abipusės
slaptumo apsaugos, sudarytas 1960 m. rugsėjo 21 d. Paryžiuje
ir NATO susitarimas dėl techninės informacijos perdavimo
gynybos tikslais buvo sudarytas 1970 m. spalio 19 d. Briuselyje.
LIETUVA PIRMĄ KARTĄ NATO VIRŠŪNIŲ SUSITIKIME
Vilnius, birželio 25 d. (ELTA). Laikinai einantis prezidento
pareigas Artūras Paulauskas ir jį lydinti delegacija birželio 27-29
dienom os T urkijos so stin ėje Stam bule dalyvaus NATO
aukščiausiojo lygio susitikime. “Stambule Lietuva pirmą kartą
kaip lygiavertė partnerė sės prie stalo su sąjungininkais ir aptars
Aljansui aktualius klausimus, siekiant efektyvaus ir veiksmingo
NATO darbo. Nuo šiol drauge su kitomis šios organizacijos
dalyvėmis dalinsimės narystės privalumais ir atsakomybe, drauge
spręsime bendrus visam Aljansui uždavinius”, - sakė laikinasis
šalies vadovas. NATO viršūnių susitikime bus aptarti tarptautinės
bendrijos atsakas siekiant sureguliuoti situaciją Artimuosiuose
Rytuose, NATO operacija Afganistane bei Aljanso vaidmuo
Balkanuose, NATO dialogo, bendradarbiavimo ir partnerystės su
Rytų Europos, Kaukazo, Centrinės Azijos, Viduržemio jūros
valstybėmis stiprinimas. Taip pat įvyks NATO valstybių ir Rusijos
užsienio reikalų ministrų susitikimas. “Mūsų tikslas - nuvežti
žinią, kad esame nauja, bet atsakinga ir kūrybinga narė, kurios
interesas yra pasiūlyti mūsų patirtį siekiant bendrų NATO tikslų”,
- kalbėdamas apie Lietuvos siekius šiame forume, pabrėžė A.
Paulauskas. Laikinasis valstybės vadovas akcentavo, kad
Stambule ypatingą dėmesį skirs aptarti šiuo metu jautriausius
m ūsų valstybei klausim us - L ietuvos karių dalyvavim ą
Afganistano ir Irako konfliktuose bei Balkanuose. A. Paulauskas
taip p at p abrėžė siek siąs, jo g dar iki n ary stės A ljanse
susiformavusio ir aktyviai veikiančio “Vilniaus dešimtuko”
sąvoka, suradusi savo vietą pasaulio politikos žodyne, liktų ne
tik istoriniu pavadinimu, bet ir ateities bendravimo modeliu.

Europos Sąjungos vyriausybių pasitarime Briuselyje birželio 18 d. Latvijos užsienio reikalų ministras
Rihards Piks, Lietuvos užsienio reikalų ministrs Antans Valionis, Lietuvos ministras pirmininkas
Algirdas Brazauskas ir Latvijos ministras pirmininkas Indulis Emsis.
ES nuotr.

PAGAL RUSIJOS URM LOGIKĄ, BALTIJOS SALYS GALĖJO
TEISĖTAI OKUPUOTI RUSIJĄ
V iln iu s , b irž e lio 23 d.
(ELTA). Rusija kelia grėsmę
Baltijos valstybėm s ir nesi
laik o c iv iliz u o to p a sa u lio
požiūrio į 1940 metais įvyk
dytą šių valstybių aneksiją,
m ano XX amžiaus istorijos
sp e c ia lista s p o lito lo g a s ir
istorikas Česlovas L aurina
vičius. Pasak jo, šitai liudija
Rusijos užsienio reikalų minis
terijos (URM ) kom entarai,
kuriais kritikuojam i Estijos
reikalavimai, kad Rusija atsi
prašytų už 1940 metais įvyk
dytą šios B altijos valstybės
aneksiją ir atlygintų okupa
cijos padarytą žalą.
Rusijos ambasados Lietu
voje antradienį išplatintuose
Rusijos URM komentaruose
pažymima, jog Rusija kitaip
nei E stija vertina praėjusio
am žiaus k etvirtojo d ešim t
mečio įvykius Baltijos šalyse
ir jų prijungimo prie buvusios
SSRS aplinkybes. Anot ko
m entarų autorių, m ėginim ai
reik šti R usijai tas ar kitas
p rete n zijas yra nep ag rįsti.
“Idėja lyginti to laikotarpio
SSRS politiką su hitlerinės
Vokietijos, kariavusios E u
ropoje agresyvų karą ir sie
kusios pavergti arba sunaikinti
ištisas tautas, veiksm ais yra
absurdiška vien dėl to aki
vaizdaus fakto, kad būtent
Sovietų Sąjungos pastangomis
buvo sutriuškinta h itlerinė
Vokietija”, - teigiama komen
taruose.
Anot Č. Laurinavičiaus,
Rusijos URM komentatoriai
dangstosi faktu, kad SSRS
suvaidino lemiamą vaidmenį
laim int karą prieš nacistinę
Vokietiją, ir ignoruoja kitus
faktus. “SSRS dėl 1918-1939
metais jos vykdytos politikos
yra atsakinga už Antrojo pa
saulinio karo kilm ę. A ntra,
SSRS pasinaudojo nacistinės
V okietijos p ralaim ėjim u ir
primetė daliai Europos rusišką

