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

JAV STEBI ĮVYKIUS
DĖL "JUKOS" IR

NAFTOS TIEKIMŲ
JAV stebi, kaip rutuliojasi 

įvykiai, kai antstoliai uždraudė 
Rusijos naftos kom panijos 
"Jukos" antrinėms įmonėms 
tvarkyti savo nuožiūra turtą, 
pranešė JAV energetikos mi
nistras Spencer Abraham.

"Mes stebime situaciją, - 
sakė jis žurnalistams. - Mėgi
nam e tik s lia i num aty ti to 
padarinius".

Jis nesakė, ar mano, jog 
prekiautojai nafta be pagrindo 
reaguoja į situaciją, susijusią su 
"Jukos", dėl kurios "lengvo
sios" naftos ateities sandoriai 
išaugo iki rekordinio 43 dolerių 
už statinę lygio. Tačiau S.Ab- 
raham pabrėžė, kad pasaulinė 
naftos gavyba ir atsargos yra 
didesnės nei prieš metus.

Teismo antstoliai uždraudė 
"Jukos" antrinėms kompani
jom s, kurios išgauna naftą, 
tvarkyti savo nuožiūra turtą, taip 
pat ir parduoti naftą. Tokie 
reikalavimai buvo nusiųsti kom
panijoms "Juganskneftgaz", 
Samaraneftagaz" ir "Tomsk- 
neft".

Saltinis kompanijoje "Jukos" 
sakė, kad šiais reikalavimais taip 
pat draudžiama parduoti išgau
namą naftą, nes pagal Civilinį 
kodeksą gaminama produkcija 
laikoma turtu.

Mokesčių institucijos patei
kė kompanijai "Jukos" reikala
vimą sumokėti 99,4 mlrd. rub
lių mokesčių skolas už 2000 
metus, ir teismo antstoliai teis
mo sprendimu jau areštavo jos 
aktyvus ir paskelbė ketinimą 
parduoti pagrindinės antrinės 
kompanijos "Juganskneftgaz" 
naftos gavybos įmonę.

Reuters"-BNS

RUSIJOS GYVENTOJAI SIŪLO MINSKAS KRITIKUOJA JAV PARLAMENTARŲ
NACIONALIZUOTI “JUKOS” REZOLIUCIJĄ

Didelė dalis Rusijos gyven
tojų mano, jog "Jukos" turi su
mokėti skolas, ir neatmeta kom
panijos nacionalizavimo gali
mybės. Tai rodo paskelbti vie
šosios nuomonės tyrimo centro 
ROMIR surengtos apklausos 
rezultatai.

Iš 1600 atsakiusių 30 pro
centų norėtų, kad kompanija 
"Jukos" būtų priversta sumokė
ti skolas, o jos vadovybė - 
"nuteista už sukčiavimą". Be to, 
kas penktas apklausos dalyvis 
siūlo "nacionalizuoti kompaniją 
ir atimti neteisėtai įgytą nuo
savybę valstybės naudai". 19 
procentų mano, kad Michailą 
Chodorkovskį reikėtų paleisti į 
laisvę, jeigu "Jukos" sumokės

Bendras vaizdas iš dvyliktosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės Čikagoje liepos 3 d.
Z. Degučio nuotr.

PREZIDENTAS NORI,
KAD NATO MINISTRŲ SUSITIKIMAS VYKTŲ VILNIUJE

V iln iu s , liepos 29 d. 
(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus sako dėsiantis visas 
pastangas, kad kitų metų ba
landį Vilniuje būtų surengtas 
neformalus NATO šalių užsie
nio reikalų m inistrų susiti
kimas.

Taip jis pareiškė mūsų šalyje 
viešinčiam NATO aukščiausio 
lygio renginių planavimo grupės 
direktoriui Bernd Goetze.

Pasak V. Adamkaus pata
rėjo užsienio politikos klausi
mais Edmino Bagdono, valsty
bės vadovas ketina padaryti 
viską, kad šis susitik im as 
įvyktų būtent Vilniuje.

Vilniuje liepos 26-29 die
nomis lankosi Siaurės Atlanto 
aljanso atstovų delegacija, kuri 
analizuoja galimybes Vilniuje 
2005 metų balandį surengti 
neformalų NATO šalių užsienio

skolas. Tik 7 procentai apklaus
tųjų įsitikinę, kad reikia "pri
versti kompaniją parduoti savo 
turtą sąžiningiems šeimininka
ms", o 9 procentai siūlo, kad 
pirkėja būtų valstybė.

ROMIR duomenimis, 19 
procentų Rusijos gyventojų 
apskritai teigiamai vertina "Ju
kos" veiklą. Pietų federalinėje 
apygardoje net 26 procentai 
apklaustųjų ragina nutraukti 
kompanijos teisminį persekioji
mą, jeigu ji sumokės visas sko
las. Priešinga situacija susiklostė 
Rusijos šiaurės vakaruose: ten 
su tuo sutinka tik 8 procentai 
apklausos dalyvių, o 39 procen
tai reikalauja teisti "Jukos" va
dovybę. ITAR-TASS-ELTA

reikalų ministrų susitikimą.
Pasak E. Bagdono, šios 

o rgan izacijos a tstovai per 
kelias dienas turi apsispręsti, ar 
Vilniaus kandidatūra bus tei
kiama NATO vadovybei.

Neoficialiomis žiniomis, 
svečiai jau apsisprendė duoti 
teig iam ą atsakym ą, teliko 
išspręsti organizacines prob
lemas - kur rengti patį susi
tikimą, dalykinius pietus ir 
pan. Kitų miestų kandidatūros 
esą net nesvarstomos.

E. Bagdono teigimu, jei 
susitikimas vyks Vilniuje, į 
mūsų šalies sostinę kelioms 
dienoms atvyks maždaug 600 
NATO darbuotojų, o renginį 
nušvies beveik 300 užsienio 
žurnalistų.

ELTA primena, kad birželį 
posėdžiavusi Valstybės gy
nimo taryba nusprendė siūlyti

Oficialusis M inskas api
būdino JAV Kongreso žemųjų 
rūmų rezoliuciją dėl būsimų 
Baltarusijos parlamento rin
kimų kaip kišim ąsi į šalies 
vidaus reikalus.

Spaudos konferencijoje Bal
tarusijos URM informacijos 
valdybos viršininko pavaduo
tojas Ruslanas Jesinas pareiškė, 
kad šiame prieš kelias dienas 
priimtame dokumente "Ameri
kos kongresmenams nepavyko 
įveikti ideologinių stereotipų 
politinės situacijos Baltarusijoje 
atžvilgiu".

Oficialus URM atstovas taip 
pat teigė, jog "mažų mažiausiai 
nuostabą kelia parlamentarų, kai 
kurių valstybių ir tarptautinių

Aljansui kitų metų balandžio 
pabaigo je  NATO užsien io  
reikalų m inistrų susitikim ą 
surengti Lietuvos sostinėje.

Šiuo metu Vilniuje besi
lankan tys sp ec ia lis ta i su 
sipažįsta su praktinėmis ga
lim ybėm is m ūsų sostinėje 
suorganizuoti tokio  m asto 
renginį, svarsto įvairius jo  
aspektus. G alutin is sp ren
dimas bus priim tas vėliau, 
kai delegacija grįš į Briuselį, 
atidžiai išanalizuos visą me
džiagą ir pateiks rengin io  
projektą NATO vadovybei 
bei kitiems sąjungininkams.

Kasmet vyksta mažiausiai 
du Aljanso šalių narių užsienio 
reikalų ministrų susitikimai. 
Formalus susitikimas paprastai 
rengiam as NATO būstinėje 
Briuselyje gruodį, neformalus - 
pavasarį vienoje iš NATO šalių.

organizacijų raginimas teikti 
pagalbą Baltarusijos nevyriau
sybinėms organizacijoms ir 
kitoms organizacijom s, da
lyvaujančioms rengiant rinki
mus". "Tai ribojasi su kišimusi 
į Baltarusijos vidaus reikalus", 
- pažymėjo R. Jesinas. Anot jo, 
"JAV kongresmenams turi būti 
gerai žinoma, kad tokį užsienio 
kišimąsi į politinį procesą net 
Am erikoje draudžia įsta ty 
mas".

Bet Baltarusijos URM tei
giamai vertina Amerikos įsta
tymų leidėjų pareikštą viltį, 
kad draugiški santykiai su 
B altarusija  bus p lėto jam i, 
pridūrė R. Jesinas.

ITAR-TASS-ELTA

SOCIALDEMOKRATAI
RAGINA PARTIJOS 

VADOVYBĘ IŠSPRĘSTI 
KORUPCIJOS SKANDALĄ

V iln iu s , liepos 28 d. 
(ELTA). Šeši Seimo Social
demokratinės koalicijos frak
cijai atstovaujantys parlamen
tarai kreipėsi į Premjerą, So
cialdemokratų partijos pirmi
ninką Algirdą Brazauską ir savo 
partijos vadovybę prašydami 
panaudoti galim as teisines 
priemones bei asmeninį mi
nistro pirmininko autoritetą 
galutinai išsiaiškinant ir iš
sprendžiant vadinamąjį Seimo 
korupcijos skandalą.

Kreipimosi iniciatoriai teigia 
smerkiantys korupciją Lietu
voje, tačiau ir dabar dar nema
tantys realių pastarosiom is 
savaitėmis susidariusios proble
mos sprendimo žingsnių.

“Viskas daug panašiau į 
juodąsias rinkimines techno
logijas, politinį susidorojimą 
panaudojant specialiąsias tarny
bas negu į STT ir prokuratūros 
bandymus išsiaiškinti tiesą ir 
nubausti kaltuosius”, - pažymi 
Seimo nariai Kęstutis K riš
čiūnas, Artūras Plokšto, Algi
mantas Salamakinas, Jonas Ko- 
renka, Vasilijus Popovas ir Gin
tautas Mikolaitis. Jų nuomone, 
suduotas didžiulis smūgis ne tik 
Socialdemokratų partijai, bet ir 
visai Lietuvai, jos prestižui ir jos 
demokratinėms institucijoms.

Parlamentarai siūlo inicijuoti 
L ietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus bei Premjero A. 
Brazausko darbo susitikimą su 
STT vadovu Valentinu Junoku. 
Jie prašo iš šios tarnybos vado
vo pareikalauti visų įmanomų 
teisinių įrodymų, surinktų prieš 
Seimo narius bei ministrus, va
dovaujantis ir nepažeidžiant Lie
tuvos Respublikos įstatymų.

“Jei įrodymai pasitvirtins, 
tada vadovaujantis demokratijos 
tradicijomis partijos vadovybė 
turi prisiimti politinę atsako
mybę už susidariusią padėtį ir 
Socialdemokratų partijos ateitį”, 
- teigia jie.

Tačiau jei įrodymų nebūtų ar 
kaip nors kitaip būtų atsisako
ma juos pateikti, tada jie reika
lauja patraukti atsakomybėn 
STT vadovus už tarnybos pa
naudojimą saviems ar slapto 
užsakovo interesams, už pa
darytą žalą Lietuvos Respubli
kai ir jos demokratinėms insti
tucijoms. “Prašome pavesti ki
toms specialiosioms tarnyboms 
išsiaiškinti, kas yra šios pro
vokacijos užsakovai”, - teigia 
kreipim ąsi pasirašę social
demokratai.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Algirdo Brazausko vadovaujama Vyriausybė, kurios vienas 

pagrindinių uždavinių yra nedarbo mažinimas, pristato gerus 
savo darbo rezultatus. Išplatintam e Vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešim e pateikiam i Statistikos departam ento 
duomenys, rodantys, kad per paskutinius trejus metus nedarbas 
sumažėjo 5 procentais.

Pasak statistikos, 2001-2003 m. nedarbas sumažėjo nuo 17,4 
iki 12,4 proc. Darbo biržos duomenimis, registruotų bedarbių 
skaičius sumažėjo nuo 226 iki 139 tūkst., tai sudaro 6,6 proc. 
darbingo amžiaus asmenų, o 2000 metų pabaigoje jų  buvo 11,2 
procento. www.omni.lt

K. Prunskienę rėm ė turtingi gim nastai. Antrajam e 
prezidento rinkimų ture pralaimėjusią ir 138 tūkst. litų skolą 
sukaupusią Kazimierą Prunskienę rėmė dvi neegzistuojančios 
bendrovės ir anksčiau ginklais prekiavusi firma.

Beje, K. Prunskienei Vilniaus gimnastikos mėgėjų sporto 
klubo skirta suma91 tūks. litų yra dvigubai didesnė, nei per 
metus iš valstybės gauna Lietuvos gimnastikos federacija. ELTA

Apmėtė buteliais. Maskvos centre vykusiame mitinge 
pasirodęs Rusijos liberalų demokratų partijos lyderis Vladimiras 
Zirinovskis nukentėjo nuo įsiaudrinusios minios.

Kaip pranešė "Gazeta.ru" korespondentas, V. Zirinovskiui 
ėmus dalyti mitinguotojams pinigus, į politiką pradėjo skrieti 
tušti buteliai ir žemės grumstai. V. Zirinovskis nuo užpuolikų 
prisidengė skėčiu ir sėdęs į savo automobilį "Mercedes" 
išvažiavo. www.gazeta.ru

Iš Seimo nario pareigų atsistatydinęs Vytenis Andriukaitis 
dalį savo išeitinės pašalpos skyrė sergantiems vaikams paremti, 
praneša Lietuvos radijas. 10 tūkst. litų V. Andriukaitis jau 
pervedė Vilniaus klinikinės Santariškių ligoninės širdies 
chirurgijos centro vaikų kardiologijos skyriui, dar 10 tūkst. litų 
- Vilniaus universiteto vaikų ligoninės anesteziologijos, 
reanimacijos-intensyvios terapijos skyriui. www.omni.lt

0 Mažeikius srūvanti naftos upė gali išsekti. Blogiausia, 
ko galėjo tikėtis ir "Mažeikių naftos" bendrovė, ir mūsų šalies 
Vyriausybė, jau pildosi. Rusijos valdžia uždraudė "Mažeikių 
naftos" valdytojui koncernui "Jukos" pardavinėti išgaunamą 
naftą. Kremliaus ataka prieš "Jukos" grasina smogti Lietuvai 
pabrangusiais degalais.

Ūkio ministras Petras Cėsna "Lietuvos rytui" teigė, kad naftos 
tiekimo sutrikimų gali būti, tačiau skaudžių padarinių jis nesitiki. 
Ministras sakė, kad dėl įvykių Maskvoje galima tikėtis, jog keisis 
Mažeikių įmonės šeimininkai. Tada Vyriausybė derėtųsi su 
naujuoju savininku dėl įmonės valdymo sąlygų, rašo dienraštis 
"Lietuvos rytas". ELTA

EBSW bylos tyrimas stringa. Užsitęsus įtariamojo EBSW 
turto iššvaistym u Gintaro Petriko ekstradicijai, Lietuvos 
kriminalinės policijos pareigūnai jau turėtų dirbti Jungtinėse 
Valstijose ir būti apklausę sulaikytąjį buvusį EBSW koncerno 
vadovą.

Tačiau dabar teisėsaugininkai tvirtina, kad kriminalistai į JAV 
nevyks. Seime kilus vadinamajam korupcijos skandalui, iš esmės 
įstrigo ir laikinosios parlamentinės komisijos EBSW veiklai ir 
jos ryšiams su politikais tirti darbas. Stringa teisinis ir politinis 
EBSW veiklos tyrimas.

V.Adam kus prezidentauja su skola. Paaiškėjo, jog  
prezidentas Valdas Adamkus po rinkimų savo kreditoriams liko 
skolingas 382 tūkst. litų. “Skolą padengs V.Adamkaus fondas”,- 
tvirtino V.Adamkaus atstovas Žilvinas Silgalis. Kas fondui 
paaukos tuos pinigus, kol kas neaišku.

Seimo kanceliarijos Finansų departamentas jau pradėjo 
skaičiuoti išeitines pašalpas atsistatydinusiems seimūnams, 
kurios siekia 65 tūkstančius litų. Seimo etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas “Respublikai” 
teigė, jog tokia išeitinių kompensacijų išmokėjimo Seimo 
nariams tvarka turėtų būti koreguojama: “Kitose darbovietėse 
savo noru išeinantys iš darbo asmenys jokios pašalpos negauna”.

Senieji K arklės gyventojai privertė žemės grąžinim o 
pažeidimus tiriančius Seimo narius atvykti į pajūrį. Vakar 
žmonės jiems atvirai piktinosi, kad Seimas priiminėja kažkam 
palankius įstatymus, o Karklės gyventojai negali atgauti savo 
tėvų ir senelių žemių. Jos ir kitos Pajūrio regioninio parko 
teritorijos išdalintos naujiesiems lietuviams.

Bandymas išspręsti senųjų Karklės gyventojų problemas 
susigrąžinant žemę Pajūrio regioniniame parke virto farsu - 
atvykę Seimo delegatai nepasiūlė nieko konkretaus, tačiau 
sukiršino gyventojus ir parko vadovybę. Atvykę laikinosios 
kom isijos atstovai nesugebėjo pasiūlyti nė vieno realaus 
problemos sprendimo būdo ir siūlė kreiptis į Strasbūrą.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Svarbiausias įvykis poli
tinėje srityje liepos mėnesio 
pabaigoje buvo JAV dem o
kratų partijos delegatų kon
vencija Bostone. Svarbiau
sias demokratų atstovas buvo 
senatorius John Kerry, su
rinkęs visoje Amerikoje 99 
milijonus dolerių, beveik tiek 
pat lėšų  ka ip  p rez id en tas  
Bush. Balsuotojų surinktos 
rinkimų reikalams lėšos įvai
rių apklausų žiniomis, siekia 
daugiau kaip 230 milijonų. 
Prezidentas labai svarbią kal
bą pasakė “Iowa” , valstijoj 
pabrėždamas, kad jis norėtų 
būti perrenkamas antrai ka
dencijai. Amerika būtų žino
ma, kaip taikos šalis, daug 
saugesnė jam  esant vyriau
sybės priekyje. Kaip jau vi
siem s žinom a, dem okratų  
kandidatas sen Kerry pasirin
ko savo viceprezidentu teisi
ninką dem okratą senatorių 
John Edwards, puikų kalbė
toją, baigusį “South Caroli
na” universitetą, išrinktą se
natorium 1998 m.

P reziden tas B ush savo 
kalbose pabrėžė, kad nedar
bas ir kiti ekonominiai sun
kum ai pagerėjo. Jis kalbė
damas afro-amerikiečių bal
suotojų tarpe vis pabrėžė, kad 
jo  vadovaujam oje v y riau 
sybėje juodieji užėmė labai 
svarbias pozicijas -  valstybės 
sekretorius Colin Powell ir 
saugum o re ik a lų  p a ta rė ją  
C o n d o leezza  R ice , be to 
švietimo sekretorius Alphon- 
so Jackson bei miestų ir butų 
išvystym o plėtros sekreto
rius bei direktorius ir kadrų 
įsta igos p riž iū rė to jas Kay 
James. Prezidentas sakė, kad 
j is  p lan u o ja  dar d au g iau  
sm ulkaus b izn io  darbuose 
įtraukti Miestų lygos darbuo
tojų. N ežiūrin t p rezidento  
pažadų, juodųjų televizijos 
stoties pravesta balsuotojų 
apklausa BET, CBS stotyje 
nusta tė , kad 79 p rocen ta i 
A fro-A m erikos balsuoto jų  
atiduos savo balsus šiemet už 
senatorių Kerry, o kiti 10% 
balsuos už prezidentą Bush.

A rtė jan t ba lsav im am s, 
reikia pripažinti, kad ne visi 
demokratai politikai pasisa
ko už sen. J. Kerry. Yra am
bicingas demokratas Howard

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

BUS SADDAM TEISMAS
Dean, buvęs Vermont valsti
jos gubernatorius, kuris no
rėtų tapti prezidentu. Aštuoni 
Oregono delegatai pasižadė
jo  balsuo ti už C levelando 
kongresm eną Dennis Kuci
nich. Jis yra labai priešingas 
Irake vykstančiam karui. Sa
koma, kad Irake kasdien žūva 
po du amerikiečius. Tarp kitų 
kandidatų yra “žaliųjų” kan
didatas Nader. Jis derina savo 
propagandą su Irako karin
gųjų piliečių įkaitų grobimo 
akcija. Tokių pagrobtų JAV 
koalicijos karių , dirbančių 
Irake Jungtinių Tautų prie
žiūroje yra: du amerikiečiai 
(du rasti negyvi), trys indai, 
v ienas k an ad ie tis , v ienas 
egiptietis, vienas bulgaras, du 
iš Kenijos, vienas jordanietis. 
Tarp pagrobtų buvo keli pa
leisti. Saudi Arabijoje buvo 
rasta pagrobto am erikiečio 
nukirsta galva, dar ieškomas 
nužudyto vyro kūnas. Tarp 
pagrobtų buvo ir vienas svar
bus Egipto diplomatas. Pa
grobimus vykdo “Juodosios 
vėliavos sargyb in ia i” . Tai 
sunių tikėjimo žmonės kerš
tas šiitams, kurie daug ken
tėjo Saddam Hussein diktatū
ros d ienom is. G rob ikai ir 
galvų kapotojai gauna gin
klų, net modernių raketų ir 
automatinių šautuvų iš “Ne
priklausomų Valstybių San
draugos” , buvusios Sovietų 
Sąjungos.

K aip ja u  ž inom a ta rp 
tautinėje žiniasklaidoje, tali- 
bano kariuomenė išplėtė savo 
žygius ne tik Irake, bet pa
reikalavo, kad iš Irako tarp
tautinės kariuom enės būtų 
išvežti Irake dirbę filipinie
čiai, kurie  buvo išvežti ir 
greitai apleido Iraką. Jų čia 
dirbo 51 kareivis. Laikinasis 
Irako vyriausybės ministras 
pirmininkas Iyad Allawi krei
pėsi į Indijos vyriausybę ir į 
Egiptą, prašydamas atsiųsti

JAV Demokratų partijos kandidatas John Kerry tuo metu, kai jis 
demonstravo prieš Amerikos karą Vietname. Bostone demokratai savo 
partijos konferencijoje jį nominavo būti Amerikos prezidentu. AP

daugiau kareivių. “Juodosios 
vėliavos” vadovybė pagrasi
no, kad Irake bus nukertamos 
galvos visiems JAV vadovy
bės koalicijos darbuotojams, 
v ad in am iem s E u ropos al 
Qaida skyriaus nariams. Ypa
tingai bus atlyginta Bulgari
jai ir Lenkijai, jei jų  vyriau
sybės neišveš iš Irako savo 
kareivių. Nukentės ir Pietų 
Korėja. Bulgarija laiko Irake 
480 kareivių. Ji jau atsisakė 
išvežti savo kareivius. Len
kijos gynybos viceministras 
Janusz Zemke pasakė, kad 
kareivių skaičiaus mažinimas 
tik paskatintų teroristus dar 
išplėsti įkaitų grobimą ir k i
tus teroristų išpuolius. Per 
paskutinius kelis m ėnesius 
Irake buvo pagrobti 60 užsie
niečių. Japonijos užsien io  
reikalų  m in isterija , tu rin ti 
Irake 500 kareivių, paskelbė, 
kad Japonija nepaklausys te
roristų reikalavimų. Jos ka
riai dirba Kuveito valstybės 
žinioje.

Amerikoje artėjant prezi
dento rinkimams, Washingto- 
ne įvyko tarptautinis suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
valstybės sekretorius Colin 
Powell. Jis prižadėjo laiki- 
nąjai Haity vyriausybei d i
delę ekonominę paramą. Hai
ty premjeras Gerard Latortue 
priėm ė Am erikos pažadėtą 
sumą -  230 milijonų dolerių. 
K anada pažadėjo  112 m i
lijonų, Prancūzija -  93 mil. 
Premjeras pasigyrė, kad to
kios sumos bus skirtos ke
liams, tiltams, elektros ener
gijai, geriam o vandens šu
liniam s įrengti. Bus skirta 
daugiau lėšų darbininkų są
jungom s, bedarb ių  šalpos 
re ik a la m s  ir k o v a i p rie š  
AIDS. JAV vyriausybė tikisi, 
kad už tokį dosnumą, Ameri
kos juodieji balsuotojai ati
duos savo balsus už dabartinį 
prezidentą.

http://www.omni.lt
Gazeta.ru
http://www.gazeta.ru
http://www.omni.lt
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KAS VALDYS LIETUVĄ 
PO SEIMO RINKIMŲ?

Jau keturis kartus dabartinė Lietuva rinko prezidentą. 
Pastaruoju metu buvo net treji rinkimai. Buvo išrinkti pir
mieji Lietuvos europarlamentarai, Darbo partija laimėjo 
svarbią pergalę. Įvyko pirmieji neeiliniai prezidento rinki
mai. Po šešiolikos mėnesių vėl išrinktas Valdas Adamkus. 
Visų rinkimų metu vieną kandidatą buvo galima priskirti 
dešiniųjų srovei, kitą -  kairiųjų. Anuomet Lietuvos Ko
m unistų partijos Centro kom iteto sekretorius Algirdas 
Brazauskas -  aiškus kairysis, o diplomatas Stasys Lozo
raitis buvo dešiniosios srovės atstovas. Kairioji srovė visa
da palankesnė Rusijai, skelbiasi neturtingojo žmogaus už
tarimu, ilgisi sovietinės praeities, ragina didinti pensijas ir 
sveikatos apdraudą. Dešinieji žvelgia į Vakarus ir atsar
giai priim a Rytų bendradarbiavim ą, ne kartą įžvelgia 
pavojų nepriklausomybei, turėdami daugelio metų okupaci
jos patirtį. Lietuvos kairieji ir dešinieji buvo išrinkti po du 
kartus. Tai reiškia Lietuvos žmonių pasidalijimą beveik 
pusiau.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, reikėjo politinės 
vadovybės, valstybės kūrėjų. Daug buvo žiūrėta kaip vals
tybė valdoma kitur, taikant ir sau, bet ar šių dienų politi
kai išmoko mąstyti valstybiniu mastu, regis tik maža dale
lytė valstybės gerovę laiko savo gyvenim o principu. Į 
valdžią veržiasi daugiausia garbės troškėjai, m aterijos 
garbintojai.

Valdas Adamkus valstybės vairą perėmė tokiu metu, kai 
į klausimą, ar gintumėte tėvynę ginklu, jeigu Lietuvai būtų 
grėsmė, teigiamai atsakė tik 43.25 proc. lietuvių. Lietuvos 
negintų beveik kas trecias jos pilietis. Vienas rusas nupir
ko Lietuvai prezidentą ir patarinėjo kokia turi būti valdžia, 
o kitas rusas dabar aiškina, kad lietuviai patys nesugeba 
valdytis, todėl jis pasirengęs įvesti savo tvarką Lietuvos 
valstybėje. Ar lietuviai suteiks jam  mandatą būsimuosiuose 
Seimo rinkimuose valdyti Lietuvą? Latvijoje ir Estijoje 
panašiems neteikiama pilietybė, bet ne Lietuvoje. Ar yra 
kraštas pasaulyje, kad okupantų valstybės svetimšalis būtų 
premjeru išsilaisvinusioje valstybėje.

Grįžę lietuviai iš Lietuvos pasakoja, jog daugeliui Vasa
rio 16-oji ir Kovo 11-oji tebėra nereikšminga diena, tos 
šventės esančios nereikalingos. Ne visi lietuviai moka Lie
tuvos himną giedoti, net žodžių negali pasakyti. Mums savo 
tautos himną giedoti visada yra didelė garbė. Ano meto 
mokyklose išmokome su pagarba tarti himno žodžius ir jį 
giedant ramiai stovėti.

Liepos šeštąją minėjome Valstybės -  karaliaus M in
daugo karūnavimo dieną, kuris jau tais laikais apsprendė 
L ietuvos valstybės likim ą surišti su Vakarų Europos 
krikščioniška civilizacija. Koks gilus ir sąmoningas prie
saikos dieną Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus nusilen
kimas prie M indaugo paminklo, simbolizuojančio mūsų 
tautos ryžtą būti laisviems. Juk Valdas Adamkus galėjo sau 
ram iai gyventi Am erikoje, bet jis  pasirinko draskom ą 
tėvynę, tapo jos prezidentu, norėdam as ją  išgelbėti iš 
pražūties ir prie Prezidentūros rūmų, pradėdamas pareigas 
tautai tarė: “Tepadeda man Dievas” .

S. Tūbėnas

Tai, kas sovietmečiu buvo 
vadinam a "nom enklatūra", 
dabar Lietuvoje tituluojama 
"partijomis", maža to - dar ir 
"tradicinėm is". Išvertus iš 
lotynų kalbos, "nomenklatūra" 
yra "vardų sąrašas".

O kas yra Lietuvos po 
litinės partijos? Pirm iausia 
Seimo rinkimams sudaromi 
vardų sąrašai, už kuriuos ra
ginama balsuoti, reklamiškai 
m ojant p irm uoju num eriu. 
Socialdemokratai - Brazausko 
partija, konservatoriai - Lands
bergio, "nusipelnėme gyventi 
geriau" - Paulausko, "tvarka 
bus" - Pakso. Ir tradicinių, ir 
netradicinių partijų pavadi
nimai neturi jokios reikšmės.

Ar gali kas nors paaiškinti, 
kas yra socialliberalai? Jie ir 
patys negali - prašo juos va
dinti Naująja sąjunga, į skliau
stelius nežiūrėti. Vienintelis 
žmogus, bandęs aiškinti so- 
c ia lliberalizm o ideologiją , 
vėliau tapo Rolando Pakso 
šalininku; bala nematė.

O vadinam ieji socialde
mokratai? Patikėkit, jie patys 
savo pavadinimo prasme abe
joja. Antai socialdemokratinės 
minties žurnale "Gairės" nuo 
praėjusių metų spausdinami 
straipsniai, kuriuose teigiama, 
kad Algirdo Brazausko Vy
riausybės politika su social
dem okratija  n ieko bendra 
neturi. Beje, šitai rašo net 
Brazausko partijos tarybos 
nariai. Kur progresiniai mo
kesčiai? - k lausia jie . Kur 
normalūs mokslininkų ir mo
kytojų atlyginimai? Kur me
dicinos paslaugos, kurios ne 
tik tuština ligonių pinigines, 
bet ir gydo?

"Veikim e kartu !" - per

—  Keliais sakiniais-----
• Palestinos Laisvinim o 

Organzacijos vadas Arafat pa
teko į sunkumus. Dėl politinių 
nesutarimų, pasitraukė keli jo 
paskirtos vadovybės nariai. Pats 
A rafat turi parkinson ligos 
ženklus. Jis net pareiškė, kad 
laikas pagalvoti apie vietą kur 
jis bus palaidotas Jeruzalėje.

• Irake buvo sudarytas 
naujos Irako vyriausybės tri
bunolas. Naujasis irakiečių 
valdžios vadovas Allawi pa
reiškė, kad buvusį diktatorių 
teisti teks irakiečiam, kuriuos 
kankino ir žudė Saddam Hus
sein. Jis jau 67 metų amžiaus. 
Kaltinamasis ir jo  artimieji 
kaltinami genocidu, karo nu
sikaltimais, nusikaltimais prieš 
žmoniškumą.

• Irako diktatoriaus klausi
nėjime paaiškėjo jo  panaudota 
disciplina. Jo sūnus Odai kartą 
gro jo  m uzika per garsia i. 
Tėvas įsakė jį gerokai primuš
ti. O po to uždarė jį į kalėjimo 
vienukę, kur jis išmoko klau-

DAUGIAPARTINĖ NOMENKLATURA
Seimo rinkimus ragino vadi
namieji "socialdemokratai". 
"Veikime", - apsidžiaugė pre
zidentas Rolandas Paksas, bet 
buvo nušalintas. "Veikime!" - 
džiūgavo pernai balandį Vil
niaus m ieste sudaryta val
dančioji socialdemokratų ir 
liberaldemokratų koalicija, bet 
netrukus išnyko.

Rinkimuose šita kompanija 
dalyvauja vienodai nomen- 
klatūriškai - ne partijos, o "vardų 
sąrašo" principu: buvo Algirdo 
Brazausko koalicija, dabar bus 
Rolando Pakso koalicija. Tokias 
koalicijas sudariusi nom en
klatūra elgiasi taip, kaip Ka- 
zimira Prunskienė ir jos bend
ražygis Gintaras Didžiokas: į 
Seimą patenka per socialde
m okratų sąrašą, o Europos 
Parlamente bando šlietis prie 
konservatorių; į antrąjį pre
zidento rinkimų turą patenka su 
Pakso palaiminimu, bet vėliau 
to palaiminimo išsigina.

O kaip jums patinka no
menklatūros pavasaris Zuoko, 
atsiprašau - Vilniaus savival
dybės taryboje? Buvęs aršus 
oponentas centristas Algis 
Č aplikas dabar sėdi m ero 
Artūro Zuoko dešinėje, iš ten 
ateina sostinės reikalų tvarkyti. 
Į klausimą, kokia jo  partijos 
ideologija, atsako: "ideologija 
turi rūpėti politologams, o ne 
politikam s". Pagal šauniąją 
Čapliko logiką, sveikata turi 
rūpėti daktaram s, o ne pa
cientams. Jį galima suprasti, 
juk pasakyta: ideologijos šiais 
laikais neturi reikšmės, po
litika turi būti pragmatiška. Tai 
Zuoko žodis, amen.