totalitarizm ą” , - trečiadienį
Eltai sakė istorikas. Jis taip pat
atkreipė dėmesį į tai, kad per
neseniai vykusį Sąjungininkų
išsilaipinim o N orm andijoje
minėjimą SSRS vaidmuo lai
mint karą prieš Vokietiją “civi
lizuotų visuomenių buvo prisi
mintas gana rezervuotai”. Č.
Laurinavičiaus teigimu, Rusija
iki šiol nenori pripažinti, kad
sąjungininkų išsilaipinim as
“nešė į Europą laisvę, apsi
sprendim ą, suverenum ą, o
Raudonosios armijos žygis į
Vakarus nešė naują p av er
gimą”.
Kaip teigiama Rusijos URM
komentaruose, Estijos istorikai
bei politikai turėtų sąžiningai
įvertinti kai kuriuos įvykius savo
šalyje iki jos prijungimo prie
SSRS, atkreipdami dėmesį ir į
Estijos režimo po 1934 metų
esmę, ir į atsakomybę už tūks
tančius nekaltų 1918-1920 metų
laikotarpio aukų. Reaguodamas
į šį teiginį, Č. Laurinavičius
pažymėjo, kad Rusijos URM
komentarų logika verčia klai
dingai įsivaizduoti, jog užuo
minos apie “Estijos režimo po
1934 metų esmę” suteikia 1940
metais atliktai aneksijai tei
sėtumą. “Pagal tokią logiką
Estija, Vokietija ar kuri nors kita
valstybė, apeliuodama į sovie
tinio režimo represijas praėjusio
amžiaus ketvirtajame šeštajame
dešimtmečiais, galėjo taip pat
teisėtai aneksuoti Rusiją” , stebėjosi istorikas. Pasak jo,
tokia Rusijos pozicija leidžia
manyti, kad ši valstybė iki šiol
nenori matyti Estijos bei kitų
Baltijos šalių kaip lygiaverčių ir
nepriklausom ų nuo Rusijos.
“Tai reiškia, kad Rusija iki šiol
laiko B altijos valstybes tik
laikinai atgavusiomis laisvę,
kaip bolševikinė vadovybė laikė
Baltijos valstybių atsiskyrimą
nuo Rusijos 1918-1920 metais
bei nepriklausomą jų egzista
vimą tarp dviejų pasaulinių karų

tik laikinais reišk in ia is” , tvirtino istorikas.
Jis taip pat pažymėjo, kad
pagrindinė problem a santy
kiuose tarp Rusijos ir Estijos
bei kitų dviejų Baltijos vals
tybių yra “ne skaitm eninė
išraiška žalos, kažkada SSRS
p a d a ry to s B a ltijo s v a ls ty 
bėm s” . A not Č. L aurinavi
čiaus, žalos atlyginimo klausi
mas tėra “prielaida civilizuo
tam santykių tarp Rusijos ir
Baltijos valstybių sureguliavi
mui”. Jo žodžiais, pagrindinė
problema yra ta, kad Rusija,
kaip SSRS paveldėtoja, iki šiol
nepripažįsta 1940 metais at
liktos Baltijos valstybių anek
sijos kaip neteisėto akto. “Ru
sija iki šiol laikosi priešingos
pozicijos Baltijos valstybių
aneksijos atžvilgiu nei visas
civilizuotas pasaulis”, - sakė Č.
L aurinavičius. Istoriko tei
gimu, pastarieji Rusijos URM
komentarai dar kartą liudija,
kad B altijos valstybės turi
“grėsmingą kaimynę” .
NIUJORKO UŽSIENIO
KONSULŲ DRAUGIJOS
PREZIDENTU IŠRINKTAS
LIETUVOS ATSTOVAS
Vilnius/Niujorkas, birže
lio 25 d. (ELTA). Lietuvos
g e n e ra lin is k o n su la s N iu 
jorke M indaugas Butkus iš
rin k ta s N iu jo rk o u ž sie n io
konsulų draugijos preziden
tu. Nuo liepos 1 dienos jis
perims pirm ininkavim ą drau
gijos vykdančiajai tarybai ir,
pasak U žsienio reikalų m i
nisterijos pranešim o, eis šias
pareigas vienus m etus. U ž
sienio konsulų draugija, ku
rios narės šiuo m etu yra 72
N iujorke įsikūrusios u žsie
nio šalių konsulinės įstaigos,
veikia nuo 1925 m. Pagrindi
niai jos tikslai - plėtoti bendra
darbiavimą ir dalintis patirtimi
tarp konsulinio korpuso narių,
ginti jų interesus.
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KULTŪROS PUSLAPIS

KAUNO PREZIDENTŪRA PERDUODAMA LR
PREZIDENTO KANCELIARIJOS ŽINION
V iln iu s, b irž e lio 25 d.
(ELTA). Laikinai einantis Lie
tuvos Respublikos Prezidento
pareigas Artūras Paulauskas
penktadienį pasirašė dekretą,
patvirtinantį Lietuvos Respub
likos Prezidento rūmų Kaune
panaudojimo koncepciją. Po
dekreto įsigaliojim o restau
ruotieji Lietuvos Respublikos
Prezidentūros rūmai Kaune,
priklausę Vytauto D idžiojo
karo m uziejui, bus perduoti
Lietuvos Respublikos Prezi-

dento k anceliarijos žinion.
Kauno Prezidentūroje dirbs
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, bus priimami oficialūs
valstybės vadovo svečiai, ren
giamos konferencijos. Prezi
dento spaudos tarnybos teigi
mu, rūmuose taip pat bus at
kuriami ir puoselėj ami reprezen
taciniai interjerai, veiks ekspo
zicijos iš Kauno Vytauto Didžio
jo karo, Lietuvos dailės, Nacio
nalinio M. K. Čiurlionio ir kitų
muziejų deponuotų vertybių.

ATSTATYTA KOMPOZITORIAUS J. KAROSO
GIMTOJI SODYBA
Leliūnų seniūnijos Straguičio kaime atidaroma atstatyta
kompozitoriaus Juozo Karoso
gimtoji sodyba. Sovietmečiu
b u v u si su n a ik in ta sodyba
Anykščių rajone yra įtraukta į
vietinės reikšm ės pam inklų
sąrašą. Prieš dvejus m etus
buvo atstatytas jos kluonas,
šiemet ant restauruotų pamatų
atstatytas gyvenamasis namas.
Renginį organizuoja Sau
liaus Karoso fondas. A tida
rym o m etu savo program ą
p ristaty s M. K. Č iurlionio
menų mokyklos moksleiviai ir
dėstytojai.

Kompozitorius, dirigentas,
pedagogas J. Karosas (1890
1981) buvo daugelio respub
likinių dainų švenčių vyriau
siasis dirigentas, daug metų
dėstė tuom etinėje Lietuvos
konservatorijoje (dabar M uzi
kos akademija), buvo jos pro
fesorius.
Per savo ilgą ir garbingą
gyvenim ą J. Karosas parašė
daugybę muzikos kūrinių: dvi
oratorijas, kantatą, dvi simfo
n ines po em as, u v e rtiū ra s,
rapsodiją, siuitų simfoniniam
ir styginiam orkestrui, koncer
tų, sonatų, tris styginių kvar-

Keturias dienas J. Gruodžio
konservatorijos, 1-osios muzi
kos mokyklos, J. Naujalio mu
zikos gimnazijos ir Menininkų
namų salės buvo atiduotos iš
dešimties šalių į Kauną suvažia
vusiems jauniesiems talentams.
Garliavos muzikos mokyklos
surengtas antrasis tarptautinis
jaunųjų atlikėjų konkursas “Gradus ad Parnasum” į Kauną buvo
sukvietęs 250 pianistų, akordeo
nistų, stygininkų ir pučiamųjų
instrumentų atlikėjų. Konkurso
nugalėtojams įteikti penki Gran
prix, 60 laureatų ir 44 diplo
mantų apdovanojimai bei 31
specialusis prizas.
Nors Joninės tampa vis di
desne švente, bet Jono vardas
populiarėja nesparčiai. Jauniau
sias Klaipėdos Jonas gimė šie
met gegužės 25 dieną. Jis yra
aštuntasis mažylis, kurį šiais
metais tėvai pavadino Jonu.

Rašytojas Robertas Keturakis skaito savo poeziją Kultūrinio
subatvakario metu Bostone.
Lilės Kulbienės nuotr.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETE PIRMOJI ŽURNALISTŲ LAIDA

tetus, kitų simfoninės ir kame
rinės muzikos kūrinių, pjesių
fortepijonui, vokalinių ciklų,
dainų, kūrinių kaimo kapelai,
pučiamųjų orkestrui, dramos ir
radijo teatro spektaklių muzi
kos. Taip pat parašė muzikinį
vadovėlį “Garsų keliais”, atsi
minimų knygą “Nueitas ke
lias”, straipsnių apie muziką.
ELTA

K laipėda, birželio 24 d.
(ELTA). Prieš ketverius metus
Klaipėdos universitete įkurta
Komunikacijos katedra išleido
pirmąją žurnalistų laidą. Dip
lomai įteikti trylikai bakalaurų.
Nuo 2000 metų žurnalistiką
galima studijuoti ir Klaipėdos
universitete. Nors pirm asis
uostamiesčio universiteto žur
nalistų kursas dažnai buvo
vadinam as eksperim entiniu,
dabar naująja regiono žurna
listų karta jau džiaugiamasi.
Pasak Socialinių mokslų fa
kulteto dekano docento Anta-

no B učinsko, per ketverius
metus dauguma studentų spėjo
ne tik baigti studijas, bet ir
su sira sti darbą p ag al savo
specialybę. B eveik visi 13
žurnalistikos specialybės ab
so lv en tų , tre č ia d ie n į gavę
aukštojo m okslo diplom us,
tvirtino savo ateitį sieją tik su
žiniasklaida. Dauguma jų žada
dirbti Klaipėdoje bei aplinki
niuose miestuose. Šiuo metu
KU Komunikacijos katedroje
m okosi 71 studentas. Nuo
rudens čia studijuos dar 20
pirmakursių.

nusakytos laiptinės. Laiptinėje
buvo ram u, tik kažkur gir
d ė jo si m uzika. S aulė, pro
laip tin ės lango nešvarum ų
vitražą, klojo prie durų su
adata k eistas g ąsdinančias
figūras. Janina nusišypsojo. Iš
rankinuko išsiėm usi akinius
pradėjo apžiūrinėti tarpelius po
durimis. Vienas buvo platesnis
ir gilesnis, tačiau jam e nesi
matė jokio blizgesio. Tuomet
ji iš švarkelio kišenės išsiėmė
žibintuvėlį ir vėl pradėjo žiū
rinėti. Kažkas sublizgėjo. Bet
vos vos. Gal tai adata, o gal ir
ne. Pažiūrėjo atidžiau. Taip, tai
adata! Beveik visa surūdijusi.
Reikia ją iškrapštyti. Būtinai!
Kai Janina ėmė iš rankinuko
plonytį nėrimo vašelį, kad su
ju o išk rap šty tų adatą, ra n 
kinukas... išslydo iš rankos.
G a rsia i b ild ė d a m i ant c e 
mentinių laiptinės grindų krito
v e id ro d ė lis ir ra k te lia i, iš
rankos išslydo žibintuvėlis. Už
durų, k urių p ly šy je gulėjo
surūdijusi užkeiktoji adata,
sulojo šuniukas. Kelis kartus
spragtelėjo spyna. Duris ati
darė jaunuolis. Nustebęs pa
klausė, ką senolė čia veikianti?
Senolė? Argi ji sena? Na, jei
sena, tai melas bus naudingas.
R ankinukas, girdi, krito iš
rankų, kai ieškojo validolio.
Jaunuolis pakėlė raktelius.
Janina buvo išbalusi. Aišku

nuo įtampos. Širdis daužėsi.
Kad tik ištvertų, kad tik iš
tvertų... Dabar tikrai reikėjo
validolio. Jaunuolis pasikvietė
virtuvėn. Tegul atsisėda, tegul
atsigeria vandens. K ai p a 
klausė kokie reikalai atvedė ją
čia, Janina pasimetė. Butas,
kurio virtuvėje dabar ji sėdėjo,
tai ponios... O ne, ir reikėjo
pam iršti pavardę... O gal ir
gerai? Kitų žmonių nesimatė,
jokių balsų kambariuose ne
sigirdėjo. Šuniukas atsargiai
palaižė n u leistą ranką. Tai
geras ženklas. Padėjusi stiklinę
su vandeniu, lyg nesavu balsu,
bent ja i taip atrodė, Janina
paklausė:
- Čia turėtų gyventi graži
ponia su dukterimis?
- Nebegyvena. Tą butą iš
jos nusipirkau aš. Ponia dabar
g y v en a n u o sav am e nam e.
Netoli.
- O kaip jai sekasi? Tik
riausiai gerai, jeigu nusipirko
n am ą? - su v iltim i į gerą
atsakymą paklausė Janina.
- N am as nėra ja i laim ė.
N ėra ja i sėkm ės, - atsakė
jaunuolis. - Prieš mėnesį au
toavarijoje žuvo vyresnioji
duktė. Ar jūs nežinojot? Laik
raščiai rašė.
- Aš iš kito m iesto. N e
žinojau. Tai aš jau nebetruk
dysiu. Ačiū už vandenį.
- Palaukit, palydėsiu.
Janina padavė ranką jauna
jam šeimininkui. Šis užsimetė
ant pečių m elsvą striukę ir
lydėjo iki laiptinės durų. Ne,