Ką ir kalbėti apie kokį nors 
savivaldybės tarybos senbuvį, 
kuris iš pradžių tampa konser-

TARPTAUTINIU ĮVYK Ių  APŽVALGA

syti tėvo. Abu sūnūs žuvo 
pernai liepos mėnesį kovose 
dėl Bagdado. Saddam laikėsi 
tardyme lyg jis vis dar būtų 
kariuomenės vadas ir valdžios 
vairuotojas. Tardytojus jis  
vadino “aktoriais” .

• Amerika ir Libija atgai
vino diplom atin ius ryšius, 
kurių nebuvo 24 metus.

• Valstybes sekretorius ir 
Jungtinių Tautų gen. sekretorius 
kartu aplankė Sudano vyriau
sybę, ragindami ją sustabdyti 
“etninį valymą” ir sustabdyti 
juodųjų savo piliečių žudymą 
Darfur provincijoje, vakarinėje 
Sudano dalyje, kur siaučia badas 
ir įvairios ligos.

• Prezidentas George Bush 
ragino Europos valstybes pradė
ti su Turkija derybas dėl turkų 
priėmimo į Europos Sąjungą. 
Prancūzijos prezidentas Chirac 
pastebėjo savo pareiškime, kad 
tai ne Amerikos reikalas.

• Europos Sąjungos nauju 
Komisijos prezidentu buvo 
išrinktas Jose Manuel Dusao

vatoriumi, vėliau - liberalu, dar 
vėliau - Pakso bendražygiu 
liberaldemokratu, ir šių daug
kartinių virsmų dėka vis iš
saugo aukštas pare igas ir 
atlyginimą.

Liberaldem okratai - ap
skritai įdomi kompanija. Vie
nas įdomiausių tarp jų - Seimo 
narys Jonas Lionginas. Jis kurį 
laiką buvo ministru konser
vatorių Vyriausybėje, paskui 
nuplasnojo į liberalų, vėliau 
atsidūrė Pakso liberaldemok- 
ratų vadovybėje, o visai ne
seniai pabėgo nuo Pakso ir 
įstojo į Viktoro Uspaskicho 
Darbo partiją. Maža to - bū
damas Darbo partijos narys, 
derasi dar su trimis partijomis 
dėl v ietos Seim o rink im ų 
sąraše. Nieko sau.

Idan t išlik tų  valdžio je , 
Lietuvos politikai be skrupulų 
dreifuoja iš partijos į partiją ir 
visai gerai jaučiasi. Lietuvoje 
įsitvirtino vardų sąrašų valdžia 
- nomenklatūra, ir vargu ar ji 
bent kiek geresnė už sovietinę 
nom enklatūrą. Ji šiek tiek 
apsukresnė, išmokusi dangsty
tis gražiu daugiapartinės de
mokratijos pavadinimu. Tačiau 
kokia yra šio pavadin im o 
prasm ė, je igu  partijos n e 
sivadovauja ideologijomis, o 
politikai, įsitvėrę valdžios 
kėdžių, guviai laksto iš vieno 
nomenklatūrinio darinio į kitą? 
Prasm ės jok ios, o galim as 
rezultatas - apgailėtinas: Vik
toro Uspaskicho pergalė per 
Seimo rinkimus. Priėję liepto 
galą, dėl visko apkaltinsime 
lieptą ir balsuosime už pas
kutinį žingsnį.

Vladimiras Laucius "Eltos" 
politikos naujienų redaktorius. 
www.omni.lt.

Barroso. Jis net nebuvo kan
didatu tai vietai.

• Delhi mieste posėdžiavo 
Indijos ir Pakistano užsienio 
reikalų ministrai. Buvo tartasi 
dėl Kašmiro. Abi šalys susitarė 
atidaryti Karachi ir Bombay 
miestuos konsulatus ir atgaivin
ti pilnas šalių ambasadas.

• Abi Korėjos, Amerika, 
Rusija, Japonija ir Kinija po
sėdžiavo, svarstydamos Siau
rinės Korėjos atominių ginklų 
programą. Jokių rezultatų ne
pasiekta. Susitarta tęs šį “šešių” 
suvažiavimą rugsėjo mėnesį.

• Čekijoje iš pareigų pasi
traukė socialdemokratų pirmi
ninkas Vladimir Spidla, nes Eu
ropos balsavimuose blogai pa
sirodė jo  partija. Bus bandoma 
sudaryti naują koaliciją, tačiau 
galim a laukti ir naujų bal
savimų.

• Kambodijoj dvi pagrin
dinės politinės partijos susitarė 
išlaikyti koaliciją. Pagrindinis 
vyriausybės vadovas liko nuo 
1985 valdęs Hun Sen.

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.omni.lt


4 DIRVA • 2004 m. rugpjūčio 3 d.

SEIMO TEISĖS KOMITETAS 
ATSISAKO RIBOTI AUKŲ 

POLITINĖMS PARTIJOMS DYDĮ

V iln iu s , liep o s  28 d. 
(ELTA). Seim o T eisės ir 
teisėtvarkos kom itetas ne
siryžo siūlyti įstatyme įtvir
tinti normą, kad būtina riboti 
fizinių asmenų aukas po li
tinėm s p a rtijo m s, o rg an i
zacijoms ir kampanijoms.

Posėdyje svarstydami Po
litinių partijų , politinių or
ganizacijų ir politinių kam 
panijų  finansavim o bei f i
nansavim o kontro lės įs ta 
tymo projektą, komiteto na
ria i n ep rita rė  S p ec ia lių jų  
tyrimų tarnybos (STT) ir kai 
kurių parlamentarų siūlymui 
nustatyti m aksim alų aukos 
dydį.

Pagal dabartinę projekto 
red a k c iją , f iz in ių  asm enų 
suteikiam ų aukų dydis ne
ribojamas. Tiesa, jei vienas 
fizinis asmuo vienos p o li
tinės kampanijos metu poli
tinės kam panijos da lyviu i 
(dalyviam s) paaukoja dau
giau kaip 10 proc. praėjusiais 
metais gautų pajamų, apie šį 
aukotoją ir jo  auką (aukas) 
turi būti paskelbiam a Vals
tybinės mokesčių inspekcijos 
išvadoje.

Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto narys konservatorius 
Jurgis Razma pasiūlė apriboti 
šios aukos dydį iki 10 proc. 
praėjusiais metais gautų pa
jam ų. Savo pataisą jis  m o
tyvavo “pastarųjų kampanijų 
paradoksais” , kai mokytojai 
ir ū k v ed ž ia i p a rtijo m s ar 
atskiriem s politikam s pe r
vesdavo kone m etines p a 
jamas siekiančias aukas.

Parlam entaras Vytautas 
Zabiela prisiminė, kad sykį 
buvęs kolega advokatas vie
nam kandidatui pervedė 100 
tūkst. litų. “Tai labdara ar 
dovana iš geros dūšios?” - 
retoriškai klausė politikas.

Pasak kai kurių komiteto 
narių ir V yriausiosios r in 
kimų komisijos (VRK) pir
mininko Zenono Vaigausko, 
būtų sunku nustatyti, ar auka 
tik ra i n e v irš ijo  n u s ta ty to  
dydžio . M at pajam as p r i
valom a deklaruoti tik  tam  
tikras pareigas einantiem s 
asmenims.

“Įstatymu siekiama dides
nio skaidrumo. Pradėjus ri
boti aukos dydį, parama bus 
teikiama per kelis asmenis, 
todėl skaidrumas tik suma
žės” , - posėdyje aiškino Z. 
Vaigauskas.

Be to, ko m ite to  n a ria i 
piktinosi, kad, ribojant aukos 
dydį, pažeidžiamos aukotojo 
teisės. “Jei esu kurios nors 
partijos mylėtojas, noriu jai 
atiduo ti v isą  tu rtą , o man 
neleidžia. Taip ribojama ma
no k o n s titu c in ė  te is ė ” , -

p a re išk ė  so c ia llib e ra la s  
Eduardas Sablinskas.

“Vargšams prie bažnyčios 
galima duoti kiek nori, nu
n eš ti nors ir  k a la k u tą , o 
partijoms - ne” , - antrino Z. 
Vaigauskas.

A no t so c ia ld em o k ra to  
Juozo B ernatonio , įtarim ų 
keliančių aukotojų pajamas 
ga lė tų  tik r in ti V alstybinė 
m okesčių inspekcija. “N e
svarbu, ar auka siekia 15, ar 
5 procentus pajamų, svarbu, 
kad jų  neviršytų”, - pažymėjo 
parlamentaras.

STT pasiū lė fizin io  as
mens aukos dydį apriboti, 
remiantis Europos Komisijos 
rekomendacija. Si institucija 
vieno asmens param ą par
tijom s ribo ja  iki 12 tūkst. 
eurų per metus (41 400 litų). 
Pasak J. Razmos, Lietuvoje 
ši suma galėtų siekti 40 tūkst. 
litų.

T ačiau Teisės ir te is ė 
tvarkos kom itetas nepritarė 
nei siūlym ui nusta ty ti ab 
soliutų m aksim alios aukos 
dydį, nei atsižvelgti į auko
tojo pajamas.

Komitetas nusprendė siū
ly ti su rin k tas  ir p o litin e i 
k am p an ija i n epanaudo tas  
lėšas perduoti subjektam s, 
kurie pagal įstatym us gali 
gauti labdarą. D abartinėje 
redakcijoje partijoms ir kan
didatams leidžiama šias lėšas 
nau d o ti p o lit in e i v e ik la i. 
Tačiau kom iteto nariai su
abejojo, ar tokią normą ga
lima taikyti save iškėlusiems 
ir rinkimus pralaimėjusiems 
kandidatams.

P a rlam en ta ra i ta ip  pat 
pritarė nuostatai, kad po li
tinių partijų, organizacijų ir 
kam panijų negalim a finan
suoti per trečiuosius asmenis, 
nors ir suabejojo, ar įmanoma 
nustatyti tokius atvejus.

Posėdyje buvo prisiminti 
buvusios kandidatės į P re
z id en to  p o s tą  K az im iro s  
Prunskienės rėm ėjai. Kaip 
nurodyta VRK pateiktoje K. 
Prunskienės kampanijos fi
nansavim o ataskaito je , 91 
tūkst. litų jai skyrė Vilniaus 
gim nastikos mėgėjų sporto 
klubas. Komiteto nariai su
abejojo, ar šis klubas galėjo 
politikei skirti tokią sumą iš 
savo turimų lėšų.

Ilgokai kom iteto  nariai 
diskutavo, ar galim a leisti 
kandidatam s ir politinėm s

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ

Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris, priėmęs Valdo Adamkaus priesaiką būti 
visiems teisingu Lietuvos Respublikos prezidentu, patvirtina savo parašu, kad prezidento priesaika 
galioja ir Lietuva turi Valdą Adamkų vėl prezidentu. Alma Adamkienė stebi istorinį momentą.

ATSISTATYDINUSIEMS SEIMO
NARIAMS SIŪLOMA RUDENĮ

NEBEKANDIDATUOTI Į SEIMĄ
Vilnius, liepos 28 d. (ELTA). 

Seimo narys liberalcentristas 
Stasys Kružinauskas mano, kad 
dėl korupcijos skandalo pasi
traukę iš Seimo parlamentarai 
Vytenis Andriukaitis, Vytautas 
Kvietkauskas ir Arvydas Vi
džiūnas neturėtų dalyvauti 
rudenį vyksiančiuose Seimo 
rinkimuose.

“Tam, kad tyrimas po mėne
sio nesustotų jiems vėl kandida
tuojant į Seimą, jie  tiesiog 
neturėtų kelti savo kandidatūrų. 
Pradėtas tyrimas turėtų tęstis”, - 
sakė spaudos konferencijoje 
šiais m etais palikęs social
demokratus ir tapęs liberalcen- 
tristu Seimo narys S. Kruži- 
nauskas.
partijom s sudaryti įvairias 
sutartis su rėmėjais, kuriose 
bū tų  įs ip a re ig o jam a  “ a ti
d irb ti” už suteiktą paramą. 
M anoma, kad tokią sutartį 
buvo pasirašęs buvęs Prezi
dentas Rolandas Paksas ir 
d idžiausias jo  kam panijos 
rėmėjas Jurijus Borisovas.

Komiteto narių manymu, 
net uždraudus tokias sutartis 
būtų sudaromi žodiniai su
sitarimai. Todėl jie  pasiūlė 
įp a re ig o ti su ta rtis  ske lb ti 
v ieša i ir g riežč iau  re g la 
mentuoti jų  turinį.

Nepaisant įvairių pastabų, 
Teisės ir teisėtvarkos kom i
teto nariai pritarė Politinių 
partijų, politinių organizacijų 
ir p o litin ių  kam panijų  f i 
nansavimo bei finansavimo 
kontrolės įstatymo projektui.

Seimo Pirmininko Artūro 
Paulausko pateiktą įstatymo 
p ro jek tą  ketinam a priim ti 
rugp jū tį šaukiam oje n e e i
linėje parlamento sesijoje.

Jis sakė, kad yra labiau linkęs 
palaikyti Seimo Antikorupcijos 
komisijos pirmininkės Nijolės 
Steiblienės ir jos nario Algiman
to M atulevičiaus paskelbtą 
atskirąją nuomonę, kurioje 
siūloma V. Andriukaičiui, V. 
Kvietkauskui ir A. Vidžiūnui 
inicijuoti apkaltą.

“Komisija turėjo savo išva
dose pasiūlyti trims parlamen
tarams pradėti apkaltą, nes 
mums reikalingas viešumas, 
aiškumas. Būdami Seimo nari
ais, jie turėtų atsakyti į visus 
klausimus, dominančius Seimą 
ir visuomenę”,- sakė S. Kruži- 
nauskas.

Pasak jo, dabar visas Sei
mas tiesiog pastatytas į ka-

V. ADAMKUS SUSITIKO 
SU J.JURGELIU

Prezidentas Valdas Adamkus 
priėmė Valstybės sienos ap
saugos tarnybos (VSAT) vadą 
Jurgį Jurgelį ir aptarė VSAT 
pasirengim ą dirbti Šengeno 
erdvėje, informuoja prezidento 
spaudos tarnyba. V. Adamkus 
susitikime pabrėžė, kad "bū
dama ES nare, Lietuva prisiima

Sveikiname Jo Ekscelenciją Prezidentą 

Valdą Adamkų,

vėl stojusį prie Lietuvos valstybes vairo.

Jūsų sugebėjimai ir patirtis stiprina mūsų tikėjimą, 
jog ir valstybės vidaus gyvenimas ir jos vaidmuo 
užsienyje bus tvirti, skaidrūs ir garbingi.

JAV Lietuvių Bendruom enė džiaugiasi, kad 
Lietuvos naujasis prezidentas asmeniškai pažįsta 
Lietuvių Bendruomenės įsipareigojimą puoselėti 
lietuvišką paveldą Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir visais įmanomais būdais prisidėti prie Lietuvos 
gerovės. Savo įsipareigojimus vykdysim itin 
noriai, žinodami, kad Lietuvos vadovas mūsų 
darbą stebi ir vertina.

Vaiva Vėbraitė
JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė

mpą, kadangi jie jau nėra Sei
mo nariai ir jiem s Statuto 
normų taikyti jau nebegalima. 
Jo nuomone, trys parlament
arai, pasitraukdami iš Seimo, 
“įvykdė patys sau apkaltą, bet, 
atrodo, neilgam, iki rudens” . 
Tame jis sakė matąs tam tikrą 
gudravimą, todėl S. Kruži- 
nauskas siūlo šiems parla 
m entaram s bent kadencijai 
pasitraukti, dalyvauti tyrime ir 
taip siekti reabilituotis.

Seimo Antikorupcijos ko
misija pasiūlė V. Andriukaičio, 
V. Kvietkausko ir A. Vidžiūno, 
kurie nėra Seimo nariai, galimai 
nusikalstamus veiksmus ištirti 
Generalinei prokuratūrai. Griež
tesnę atskirąją nuomonę pa
skelbę komisijos nariai tvirtino, 
kad kyšių ėmimu įtariami trys 
parlamentarai galėjo pažeisti 
Konstituciją.

rūpestį ne tik dėl valstybės, bet 
ir ES išorinių sienų apsaugos", 
ir teiravosi, ar VSAT yra pajėgi 
vykdyti naujas užduotis, kaip 
įsisavinamos ES struktūrinių 
fondų lėšos. Pasak prezidento 
spaudos tarnybos pranešimo, J. 
Jurgelis patikino V. Adamkų, 
kad 2007 metais Lietuva bus 
pasirengusi dirbti Šengeno 
erdvėje. www.omni.lt

http://www.omni.lt
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PRO DOMO SUA
Tadas Palionis

Skaudžios sukaktys stipriai 
įstrigę atmintyje. Tai dėjosi 
1940 metų birželio mėnesio 
pradžioje. Vakarų Europoje 
vokiečių kariuomenė teriojo 
Prancūziją, Belgiją ir Olandiją. 
Lenkija buvo vokiečių oku
puota ir pasidalinta su Sovietų 
Sąjunga. Lietuvoje buvo so
vietų įgulos ir jausmas buvo 
grėsmingai nemalonus.