ne Jai nebereikia pagalbos. Ji
puikiai jaučiasi. Tarpduryje vėl
atsisveikino.
“Kaip gerai,kaip gerai, kad
nepaklausė ko ieškojau tame na
me” - džiaugėsi mintyse mote
ris. Ką pasakyti Onutei? Kurį
laiką abi ėjo tylėdamos. Tik
autobusų stotyje draugė pa
klausė, ar pasisekė ir kur taip
ilgai buvusi. Janina su dirbtiniu
džiūgavimu pasakė, kad adatą
mačiusi, ji puikiausiai atrodo,
nesurūdijusi. Gaila, kad ištraukti
nespėjusi. Sulojęs šuniukas ir
vyriškis atidaręs duris. Teko
pasikalbėti. Buvusioji direktorė
gyvenanti kitur, jis nežinąs kur.
Atvažiavo autobusas. Pus
tuštis. Draugės atsisėdo atski
rai prie langų. Viena už kitos.
Ramiai ūžė autobuso variklis.
Tem o. P asim atė jų m iesto
žiburiai. Onutė pakilo ir atsisė
do šalia draugės.
- Ačiū tau, Janyte, už pagal
bą, tik jaučiu, kad ne viską
pasakei.
- Nusiramink. Labai pavar
gau. Kada nors papasakosiu
smulkiau. Juk pasakiau, kad
adata nesurūdijusi, vadinasi ir
tavo užkeikim as neveikia.
Miegok ramiai.
Deja, pati Janina tą naktį
miegojo neramiai. Surūdijusi
adata dabar badė jos širdį.
Rytojaus dieną į m iestelį
išvažiavo viena. Priėjusi prie
durų su užkeiktąja adata, pa
spaudė skambutį. Duris atidarė
jaunuolis.
(Pabaiga)

Ona Aldona Liepienė

ADATA
ii .
Mažoje virtuvėlėje užkaičiamas arbatinukas.
- Onute, prieš geriant arbatą
aš patikrinsiu tavo biolauką. Ar
atsimeni, kaip tada tave tik
rinau? Beveik prisiartint prie
tavęs negalėjau, virbalai vis
nusisukdavo ir nusisukdavo.
Aš tuoj juos susirasiu.
- Aišku, atsimenu, - išle
meno moteris. - Atsimenu, kad
ir galvos skausm ą gydei, ir
rožę išgydai. Ar dar gydai?
- Jeigu kas paprašytų, pa
mėginčiau. O dabar stokis čia.
Janina kurį laiką ram iai
vartė kažkokius daiktus ko
m odos stalčiu je, o paskui,
sugniaužusi delnuose po lenk
tą virbalą, atsistojo atokiai prie
lango prieš draugę. Pastovėjo
užsimerkusi, paskui pamažu
pradėjo eiti Onutės link. Vir
balai nejudėjo ir nesisukiojo.
Nejudėjo net visiškai priėjus
prie jos. Net beveik liečiant
Onutės pečius.
- Kas čia pasidarė? Nejaugi
praradau sugebėjimą? - nuste
busi Janina atidžiai apžiūrėjo
virbalus ir pavalė juos rankš
luosčiu. - Pam ėginsiu ištirti
kaip visada tą paveikslą. Jeigu
neveiks, tai tikrai pasidariau
nieko verta.
Sugniaužusi kum ščiuose
virbalus Janina pamažu pra
dėjo artintis prie aliejiniais
dažais tapyto portreto. Pilkos

vyriškio akys iš portreto įdė
miai žvelgė į besiartinančiąją.
Žengus dar žingsnį, virbalai
staigiai pasisuko į šonus.
- Veikia. M atai? Matai?!
Dabar stokis prie tos sienos.
Čia nėra paveikslų. Ne, čia yra
gėlės. Bus paklaida. Stokis
kaip pirma tarpduryje.
Janina vėl pamažu pradėjo
artintis prie Onutės, bet vir
balai nejudėjo ir smigo į drau
gę. Pabandė trečią kartą. Vir
balai nepasisuko nei į vieną
pusę. Ja n in a su p ra to , kad
draugę reikia gelbėti. Skubiai.
Tegul išsisak o , teg u l išsiguodžia.
Susėdo abi ant m inkštos
sofutės. P risitraukė stalelį.
G ėrė m ėtų arbatą. R am iai
tiksėjo sieninis laikrodis ir
Onutė atsivėrė. Išsipasakojo.
Janina pasisiūlė neviltin va
rančią adatą iškrapštyti pati.
Sekančią dieną abi draugės
sėdėjo autobuse ir važiavo į
miestelį, kuriame gulėjo ne
duodanti ramybės adata.
Rudeninė saulė linksm ai
žaidė daugiabučių kiemo ber
žuose. O nutė a tsisėd o ant
suolelio atokiau nuo žinomo
namo. Ji su viltimi žiūrėjo į
paprastas saulės nublukintas,
aplaužytas ir aprašinėtas duris
už kurių dingo jos gelbėtoja.
Janina, pasibrukusi ranki
nuką po pažastimi, užlipo iki
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KLESTĖJIMO LINK
Įvykiai Lietuvoje susiję su
R usijos bandym ais pakeisti
Lietuvos orientaciją į Vakarus.
Kratos provakarietiškų politi
nių partijų būstinėse rinkimų
išvakarėse yra nukreipti prieš
Valdą Adamkų ir padeda Kazim irai Prunskienei, - mano
am erikiečių apžvalgininkas
Vladimir Socor. Jo nuomonę
penktadienį skelbia dienraštis
"Wall Street Journal" ir pris
tato ELTA.
Tokio p asirin k im o kaip
Prezidento rinkimų antrajame
rate birželio 27-ąją nepriklau
soma Lietuva dar neturėjo. Ji
- tvirta NATO sąjungininkė,
sėkmingai perėjusi prie rinkos
ekonom ikos. Tačiau šiem s
pasiekimams dabar kelia pa
vojų asmenys, kurie nori pa
sukti laiką atgal ir pastūmėti
šalį Rytų link. Lietuvoje šiuos
asmenis remia "sukta, sunkiai
suprantama žvalgybos tarny
ba". Birželio 22 dieną ji pradė
jo bauginimo kampaniją prieš
į Vakarus orientuotas politinės
partijas, - tvirtina V ladim ir
Socor.
Jo nuomone, susivienijo du
valdžios siekiantys ir su Rusi
ja siejami kairieji politikai - K.
Prunskienė ir Rolandas Paksas. Jų taikinys esąs dešiniųjų
kandidatas V. Adamkus.
V.Socor rašo: "grįžęs į Lie
tuvą V. Adamkus ir keturios
valdančiosios partijos po So
vietų Sąjungos žlugimo sėk
mingai vadovavo Lietuvos in
tegracijai į NATO ir Europos
Sąjungą (ES). Dėl jų politinės
krypties šalis atsidūrė kelyje
klestėjimo link".
Amerikiečių apžvalgininko
nuomone, K. Prunskienė prie
to visiškai neprisidėjo. Jei būtų
vadovautasi jos nurodymais,
Lietuva nebūtų įstojusi nei į
NATO, nei į E S . D idžiąją
pastarojo dešimtmečio dalį K.
Prunskienė Maskvoje prisista
tydavo kaip Lietuvos politikė,
kuri sėkmingiausiai gerins Lie
tuvos santykius su Rusija. Jos
Lietuvoje sudaromos politinės
sąjungos atspindėjo tokį pa
sirinkimą net tada, kai pagrin
dinės Lietuvos jėgos buvo už
e u ro a tla n tin ę p a rtn e ry stę .
Būdama nedidelės kairiosios
partijos vadove, ji ne kartą kal
bėjo apie Rusijos reikšmę Lie
tuvai.
V. Socor teig ia , kad K.
Prunskienės šaknys yra toje
sovietų nomenklatūros dalyje,
kuri sugebėjo išgyventi prisi
jungdam a prie populiarių na
cionalinių judėjim ų. Ji buvo
1990-ųjų Lietuvos nepriklau
somybės deklaracijos signa
tarė, bet pasisakė už deklaraci
jos įgyvendinimo "moratoriu
mą". 1991-ųjų sausį, būdama
ministre pirmininke, K. Pruns
kienė įsakė tris kartus padi
dinti maisto kainas tai teisin

dama ekonominėmis priežasti
mis. Tai buvo paranku Mask
vai ir sudavė smūgį naciona
liniam judėjimui, - rašo V. Socor. Anatolis Lievenas knygoje
''P a b a ltijo re v o liu c ija '' jo s
elgesį vadina "didžiausiu poli
tiniu sav an au d išk u m u , kai
valstybei gresia pavojus".
R. Paksas yra lyderio-populisto pavyzdys. Po nušali
nimo Konstitucinis Teismas
gegužės 25 dieną uždraudė R.
Paksui iki gyvenimo pabaigos
tarnauti aukštuose valstybės
postuose. Rodydama nedidelę
pagarbą teisei, K. Prunskienė
pareiškė padėsianti R. Paksui
grįžti į aukštą tarnybą (galbūt
2009-aisiais - į Prezidento
postą), jei šiais metais ji taps
Prezidente, - rašo V. Socor.
Atsidėkodamas R. Paksas kar
tu su savo partija parėmė K.
P ru n sk ien ės k a n d id a tū rą į
Prezidentės postą. Jiedu taip
pat ketina susivienyti rugsėjo
mėnesį vyksiančiuose parla
mento rinkimuose, - rašo ame
rikiečių apžvalgininkas.
V. Adamkus į antrąjį rin
kimų etapą išėjo su 10 proc.
persvara prieš K. Prunskienę.
Iki birželio 22 dienos atrodė,
kad propaksiškųjų ir kaim o
protestuotojų balsų nepakaks,
kad ji laimėtų. Tada tikėtasi,
kad rinkim ų rezu ltatas p a 
tvirtins Lietuvos demokratijos
tęstinumą ir orientaciją į Va
karus. "Tačiau birželio 22 die
ną Lietuvoje įvyko "teatro per
versmas - o gal tai buvo lėto
"valstybės perversm o" p ra
džia?" - klausia V. Socor.
Tądien, iki antrojo rinkimų
rato likus penkioms dienoms,
S pecialiųjų tyrim ų tarnyba
(STT) surengė kratas keturių
V. Adamkų remiančių, R. Pakso a p k a ltą b ei n u ša lin im ą
organizavusių provakarietiškų
politinių partijų būstinėse. STT
vadovas, pasak V. Socor, - R.
Pakso režimo atgyvena. STT
sulaikė finansinius ir kitus do
kumentus ir penkiems tų par
tijų politikams pareiškė kalti
nimus korupcija.
Trys iš apkaltintųjų politikų
priklauso Liberalų ir centro
sąjungai, turinčiai glaudžių
ryšių su V. Adamkumi. Be to,
žymiausia šios partijos polit
inė figūra - Vilniaus meras ir
V. Adam kaus rinkim ų kam 
panijos koordinatorius Artūras
Zuokas - birželio 22 dieną sku
biai išvyko į Lenkiją ir iš ten
pareiškė žinojęs apie STT pla
nus suim ti jį dėl p o litin ių
priežasčių.
"Siais pasirinktiniais kal
tinim ais korupcija rinkim ų
išvakarėse akivaizdžiai sieki
am a p a k e n k ti p ro v a k a rie tišk o m s, p ro ad am k išk o m s
partijoms ir pakeisti Preziden
to rin k im ų re z u lta tu s. Sis
m anevras gali priversti ne-