Viskas buvo sutarta tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
1939 m. rugpjūčio mėn. 23 
dieną. Slaptas protokolas prie 
sutarties aptarė įtakos zonas ir 
pasidalin im ą svetim ų te ri
torijų. Iš karto Lietuva buvo 
palikta vokiečiams. Po kiek 
laiko sovietai išsiderėjo Lie
tuvą iki Nemuno, dar kiek 
vėliau sovietai auksu sumo
kėjo Vokietijai už Lietuvos 
te r ito riją  ka irė je  N em uno 
pusėje.

Kad nepradėtų iš giedro 
dangaus, birželio pradžioje 
sovietai pradėjo kelti priekabes 
ir birželio 15 dieną, po ulti
m atumo, įžengė į Lietuvą. 
E stiją  ir L atv iją  jau  buvo 
okupavę. Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona pasitraukė į 
Vokietiją. Įsakymai į Lietuvos 
vyriausybę pradėjo  e iti iš 
sovietų pasiuntinybės: grąžinti 
9 pėstininkų pulką į M ari
jampolę, sulaikyti ir grąžinti 
Antaną Sm etoną, areštuoti 
gen. Skučą ir Augustiną Povi
laitį ir t.t.

Trečią dieną po Raudo
nosios armijos įsiveržimo į 
L ietuvą pavakary, s tip ria i 
pabeldę į m ano kam bario  
duris, įėjo ltn. Pranas Mikužis 
ir du jauni rusų karininkai. 
Leitenantą Mikužį pažinojau iš 
Seinų Žiburio gimnazijos. Jis 
buvo dviem klasėm už mane 
aukščiau. Mikužis neparodė,

MES - LIETUVIAI: KOVOS IR VILČIŲ METAIS

V .A strauskas . Taip, aš 
atsiprašau, kai kurių nepa
togumų sudariau ir jums, Mi
chailai Sergejevičiau, įvyko 
nereikalingas konfliktas.

Dirbti sudėtinga. Ir sveikata 
nebe ta. Todėl, jeigu negali 
kaip reik iant dirbti, geriau 
užleisti vietą kitiems.

M.Gorbaciovas. Gerai.
V.Astrauskas. Norėčiau 

dar keletą žodžių dėl čia pa
reikštos kritikos kai kurių 
Politinio biuro narių atžvilgiu, 
lyg ir jie  kalti dėl padėties 
respublikoje. Tačiau kas beat- 
važiuotų į respubliką, susidurs 
su panašiu masių spaudimu.

kad mane pažįsta ir prabilo: 
“Raudonajai armijai yra rei
kalingos patalpos. Jūs turite 
išsikelti iš šių namų ne vėliau 
kaip per tris dienas.” “Kur 
mums dingt?” -  paklausiau aš. 
“Aš to nežinau” -  atsakė Mi
kužis ir visi trys išėjo iš kam
bario.

Tuo metu gyvenau Lietuvių 
studentų tautininkų korpo
racijos Neo-Lithuania rūmuo
se Kaune, Parodos g. 22 No. 
(dabar 26 No.). Po dviejų 
dienų iš korporacijos rūmų 
išsikėliau. Prieš pat išsikeliant 
dar atėjo korporacijos vicepir
mininkas ir paprašė lagamino 
korporacijos popieriams su
dėti. Gavęs lagam iną išėjo. 
Tamsūs dūmai kilo iš korpo
racijos rūm ų kam ino. Dar 
turėjau mano vardu registruotą 
korporacijos šautuvą, kurį, 
pasitaręs su korporacijos pir
m ininku, kom endan tūro je  
išregistravau.

Korporacijos rūmai buvo 
atimti Raudonosios armijos 
įsakymu. Leitenantas Mikužis 
ten buvo tik  vertė jas, nes 
mokėjo kalbėti rusiškai.

Kaip atsirado korporacijos 
rūmai? 1922 metais lapkričio 
mėn. 11 dieną trylika studentų 
steigiam ajam e susirinkim e 
įsteigė studentų korporaciją, 
kuri po metų buvo pavadinta 
Lietuvių studentų tautininkų 
korporacija Neo-Lithuania. 
Didelė dalis korporantų buvo 
Lietuvos kariuomenės savano
riai kūrėjai. Kaune buvo dide
lis trūkumas gyvenamojo plo
to. K orporacija buvo gaji, 
veržli ir ryžtinga. Švenčiant 
pirmąsias metines kan. Juozas 
Tumas-Vaižgantas buvo iš
rinktas pirmuoju korporacijos 
garbės nariu ir jis  1923 m. 
lapkričio 11 dieną pašventino

Dr. Algimantas LIEKIS

(1988 - 1990 M.) 
LX

Štai Vadimas Andrejevičius 
Medvedevas. Labai jau nuošir
džiai stengėsi įvykdyti savo 
užduotį respublikoje. Bet jis 
taip pat m atė, kad visur jį  
pasitikdavo piketai, buvo ir 
įžeidžiančių plakatų...

Balsas iš salės. Kas orga
nizavo?

M .G orb aciovas . Vieną 
minutę.

V.Astrauskas. Na, žinoma, 
ne LKP CK, ne LSSR Aukš
čiausioji Taryba. Organizuoja 
tos pačios jėgos, kurios yra pas 
mus, yra ir kituose regionuose, 
respublikose. Aš nemanau, kad 
jūs galvojote, jog tos jėgos,

k o rp o ra c ijo s  
rūm ų kertin į 
akmenį.

Trys korpo- 
rantai rinko au
kas rūmų staty
bai Jungtinėse 
A m e r i k o s  
Valstijose. Sta
tant rūmus dir
bo ir korporan- 
tai: nešė plytas, 
maišė ir nešė 
cementą ir kal
kes. Rūmų sta
tyba buvo baig
ta 1928 m. Kor
poracija augo ir 
klestėjo, taip
pat ir jos filisterių sąjunga. 
Keletas tautinių korporacijų 
Vytauto Didžiojo universitete 
buvo įsteigtos neolithuanų ir 
gražiai veikė. Jos buvo: Sa- 
mogitia, Sudavia, Lietuva ir 
Jūra. Daugelis neo-lithuanų 
f il is te r ių  buvo g ydy to ja i, 
advokatai, inžinieriai, moky
tojai ir kt. Jie buvo pasklidę 
po visą Lietuvą.

Okupavę Lietuvą, bolše
vikai tuoj sustabdė lietuvių 
organizacijų veiklą ir tuojau 
pradėjo terorą. Filisteris Ignas 
Zubkus suimtas 1940 m. bir
želio 15 dieną žuvo tą pačią 
dieną. Zigmas Stabinskas ir 
Edvardas Zabarauskas nužu
dyti 1940 m. liepos mėnesį. 
Didelis skaičius neo-lituanų 
buvo suimti ir išvežti į Sibirą, 
jų  tarpe ir paskutinis korpo
racijos pirm ininkas Juozas 
Enčeris. Korporacijos veikla 
nesustojo ir okupacijų metais. 
Bolševikmečiu susirinkti di
desniam skaičiui žmonių buvo 
rizikinga, nes komunistai nie
kad nesijautė saugūs, sekė ir 
stebėjo ir pranešinėjo visa ką 
m atė ar g irdėjo . V okiečių 
okupacijos metu. Aš dalyva
vau dviejose korporacijos 
sueigose Kaune Parodos g. 
(berods 11 No.) dideliame agr.

judėjimai yra būdingi tik Lie
tuvai. Žinoma, mes su savo 
p a rtija  padarėm e negerai, 
perpildėme taurę, užbėgome 
priekin ir padarėme klaidų.

M .Gorbaciovas. Drauge 
Astrauskai, ar jūs manote, kad 
toks pasiūlym as įgyvendi
namas: grįžti prie to, prie ko 
mes CK vardu kvietėme - vėl 
sušaukti tą patį XX suva
žiavimą, tegu jis visus savo 
priimtus nutarimus pateikia 
kaip siūlymą SSKP XXVIII 
suvažiavimui?

V.Astrauskas. M ichailai 
Sergejevičiau, galimas ir toks 
variantas. Todėl aš prašau

Lietuvių studentų tautininkų korporacijos Neo-Lithuania rūmai Kaune.

Balio Gaidžiūno bute ir vėliau 
pradžios m okyklos nam e, 
Šančiuose. Paskutinius tris 
karo metus gyvenau kaime. 
Hitlerinei Vokietijai sugriuvus, 
korporacija veikė Vakarų Vo
k ie tijo je , o vė liau  JAV ir 
Kanadoje. 1990 m. balandžio 
mėnesį senieji neo-lithuanai ir 
tautinės orientacijos Vytauto 
Didžiojo universiteto studentai 
atkūrė Lietuvių studentų tau
tinę korporaciją Neo-Lithua
nia, išrinko valdybą ir garbės 
teismą ir įregistravo univer
siteto raštinėje.

Netrukus korporacija prašė 
Lietuvos valdžią grąžinti kor
poracijos rūm us, bet gavo 
atsakymą, kad nėra įstatymo 
grąžinti visuom eninį turtą. 
Praėjo 14 metų. Korporacija 
pakarto tinai prašė grąžinti 
namus, bet kol kas turi leidimą 
naudoti tik du kambarius kor
poracijos rūmuose.

Nuosavybės teisė yra ger
biam a ir globojama visame 
civilizuotame pasaulyje. Kor
poracijos Neo-Lithuania rūmai 
nėra visuomeninis turtas. Rū
mai buvo atimti kariniu įsa
kymu, o ne kokiu nors bol
ševikiniu nusavinimo įstatymu 
ir todėl turi būti grąžinti tei
sėtai studentų korporacijai

Centro Komiteto plenumą ne
skubėti priimti galutinių spren
dimų, nespręsti kategoriškai - tai 
yra ką partija privalo ir ko ne, 
kokius sprendimus turi atšaukti. 
Gali būti ir šis variantas: gerai 
padirbėjus su delegatais, galima 
būtų ir vėl juos sukviesti. Čia 
buvo siūlymų neįtraukti į komi
sijas naujai išrinktų sekretorių. 
Bet kaip neįtraukti? Jie išrinkti 
suvažiavim e, CK plenumo. 
Manau, kad būtų ne visai teisin
ga, kad komisijai vadovautų kas 
nors iš Politinio biuro narių. 
Mums patiems reikia susitvar
kyti. Kitas dalykas - jeigu padėtų 
kas nors iš Politinio biuro ir 
SSKP CK sekretoriai. Būtų labai 
pageidautina. Aš labai norėčiau, 
kad dalyvautų draugas Alek
sandras Nikolajevičius Jakov
levas. Jis pažįsta respubliką, 
daug kartų yra buvęs. Nesutinku 
su tais, kurie teigia, kad jis

Kaune.
Kodėl aš siekiu, kad kor

poracijos rūmai būtų grąžinti? 
Tai daryti turiu teisę ir pa
reigą, nes esu Korp! Neo- 
L ithuania  narys nuo 1933 
metų. Prieš šimtą metų stu
dentas Povilas Višinskis ape
liavo į R usijos teism us ir 
senatą dėl spaudos draudimo 
ir laim ėjo. Rusijos senatas 
nutarė, kad lotynų alfabetu 
lietuvių kalba spaudos drau
dimas buvo neteisėtas. Gaila, 
kad Povilas Višinskis negalėjo 
džiaugtis savo pastangų vai
siais, nes džiova jį kaip ir kitus 
jaunus, gabius lietuvius per
kėlė į kapus.

Nors tai daroma tyliai ir 
v ikriai, bet visi m ato kaip 
daugelis valdžios žm onių 
įsigyja ir tvarkosi nuosavybes. 
Kodėl gi delsiam a grąžinti 
okupantų turtą? Kodėl pa
m irštam a, kad valdžia turi 
tarnauti ir padėti piliečiams, o 
ne piliečiai valdžiai. Jei ži
nočiau, kad ltn. Mikužis dar 
yra gyvas, tai prašyčiau ir jo, 
kad padėtų atgauti ko rpo
racijos namus, nes jis mane iš 
tų namų išvijo.

Nepamirškite valdžios žmo
nės, kad “Iustitia est fundamen- 
tum regnorum”.

padarė daug blogo Lietuvai, 
partijai. Taip visai nėra. Bet, 
žinodamas apie jo sugebėjimus 
rasti kompromisinius sprendi
mus, m anyčiau, kad vėl jo  
atvykimas su komisija būtų labai 
naudingas. Ačiū.

V .B eriozovas, LKP CK 
antrasis sekretorius. Draugai! 
Norėčiau dar kiek papildyti 
draugo Brazausko kalbą, paaiš
kinti priežastis, dėl kurių sušauk
tas LKP XX suvažiavimas. 
Pirmiausia - tai LSSR Aukščiau
siosios Tarybos ir vietinių tarybų 
rinkimai. Paskui, kai mes pra
laimėjome Liaudies deputatų 
rinkimus (turima galvoje SSRS 
liaudies deputatų rinkimai 1989 
m. kovo mėnesį -aut.), mūsų 
opozicija ėmė reikalauti LSSR 
AT rinkimus organizuoti gruo
džio mėnesį. Jie buvo įsitikinę, 
kad rinkimus laimės.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ FONDO TARYBOS VEIKLA

Daug gandų, daug rašančių, 
bet mažai tikslios ir pilnos 
informacijos. Pasistengsime 
daugiau supažindinti su fondo 
veikla.

Lietuvių fondo (LF) tikslai 
nepasikeitė ir nesikeis. Su
glaustai ištrauka iš LF įstatų 
knygelės. “LF telkia lėšas ir 
gaunamomis pajamomis remia 
lietuvių švietimą, kultūrą, moks
lą; skatina išlaikyti tautinius 
papročius ir kalbą; telkia sti
pendijas lietuvių kilmės jau
nimui; ugdo tautinį susipratimą 
priaugančio jaunimo tarpe” . 
Fondas veikia prisilaikydamas 
US IRS Code paragrafo 501(c) 
(3) ir State of Illinois pelno 
nesiekiančių organizacijų įsta
tymais.

LF tikslai yra pasiekiami 
remiant projektus ir skiriant 
stipendijas. Kiekvienų metų 
pradžioje, fondo Finansų komi
sijai rekom endavus, fondo 
taryba skiria gautą pelną pro
jektams ir stipendijoms. 2004 
metais taryba šiam tikslui pa
skyrė vieną milijoną dolerių. 
Pelno skirstym ą atlieka LF 
Tarybos paskirta Pelno skirs
tymo komisija (PSK).

Fondas naudoja dvi anketas. 
Viena yra Paramos prašymos 
anketa, kita yra Stipendijos 
prašymo anketa . Bet kurią 
anketą galima gauti kreipiantis 
į LF raštinę, ar per tinklapį 
(www.lithfund.org). Gauti pa
ramą projektui ar stipendijai 
reikia lietuviškai, taisyklingai ir 
tvarkingai užpildyti prašymo 
anketą. Užpildytą anketą reikia 
pristatyti į LF raštinę iki nu
statytos datos, kartu su visa 
prašoma dokumentacija. Nega
vus pilnai užpildytos anketos su 
prašoma dokumentacija, prašy
mas nebus svarstomas ir gal net 
automatiškai atmetamas.

Prašymų įvertinimui suda
roma 7 asmenų ir 2 antrininkų 
Pelno skirstymo komisija. LF 
taryba skiria 4 tarybos narius, jų 
tarpe komisijos pir-mininką, ir 
vieną antrininką. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba 
yra kviečiama rekomenduoti 3 
asmenis ir vieną antrininką į 
komisiją. Aktyvus ir energingas 
JAV LB re-komenduotas antri
ninkas Vytautas Janušonis atsi
skyrė su šiuo pasauliu 2004 
metų liepos 3-čią dieną.

Kad neapsunkinus 7 asme
nų, stipendijų prašymų įverti
nimui PSK pirmininkas sudaro 
stipendijų pakomisiją. 2004 
metų pakomisijon buvo pa
kviesti: Sigita Balzekienė, Vac
lovas Kleiza, Tadas Kulbis, 
Juozas Polikaitis, Andrius Ta
mulis ir pirmininkas Kęstutis 
Ječius. Visi komisijos ir pako- 
misijos nariai turi būti Lietuvių 
Fondo pilnateisiai nariai.

Lietuvių fondo taryba , 
vadovaujama dr. Antano Raz
mos, posėdžiavo birželio 24 d.,

išklausė komisijų pranešimus ir 
priėmė eilę svarbių nutarimų.

Tarybos pirm ininkas dr. 
Antanas Razma pranešė, kad 
buvęs LF Tarybos bei Valdybos 
pirmininkas ir 30 metų Taryboje 
daug dirbęs Stasys Baras pa
sitraukia iš LF Tarybos, nes jo 
sveikata jam  trukdo toliau 
aktyviai dirbti. Jo pirminin
kavimo metais LF sutelkė daug 
lėšų, įvedė daug pagerinimų LF 
raštinėje, pravedė sėkmingus 
vajus ir buvo geru pavyzdžiu LF 
nariams. Visa Taryba išreiškė 
didelę padėką ilgus metus pa
vyzdingai dirbusiam bendra
darbiui.

Pirm ininkas dr. Antanas 
Razma ir visa Taryba taip pat 
nuoširdžiai padėkojo iš LF 
Valdybos pirmininko pareigų 
pasitraukusiam Povilui Kiliui 
už jo atliktus darbus ir pastan
gas, kad LF pasiektų 20 mln. 
dol. tikslą. Buvęs pirmininkas 
dirbs LF Tarybos Finansų ir 
Įstatų komisijose.

Nominacijų komisijos pir
mininkui dr. Jonui Valaičiui 
pasiūlius, visa LF Taryba vien
balsiai išrinko Arvydą Tamulį 
nauju LF Valdybos pirmininku. 
Naujas Valdybos pirmininkas 
tęs ir stiprins Lietuvių fondo 
kasdieninę veiklą, sudarys naują 
LF Valdybą, stengsis į LF eiles 
įtraukti naujų narių ir sieks 20 
mln. dol. pagrindinio kapitalo 
sumos, kad užtikrintų didesnę 
paramą lietuvybės išlaikymo 
projektams.

Posėdyje dalyvavo nauja 
Lietuvių fondo administratorė 
Laima Petroliūnienė, kuri šias 
pareigas perėmė iš Ramūno 
Astrausko. Ji dirba LF raštinėje 
Pasaulio lietuvių centre Lemon- 
te (14911 127th Street, Lemont 
IL 60439, tel. 630-257-1616) 
kiekvieną darbo dieną (nuo 
pirmadienio iki penktadienio) 
nuo 9 val. ryto iki 5 val. po pietų.

LF Finansų komisijos pirmi
ninkas Saulius Cyvas pranešė 
apie birželio 1 d. įvykusį komi
sijos posėdį, kuriame buvo 
svarstytas gautas Pasaulio lietu
vių centro prašymas suteikti 
paskolą Jau-nim o sporto ir 
mokyklos salės statybos projek
tui. Komisija pritarė, kad LF 
turėtų projektą paremti, bet ne 
paskolos būdu, jei Pasaulio 
lietuvių centro taryba ir nariai 
nutars statybą pradėti. LF taryba 
perdavė LF Pelno skirstymo 
kom isijai toliau spręsti tos 
paramos būdą ir dydį, jei projek
tas bus vykdomas. Pagal S. 
Cyvo pateiktus finansinius 
pranešimus, per pirmus penkis 
šių metų mėnesius LF investi
cijų vertė pakilo arti vieno 
milijono dol. (947,643 dol.).

Išsamų pranešimą apie LF 
Pelno skirstym o kom isijos 
gautus prašymus paramai ir 
stipen-dijoms, apie komisijos 
posėdžius, darbą, nutarimus ir

Lietuvių fondo 2003 metų suvažiavimo prezidiumas: Tarybos pirm. dr. Antanas Razma, Valdybos 
pirm. Povilas Kilius, nariai -  Vytautas Kamantas, Arvydas Tamulis, dabar jau Valdybos pirmininkas. 
Nuotraukoje nematyti Algirdo Osčio ir suvažiavimo sekr. Aldonos Smulkštienės. Z. Degučio nuotr.

siūlymus ateičiai pateikė ko
misijos pirmininkas Kęstutis 
Jecius. LF Taryba 2004 metais 
leido komisijai skirstyti vieną 
milijoną dol. per kelis skirs
tymus. Komisija pavasarį pa
skirstė 655,402 dol., patenkin
dama 122 paramos ir 90 sti
pendijų prašymus. Antrajam 
(rudeniniam) paskirstymui liko 
326,598 dol. suma. LF Taryba 
po diskusijų patvirtino visus 
paskyrimus, priėmė komisijos 
siūlymus, pateikė keletą pata
rimų kom isijai ir padėkojo 
komisijos pirmininkui bei visai 
komisijai ir stipendijų pakomi
sijai už kruopščiai atliktą didelį 
darbą. Komisijoje dirbo LF 
atstovai -  pirmininkas Kęstutis 
Ječius, Algirdas Ostis, Arvydas 
Tamulis, Ramona Žemaitienė ir 
antrininkas dr. Kazys Ambro- 
zaitis bei JAV Lietuvių Bend
ruom enės atstovai dr. Ona 
Daugirdienė, Almis Kuolas ir dr. 
Marius Laniauskas. Išrinkus 
Arvydą Tamulį Valdybos pirmi
ninku, jo vietoje į komisiją įėjo 
Vytautas Kamantas.

LF Įstatų komisijos pirmi
ninkas advokatas Vytenis Kir- 
velaitis pranešė, kad komisijos 
nariai ilgai posėdžiavo birželio 
11 d. ir pataisė, papildė bei 
pakeitė LF Įstatų projektą. 
Komisija peržiūrėjo ir rimtai, 
teigiamai bei dalykiškai atsi
žvelgė į JAV LB žmonių ir LF 
narių pasiūlymus, pastabas ir 
kritiką, išreikštą spaudoje, 
gautuose laiškuose ir LF narių 
suvažiavime. Komisijoje dirba 
pusė Tarybos narių (9) ir trys iš 
jų  yra patyrę advokatai. Po 
darbingų diskusijų, komisija 
vienbalsiai nutarė pateikti LF 
Tarybai pataisytų LF Įstatų 
projektą.

LF Taryba savo posėdyje il
gai diskutavo gautą Įstatų pro
jektą, dar kelis dalykus papildė, 
tada vienbalsiai patvirtino naują 
pataisytą LF Įstatų tekstą ir 
pavedė pirmininkams dr. An
tanui Razmai ir Arvydui Tamu

liui su juo supažindinti JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkę 
Vaivą Vėbraitę ir jos valdybą.

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisijos pir-mininkas advoka
tas Algirdas Ostis pranešė apie 
naujai į LF įstojusius narius ir 
ateinančius palikimus, o Vytau
tas Kamantas apie gautus kan
didatų pasiūlymus LF dr. An
tano Razmos vardo visuomeni
nei premijai. Sis darbingas Tary
bos posėdis buvo vienas ilgiau
sių, nes buvo svarstyti ir aptarti 
svarbūs reikalai.

LF raštinė dirba 5 dienas 
per savaitę pagal valdybos ar 
tarybos nusta ty tas gaires. 
Raštinės darbuotojai gauna al
gas. Visi kiti valdybos ir tary
bos nariai dirba dėl idėjos ir 
jokios algos negauna. Jie su
simoka ir visas išlaidas kurios 
susidaro atliekant pareigas. 
Dalis tų savanorių yra pensi
ninkai, kiti dar dirba savo pro
fesijose. Tad susieiti pasitari
mams ar posėdžiams reikia 
atrasti daugumai tinkamą lai
ką. Be to reikia posėdžiams 
pasiruošti. Pastaba visiems 
paramos prašytojams: atsižvel
kite į jau žinomą Fondo tvar
karaštį (ar grafiką), ir atitinka
mai planuokite savo projektus.

Projekto paramai ar sti
pendijai reikia pristatyti pilnai 
užpildytą prašymo anketą. LF 
kas m etai gauna virš 160 
prašymų stipendijoms. Projek
tams paremti prašymų susida
ro kartais net iki 300. Pra
šymai paramai arba stipendi
jai turi būti atsiųsti Lietuvių 
Fondui iki nustatytų terminų. 
Tos datos yra parinktos at
s ižve lg ian t į tai, ik i kada 
prašytojai gali paruošti apy
skaitas už praėjusius metus ir 
surinkti prašymams reikalin
gus dokumentus, įskaitant JAV 
valdžiai (IRS) pasiųstų pra
nešimų kopijas.

Kaip sudaromas tas tvar
karaštis? Metų pradžioje yra 
paskiriama LF Pelno skirsty

mo komisija ir Stipendijų pa- 
komisija. JAV Lietuvių Ben
druomenei irgi duodamas lai
kas rekomenduoti atstovus į 
komisiją. Komisijos pirminin
kas pasitaria su LF adminis
tracija, kaip greitai gauti pra
šymai gali būti padauginti ir 
išsiuntinėti komisijos ir pako- 
misijos nariams; susitaria su 
komisijos ir pakomisijos na
riais kada visiems bus patogus 
laikas posėdžiauti; pasitaria su 
Fondo pirmininkais ir paskel
bia skirstymo tvarkaraštį. Tarp 
tų visų žingsnių Fondo Finan
sų kom isija  ir taryba tu ri 
nuspręsti, kokią sumą galima 
bus skirstyti.

Sudarant tvarkaraštį, ko
misija turi skirti laiko patvir
tinti Stipendijų pakomisijos re
komendacijas. Komisijai ir pa
komisijai reikia paskirti bent 
po 3 savaites susipažinti su 
gautais prašymais. Kaip veikia 
komisija ir pakomisija ir kaip 
išmokomos paskirtos paramos 
ir stipendijos, parašysime kitą 
kartą.

Komisijai patvirtinus Sti
pendijų pakomisijos rekomen
dacijas ir nutarus dėl paramos 
prašym ų projektam s, visos 
PSK rekomendacijos pateikia
mos LF tarybai. LF taryba turi 
patvirtinti, atmesti ar pakeisti 
kom isijos rekom endacijas. 
Kadangi komisija ir pakomisi- 
ja  yra kompetetingos, tai LF 
taryba dažniausiai patvirtina 
komisijos rekomendacijas.

LF tarybai patvirtinus skirs
tymo rekomendacijas, LF raš
tinė turi pranešti kiekvienam 
prašytojui kas atsitiko su jo  
prašymu. Tas irgi užtrunka. 
Skirstymo rezultatai skelbiami 
LF tarybai juos patvirtinus. Visi 
gauti duomenys su prašymais ir 
skirstymo diskusijos lieka kon
fidencialūs.

Tikimės, kad ši informaci
ja išaiškino LF Pelno skirsty
mo kom isijos tvarkaraštį ir 
darbo eigą. LF informacija
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JURGINĖS PASTOGĖJE
Liepos 18 d. sekmadienį 

Sv. Jurgio bažnyčioje buvo 
pak rik šty tas  M ikus A ndis 
Belzinskas, Andriaus ir Valdos 
Belzinskų sūnelis. Parapija 
sveikina į krikščionišką ben
druomenę atvykusį Mikų ir 
prašo Dievą jį  laiminti nau
jam e kataliko gyvenime bei 
globoti jo  tėvus, auginančius 
Dievo kūdikį.

Vasarai įpusėjus, daugelis 
Ju rg inės narių  yra išvykę 
atostogų. Primenama visiems, 
kad jų  parama parapijai yra 
reikalingą kiekvieną savaitę. 
Sugrįžę iš kelionių malonėkite 
įteikti praleistų savaičių aukas.

Artim iausi Jurginės ren
giniai bus rugpjūčio 29 d. -  
parap ijos tarybos posėd is , 
rugsėjo 12 d. -  metinė gegu
žinė ir sugrįžtuvės.

Parapijiečiai, kurie lanko 
bingo lošimus, yra kviečiami 
ketvirtadienių vakarais atvykti 
Sv. Jurgio parapijos salėn ir 
paremti savo parapiją. Mielai 
laukiam i savanoriai,, kurie 
padėtų pravesti Jurginės sa
vaitinius Bingo lošimus.

Liepos 18 d. šv. Jurgio bažnyčioje buvo pakrykštytas Mikus Andis 
Belzinskas. G. Juskėno nuotr.

NAUJAS KARININKAS
2004 m. gegužės mėnesį, 

Rim as Radžius baigė John 
Hopkins Universitetą, įsigy
damas B.S. laipsnį iš Elektro
nikos Inžinerijos ir gavo USA 
Kariuomenės antro leitenanto 
laipsnį.

Nuo pat pirm ųjų studijų 
dienų R. Radžius pradėjo karo 
mokslus (ROTC). Per visus 
ketverius metus, puikiai pa
sižymėjo studijose -  pasiek
damas aukštus pasižymėjimus.

Vasara, prieš pradedant pa
skutinius mokslų metus, Rimas 
Radžius buvo priimtas į pres
tižinę kariuomenės “Air As
sault” mokyklą (Į šiuos kursus 
mažiau negu 30% kadetų pri
imami).

Sios mokyklos reikalavimai 
labai griežti - reikalauja daug 
fizinės ir psichologinės jėgos. 
Dažniausia tik apie 20% visų 
studentų (kadetų ir taip pat ka
reivių) baigia šiuos kursus. Ri
mas baigė kursus klasėje pir
muoju.

SAKALIUKAI OHIO 
PADANGĖJE

Ohio gamtos išteklių de
partamentas aną savaitę pra
nešė, kad Ohio krašte 15-je 
lizdų buvo išperėti 54 saka- 
liukai. Tų lizdų tarpe yra su 
bent po porą sakaliukų išperėti 
Cleveland, Lakewood ir Akron 
apylinkėse. Gamtosaugos pa
reigūnai spėja, kad Ohio krašte 
esama nuo 80 iki 100 sakalų.

VASAROS PRAMOGOS
Iki rugpjūčio 31 d. Clevelan- 

do Zoologijos sode vyksta foto 
varžybos -  Photo Safari. Kiek
vienas gali išbandyti savo suge
bėjimus. Dalyvių pareiškimus 
galite gauti MARC’s krautuvėse 
ar Zoologijos sodo Parodų 
salėje. Rugpjūčio 12 d. 9:30 v.r. 
-  3 v. p.p. nemokamas su
augusiųjų glaukomos ir prieš
m okyklinių vaikų regėjim o 
tikrinimas -  Cleveland Sight 
Center, 1909 East 101st Str. Tel. 
216-791-8118. Rugpjūčio 14 d. 
10:00 v.r. -5  v.p.p. Zoologijos 
sodo gyvūnų paguodos diena. 
Tądien jiems bus dalinami žais
lai ir skanėstai jų  instinktams 
patirti. Rugpjūčio 28 d. 8:30 v.v. 
džiazo koncertas Zoologijos

Paskutinius dvejus metus 
Rimas Radžius atstovavo John 
Hopkins U komandą. Pirmais 
metais komanda užėmė antrą 
vietą; antrais metais komanda 
laimėjo pirmą vietą iš 30 daly
vavusių universitetų kadetų ko
mandų. R. Radžius baigė karo 
mokslus gaudamas aukščiausią 
pasižymėjimą, kurį tik gauna 
apie 20% visų Amerikos bai
giančių ROTC kadetų.

Rimo tėveliai, Eimutis ir 
Daiva Radžiai, aktyviai ben
drauja Philadelphijos lietuvių 
veikloje. Eimutis daug metų 
buvo “Aušrinės” tautinių šokių 
vadovas. Rimas taip pat turi 
vyresnį brolį Darių ir dvi vy
resnes sesutes -  Austę ir Gabiją. 
Visi trys neseniai baigė univer
sitetus.

Philadelphijos visuomenė 
didžiuojasi turėdam a tokią 
puikią, aktyvią, lietuvišką šeimą. 
Linki Rimui sėkmingai pradėti 
kariuomenės darbus -  101 Air 
Assault, Ft. Campbell, KY.

Rimas Gedeika

Senatoriui George Voinovich Clevelande 2004 m. birželio 19 d. įteikiamas “Dirvos” laikraščių 
komplektas, kuriuose straipsniai apibudino jo pastangas įtraukti Lietuva į NATO. “Reception” komiteto 
nariai iš k. į d.: Gražina Kudukienė, dr. Viktoras Stankus, sen. George Voinovich, LR garbės kons. 
Ingrida Bublienė, August Pust ir tautybių sąjūdžio vadovė Irene Morrow.