Europos Sąjungos ministrų pasitarime Airijoje: Dick Roche, Airijos ministras Europos reikalams,
Brian Cowen, Airijos užsienio reikalų ministras, Antanas Valionis, Lietuvos užsienio reikalų ministras,
Algirdas Brazauskas, Lietuvos ministras pirmininkas ir Bertie Ahern, Airijos ministras pirmininkas
ir Europos Sąjungos tarybos prezidentas.
ES nuotr.
mažai rinkėjų nusisukti nuo V.
Adamkaus ir iškelti į Preziden
to postą K. Prunskienę bei su
grąžinti R. Paksą," - tvirtina V.
Socor.
Nors kaltinimai korupcija
dar nepatvirtini ar paneigti,
politinė žala jau padaryta Prezidento rinkimų rezultatai
bus smarkiai iškraipyti, - mano
jis. STT veiksmai sukrėtė poli
tikus. Dauguma politikų rin
kimų išvakarėse nedrįsta prieš
tarauti tokiai kovai su korup
cija.
Siuo metu nedaug politikų
nori kalbėti, nors daugum a
n e a b ejo tin a i su tinka su V.
Adamkaus nuomone, kad Lie
tuvos dem okratija atsidūrė
pavojuje. Tokie veiksmai, anot
V. Adamkaus, negali būti ver
tinami kitaip kaip siekis pa
v e ik ti rinkėj us P rezid en to
rin k im u o se , d e sta b iliz u o ti
padėtį, pakirsti tarptautinį pa
sitikėjimą Lietuva.
R. Pakso aferą ir K. Pruns
kienės dalyvavimą rinkimuose
pagrindiniai L ietuvos laik 
raščiai ir analitikai laiko Rusi
jos bandymu pakeisti Lietuvos
(ir k itų b u v u sių tary b in ių
valstybių) orientaciją į Vakarus
pasinaudojant šalies ekono
miniu ir politiniu pažeidžiamu
mu. "Lietuvos ir kaimyninės
Latvijos atvejai beveik tikrai
yra paskutinis Maskvos gali
mybė. Lietuva jau žino, kad
negali sau leisti prabangos eks
perim entuoti su populistine
ekonomika ar iliuziniais sau
gumo susitarimais, kurie per
žengtų A m erikos garantijų
NATO organizacijoje rėmus",
- mano V. Socor.

KRATŲ NEBUVO K. PRUNSKIENĖS ŠTABE PAVOJUS LIETUVOS DEMOKRATIJAI
A uto ritetin g a teisės ek 
spertė sukritikavo Specialiųjų
tyrimų tarnybos kratas prieš
L ietuvos po litin es partij as
p re z id e n to rin k im ų fin a lo
išvakarėse, pažymėdama, kad
tokie agentų veiksm ai nėra
pagrįsti protingumo ir proporc
ingumo kriterijais.
"STT pasiteisinim as, kad
tokio masto akcijai yra gauta
teismo sankcija, nėra visiškai
pakankamas pagrindas visuo
m enei b ū ti tik ra i, kad tos
sankcijos gavim as yra p a 
grįstas", - interviu BNS sakė
Teisės universiteto profesorė,
Lietuvos žmogaus teisių cen
tro direktorė Toma Birmontienė.
A not jos, "teisėjas, duo
dam as sa n k cijas to k iem s
veiksmams tokiu metu, turėjo
atsižvelgti į situacijos sudėtin
gumą ir įvertinti jos politinę
reikšmę". Be to, pažymi eks
pertė, teisėjas privalo vado
vautis Lietuvos baudžiamojo
proceso teisėje bei Europos
žmogaus teisių teismo prak
tikoje pripažįstamu procesinių
prievartos priemonių taikymo
proporcingumo kriterijumi.
Būtent tokio pagrįstumo ir
pasigenda T.Birmontienė STT
ir jos kratas sankcionavusio
teisėjo veiksmuose.
"Tokias ak cijas v ertinu
labai kritiškai. Labai gaila, kad
per šiuos rinkimus labai akty
viai pradėjo veikti sp ecia
liosios tarnybos", - sako teisės
ekspertė.
Jos įsitikinimu, imdamasi
veiksmų prieš įtakingiausias

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55,
PUSEI METŲ - $40,
PIRMA KLASE - $78,
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ

parlamentines partijas rinkimų
išv a k a rėse , STT p riv a lė jo
išsamiai paaiškinti visuomenei
jų pagrįstumą. STT to nepa
d arius, p a a išk in im ą turėj o
paskelbti reidus sankcionavęs
teismas, mano T.Birmontienė.
"Bet kurioje kitoje demo
kratinėje visuom enėje tokia
sp e cia lių jų tarn y b ų ak cija
sukeltų didžiulį pasipiktinimą
ir abejones, ar iš tikrųjų gy
vename demokratinėje vals
tybėje, kur politinės partijos
turi veiklos laisvę", - sako
teisės ir žmogaus teisių eksper
tė.
Be to, jos nuomone, STT
demaršas kelia pagrįstų klau
simų, ar parlamentinė opera
ty vinės v eik lo s p rie ž iū ro s
komisija tinkamai atlieka savo
darbą, "ar Lietuvos piliečiai
yra apsaugoti, kad sp ecia
liosios tarnybos neatsidurs
vienos ar kitos politinės jėgos
rankose".
"Turėjome valstybės vado
vą, kurio aplinka žadėjo val
dyti dekretais, būtų labai gaila,
jeigu kiti, bandydami laimėti
prezidento postą, į pagalbą
pasitelktų specialiąsias tarny
bas", - sakė T.Birmontienė.
Antradienį surengti ir tre
čiadienį tęsiami STT agentų
reidai būstinėse tų partijų,
kurios parėmė apkaltą Kons
tituciją pažeidusiam p re z i
dentui R o landui P aksui, o
dabar remia kandidatą į prezi
dentus Valdą A dam kų, ja u
su k ėlė d id ž iu lį re z o n a n są
visuomenėje ir aukščiausiuose
valdžios sluoksniuose.
STT per dvi dienas paėmė
fin an sin iu s dokum entus iš
V.Adamkų remiančių Liberalų
ir centro sąjungos, Naujosios
sąjungos, Tėvynės sąjungos
partijų ir neutralumą rinkimų
ture deklaravusių socialdemo
kratų būstinių.
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SPORTAS

TENISO PIRMENYBĖS TORONTE

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 Sv.
Jurgio bažnyčioje.
SPALIO 9-10 dienomis, Mariaus Narbutaičio meno darbų
paroda Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje.
Rengia vyr. skaučių Židinys.
LAPKRIČIO 13 d. 2:30 v.p.p. plačiai išgarsėjusio Vilniaus
kvarteto koncertas Clevelando Meno muziejuje (University
Circle). Programoje Beethoven ir lietuvių kompozitorių kūriniai.
LAPKRIČIO 14 d. nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. Šv. Jurgio
parapijos rudens šventė.

2004 m etų S. A m erikos
lietuvių lauko teniso pirmeny
bės įvyks 2004 m. liepos 24-25
dienom is, Thorncliffe Park
Tennis Club, 15 Leaside Park
Drive, East York (Toronto),
Ont., Canada. Lietaus atveju,
varžybos vyks viduje. Progra
ma: vienetai-vyrų atvira klasė
(am žius neribotas); m oterų
(amžius neribotas); vyrų sen
jorų (45 metų ir vyresnių); vyrų
veteranų (60 m. ir vyresnių) ir
jaunių bei mergaičių (18 m. ir
jaunesnių). D vejetai - vyrų,
moterų ir mišrus (amžius neri
botas). K lasifikacija - pagal
žaidėjo amžių 2004 m. liepos
24 d. Programa gali būti pra
plėsta ar suglausta atsižvelgiant
į žaidėjų skaičių bei amžių.
Tvarkaraštis: liepos 24 ., šeš
tadienį, 8:30 v.r. - 10.00 v.r.registracija. Varžybų pradžia tuoj po registracijos. Sekmadie
nio varžybų tvarka bus nuspręs
ta po šeštadienio varžybų.
D alyvauti kviečiam i visi
lie tu v ių k ilm ė s ž a id ė j ai.
ŠALFASS-gos narystė reika
linga, atlikti galima vietoje.
Dalyvių skaičius neapribotas.
Kiekvienas žaidėjas gali daly
vauti nedaugiau kaip 3 rung-

tyse.
Starto mokestis: $15.00 US
($20.00 CAN) iš anksto, arba
$20.00 US ($ 2 5 .0 0 CA N )
varžybų dieną vienam asme
niui, nežiūrint rungčių skai
čiaus. Jauniams ir mergaitėms
- $7.00 US ($10.00 CAN) iš
an k sto , arba $ 1 0.00 US
($15.00 CAN) varžybų dieną.
Čekis rašomas: Eugene Kriksciunas. Dėl vidaus aikščių
būtų extra mokestis.
Išankstinė dalyvių regis
tracija - iki liepos 17 d. imtinai
pas
varžybų
vadovą:
SALFASS-gos lauko teniso
k o m iteto p irm in in k ą, šiuo
adresu: Eugenijus Krikščiūnas,
105 Anndale Drive, Willowdale, Ont. M2N 2X3, Canada.
Tel. 416-225-4385, E-mail:
eugenekrik@rogers.com
D alyvių registracija bus
priim am a ir varžybų dieną.
Platesnes informacijas gauna
ŠALFASS sporto klubai ir
paskutinių 3 metų pirmenybių
dalyviai. Visais varžybų reika
lais prašom e kreiptis į E u
genijų Krikščiūną.
SALFASS Lauko teniso
komitetas,
SALFASS Centro Valdyba

EUROPOS FUTBOLO ČEMPIONATO FINALAS
VILNIAUS “ŽALGIRIO” STADIONE
LR Garbės Gen. konsulė Ingrida Bublienė su Panevėžio meru Vitu
Matužu ir Kupiškio miesto atstove Vilma Mažeikiene. Panevėžio
ir Kupiškio merai atvyksta į Cleveland, OH, lydėdami 40 jaunų
sportininkų iš Panevėžio.
Juozo Becelio nuotr.
VAIKŲ JAUNUOLIŲ OLIMPIADA
A lex M achaskee, pirm ą maistai, suvenyrai ir proga su
karta Am erikoj vykstančios tikti jaunus sportininkus įvyks
vaikų-jaunuolių Olimpiados Clevelando centre prie ežero
garbės pirm innkas, pranešė (Mall A, B ir C).
birželio 14 dienos dalyviams,
B ilietų kainos dėl visos
kad užsiregistravo dalyvauti Olimpiados $15 dolerių, dėl
3000 sportininkų tarp 12 - 15 atskirų dienų įvykių $7 , įėjimas
metų amžiaus iš 59 valstybių, į uždarymą veltui. Klauskite:
145 m iestų. Lietuvos jauni LR Garbės kons. Ingridą Bub
sportininkai atstovaus Kauną, lienę, Ireną Giedrienę ir dr. Vik
torą Stankų ir tiesioginiai Vilnių ir Panevėžį.
R ungtynės įvyks Cleve- www.childrens-games.org.
Clevelando ir Amerikos li
lande liepos 28 - rugpjūčio 2
dienomis Clevelando ir apy e tu v ia i p rašo m i d a ly v a u ti
lin k ė s u n iv e rs ite tų sp o rto žiūrovais olim piados rung
patalpose. Atidarymas Browns tynėse ir paremti sportuojantį
stadione 7-28-04. Olimpiniai Lietuvos jaunimą.
Dr. Viktoras Stankus
“Village” festivaliai, tautybių

IEŠKO DARBO
V yresnio am žiaus lietuvė m oteris ieško darbo
priežiūros darbuose ar prižiūrėti pagyvenusius
žmones. Be gimtosios kalbos, moka kalbėti ir rusiškai.
Gyvena Willowick, OH. Dėl papildomos informacijos
skambinkite Eugenijai 1-440-516-3002.

“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”

V iln iu s , b irž e lio 23 d.
(ELTA). Portugalijoje vyks
tančio Europos futbolo čem
pionato finalas tiesiogiai sta
dione ir tik už 10 litų - tokią
neeilinę pramogą futbolo mė
gėjams siūlo liepos 4-ąją pla
n u o jam o s fu tb o lo šv en tės
rengėjai. Renginio devizu or
ganizatoriai pasirinko retorinį
k lau sim ą “K ada p a sk u tin į
kartą buvote stadione?” ir siūlo
stipriausios mūsų žemyno ko
mandos vardą sužinoti sena
jam e Vilniaus “Žalgirio” sta
dione. Futbolo šventė, kurią
ves didelis futbolo gerbėjas
Martynas Starkus, prasidės 20
val., o finalo tran sliacija 21.45 val. Vaizdo ir garso sig
nalą rungtynių transliacijai or
ganizatoriai gaus iš Lietuvos
telev izijo s. R enginio m etu
keturių aukštų namui prilygs
tantis ekranas bus įrengtas fut
bolo vejoje ir atsuktas į Cent
rinę bei Vakarines stadiono
tribūnas, kuriose iš viso telpa

beveik 5 tūkst. žiūrovų. Esant
poreikiui, papildomos sėdimos
vietos gali būti įrengtos bėgi
mo takuose. Pramoginius ren
g in iu s sta d io n e p rista ty s
“Carlsberg” alus, kuris yra pa
g rin d in is E uropos fu tb o lo
čempionato rėmėjas, o juose
dalyvaus 1988 m. Europos
vicečempionas, buvęs Vilniaus
“Žalgirio” žaidėjas Viačesla-
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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 amberwings@mac.com