Dr.Kristina Stankaitytės-Phillips nuotr.

sodo amfiteatre. Bilietai par
duodami Zoologijos sodo ka
soje. Rugsėjo 3 d. 10:00 v.r. -  5 
v. p.p. senolių diena Clevelan- 
do Zoologijos sode. Nemoka
mas įėjimas suaugusiems nuo 
55 m. amžiaus. Įvairios progra
mos senoliams.

Gerardas Juskėnas 

C H IC A G O , IL

LINKSMA TAUTINĖS 
SĄJUNGOS GEGUŽINĖ

Sekmadienį liepos 18-toji 
buvo žavinga diena, oras puikus, 
tad tautininkai ir jų bičiuliai po 
pamaldų gausiai traukė į Atei
tininkų namus, kurių gražioje 
aplinkoje, bujojančių ąžuolų 
pavėsyje, buvo jauku. Čia vyko 
Tautinės sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė. Visų jau laukė 
pasiruošusios skyriaus “bitelės” 
darbininkės Bronė Kremerienė, 
Laima Simulienė, Irena Kriau- 
čeliūnienė ir Matilda Marcin
kienė su skaniais cepelinais ir 
spirgučiais. Ir kiekvienas, pra
ėjęs pro griežtą Severinos ir 
Nardžio Juškų kontrolę, galėjo 
pasigardžiuoti ne tik cepelinais 
bet ir kavute su pyragu ir Agutės 
Tiškuvienės patarnavimu.

Ištroškę rinkosi prie baro, 
kur sušilęs darbavosi J. Gaižu
tis, stengdamasis kiekvieną 
aptarnauti šaltu lietuvišku alum 
bei kitais gaiviais gėrimais. Kai 
laukiančiųjų prie baro atsirasda-
vo daugiau į pagalbą ateidavo ir bėjo namo.

Naujasis JAV kariuomenės “2nd lt.” (jaunasis leitenantas) Rimas 
Radžius. Iš karės: Rimo tėvelis Eimutis Radžius, Rimas Radžius, 
Sgt. Beatty, brolis Darius ir motina Daiva. R.Gedeikos nuotr.

nepasididžiuodami Sąjungos 
valdybos nariai -  Petras Buchas 
su Oskaru Kremeriu ir tik iš Lie
tuvos grįžęs paatostogauti sky
riaus narys Kazimieras Rožan- 
skas. Gi loterija visą laiką buvo 
apsupta žmonių, kurie nusipirkę 
bilietėlius iš dviejų jaunų vik
riai tarp svečių besisukinėjančių 
merginų, tikėjosi laimėti ką nors 
gražaus. Lo
terija buvo 
gausi suneš
tinė Sąjungos 
narių bei rė
mėjų. Loteri
ja  rūpinosi, 
tvarkė ir lai
m ė to j  a m s  
rinko dova
nas nepail
stančios sky
riaus narės -  
tai Sigutė Že
maitienė ir Irena Dirdienė.

Ypatingai pakilią nuotaiką 
sudarė tai Stasės Jagminienės 
kapela grodama ištisai nuotai
kingą šokių muziką bei lietuviš
kų dainų melodijas. Balsingi 
vyrai sustoję aplink kapelą 
traukė trankias lietuviškas kai
nas, kad net ąžuolų lapai virpė
jo. Netruko ir šokėjų, jaunesni 
ir ne taip jau jauni pagauti melo
dingos m uzikos šoko netik 
valsą, tango bet ir polkutę. Atro
do visi buvo patenkinti, linksmi, 
geroj nuotaikoj ir niekas nesku-

Tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė tikrai liko paten
k in ta  tok iu  gegužinės p a 
sisekimu. Ji yra dėkinga savo 
valdybai, visoms ir visiems 
skyriaus nariams prisidėjusi- 
ems darbu ir parodžiusiems 
darnų solidarumą.

Vanda Mažeikienė

Gegužinėje svečius linksmino Stasė Jagminienė 
ir Rimas Pumputis.

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

NAUJA SCENOS MENO 
GRUPĖ

Teko išgirsti, kad Los An
geles mieste naujai įsikūrusi 
šokių grupė “RETRO” rugsė
jo  mėnesį gastroliuos Detroite 
ir Clevelande. Tai jaunų suau
gusių žmonių vienetas, susi
dedantys iš neseniai atvažiavu
sių ir čia gimusių lietuvių, ku
rie per palyginti trumpą laiką 
tikrai gražiai susiformavo. Tie, 
kurie dalyvavo jų pirmame pa
sirodyme šv. Kazimiero salėje 
prieš pora mėnesių, buvo labai 
maloniai nustebinti. Aštuonių 
šokančių porų grupė porai va
landų perkėlė mus, kurie augo 
prieš antrąjį karą Lietuvoje, į 
mūsų jaunystę. Tie gi, kurie 
gimė ir augo vėliau arba kitur, 
pasig rožėjo  p irm osios ne
priklausomybės gražiųjų laikų 
baliniais šokiais. Nestigo nei 
farso, nei sąmojaus. Buvo ir 
gražių sudainuotų posmų -  
romantiškų ir juokingų.

Tie, kurie  atsilankysite  
Clevelande ar Detroite, tikrai 
nesigailėsite.

Rūta Šakienė
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LIETUVA IR PASAULIS
Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre paskelbė, 

kad du buvę KGB darbuotojai laimėjo bylą prieš Lietuvą. 
Strasbūro teisme K.Džiauto ir J.Sidabro byla sukuria naują 
precedentą. Lietuvai teks atlyginti žalą.

K araliaučiaus srityje dirbančio “Izvestia” žurnalisto 
publikacijoje teigiama, kad praėjusią savaitę Rusijos vidaus 
re ikalų  m in isterijo s vakarų  padalin io  tardy to ja i baigė 
patikrinimą dėl Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) jau n e sn io s io s  le iten an tės  24 m etų N a ta lijo s  
Zablockajos užpuolimo tranzitiniame traukinyje “Gintaras” , 
vykusiame maršrutu Kaliningradas-Maskva. Anot laikraščio, 
pareigūnai nusprendė nekelti baudžiamosios bylos.

Prezidentas teigiamai įvertino Klaipėdoje vykstančias 
tarptautines pratybas . K laipėda , liepos 28 d.(ELTA). 
Klaipėdoje, Kairių poligone, antrą savaitę tęsiasi didžiausios 
kariškių ir civilių pratybos Baltijos šalyse, surengtos po 
NATO plėtros. Jose lankęsis Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Valdas Adamkus pasidžiaugė, kad Lietuva yra šių 
pratybų šeimininkė.

Salies vadovas teigė susidaręs gerą įspūdį. Anot jo, taip 
Lietuva įrodo, kad gali būti tarptautinėje bendruomenėje ir 
ne tik nesiskirti nuo jos narių, bet ir parodyti pavyzdį.

A n trą  k a rtą  L ie tu v o je  v y k s ta n č io se  ta rp ta u tin ė se  
pratybose “Rescuer/ M edceur 2004” šiemet dalyvauja per 2 
tūkst. karių iš 12 šalių. Nuo pirmadienio prasidėjo aktyvioji 
p ratybų  fazė, kurios m etu karišk ia i ir c iv ilia i m okosi 
likviduoti krizines situacijas, imituojamas įvairiose Klaipėdos 
miesto bei rajono vietose.

Trečiadienį pratybose - svečių diena. Kairių poligone 
lankėsi šalies Prezidentas, krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, kariuomenės vadas Valdas Tutkus, užsienio šalių 
ambasadų bei uostamiesčio savivaldybės atstovai.

P irm ą kartą  su karia is  p ra tybose  da lyvau ja  ir trys 
pagrindinės uostamiesčio ligoninės, Kauno universitetinės 
klinikos bei Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninė. Pagal 
pratybų scenarijų į uostamiesčio ligonines vežami sunkiausiai 
sužaloti civiliai ir kariai. Itin sudėtingais atvejais teletiltu 
konsultuojamasi su Vilniaus ir Kauno medikais.

Lenkijos Senatas skiria zlotų Lietuvoje gyvenantiems 
lenkam s. Varšuva , liepos 28 d. (PAP-ELTA). Lenkijos 
Senatas rugpjūčio mėnesį skirs apie 188 tūkstančius zlotų 
užsienyje  gyvenantiem s lenkam s. A ntrad ien į Lenkijos 
parlam ento aukštųjų rūmų Em igracijos ir užsienio lenkų 
reikalų komisija aprobavo devynis iš 16 projektų, kuriuos 
pateikė išeiviją remiančios šalies organizacijos.

Apie 171 tūkstantį zlotų skirta pagalbos programoms. Už 
šiuos pinigus bus nupirkta įrangos ir vadovėlių šešioms 
L ietuvos lenkų m okyklom s, padeng iam os n e tu rtin g a i 
gyvenančių, vyresnio amžiaus žmonių ir karo veteranų iš 
Baltarusijos ir Lietuvos lankymosi Lenkijoje išlaidos. Beveik 
16,5 tūkstančio  zlo tų  bus sk irta  Adom o M ickevičiaus 
muziejaus Vilniuje remontui.

Visų programų, kurias gavo Senatas, finansavimui būtų 
reikėję beveik 1,5 milijono zlotų. Lėšos buvo skirtos trims 
organizacijoms, tarp jų  - Vilniaus ir Gardino bičiulių draugijai 
Varšuvoje.

O lim piados saugum ą padės užtikrin ti NATO b a
talionas. NATO specialusis batalionas, skirtas saugumui nuo 
m asin io  n a ik in im o  g in k lo  u ž tik r in ti,  d is lo k u o jam as  
Graikijoje, kur rugpjūtį vyks Olimpinės žaidynės, sakoma 
išplatintame Siaurės Atlanto aljanso pareiškime.

Graikijos saugumo pajėgas Aljansas rems jūroje ir ore, 
joms taip pat padės keli Amerikos specialieji padaliniai, kurie 
Atėnų žaidynių metu bus kovinėje parengtyje.

Vasaros olimpinės žaidynės - pirmasis rimtas išmėginimas 
NATO batalionui, pavadintam  "D augianacionaline ope
ratyvine cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės 
apsaugos grupe". Manoma, kad ją  sudarys kariai ir technika 
iš Belgijos, Čekijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos. 
NATO nepraneša bataliono karių skaičiaus.

Ž aidynės, ku rios vyks G ra ik ijo je  ru g p jū č io  13-29 
dienom is, bus pirm oji vasaros olim piada po niokojančių 
teroristų antskrydžių Jungtinėse Valstijose 2001 metų rugsėjo 
11 dieną.

Graikijos valdžia skyrė apie 1 milijardų eurų Olimpiados 
saugumui užtikrinti - tai trigubai daugiau nei prieš ketverius 
metus išleista Sidnėjuje. "Reuters"-BNS

Apdovanojimų Lietuvos narystės Europos Sąjungos ir NATO atminimo medaliais šventė Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijoje š.m. liepos 15 d. Pirmoje eilėje iš kairės: buvęs Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, mirusio ambasadoriaus Stasio Sakalausko JAV ir Meksikai žmona Jūratė 
Sakalauskienė, UR ministras Antanas Valionis, buvęs UR ministras Povilas Gylys, buvęs ambasadorius 
Venecueloje ir Ispanijos karalystėje Antanas Dambrava. Antroje eilėje: buvęs ambasadorius Švedijoje 
ir prie Europos Bendrijų, ambasadorius ypatingiems pavedimams Romualdas Kalonaitis, buvę 
ambasadoriai -  Danijoje Raimundas Jasinevičius, Kazachstane Juozas Asembergas, Latvijoje Rimantas 
Karazija, Prancūzijoje Ričardas Bačkis. Trečioje eilėje iš karės: buvęs LR diplomatinės misijos Rusijoje 
vadovas Egidijus Bičkauskas, buvę ambasadoriai: Čekijoje Vygintas Grinis, Jurgis Bredikis, Izraelyje 
Romas Misiūnas. Aukščiau: ambasadoriaus Stasio Sakalausko sūnus Antanas Sakalauskas.

PREZIDENTAS ATSISVEIKINO SU ESTIJOS AMBASADORIUMI
V iln iu s , liepos 29 d. 

(ELTA). Prezidentas Valdas 
Adamkus, susitikęs su Estijos 
am basa-dorium i L ietuvoje 
Rein Oide-kivi išreiškė viltį, 
kad ateityje abiejų šalių ryšiai 
bus tokie pat stiprūs, kaip iki 
šiol. Valstybės vadovas a t
sisveikino su kadenciją bai
giančiu Estijos nepaprastuoju 
ir įgaliotuoju ambasadoriumi. 
V. Adamkus pažymėjo, kad 
diplomato kadencija sutapo su 
reikšmingiausiu Baltijos šalių 
tautoms metu - įstojimu į Euro
pos Sąjungą ir NATO.

Prezidentas pasidžiaugė, 
kad dvišaliai ryšiai yra itin 
stiprūs, ir išreiškė viltį, kad 
bendradarbiavimas tarp abiejų

FINANSAVO JAV KARIUOMENE
K la ip ėd a , liepos 28 d. 

(ELTA). Trečiadienį kariškių 
surem ontuoti vaikų globos 
namai “Rytas” perduoti šei
m in inkam s. Išk ilm in g o je  
ce rem o n ijo je  da lyvavo  ir 
Prezidentas Valdas Adamkus.

Lietuvoje vykstančių tarp
tautinių pratybų “Rescuer/ 
M edceur 2004” m etu JAV 
kariuom enės lėšom is buvo 
vykdomi du hum anitariniai 
paramos projektai: per Šyšos 
upę Šilutės rajone pastatytas 
tilta s , o K la ipėdo je  su re 
montuoti vaikų globos namai 
“Rytas” .

Suremontuotų vaikų glo
bos namų perdavim o cere
m onijoje dalyvavęs p rez i
den tas V. A dam kus p a s i
džiaugė, kad uostam iesčio

valstybių bus tęsiamas.
R. Oidekivi taip pat pažy

mėjo dvišalių santykių plėtros 
būtinybę. Anot jo, visos trys 
Baltijos šalys turi išsaugoti 
savo identitetą, kartu stiprin
damos bendradarbiavimą ES ir 
NATO.

Estijos ambasadoriaus ka
dencija baigiasi rugpjūčio 30 
dieną. Šios šalies a tstovu  
Lietuvoje jis buvo paskirtas 
lygiai prieš ketverius metus.

Naujuoju Estijos ambasa
doriumi taps šios valstybės 
Užsienio reikalų ministerijos 
Ekonom ikos departam ento 
Analizės ir planavimo skyriaus 
vedėjas Andres Tropp.

Diplomatiniai ryšiai tarp

vaikai nuo šiol galės džiaug
tis atnaujintais namais, val
gyti šviesioje ir tvarkingoje 
v a lg y k lo je , gyven ti su re 
m o n tu o tu o se  k a m b a riu o 
se.

Šie ren o v ac ijo s  darbai 
k a in av o  d au g iau  nei 300 
tūkst. litų . Už ju o s  buvo 
įrengta ventiliacijos sistema, 
pakeisti langai, suremontuoti 
vaikų kam bariai, valgykla. 
Projektus finansavo JAV 
kariuomenė.

D abar 75 g lobos nam ų 
auklėtiniai, nuo 1 iki 17 metų 
am žiaus, gyvens jaukiuose 
kambariuose po 3-4 žmones. 
2002 m. vykusių  p ratybų  
metu buvo suremontuoti se
nelių namai “Caritas” , dalis 
vaikų namų “Rytas” .

Estijos ir Lietuvos buvo už
megzti 1921 metais, oficialiai 
atkurti 1991 metų rugpjūčio 22 
dieną. Nuo to laiko Estijai 
mūsų šalyje atstovavo trys 
ambasadoriai: Valvi Strikai- 
tienė, Alar Olljum ir R. Oi- 
dekivis.

Nors oficialūs diplomati
niai santykiai buvo atnaujinti 
tik po to, kai Estijos ir Lietuvos 
ne-priklausom ybė de facto 
atkurta 1991-ųjų rugpjū tį, 
glaudūs politiniai ryšiai tarp 
abiejų šalių vadovų ir liaudies 
judėjimų užsimezgė nuo “dai
nuojančios revoliucijos” pra
džios 1989 m. ir pokomunisti
nių nacionalinių rinkimų abie
jose šalyse 1990 m.

TEISMUI IRAKIETIS 
PAPASAKOJO APIE BRITŲ 

KARIŲ KANKINIMUS
Britų kariai irakiečius kali

nius kankino besijuokdami - 
mušė, spardė juos, pylė ant 
įkalintųjų galvų šaltą vandenį ir 
vertė juos vardyti Anglijos ir 
Olandijos futbolo žvaigždžių 
vardus, teismui pasakojo liudy
tojas. Šiuos kaltinimus, kurie 
verčia dar kartą atkreipti dėmesį 
į JAV vadovaujamos koalicijos 
karių elgesį, Londono aukštes- 
niajame teisme pareiškė irakietis 
liudytojas. Šiame teisme šešių 
negyvų civilių šeimos yra iškė- 
lusios parodomąsias bylas prieš 
Didžiosios Britanijos karius.