Ričardas Širvinskas
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Real Estate For You World
Th u CritM tik o f L y n d h u rs t

1

■padedu pirkto. parduoti, tįsio uomuoti nskilnojam*turtą,
- aliuku nemokama. nekilnojamo turto analize,
■profesonatus statybos darbų įvertinimas.
• padedu surasti fmansavima su minimaliu ar be pradinio įnašo
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LITUANICA ČEMPIONAI
Naujieji Šiaurės Amerikos
čem pionais tapo C hicago’s
Lituanica, kuri nugalėjo New
Jersey Dainava 4:3.
Šis turnyras, kuris “miego
jo” daugiau negu 30 metų, įvyko
birželio 5 d., šeštadienį, Phila
delphia. Dalyvavo 8 komandos
iš New Jersey - Dainava ir Vil
kas, iš Philadelpia - Stumbras
ir Tauras, iš Chicago Lituanica,
iš Baltimore-Washinton - Vėjavilkis, FK Kaunas-Amerika
(mišri komanda iš Connecticut,
New York ir New Jersey), ir
Atletas (mišri komanda iš Cali
fornia, Florida, Pennsylvania ir
New York).
Nors per visa turnyrą lietus
lijo - kartais daugiau, kartais
mažiau, bet nepajėgė numarinti
nei žaidėjų entuziazmo, konku
rencijos.
Visos komandos žaidė kiek
jų energijos leido - nesvarbu
prieš kokią komandą. Po pirmų
rungtinių buvo matoma, kad
konkurencija dėl turnyro taurės
įvyks tarp Lituanicos ir Daina
vos. O dėl trečios vietos - tai bet
kuri komanda gali laimėti.
Prieš pradedant finalą, am
basadorius V.Ušackas buvo pa
kviestas ateiti į aikštę ir išspirti
rungtynių kamuolį. Po šio spyrimo matėme, kad ambasado

riui reikia geresnių batų. Ši
padėtis buvo greitai išspręsta.
Amerikos verslininkas Aleksan
dras Tamarkan padovanojo am
basadoriui specialiai padarytus
jam futbolo batus. Tikime, kad
per kitą turnyrą vėl pamatysime
ambasadorių žaidžiant aikštėje.
Pirma šūvį įmušė Lituanica,
bet tris minutes vėliau Dainavos
Virgis Anusauskas išlygino re
zultatą. Pirma pusė baigėsi 1:1.
Antra pusė Lituanica pradė
jo agresyviai, greitai veržtis į
Dainavos teritoriją. Neleido
Dainavos vyrams net atsikvėp
ti. Žiūrėk, antras įvartis, už kelių
minučių trečias įvartis, dar už
pora minučių - ketvirtas įvartis!
Ir likus pusei žaidymo. Lituanica vedė 4:1.
Likus mažiau negu 10 se
kundžių, Lituanica gauna bau
da ir Dainava turi laisvą spyrimą
iš kairio kampo. Remigijaus
Klimavičiaus šūvis buvo stiprus
ir tiesus, bet deja, kamuolys
atsim ušė į Lituanicos vartų
dešinį kampą ir nuskrido atgal į
aikštę. Taip ir baigėsi turnyras Litaunica tapo čempionais!
Rungtynės dėl trečios vietos
vyko tarp dviejų komandų iš
Philadelphia - Tauro ir Stumbro.
Rungtynės baigėsi lygiom. Tai
prasidėjo 11 metų baudų šovi-

Lietuvos Futbolo federacijos vicepirmininkas kalbasi su vienu
geriausiu Amerikos Lietuvių futbolistu Giedriu Klivecka (žaidė
N.Y.LAK-1960-1970 metais).
R.Gedeikos nuotr.

Ar bus įvartis? Momentas iš rungtynių tarp ATLETO ir TAURO komandos.
mas. Abudu vartininkai tikrai
galingai gynė vartus. Jie kelis
kartus sustabdė atrodančius
neįmanomai sustabdyti šūvius.
Truko devynis baudos spyrimus
iki kol Tauras gavo persvara ir
laimėjo trečią vietą.
Po rungtinių įvyko premijų
įteikimas. Ambasadorius Ušackas įteikė Lituanicos čempio
nato taurę ir dar kitų premijų.
Taip pat Aivaras Vyšniauskas,
Lietuvos Futbolo federacijos vi
ceprezidentas, atvažiavęs į
Amerika tik prieš tris dienas,
įteikė New Jersey Dainavai
antros vietos premiją, o Virgis
Anusauskas, turnyro vyriausias
organizatorius, įteikė Philadephia’s Taurui trečios vietos
taurę.
Po kom andinių apdova
nojimų, Aivaras Vyšniauskas
įteikė ypatingas premijas, ku
rios buvo padovanotos Lietuvos
Futbolo federacijos ir Lietuvos
olimpinio komiteto. Naudin
giausias žaidėją - Virgis Anu
sauskas (Dainava), geriausias
vartininks - Dinas Matazinskas
(Dainava), geriausias puolėjas Laimis Bytaustas (Lituanica),
geriausias gynėjas - Remigijus
Klimavičius (Dainava).

Tai pat buvo įteiktos kitos
specialios premijos - Vygaudas Ušackas įteikė Giedriui
Kliveckai (Atletas) už jo daug
metų pasišventimą Amerikos
lietuvių futbolui ir padedant
garsinti Lietuvos (1960-1970
metų laikotarpiu) vardą ame
rikonų tarpe. Giedrius buvo
pirm as lietuvis, išrinktas į
Amerkos futbolo žvaigždžių
komandą.

G. Gedeikos nuotr.

O Aviras Vysniauskas įteikė
Lorai Varkelytei premija už tai,
kad ji buvo vienintelė moteris
šiame turnyre. Ji atskrido iš San
Francisco, California.
Po turnyro visi keliavo į
Philadephijos Lietuvių namus,
kur įvyko trijų tautinių šokių
pasirodymas, po to sekė va
karuškos su daina, muzika ir su
skaniu lietuvišku valgiu.
Rimas Gedeika

F ixler R ealty Group, Inc,
For first time home buyers,
investors, or for Those who wish
to sell their homes, contact

LINAS MULIOLIS
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]lnas@flxlerreaJty .com
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S am to 4 pm

Paul Stefanac

S AVI

PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ
Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119
DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