"Kariai atrodė visiškai be
sim ėgaujantys savim i, mat 
kalinius jie mušė besijuokdami", 
- sakė Kifah Taha al-Mutari.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Tautinių šokių šventėje. E. Šulaičio nuotr.

ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI IR VAIZDAI 
Edvardas Šulaitis

GRAŽIOS IŠKILMĖS 
ČIKAGOS MIESTO 

CENTRE
Birželio 30-ji buvo neeilinė 

diena lietuvių gyvenime, ka
dangi tada oficialiai buvo ati
daryta XII Tautinių šokių šventė, 
kuri į Čikagą vėl sugrįžo po 8 
metų pertraukos.

Atidarymo iškilmės buvo 
miesto centre esančioje Daley 
Plazoje, prie garsiosios Picasso 
statulos, traukiančios turistų iš 
viso pasaulio akį. Kadangi šios 
iškilmės vyko pietų pertraukos 
metu, tai jas galėjo stebėti arti

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.

tūkstantis žmonių, dauguma 
aplinkiniuose pastatuose dir
bantieji amerikiečiai, nors buvo 
ir nemaža lietuvių iš Čikagos bei 
jos apylinkių, o taip pat jau 
spėjusių atvykti ir iš tolimųjų 
vietovių.

Šio renginio kulminaciniu 
punktu buvo dviejų ilgų tautinių 
juostų atrišimo momentas, kurį 
atliko Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas ir XII 
tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirm. Audronė Ta- 
mulienė ir tada buvo paskelbta, 
jog šventė oficialiai atidaryta.

Programą pradėjo A. Ta- 
mulienė, o vėliau į susirinkusius 
prabilo iš Vašingtono atvykęs 
Lietuvos ambasadorius V. Ušac- 
kas. Šis kalbėtojas trumpai 
klausytojus supažindino su 
Lietuva, jos žmonėmis, ne
užmiršdamas atskirai paminėti 
ir estradoje buvusį NBA krep
šininką amerikiečiams gerai 
pažįstamą Šarūną Marčiulionį. 
Su sveikinimu prisidėjo ir Čika
gos miesto atstovė Rose Farina.

Taip pat čia trumpai kalbėjo 
ir Lietuvos gen. konsulas Ar
vydas Daunoravičius, Stanley 
Balzekas bei kiti. Estradoje taip 
pat buvo JAV LB valdybos 
pirm. Vaiva Vėbraitė, Kanados 
LB pirm. Rūta Žilinskienė, ALT 
pirm. Saulius Kuprys, PLB 
pirm. Gabrielius Žemkalnis.

Meninėje iškilmių dalyje 
pasirodė dvi tautinių šokių 
grupės -  Lemonto “Spindulys” 
ir šokėjai iš tėvynės Neringos 
“Kalnapušė”. Jos pasikeisdamos 
savo sugebėjimus demonstravo 
daugiau negu pusvalandį. Ypa
tingai žiūrovų dėmesį traukė 
svečiai iš Lietuvos, kurie savo 
apranga ir šokiais skyrėsi nuo 
vietinių. Lemontiečiams akor
deonu grojo ne vien tik tos 
grupės, bet ir visos šventės meno 
vadovė Rasa Šoliūnaitė-Pasko- 
čimienė, o neringiečiai pasiten
kino iš plokštelės grojam a 
muzika.

Šioje vietoje nuo pačio ryto 
vyko lietuvių mugė ir pasta
tytose palapinėse buvo par
davinėjami lietuvių tautodailės 
gaminiai ir maistas. Su savo 
leidiniais čia matėsi ir ener
gingasis fotomeistras Algiman
tas Kezys. Lietuvos Gen. kon
sulatas čia, galima sakyti, sten
gėsi “parduoti” Lietuvą, nes 
dalino informacinę ir turistinę 
literatūrą apie šį kraštą.

Po pertraukos koncertavo ir 
kanklių ansamblis “Gabija”, o 
praeiviai likusią dienos dalį 
lankė prekystalius. Taip pat čia 
buvo proga stebėti Audronę 
Tamulienę, audžiant lietuvišką 
tautinę juostą bei Liudą Valadką 
marginantį kiaušinius.

KALBĖJO LAIKINASIS 
LIETUVOS PREZIDENTAS 
ARTŪRAS PAULAUSKAS

Pagrindinis XII tautinių 
šokių šventės įvykis - šokėjų 
programa “Allstate” arenoje, 
esančioje į šiaurės vakarus nuo 
Čikagos Rosemont vietovėje.

Į gana erdvią salę, talpi
nančią apie 10 tūkstančių žmo
nių, daugiau negu pusė vietų 
buvo užimta, šeštadienį 2 va
landą po pietų pradėjo žygiuoti 
šokėjų grupės ne vien tik iš Š. 
Amerikos, bet ir iš Brazilijos ir 
Lietuvos.

“K alnapušės” šokėjai iš 
Neringos buvo sutikti su griaus
mingomis ovacijomis. O šiuos 
tolimus svečius iš tėvynės sekė 
dar 40 kitų grupių tarpe ir 
Panevėžio “Grandinėlė” bei Sao 
Paulo (Brazilijos) “Nemuno” 
šokėjai. Ir šios iš toliausiai 
atvykusios grupės susilaukė 
daugiausiai plojimų.

Įnešus 4 valstybių vėliavas 
(JAV, Lietuvos, Kanados ir 
Brazilijos) buvo sugroti 3 him
nai (Brazilijos nebuvo), vyko 
garbės svečių pristatymas, kurį 
atliko šventės komiteto pirm. 
Audronė Tamulienė. Čia buvo 
iškviestas Lietuvos Respublikos 
laikinasis prezidentas Artūras 
Paulauskas, neseniai dalyvavęs 
Istambule, Turkijoje vykusiame 
Šiaurės Atlanto tarybos posė
dyje .

Jis savo žodžio pradžioje 
pabrėžė, kad šventė vyksta 
truputį ne laiku, nes kitą savaitę 
čia būtų galėjęs atvažiuoti ne 
laikinasis, bet tikrasis, naujai 
išrinktas prezidentas Valdas 
Adamkus. “Tai žmogus kuris 
yra daug nusipelnęs Lietuvai ir 
išeivijai”, - sakė A. Paulauskas, 
pridėjęs, kad jis visiems šios 
šventės dalyviams prašė per
duoti linkėjimus.

Laikinasis Lietuvos valsty
bės vadovas toliau pažymėjo, 
“kad ši šventė vyksta ir labai 
laiku, jeigu ji būtų surengta prieš 
savaitę, tai aš nebūčiau galėjęs 
atvažiuoti, nes dalyvavau 
NATO susirinkime”.

Kalbėtojas prisiminė šokėjų 
“kalbančias” akis, kurios, jo  
nuomone, pasako daugiau negu 
lūpos.

PASVEIKINO 
SENATORIUS R. DURBIN 

IR J. SHIMKUS
JAV senatorius R ichard 

Durbin ištaręs “labas” į susi
rinkusius prabilo teiginiu “My 
fellow Lithuanians”, tarsi pri
mindamas savo lietuvišką kil
mę. Ir jis pasidžiaugė jog buvęs 
čikagietis Valdas Adamkus vėl 
išrinktas Lietuvos prezidentu, o 
taip pat palinkėjo šokėjams 
geros sėkmės.

Lietuvių kilmės kongres- 
manas John Shimkus prisi
pažino, kad turi sveikinimo 
laišką iš JAV prezidento George 
Bush. Trumpame prezidento 
laiške buvo išsakytas teiginys,

kad lietuviai kaip ir kiti emi
grantai yra geri piliečiai, kurie 
padeda išlaikyti Ameriką stiprią.

“LABAS VAKARAS 
SVETELIAI”

Po oficialiosios dalies ir 
kalbų buvo susiruošta pasvei
kinimo šokiui -  “Labas vakaras 
sveteliai”, kurį šoko studentų 
grupių šokėjai. Jis, kaip rašoma 
programiniame leidinyje, buvo 
skirtas 2003 m. Pasaulio lietuvių 
dainų šventės svečiams sutikti ir 
pašokti su jais. Dabar su šiuo 
šokiu šokėjai pasveikino visus 
susirinkusius į XII tautinių šokių 
šventę.

Tada tie patys šokėjai šoko 
“Rolenderį”, o vaikų grupės 
“Lietaus lašiukus” ir “Kūmą”. 
Toliau į areną eidavo jaunų ir 
vaikų grupės savo šokiams, kol 
priartėta prie “Blezdingėlės” 
būdingiausio ir seniausio lie
tuvių liaudies šokio, vaizduo
jančio paukščių skridimą, spar
nų plasnojime ir skrydžio fi
gūras. “Blezdingėlę” šoko stu
dentų grupių merginos.

Pirmosios dalie pabaigai 
studentų šokėjų grupės atliko 
populiarius liaudies šokius -  
“Subatėlę” ir “Malūną”.

SOKO IR VETERANAI
Daugiau, negu pusę ant

rosios dalies šokių išpildė ve
teranų ir suaugusių grupių 
šokėjai, pradėję “Vakaruškų” 
programą “Jievaro tiltu”. Įdomu 
buvo matyti 50-70 metų am
žiaus (vienas kitas buvo dar 
vyresnis) judriai besisukančius 
šokių sūkuryje, visai nerodant 
nuovargio žymių.

“Tos kaimo vakaruškos,/Tai 
šokame linksmai, /  Jau sklaidos 
pilkas rūkas, Nepjauti dar 
dobilai,” - tokie žodžiai skam
bėjo “Vakaruškų” dalies tokio 
pat pavadinimo šokyje, skirtame 
pagyvenusiems šokėjams.

Žinoma taip pat sudomino 
studentų grupių vyrai apsiavę 
klumpėmis, sušokę “Pakeltkojį” 
ir studentų šokėjų išpildyta 
“Pasiutpolkė”.

KALBĖJO JAV IR
KANADOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENIŲ 
PIRMININKĖS

Prieš pat šokių šventės pro
gramos finalą -  “Suktinį” estra
doje pasirodė JAV LB valdybos 
pirm. Vaiva Vėbraitė ir Kanados 
LB valdybos pirm. Rūta Ž i
linskienė. Jos čia išsakė svarias 
mintis susirinkusiems šokėjams 
bei žiūrovams.

Čia buvo pabrėžta mintis, 
kad ši šventė tai stebuklas, 
dėkojo už gražų renginį. Taip 
pat pareikštas įsitikinimas jog 
“esame stiprūs, kai veikiame 
kartu” .

O šokant “Suktinį”, kuomet 
arena jau buvo užpildyta dau
giau negu pusantro tūkstančio 
šokėjų, buvo tikrai gražu ir 
graudu, kad tokios šventės 
vyksta tik kas keturi metai.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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NETEKOM TAURIOS LIETUVES
Jonas Daugėla

nebūtų tekę net kelis kartus jų 
pačių namuose džiaugtis Kara- 
šų svetingumu ir Onutės ma
lonia šypsena. Šių malonių 
priėmimų ir Onutės svetingu
mo mes niekada neužmiršime.

Tad trumpai įvertinant visą 
šią Onutės veiklą ir aptariant jos 
asmenybę, belieka tik pasakyti, 
kad ji buvo tiesiog viso šio 
mūsų telkinio papuošalas. Ir 
tokią ją  prisiminsim e iki ir 
mums teks iškeliauti tais pa
čiais keliais.

Narimantas surengė labai 
gražias ir įspūdingas laidotu
ves. Pirmadienį liepos m. 12 d. 
vietos laidotuvių  nam uose 
įvyko atsisveikinim as. Prie 
išstatyto karsto susirinko visa 
šeima ir taip pat gražus būrys 
vietos lietuvių. Visą atsisveiki
nimą labai gražiai tvarkė Lie
tuvių klubo pirm. J. Baltrušai
tis. Jis, pradėdamas iškilmes, 
trumpai patiekė velionės bio
grafinius bruožus. Be jo, dar 
kalbėjo vietinės bendruomenės 
pirm. D. Kožicienė ir “Sietyno” 
choro pirm. J. Daugelienė. K.

Liepos 8 d. ir vėl mirties 
angelas aplankė mūsų telkinį ir 
pasigrobė mūsų vieną taurią 
telkinio narę -  Oną Karasienę. 
Onutė buvo gimusi balandžio 13 
1927 m. saulėtoje Dzūkijoje, 
Varėnos mieste. Ji Lietuvoje ir 
pradėjo m okslus. Bet karo 
audros ją drauge su tūkstančiais 
lietuvių išbloškė iš tėvynės ir ji 
gimnazijos mokslus turėjo už
baigti Vokietijoje, Augsburgo 
mieste. O aukštuosius mokslus 
jau tęsė šioje šalyje.

Amerikoje ji susitiko irgi 
karo audrų atblokštą Narimantą 
Karasą ir sukūrė su juo šeimą. 
Jie išaugino ir gražiai gyvenimui 
paruošė sūnų Narim antą ir 
dukras Audrę ir Oną, o šiandien 
jie jau gali džiaugtis penkiais 
vaikaičiais.

Narimantas yra gabus ir 
žymus inžinierius. Tad jam teko 
eiti atsakingas pareigas keliose 
didesnėse įmonėse. O tuo pačiu 
Karašams teko net kelis kartus 
keisti savo gyvenvietes. Bet 
pagaliau jie abu susilaukė pen
sininkų amžiaus ir savo nuo
latiniam gyvenimui pasirinko 
Daytona Beach Floridoje. Jeigu 
tikėti turizmo atstovams, tai šis 
m iestas yra prie gražiausio 
pasaulyje paplūdimio.

Daytona Beach mieste ir jo 
apylinkėse šiandien gyvena gal 
150 mūsų tėvynainių. Jie visi yra 
susibūrę į Lietuvių klubą bei 
vietinę Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę. Šios organizacijos yra 
išvystę gražią kultūrinę ir vi
suomeninę veiklą. O be to dar 
lietuviai yra suorganizavę puikų 
“Sietyno” chorą, kuriam va
dovauja muz. A. Skridulis.

Į šią kultūrinę visuomeninę 
veiklą iš pat pirmųjų atvykimo 
dienų visomis jėgomis įsijungė 
ir Karašos. Ir nebuvo nei vieno 
renginio, kuriame vienu ar kitu 
būdu nepasireikštų Ona. Ji 
turėjo artistės gabumų. Tad 
daugelį renginių j i  pa įva i
rindavo savo skaitymais. O be 
to ji turėjo ir gražų balsą, tad 
įsijungė ir į “Sietyno” chorą ir 
labai pareigingai jame daly
vavo.

Dažnai tvirtinama, kad Day
tona Beach lietuviai gyvena ir 
bendrauja lyg viena lietuviška 
šeima. Į tos šeimos gyvenimą 
įsijungė ir jį labai paįvairino ir 
Onutė. Daugeliu atveju padė
davo juos surengti. Bet ji taip 
pat buvo dažna viešnia ir as
meniškuose subuvimuose. Ji 
dažnai įvairių minėjimų pro
gramas papildydavo savo skai
tymais. Bet iš viso tiek orga
nizacijų parengimus tiek ir 
šeimyninius susibuvimus ji 
papuošdavo savo įgimtu jud
rumu. Kas gali užmiršti tuos 
gražius subuvimus, kuriuos 
Onutė mėgdavo surengti savo 
namuose. Ir turbūt nėra nė 
vieno šio telkinio nario, kuriam

Barūnas paskaitė Brazdžionio 
eilėraštį. O be to dar kiek 
poezijos paskaitė  ir sūnus 
Narimantas. “Sietyno” choras 
pagiedojo keletą giesmių. Mal
dą kalbėjo kun. Grasso.

Kitą dieną karstas buvo 
pervežtas į Prince of Peace 
bažnyčią. Ir čia vėl susirinko 
visi šeimos nariai ir gausus 
būrys lietuvių. Kun. K. Grasso 
atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
gražų laidotuvėms pritaikintą 
pamokslą. Giedojo “Sietyno” 
choras. Karstas buvo išvežtas į 
vietinį krematoriumą. Pelenai 
bus pergabenti į Baltimorę, kur 
yra šeimos kapinės.

Visi susirinkusieji buvo 
pakviesti į ištaigingą Hilton 
viešbučio svetainę pietums ir 
pabuvojimui. Čia ypatingos 
programos nebuvo. Tačiau visi 
liūdesio nuotaikomis dalinosi 
prisiminimais apie velionę Oną 
ir bendravo su Karašų šeimos 
nariais. Susidarė vaizdas lyg ir 
pati Ona čia būtų buvusi ir savo 
įprastu judrumu gaivinusi visų 
susirinkusiųjų nuotaikas. Jos 
nepaprastas mielos asmenybės 
neužmirštamas vaizdas spindėjo 
visame šiame subuvime.

Mirties pranešimas

A.f A.
ALBINA RALIENE,

sulaukusi 78-nerius savo amžiaus metus, išvarginta 
sunkios ilgos ligos mirė š.m. liepos mėn. 6 dieną šv. 
K azim iero parapijo je Los A ngeles, CA. Gilaus 
skausmo liūdesyje pasiliko duktė Birutė su šeima, 
sūnūs Viktoras ir Leonardas, brolis Vytas Račkauskas 
su šeima, sesuo Marytė Bartkevičienė su šeima.

Gausios, Suvalkijos krašto šeimos jauniausia 
mergaitė, Albina subrendo išeivijoje. Sukūrė šeimą jau 
Amerikoje ir augino etninėje dvasioje dainuojančią 
generaciją, kuri tebegaivina gimtosios tėvynainių 
žemės ilgesį.

- Atlygink, Viešpatie, už viską jai Albinai Ralienei, 
ką gera yra padariusi savo giminei, šeimai ir lietuvybei; 
šias m aldas už m irusiąją, gailestingas šeim ai ir 
lietuvybei; šias maldas už mirusiąją, gailestingas 
Viešpatie, priimki maloningai -

A .a. A lbina R alienė pala ido ta  C ypress H ill 
kapinėse, B rooklyn New York, šalia savo vyro 
Leonardo, buvusio Vyrų Okteto New York’e po
puliaraus vokalisto.

Stasė V. Pautienienė

A.f A.
ONUTEI KEŽENYTEI 

- KARASIENEI
mirus, Jos vyrui NARIMANTUI, sūnui NARI
MANTUI, dukroms AUDRAI ir ONYTEI, jų 
šeimoms ir broliui VYTAUTUI KEŽENIUI, 
mūsų giliausia užuojauta.

Danutė ir Algirdas Šilbajoriai,
Jų sūnūs Robertas, Paulius ir jų šeimos.

Mirties pranešimas

2004 m. liepos 11 dieną ilgai sirgęs mirė 
rašytojas

ANDRIUS MIRONAS 
-  NORIMAS

Liūdesy liko žmona Ona, podukra Giedra 
Trečiokaitė-Vaičienė, dukra Loreta ir sūnus Gab
rielius su šeimomis Filadelfijoje.

Su giliu liūdesiu širdyje -
Ona Mironienė

A.f A.
JUOZUI JANKUI
(JANKAUSKUI)

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukterims 
REGINAI, NIJOLEI ir KRISTINAI su šeimomis.

Antanina, Pranas ir Rasa Petraičiai 
Kęstutis ir Judita Petraičiai 

Jūratė ir Juozas Šepikai

Reiškiame gilią užuojautą

A.f A.
VYTAUTO JANUŠONIO
artimiesiems žmonai dr. PALMERAI, sūnums 
dr. RIMUI ir GINTARUI su šeimomis, netekusi
ems savo brangaus VYTAUTO.

Pasigesime Jo nuoširdaus principingo dalyvavi
mo išeivijos lietuvių veikloje, o ypač įvairiose 
Lietuvių Bendruomenės pareigybėse.

JAV Lietuvių Bendruomenė

A.f A.
ALBINAI RALIENEI

mirus, broliui VYTUI RAČKAUSKUI, jo  žmonai 
ELZEI giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Jadvyga Dautienė 
Benjaminas ir Bronė Paulioniai 

Pranas ir Antanina Petraičiai 
Jonas Rastenis 

Edvardas ir Irena Rydeliai 
Henrikas ir Roma Tatarūnai 

Edvardas ir Aldona Bliumentaliai
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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.

DIRVAI
AUKOJO

Z. A. Raulinaitis
Manahawkin, N J .............200
G. Lazdinis
Euclid, O H ...................... 150
Prel. J. A. Kucingis
Los Angeles, C A ..............100
A. Januskis
Milton, M A ...................... 100
P. Girnys
Highwycomre, England ....96 
G. Juškėnas
Clev. Hts., O H ...................80
G . Kenter
Danbury, CT ......................80
R. Bužėnas
Henderson, N V ..................80
C. Jacobs
La Grange, I L ....................51
Anoniminis
Newtown, PA .....................50
B. Gasparaitis
Tamarac, F L ....................... 50
K. Lazdinis
Euclid, O H ......................... 50
R. Sakienė
Glendale, C A .....................50
G. Pauliukonis
St. Petersburg, F L ............. 50
B. Veitas
Milton, M A ........................ 49
A. Clottey
Seattle, W A ........................ 45
H. Dilys
Chicago, I L ........................ 45

Z. Korius
Santa Monica, C A ............ 45
J. Jurkūnas
St. Petersburg, F L ............. 40
P. Dirda
Oak Park, I L ...................... 38
Lithuanian Credit Union
Los Angeles, C A ............... 30
R. Juškėnas
Cleveland Hts., O H ........... 30
R. Balys
Lyndhurst, O H ...................30
R. Bitėnas
Watchung, N J.....................30
P. Buchas
Oak Lawn, IL .....................30
V. Janulaitis
Oak Lawn, IL .....................30
O. Kremeris
La Grange, I L ....................30
A. Markevičius
Santa Monica, C A ............ 30
T ir G. Palionis
Madison, W I ...................... 30
E. Vilkas
Valencia, C A ...................... 30
E. Sulaitis
Cicero, IL ............................30
A. Cepulis
Willoughby, O H .................26
D. Jaras
Chertenton, I N ...................26
W. Žiedonis
Willoughby Hills, O H .......26
B ir G. Biskis
Clarendon, IL .....................25
T. Cesnaitis
Hondo, T X ......................... 25
S. Savukynas
Suffern, N Y ....................... 25
P. Svarcas
Oceanside, C A ...................25

V. Kuzmickas
Chesthire, C T .....................25
L. Ghatak
Richmond, V A ...................25
A. Mažeika
Marina Del Rey, C A .........25
V. Aukštuolis
Westmont, I L .....................20
E. ir V. Ceicys
Parma, OH .........................  20
P. Cicėnas
Naperville, I L ....................20
D. Gatautis
Cleveland Hts., O H ........... 20
V. Lembertas
Santa Monica, CA ............  20
J. Lizaitis
Ft. Lauderdale, FL ............  20
P. Maželis
Glendale, C A .....................20
L. Raslavičius
Elk Grove Vllg., IL ........... 20
E. Sluder
Littleton, C O ...................... 20
E. Steponis
Seven Hills, O H ................ 20
N. Von Kiparski 
Montville, O H ....................20
M. Mikonis
Cleveland, O H ...................20
V. Miškinis
Cleveland, O H ...................20
V. Mačys
Sunny Hills, F L ................ 16
B. Karklius
Cleveland, O H ...................16
V. Jomantas
Redford, M I ....................... 16
L. Jurkūnas
La Grange, I L ....................16
V. Ramanauskas
Port orange, F L ..................16
F. Redikas
Woodhaven, N Y ............... 16
A. Zaparackas
W. Bloomfield, M I............ 16
J. Povilaitis
Omaha, N E ........................ 16
E. Palsis
Palos Hills, I L ....................16
J. Vytuvis
Woodhaven, N Y ............... 16
B. Timms-Navikas
Mentor, O H ........................ 16
A. Pužauskas
Ocean Park, W A ............... 14
B. Sakalas
Charlottesville, V A ........... 14
A. Balasevičius
Cleveland, O H ...................14
E. Bartkus
Beverly Shores, I N ........... 10
S. Džiugas
Oak Lawn, IL .....................10
I. Galinis
Lemont, I L ......................... 10

Q n t u ^ Ričardas Širvinskas
Realtor

440 749-2121
440 443-2100

ręifj p.[>?cplpp5 con JU
Real Estate For You World

- imtada pirkti, palupti-. i&sBiuwiutfi > i¥K i|w i*raW rta,
■ ■ tU u i n m o k m ^ n fllA iq a iiw  turto analizę ,
. pnyfesDnalus-statybos darbu. LUErtinimas,
-padedusurasti rinanwvim asu mmirneKii ar be pradinio k u to  
[Į H a tK O M U L T ie u o iw iw u w R iiM n v u u m  f ' r  j

! i

Thu Qruurt* ui Lym^iunl 
JBBįMpyhf Iri Bowl
LyndhurU, Ohw 44124

A. Grushnys
Wichita, K S........................ 10
J. Kazlauskas
Brecksville, O H ................ 10
V. Koklys
Cave Creek, A Z ................ 10
Lith. Citizens Soc. of W. PA. 
Pittsburg, P A ......................10
F. Misiūnas
Stuart, F L ............................10
D. Ramonis
Richmond Hts., O H ..........10
A. Reskevičius
Omaha, N E ........................ 10
R. Selenis
Livonia, M I........................ 10
V. Staškus
Redford, M I ....................... 10
A. Stepaitis
Arlington Hts., I L ............. 10
A. Stempužis
S. Euclid, O H .....................10
J. Veblaitis
Union, N J ............................10
A. Venk
Santa Monica, C A ............ 10
V. Jankus
Delran, N J ............................10
C. Grigas
Salinas, C A ......................... 10
A. Lazdinis
Farmington Hills, M I........10
H. Norkus
Waterbury, CT ...................10
L. L. Svelnis
Needham, M A ................... 7
A. Pesys
Dearborn Hts., M I.............. 7.
J. V. Černius
Glendale, C A ..................... 6
D. Jakas
Blue Bell, P A ....................... 6
R. Laniauskas
Willowick, O H ..................... 6
J. Petraitis
W Hartford, C T .................... 6
A ir V. Marchertas 
Orland Park, IL .................... 5
A. Pesys
Dearborn Hts., M I.............. 5.
B. Zabukas
Largo, F L ............................ 5
M. Barienė
Chicago, I L ...........................5
A. Bimbiris
Boise, ID ............................... 5
S. Dimas
Middle Village, N Y ............ 5
G. Dragunas
Philadelphia, P A ..................5

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

R. Gričius
Agoura Hills, C A ................ 5
G. Heppner
Mansfield, O H .....................5
G. Karsokas
Cleveland, O H .....................5
B. Klovas
Beverly Shores, I N ............. 5
B. Kozica
Daytona Beach, F L ............. 5
D. Mačernis
Chicago, I L .......................... 5
J. Mačiulaitis
Chipley, F L .......................... 5
R. Rudaitis
Lemont, I L ........................... 5
V. Rugienius
Livonia, M I.......................... 5
A. Shukis
St. Petersburg, F L ............... 5
E. Sinkys
Santa Monica, C A .............. 5
R. Tamulionis
Beverly Hills, M I................ 5
R. Alminauskas
Bloomington, IN ................. 5
J. Ignaitis
Cupertino, C A ......................4
J. Minkūnas
Washington, D C ...................4
Kun. V. Volertas
Maspeth, N Y ........................4
E. Vengianskas
Lakeside, M I........................4
A. Zenkus
Webster, M A ........................4
E. Alšėnas
Brecksville, O H ...................4
M. Juodaitis
Norwalk, C T ........................4
A. Jagutis
Daytona Beach, F L ............. 2
P. Navaželskis
St. Petersburg, F L ............... 2
B. Navickienė
Lemont, I L ........................... 2
V. Pausa
Wallingford, C T ...................2
R. Vodopalas
Highland Hts, O H ............... 2
G. Žemaitis
Cleveland, O H .....................2
M. Puškorienė
Cleveland, O H .....................2

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

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

mailto:LithNY@AOL.com
mailto:amberwings@mac.com
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SPORTAS

2004 M. S. A. LIETUVIŲ STALO TENISO PIRMENYBĖS
* Vriv 1 -1" i  y. i. '  a £

į
* J *5

2004 metų S. Am erikos 
lietuvių stalo teniso pirmenybės 
įvyks 2004 m. rugsėjo 11 d., 
Lietuvių Apreiškimo parapijos 
salėje, 70 Hawermeyer Street, 
Brooklyn, NY. Varžybas rengia 
New Yorko Lietuvių atletų 
klubas, kuriam pirmininkauja 
Aldona Augylienė.

Programa: vyrų (neriboto 
am žiaus) vienetas, m oterų 
(neriboto amžiaus) vienetas, 
vyrų senjorų vienetas (50 metų 
ir vyresnių), vyrų dvejetas, 
mišrus dvejetas ir komandinės 
varžybos. Dvejetuose ir ko
mandinėse varžybose amžius 
neribotas. Komandą sudaro 2 
vyrai ir 1 moteris. Klasifikacija 
-  pagal žaidėjo amžių varžybų 
dieną.

Varžybų pradžia: 11:00 val. 
ryto. Prisistatymas ir regist
racija -  nuo 10:00 v.r.

G alu tinė program a bus 
nustatyta pasibaigus dalyvių 
registracijai, atsižvelgiant į 
žaidėjų skaičių bei amžių.

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės žaidėjai. Pri
klausom ybė ŠALFAS s-gai 
privaloma. Metinis nario mo
kestis suaugusiems yra 5.00 
dol. Atlikti galima vietoje.

Starto mokestis: 8.00 dol
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US už kiekvieną vienetą ir už 
kiekvieną dvejetą. 10.00 dol. 
US už kiekvieną komandą, 
sum okam as vietoje. Čekis 
rašomas Lithuanian Athletic 
Club.

Išankstinė registracija -  iki 
2004 m. rugpjūčio 27 d. imti
nai, šiuo adresu: Mrs. Aldona 
Augylienė, 521 Greeley Ave., 
Staten Island, NY 10306-5449. 
Tel.: 718-987-9703. Fax: 212
644-6864. E -m ail:
kada2002@ aol.com

Papildom i ryšiai: Petras 
Sevelkovas, turnyro vadovas, 
nam ų te lefonas: 718 -441
1578. Mob. tel: 917-488-1698. 
E-mail: petrassev@aol.com ir 
Vytautas Čečkauskas, tel.718
647-1396.

Pilnesnes informacijas gau
na SALFAS s-gos sporto klubai 
ir 2001-02 metų pirmenybių 
dalyviai pagal turimus adresus. 
Visais turnyro reikalais pra
šome kreiptis į Aldoną Au- 
gylienę, Petrą Sevelkovą ar 
Vytautą Čečkauską.

Atliekant išankstinę regist
raciją, reikia nurodyti žaidėjų 
amžių ir rungtis, kuriose nori 
dalyvauti.

SALFAS s-gos Centro 
valdyba

ĄrtU

Dalis dvyliktosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės bendro vaizdo liepos 3 d. Allstate 
patalpose, Rosemont, IL. E.Šulaičio nuotr.

Lietuvos jaunimo (iki 20 
m etų) rink tinė pergalingai 
baigė 7-ojo Europos čempio
nato B grupės varžybas. Penk
tose ru n g ty n ėse  lie tu v ia i 
73:67 įveikė bendraamžius iš 
G raikijos. “G aila, kad ne
pavyko laimėti 11 taškų skir
tumu, tada grupėje būtume 
užėm ę p irm ą v ie tą” , sakė 
“Respublikai” Lietuvos krep
šinio federacijos generalinis 
sekretorius Saulius Samu- 
levičius. Lietuviai parklupdė 
nenugalėtus graikus: Brno 
mieste (Čekija) vykstančiame 
Europos jaunimo vaikinų (iki 
20 metų) čempionate Lietu
vos rinktinė vakar žaidė pas
kutines rungtynes B grupėje 
su vienintele pralaim ėjim o 
turnyre nepatyrusia Graikijos 
ekipa. Jau  anksčiau  v ietą  
k e tv irtf in a ly je  užsitik rinę  
mūsų šalies krepšininkai po 
atkaklios kovos graikus įveikė 
73:67, tačiau  grupėje liko 
antri.

L ietuviai - “A kropolio”

turnyro lyderiai: Atėnų olim
pinėms žaidynėms besiren
gianti Lietuvos nacionalinė 
vyrų krepšinio rinktinė Graiki
joje vykstančiame keturių ko
mandų “Akropolio” turnyre 
iškovojo antrąją pergalę. tačiau 
rinktinės vyriausiasis treneris 
Antanas Sireika ja  nesidžiau
gė: “Rungtynės sugadino daug

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

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

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

nervų”.
Palangoje įrengta trasa, 

kurio je įvyko jub ilie jinės, 
penktosios, “Horn Grand Prix” 
1003 km  lenktynės. Lenk
tynėse dalyvavo 32 ekipažai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
viso - beveik pusantro šimto 
lenktynininkų, tarp kurių šie
met buvo šešios moterys.

SAVI PAS SAVUS 
KVIESIAME 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)

aol.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

